
   و برگزاركننده اردولتعهد نامه مسؤو
  

  : تعهدات مسؤول اردو-
ي پرسـنل /ييبـه شـماره دانـشجو     ...... ........... ..........كارمنـد دانـشكده     / رشـته  يدانشجو.. .......................نجانب  يا

ــس ......................... ــوان م ــه عن ــت(ول ؤب ــزار) سرپرس ــصد  يبرگ ــه مق ــ. …………… اردو ب ــويط  ز  مج
  : شوم ير متعهد مينسبت به انجام موارد ز......................مورخ .......................شماره

د نموده و قبل از يي و امضاء آنها تايي به همراه شماره دانشجو را ه شركت كنندگان در اردوي كلياسام - 1
  . دهم ي فرهنگ امورتيريل مدي تحويشروع اردو و در ساعات ادار

 ي فرهنگيندگان شوراي همراه و نمايات علمين اردو از جمله اعضاء هي مسئوليگام شروع اردو ، تمامهن- 2
  .شان شوم ي ا توجه به تذكرات نموده و خواستاريدانشگاه را به شركت كنندگان در اردو معرف

 يررات جاره مقيت كلي مراحل اردو و رعاي هنگام شروع اردو ، خواستار حضور شركت كنندگان در تمام- 3
نه يم تا زميز تالش نماي از طرف آنها شوم و خود ني و اسالميت شؤونات اخالقيكشور و دانشگاه ازجمله رعا
 نموده يري مناسب از ادامه آن جلوگي به نحويده ودر صورت بروز هر نوع تخلفيبروز تخلفات به حداقل رس

  .م ي گزارش نماي فرهنگ امورتيريو در موارد مهم به مد
ران ي  با مدا حادثه در اردويدر صورت بروز هر گونه مشكل  رنامه اردو را به صورت دقيق اجرا نموده وب - 4

  .م ي تماس گرفته و مراتب را اعالم نماييحوزه معاونت دانشجو
 روز 10 حداكثر ،را و ليست شركت كنندگان در اردو  معتبر اردوياسناد مال،  اردو ي گزارش كامل برگزار- 5
  .م ي ارائه نماييه حساب نهايمربوطه جهت تسومديريت ان اردو به ياپس از پ
  :تشكل برگزاركننده اردو / تعهدات واحد  -
برگزار كننده اردو موظف است ، نهايت دقت را در اجراي موارد ايمني از قبيل عدم وجود سرنشين اضافي  -

 ءوسايل اطفا،نظير جعبه كمكهاي اوليه همراه داشتن امكاناتي ها ، بهداشت غذا و خوراكي،در وسايل نقليه
حريق و چراغهاي روشنايي و نيز عدم اجازه شنا در مكانهايي كه ناجيان غريق حضور ندارند و يا امكان 

  .و همچنين  كليه شركت كنندگان در اردو را بيمه نمايد هماهنگي با آنها وجود ندارد را بنمايد
  

  :تاريخ:                                     امضاء                                                              :        نام و نام خانوادگي مسؤول اردو
  

  :  تاريخ:                     مهر و  امضاء          :                            اردوكننده نام و نام خانوادگي مسؤول واحد برگزار 
  

  :رونوشت
  فرهنگي وفوق برنامه امور ت مديري •
 ودمسؤول ار •
 مسؤول برگزاتر كننده اردو •
 نمايندگان شوراي فرهنگي •


