فرم درخواست برگزاری اردوهای فرهنگی
مدیر محترم برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
سالم علیکم
احتراماً ،به استحضار می رسیاد دادشید  /تشید  /کیادن  ................................................در دظیر دارد اردی فرهنگی  ............ریز را بیا
مشخصات زیر به سرپرست آقا  /خادم  ........................................................................برگزار دمای  .لیاا میما امیاط ا یا از مآیاد آییها دامیه
اردیها دادشجنی دادشگا ها ی مراکز آمنزش مال منمن مصنب جلسه  297شنرا اسام شی

دادشیگا هیا ی مراکیز آمنزشی مینر

 ،95/06/15خناهشمن است در ایا خصنص اماط دظر فرمایه .
تاریخ برگزار  .................................... :لغایت ......................................
نوع اردوی فرهنگی:
زیارت

هنر

سهاحت

راهها دنر

جهاد

تشدهات

شرکت در جشننار فرهنگ  ،هنر ی قرآد

مقص  ....................................................از مسهر .......................................................با یسهله ....................................................
دادشجنیا  :پسر

دختر

به تع اد  .......دآر

مح اقامت ...............................................................................

ممناً بردامه ریزاده ی کل ردی ی لهست اسام شرکت کنن گا ی منام اجرای به پهنست م باش .
مهر و امضاء واحد برگزار کننده
*************************

اینجادب  ......................................................دادشجن  /ههأت ملم  /کارمن  ....................................................به مننا سرپرست اردی فنق با آگاه
کام از "آیها دامه اردیها دادشجنی دادشگاهها ی مؤسسات آمنزش مال

" مصنب جلسه  297شنرا اسام ش

دادشگا هیا ی مراکیز

آمنزش منر  ،95/06/15متعه م شنط مما رمایت مقررات دادشگا در راستا برگزار مطلنب اردی فرهنگ دظیارت کامی را اممیا
دمایم ی با آگاه کام از یظایف سرپرست اردی من رج در بخش سنط آیها دامه فنق ایا مسئنلهت را مه

دار م باشم.
امضاء سرپرست اردو

********************************

معاون محترم فرهنگی و اجتماعی
سالم علیکم
احتراماً ،با منایت به درخناست برگزار اردی فرهنگ منر  ................................یاح برگزار کنن

 ................................................مما اماط رمایت بخش سنط

ی پنجم آیها دامه اردیها دادشجنی دادشگا ها ی منسسات آمنزش مال منمن منر  ،95/06/15مراتب جهت هر گنده دستنر الزط به حضنر ارسیا می
گردد.
با آرزوی توفیق الهی

نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی :

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

با ساط ،احتراماً با منایت به تبصر  1ماد  5آیها دامه فنق ی با رمایت کام مآاد آیها دامه ماکنر با برگزار اردی فنق به سرپرست فرد معرف ش
منافقت م گردد

منافقت دم گردد

