
 به نام آنکه جان را فکرت آموخت
 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران –موسسه مغزک  1402قوانین اردوی مطالعاتی نوروز 

 
با سالم و عرض خیر مقدم خدمت دانش آموزان و والدین گرامی ؛ به استحضار می رساند به جهت حضور 
دانش آموزان ارجمند این اردو در بخش دولتی یک سازمان و لزوم رعایت شرایط و ضوابط اعالمی، الزم 

بخش موافقت خود و است قبل از حضور در این اردوی مطالعاتی تمامی قوانین و ضوابط اعالمی را مطالعه 
مبنی بررعایت تمامی این بندها را انتخاب بفرمائید. )همچنین فراموش نگردد تمامی اطالعات و فایل 

 های مورد نظر در اسرع وقت بارگذاری گردد(
 رعایت تمامی بند ها و شرایط ذیل این قوانین به موجب این تعهد الزامی است . برخی از قوانین مهم و

 از:قابل عرض عبارتند
دانش آموز راس ساعت اعالمی در دانشگاه حضور پیدا نموده و راس زمان مقرر از دانشگاه خارج می  -1

 گردند.
اگر دانش آموزی قصد تعجیل در خروج را دارد می بایست والدین وی با مسئول اردو هماهنگی قبلی  -2

 انجام دهند.
را همیشه به همراه  تردد خود کارتتمامی دانش آموزان جهت ورود و خروج در دانشگاه می بایست  -3

 داشته باشند.
از پذیرش خانواده های محترم به فضای دانشگاه و حضور در ساختمان های اداری و آموزشی معذوریم.  -4

 )به جز جشن افتتاحیه و اختتامیه(
به صورت دانش آموزی در تمامی اماکن و  ، لباس کامل و پوششعایت حجاب اسالمی مورد انتظارر  -5

شگاه الزامی است و در صورت تذکر به خاطیان مستقیم دانش آموز از اردو اخراج شده و حق فضاهای دان
 هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

فضای مطالعاتی و محل استراحت در زنگ های تفریح برای هر گروه و دانش آموز تفکیک شده و مشخص  -6
 .داریممورد انتظار  گردیده است لذا همراهی کامل و توجه دقیق شما را در این ایام

. رعایت حریم دیگران در این یازده روز همراهی اردو در دو بخش پسران و دختران جداگانه تشکیل می شود -7
 تان الزامی است.

در نیاز به خرید وسیله ای ، قبل از حضور  شود داده نمیدر حین ساعات کاری به هیچ وجه اجازه خروج  -8
 اقدام نمائید.

ازحد ، غیبت غیرموجه، عدم شرکت در آزمون های صبحانه و موارد تخلفی دیگر در صورت تاخیر بیش  -9
 مطابق تصمیم مدیریت برخورد متقضی صورت می گیرد.

، تصمیمات شخصی به هیچ الزامی است و حق تک رویخدمات  موسسه وحضور در تمامی برنامه های  -10
  وجه نخواهید داشت.

لطفا از  در زمان های استراحت مجاز بوده ورفاهی تنها  طالعه و استفاده از خدماتمزمان استراحت،  -11
 .بپرهیزیددر موضوعات متعدد تصمیم گیری شخصی و خارج از عرف 



به ازای هر ده نفر )حدودًا( یک پشتیبان شخصی خواهید داشت که کار کوچینگ و مدیریت آموزشی شما  -12
ور، آقای سیدابراهیمی مشاور پسران و را برعهده خواهند گرفت . در این اردو آقای دکتر رضایی سر مشا

خانم رهبری مشاور دختران خواهند بود و امور کلی و شخصی سازی نمودن برنامه های مطالعاتی تان بر 
عهده این عزیزان است. اما ادامه روند کاری و تخصصی خود، نحوه صحیح مطالعه، تست زنی، خالصه 

 ست را از پشتیبان تخصصی خود دریافت خواهید نمود.نویسی و هر آنچه در حوزه آموزش مورد انتظار ا
)دانش آموزان و پشتیبان آنان(  عد آموزشی و رشد علمی و انضباط اخالقیعلمی در ب   در پایان به گروه برتر -13

 در اختتامیه جوایزی به رسم یادبود تقدیم می گردد.
می عزیزان ( از نفرات برتر تقدیر به عمل می آید و حضور تما17فروردین ساعت  12در اختتامیه اردوی عید ) -14

 در این بخش به همراه والدین گرامی مورد انتظار است.
 رد نظرتان را در چمدانی با یک قفل به همراه داشته باشید. کتاب های تست مو  -15
در دانشگاه  7:30دانش آموزانی که جواز عدم حضور در آزمون های صبحانه را گرفته اند راس ساعت   -16

 ه با تاخیر برسند معذور هستیم.حاضر باشند و از پذیرش دانش آموزانی ک
)استفاده از سرویس و استراحت تنها در زنگ های  عدم بلند شدن از جای خود در خارج از ساعات رسمی  -17

 تفریح مقدور می باشد(
در بدو ورود می بایست تلفن های همراه خود را تحویل دهید و در صورت عدم تحویل تلفن همراه و   -18

 مستقیما از اردو اخراج می گردد. پیدا نمودن تلفن، دانش آموز
 عدم ورود به بخش ها و طبقات غیر مرتبط -19
 در داخل دانشگاه تهران و کالس ها عدم استعمال دخانیات و خوراکی غیر متعارف -20
 

در پایان بدون شک نکات و موارد مورد نظر بیش از عناوین قید شده به نظر می رسد لذا هر موضوع یا 
لطفا تمامی کتب و جزوات مورد نیاز موضوعات مشابه موارد فوق شامل برخورد متقضی با متخلف می گردد. 

ن ، قاشق شخصی، خوراکی خود را به همراه چمدان قفل داری روز اول با خود به همراه داشته باشید. لیوا
 مورد نیاز را همراه بیاورید.

لطفا بر اساس ماه مبارک رمضان تظاهر به روزه خواری نکرده و خوردن و آشامیدن را با رعایت حال روزه داران 
 انجام دهید. 

پس از خوانش متن فوق بخش موافقت را تائید کرده تا بدین وسیله تضامن و تعهد خود مبنی بر رعایت 
 ق و کامل موارد فوق را بدین طریق اعالم دارید. دقی

 سپاس


