فرم درخواست برگزاری اردوهای علمی دانشجویی
رییس محترم گروه انجمن های علمی دانشجویی
سالم علیکم
احتراماً ،به استحضار می رسیاد ادجمی لممی  .........................................................................در دظیر دارد اردی لممی  ............ریزه را بیا
مشخصات زیر به سرپرست آقا  /خادم  ........................................................................برگزار دمای  .لیاا میم الیاط ا یا از مآیاد آییه دامیه
اردیها دادشجوی دادشگاه ها ی مراکز آموزش لال مومو مصوب جمسه  297شورا اسام شی

دادشیگاه هیا ی مراکیز آموزشی میور

 ،95/06/15خواهشمن است در ای خصوص الاط دظر فرمایه .
تاریخ برگزار  .................................... :لغایت ......................................
نوع اردوی علمی:
شرک در تمایشگاه ی بازدی ها تخصص

کنآرادس ها

دشست ها ی بازدی ها لمم

مقص  ....................................................از مسهر .......................................................با یسهمه ....................................................
دادشجویا  :پسر

دختر

به تع اد  .......دآر

محل اقامت ...............................................................................

ممناً بردامه ریزاده ی کم ردی ی لهست اسام شرکت کنن گا ی لوامل اجرای به پهوست م باش .
مهر و امضاء واحد برگزار کننده
*************************

اینجادب  ......................................................دادشجو  /ههأت لمم  /کارمن  ....................................................به لنوا سرپرست اردی فوق با آگاه
کامل از "آیه دامه اردیها دادشجوی دادشگاهها ی مؤسسات آموزش لال

" مصوب جمسه  297شورا اسام ش

دادشگاه هیا ی مراکیز

آموزش مور  ،95/06/15متعه م شوط مم رلایت مقررات دادشگاه در راستا برگزار مطمیوب اردی لممی دظیارت کامیل را المیا
دمایم ی با آگاه کامل از یظایف سرپرست اردی من رج در بخش سوط آیه دامه فوق ای مسئولهت را له ه دار م باشم.
امضاء سرپرست اردو
********************************

معاون محترم فرهنگی و اجتماعی
سالم علیکم
احتراماً ،با لنایت به درخواست برگزار اردی فرهنگ مور  ................................یاح برگزار کنن ه  ................................................مم الاط رلایت بخش سوط
ی پنجم آیه دامه اردیها دادشجوی دادشگاه ها ی موسسات آموزش لال مومو مور  ،95/06/15مراتب جهت هر گوده دستور الزط به حضور ارسیا می
گردد.
با آرزوی توفیق الهی

نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی :

رییس گروه انجمن های علمی دانشجویی

با ساط ،احتراماً با لنایت به تبصره  1ماده  5آیه دامه فوق ی با رلایت کامل مآاد آیه دامه ماکور با برگزار اردی فوق به سرپرست فرد معرف ش ه
موافقت م گردد

موافقت دم گردد

