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 بِ شوبرُ ........................................................................داًشجَی رشتِ  ........................هتَلد سبل ....... ...................فزسًد ................ .....................................................ایٌجبًب 

جْت  ،هَسش عبلی ّدف بب آگبّی کبهل اس قَاًیي ٍ هقزرات بزگشاری اردٍّبی هؤسسِ آاس هؤسسِ ............. ..........................................داًشجَیی 

بزگشار هی گزدد، ............. ............................................بِ هقصد  ............. ...................................اس سَی ............. ................تب ........ ......................شزکت در اردٍ کِ اس تبریخ 

پذیزا هی ببشن. ّوچٌیي تعْد هی ًوبین کِ بِ خبًَادُ ام ) پدر یب هبدر یب  ى راآهی ًوبین ٍ توبهی هسئَلیت ٍ پیبهدّبی کبهل اعالم آهبدگی 

بزادر یب خَاّز ( اطالع هی دّن ٍ بب رضبیت ٍ هَافقت کبهل ایشبى در ایي اردٍ شزکت ًوبین ٍ ّزگًَِ ًبّوبٌّگی ٍ عدم اطالع رسبًی بِ 

ٍ هقزرات هؤسسِ ٍ آئیي ًبهِ ّبی اردٍیی را رعبیت ًوبین ٍ ّوکبری  خبًَادُ را بزعْدُ هی گیزم ٍ ًیش هتعْد هی گزدم کِ توبهی قَاًیي

 السم را بب سزپزست اردٍ اًجبم دّن.

 .................. ............................................................شوبرُ ّوزاُ : ..................... ....................................................................................تلفي جْت توبس ضزٍری / شوبرُ ثببت : 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................ًشبًی دقیق هحل سکًَت : 

 دانشجوتاریخ و امضای                                                                                                                          

 

 

 :ندهای آئین نامه برگساری اردوهای مؤسسهبرخی از مهمترین ب

ير می شًد آفرَىگی مؤسسٍ برگسار می شًد. در وتیجٍ ، یبدشًرای ارديی داوشجًیی، سفر گريَی از داوشجًیبن است کٍ فقط بب مجًز  -1

 از داشته مجًز اطمیىبن حبصل فرمبئید.

مسئًلیت رعبیت مقررات آمًزشی در مًرد وداشته غیبت بیش زمبن برگساری اردي وببید در وظم آمًزشی مؤسسٍ ، اخالل ایجبد کىد ي  -2

 از حد مجبز بٍ عُدٌ داوشجًست.

ن از رفت تب برگشت بٍ مىسلٍ محیط آمًزشی مؤسسٍ محسًة می گردد ي در مدت برگساری اردي، مقررات آمحل برگساری اردي ي مسیر  -3

 اوضببطی ي بٍ يیژٌ حفظ حديد ي آداة اسالمی ، السامی است.

 ىىدگبن در اردي ومی تًاوىد بدين اجبزٌ سرپرست، اردي را ترک ومبیىد ي ببید تب پبیبن اردي بب گريٌ ، َمراٌ ي َمگبم ببشىد.شرکت ک -4

 


