
علمیمجوز اردوهاي صدورمراحل 
)27/04/96مورخ 112652/496به شماره (اردوهاي دانشجویی دانشگاه تهرانبراساس دستورالعمل اجرایی

مراحل قبل از انجام 
اردو

مراحل
حین و

بعد از انجام 
اردو

زار کننده اردوتوسط برگ)9ماده 5بند (کسب مجوز از شوراي آموزشی دانشکده-1مرحله 

:و تکمیل آنها به شرح ذیلسایت پردیس هنرهاي زیبا یا دانشکده مربوطهاز وباردوهاي مربوط به هیه فرمت-3مرحله 
شوراي گروه بایست توسط مدرس تکمیل و سپس به تأیید این فرم می()9ماده 5بند (علمیخواست مجوز اردوي در: الف- 3تکمیل فرم شماره -1

)برسدآموزشی دانشکده
)بایست توسط کلیه شرکت کنندگان در اردو تکمیل شودمی(تعهد نامه اردو:5تکمیل فرم شماره -2
پردیسآموزش ممهور به مهرشده وتوسط سرپرست اردو امضاءبایست فرم می(در اردوفهرست دانشجویان شرکت کننده :6تکمیل فرم شماره -3

)شود
ابالغ حکم سرپرست اردو:8شماره تکمیل فرم-4
)دانشکده مربوطهدر صورت حمایت مالی(برگزاري اردوهزینه اولیه کمکدریافتدرخواست: 9تکمیل فرم شماره -5

)روز قبل از برگزاري اردو20حداقل (به معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس هاي تکمیل شده فرمتسلیم-4مرحله 

)دانشکدهمالییتحمادر صورت (به اداره حسابداري پردیسو اسناد مربوطه 9و 6، 3هاي تسلیم فرم-6مرحله 
)مربوطه

:آنها به شرح ذیلیبا یا دانشکده مربوطه و تکمیلسایت پردیس هنرهاي زاز وباردوهاي مربوط به تهیه فرم- 7مرحله 
در اردوهارزیابی نظرات شرکت کنند: 7تکمیل فرم شماره -1
گزارش تفصیلی و مصور سرپرست، مدرس و کارشناس همراه اردو:10تکمیل فرم شماره -2
)دانشکده مربوطهمالیدر صورت حمایتپرداخت مابقی هزینه اردو (تسویه حساب مالی : 11تکمیل فرم شماره -3
شده و ممهور به مهر آموزش بایست فرم توسط سرپرست اردو امضاءمی(فهرست نهایی دانشجویان حاضر در اردو : 3- 12تکمیل فرم شماره -4

)شودپردیسدانشکده و 

هاي تکمیل شده به معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس براي تأیید  تسلیم فرم-8مرحله 

) دانشکده مربوطهدر صورت حمایت مالی(و اسناد مربوطه به اداره حسابداري پردیس12و 11هاي تسلیم فرم- 9مرحله 

دانشکده
توسط سرپرست اردو، مدرس، کارشناس و دانشجویان الزامی است27/04/96مورخ 112652/496جرایی اردوهاي دانشجویی دانشگاه تهران به شماره رعایت مفاد دستور العمل ا.
 دانشگاه در زمینهکافی در این زمینه بوده و همچنین با قوانین و مقررات داراي صالحیت اخالقی و عمومی و نیز تجربهکهاستیکی از دانشگاهیانسرپرست اردو

)7ماده 1بند (.برگزاري اردو آشنایی داشته باشد
شودها و مکاتبات با نهادهاي خارج از دانشگاه توسط دانشکده مربوطه انجام میکلیه هماهنگی.
 قابل پرداخت خواهد بودو معاون اداري و مالی پردیسو تأیید معاون دانشجویی و فرهنگی پردیسمربوطهرئیس دانشکدهدرخواست با اردوهزینه کمک.
مدرس می بایست به همراه دانشجویان سفر . استادان، کارشناسان و دانشجویان به هیچ وجه مجاز به استفاده از خودروي شخصی نمی باشند. سفر با وسیله شخصی مطلقاً ممنوع است

.نماید

به معاونت اداري هاي تأیید شدهال اتوماسیونی فرمارسوبرگزاري اردوطرح موضوع در شوراي فرهنگی پردیس و کسب مجوز-5مرحله 
7ده ما2با استناد به بند صدور حکم مأموریت براي سرپرست اردوجهت معاون دانشجویی و فرهنگی پردیسبا امضايو مالی پردیس

)روز قبل از برگزاري اردو3حداقل (

و دانشکده مربوطههاي الزم جهت عزیمت و اسکان دانشجویان توسط برگزار کننده اردوانجام هماهنگی-2مرحله 


