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 خدمات و ضرورت های الزم - اولبخش 

  تشریفات 

از آنجایی که اولین برخورد با دانشجویان بین المللی تاثیر بسیار زیادي در اذهان آنان دارد و نشان دهنده 

کیفیت ارائه خدمات دانشگاه در آینده به آنان می باشد، بنابراین استقبال از دانشجویان بین المللی یا به اصطالح 

رح جامع  با ارائه اصول و راهکار هاي بهبود تشریفات آیین تشریفات از اهمیت ویژه اي برخورد دار است. در ط

و همچنین توسعه زیر ساخت هاي این معاونت  سعی می گردد، تا در گام اجرایی یک  عدد ماشین و یک نفر 

به عنوان هم وطن آن دانشجوي جدید که متقاضی تحصیل در دانشگاه وارستگان می باشد و همچنین نماینده 

هت آیین خوش آمد گویی به فرودگاه، راه آهن و یا ترمینال اعزام گردند. در نسخه معاونت دانشجویی به ج

نهایی این طرح به پروتکل کامل تشریفات بین المللی براي دانشجویان غیر ایرانی همراه با اصول اجرایی اشاره 

 خواهد شد. 

 خوابگاه 

و محدودیت فضا هاي خوابگاهی دانشگاه ها،  روند رو به رشد دانشجویان بین المللی و غیر بومی در دانشگاه ها

منجر به تامین فضاي خوابگاه هاي خود گردان توسط دانشگاه ها شده است. در این بخش ابتدا پیشنهاد می 

گردد فرایند خوابگاه و مشاهده اتاق ها به طور کامل از طریق سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی به سه زبان 

ی به همراه امکان مشاهده عکس اتاق صورت پذیرد و با بررسی شرایط معاونت دانشجویی فارسی، عربی و انگلیس

به عنوان متولی امر خوابگاه نسبت به راه اندازي اتوماسیون اقامتی براي دانشجویان بین المللی در وهله اول و 

شجو می تواند قبل از ورود به تمامی دانشجویان دانشگاه اعم از روزانه و شبانه اقدام نماید. در این سامانه دان

کشور با پرداخت هزینه خوابگاه که امکان پرداخت آن در سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی قرار میگیرد 

نسبت به رزرو اتاق مورد پسند خود اقدام نماید.لذا این امر موجب هوشمند سازي خوابگاه ها و ایجاد بانک 

 راي دانشجویان غیر بومی داخلی نیز مراحل فوق قابل انجام است.اطالعاتی هوشمند می گردد. هم چنین ب

 الزم به ذکر است که خوابگاه مهمترین دغدغه دانشجویان بین المللی وغیر بومی است
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 تغذیه 

تغذیه یکی از عوامل مهم براي دانشجویان غیر بومی و بین المللی است به طوري که دانشجو باید تغذیه اي 

 مد داشته باشد سالم ، کامل و کارا

از طرفی حتی پیشنهاد طبخ و اماده سازي تغذیه مناسب و مرتبط با فرهنگ داده می شود چرا که این امر 

موجب ارامش خاطر بیشتر دانشجو بین المللی و غیر بومی شده و در سالمت روحی و روانی وي حتی موثر 

 .است 

تاثیر دارد که خود فاکتور مهمی براي دانشجو و البته اهمیت تغذیه درست  بر مسائل روحی و روانی و جسمی 

 پیشرفت علمی و دانشگاه است ، پس به این مسئله توجه خاصی باید شود

 حمل و نقل

حمل و نقل و یا سرویس دانشجویی ارتباط بسیار زیادي به مکان خوابگاه دانشجو دارد اما باز هم آنقدر اهمیت  

 قبل به آن فکر شود  دارد که به طور جدي و مهم باید از

 اوقات فراغت و برنامه های جانبی 

ازآنجائیکه دانشجویان غیر ایرانی در حقیقت سفیرانی براي فرهنگ و تفکر جمهوري اسالمی ایران در تمام دنیا 

هستند ،در حوزه فرهنگ، ائقات فراغت و برنامه هایی جانبی دانشگاه عالوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و 

ایف جدیدي در عرصه فرهنگی و اجتماعی بر عهده گرفته است که ازجمله میتوان به نقش پژوهشی وظ

 فرهنگسازي و جامعهپذیري اشاره نمود. 

دیگر اگرچه دانشگاه براي تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت میگمارد و زمینه اشتغال آینده  بهعبارت 

م است یک دانشجوي غیر ایرانی بافرهنگ و آداب رسوم جامعه آنها را در اجتماع غیر ایرانی فراهم میسازد، الز

ایرانی نیز آشنا شود تا بتواند سفیر صلح و دوستی براي کشور باشد. واحد امور فرهنگی و فوقبرنامه با شناسایی 

قابلیتها و تواناییهاي دانشجویان و سازماندهی فعالیتها، در راستاي ارتقاي سطح فرهنگی و هنري دانشجویان 
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هاي مختلف فرهنگی دارد. بهطوریکه رشد خالقیتها و پرورش استعدادهاي دانشجویان در زمینهعزیز گام برمی

 و هنري بر عهده این مجموعه است. 

ریزي، هدایت  و سازماندهی فعالیتهاي فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی از اهم وظایف این مجموعه همچنین برنامه

 است. 

تمهیدات الزم براي تأمین نیازهاي فرهنگی، هنري، ورزشی و رفاهی دانشجویان را بر این واحد فراهم کردن 

عهده دارد. انجام تمامی فعالیتهاي فرهنگی در راستاي سیاستهاي نظاممند معاونت فرهنگی دانشگاه و در نهایت 

 باشد.  سیاست گذاریهاي کالن معاونت فرهنگی وزارت بهداشت می

رنامه در برگزاري همایشها و برنامهها، آشنایی دانشجویان غیر ایرانی با فرهنگ، آداب هدف واحد فرهنگی و فوقب

و سنن ایرانی است .این واحد با تمام توان و ظرفیت خویش میکوشد تا با برگزاري همایشها و سفرهاي مختلف، 

متأسفانه در سالهاي نگاه عالقهمندان به فرهنگ ایران اسالمی را به این کشور که مهد تمدن است جلب کند. 

گذشته هجمه فرهنگی گستردهاي علیه ایران اسالمی در دنیا به راه افتاده است. حضور دانشجویان غیر ایرانی 

در ایران و تحصیل و نیز سفر به مناطق مختلف آن بیانگر این نکته است که تبلیغات منفی خارجی بیاثر بوده 

گ، سنن و آداب و رسوم این مردم آشنا هستند، بتوانند سفیران است. امید است دانشجویانی که سالها با فرهن

 صلح ایران اسالمی و معرف فرهنگ ایرانی در کشورهاي متبوع خود باشند . 

 -واحد فرهنگی و فوقبرنامه در نظر دارد با اجراي این طرح در استانهاي مختلف کشور، به نشر فرهنگ ایرانی

انشجویان غیر ایرانی مقیم در ایران، خاصه دانشجویان اهل کشورهاي اسالمی و شناساندن تمدن ایرانی به د

 اسالمی اقدام نماید.

 خدمات فرهنگی 

فعالیتهاي فرهنگی و فوقبرنامه در کنار برنامههاي آموزشی تأثیر بسزایی در افزایش بازدهی، انگیزه بخشی، ایجاد 

شجویان غیر ایرانی دارد. در ذیل الگویی شادابی و نشاط روحی و جسمی و تقویت روحیه همکاري گروهی دان

 از فعالیتهاي فرهنگی و فوق برنامه اداره دانشجویان بین المللی آورده شده است که: 
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  اردوها یبرگزار .1

ایران کشوري تاریخی با قدمت چند هزارساله است که میتوان در نقاط مختلف آن دورههاي گوناگون حکومتی 

و آثار و بناهاي تاریخی را مشاهده نمود .ازجمله این مناطق خراسان رضوي و شهر مشهد است که داراي 

 جاذبههاي تاریخی متعددي بهویژه مربوط به قرون اولیه اسالمی می باشد. 

 مدت همین راستا اردوهاي متنوعی براي دانشجویان غیر ایرانی تدارك دیدهشده است. اردوها در قالب کوتاهدر 

و بلندمدت ،مجردي و خانوادگی، با رویکردهاي زیارتی، سیاحتی، فرهنگی، ورزشی، هنري و علمی برگزار میشود. 

ههاي آنان از برنامههاي متنوع فرهنگی و افزون بر دیدار از مکانهاي سیاحتی و تاریخی، دانشجویان و خانواد

 تفریحی بهرهمند میشوند. 

 اردوي زوجین جدید دانشجو:  -الف

همزمان با ایام ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س)، زوجهاي دانشجوي غیر ایرانی با ثبتنام در پایگاه 

 د. اینترنتی اداره دانشجویان بینالمللی میتوانند در این اردو شرکت نماین

 اردوهاي مجردین:  -ب

این اردوها بهصورت تفکیکشده ویژه دختران و پسران جهت ارتقاء سطح نشاط و شادابی دانشجویان غیر ایرانی 

 در داخل و خارج استان برگزار میگردد. 

 های گوناگون برگزاری مراسم و آیین

در مناسبتهاي مختلف مذهبی و ملی، براي دانشجویان و خانوادههاي آنان، مراسم و آیینهاي ویژهاي برگزار 

میشود که هدف از برگزاري آنها، تعمیق ارزشهاي اسالمی، ارتقاي روحیه فعالیتهاي گروهی و ایجاد نشاط و 

شجویان غیر ایرانی است. اجراي شادابی است. یکی از این آیینها جشن پیروزي انقالب اسالمی ویژهی دان

سرودهاي عربی و افغانستانی توسط دانشجویان؛ پخش کلیپ انقالب اسالمی و اجراي مسابقههاي فرهنگی از 

 بخشهاي مختلف جشن یادشده میباشد. 
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  (مسابقات ورزشی)برگزاری جشنواره ورزشی 

شی و انتخاب قهرمانان هر رشته مسابقات ورزشی باهدف گسترش روحیه رقابت سالم، شناسایی نخبگان ورز

 است. 

اعزام دانشجویان به المپیادهاي ورزشی کشوري، در قالب مسابقات گوناگون ورزشی برگزار میشود که هدف آن 

 بهینهسازي اوقات فراغت دانشجویان است . 

 مسابقات فرهنگی .2

اسالمی و کشف و رشد استعدادهاي فرهنگی و هنري، در مناسبتهاي  -این مسابقات باهدف نشر فرهنگ ایرانی 

مختلف برگزار میشود. موضوع این مسابقات عبارت است از: کتابخوانی ،مقالهنویسی، نقاشی و طراحی، کاریکاتور، 

 عکاسی، کلیپ و سرود. 

 جدید برگزاری نشستهای توجیهی دانشجویان ورودی 

بخش فرهنگی و فوق برنامه اداره دانشجویان بینالمللی به جهت آشناسازي دانشجویان غیرایرانی ورودي جدید 

 نماید. با بخشهاي مختلف دانشگاه و مسولین مربوطه اقدام به برگزاري اینگونه نشستها و جلسات می

 جشنواره فرهنگ ملل 

جذب دانشجویان بین المللی نشان داده است که میتواند سهم یکی از مواردي که تجربه دانشگاه هاي موفق در 

شگرفی در افزایش رضایت خاطر دانشجویان بین المللی ایجاد نماید، برگزاري جشنواره فرهنگ ملل می باشد.در 

این بخش پیشنهاد می گردد معاونت دانشجویی با همکاري سایر دانشگاه ها هر ساله اقدام به برگزاري جشنواره 

 ملل با حضور دانشجویان بین المللی دانشگاه هاي تهران نماید.  فرهنگ

 بازدید ازآثارمیراث فرهنگی و موزه ها .3
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، بازدید از جاذبههاي تاریخی و گردشگري میباشد .دانشجویان غیر ایرانی "ایران جهانی و جهان ایرانی"طرح 

انها بازدید خواهند نمود .این طرح بهمنظور دانشگاه در راستاي اجراي این طرح از میراثهاي تاریخی و طبیعی است

اشاعه و انتقال فرهنگ ایران اسالمی در سایر کشورها از طریق دانشجویان غیر ایرانی مقیم ایران و همچنین 

ارتقاء سطح دانش و آگاهی دانشجویان غیر ایرانی از میراثهاي ملی و مزیتهاي فرهنگی تمدنی ایران برگزار 

 میگردد . 

وریسم یکی از ابزارهاي مهم در جهت گسترش روابط علمی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران با دیپلماسی ت

دیگر کشورهاي جهان است. این نوع از دیپلماسی میتواند به مردم جهان کمک کند تا درك و فهم واقعی و 

یرش دانشجوي درست از فرهنگ، تمدن و ارزشهاي ایرانی به دست آورند و در نهایت خود موجبات افزایش پذ

 بین المللی را فراهم می آورد. 

 مدیریت سایت و سامانه های اطالع رسانی 

نظر به آنکه حجم بسیاري از اخبار تولید شده و محتوا ها در دوران تحصیل دانشجوي بین المللی در دانشگاه 

توسط دانشگاه و  اتفاق می افتد و همچنین به منظور اطالع رسانی برنامه هاي فرهنگی، خدمات ارائه شده

آگاهی دانشجویان بین المللی از آنان، می بایست معاونت دانشجویی نسبت به ایجاد شبکه هاي اجتماعی به 

منظور آگاهی دانشجویان بین المللی از اخبار و دادن اطالعات از مزیت هاي رفاهی دانشگاه وارستگان به دفتر 

بلیغات همکاري الزم را انجام دهد. در این بخش پیشنهاد بین المللی به منظور انجام ت –همکاري هاي علمی 

 ایجاد شبکه هاي اجتماعی و مدیریت سایت به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی داده خواهد شد. 

 مدیریت سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی 

سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی که در راستاي هوشمند سازي فرایند پذیرش و ارائه تمامی خدمات به 

دانشجویان بین المللی ایجاد می گردد می تواند منجر به افزایش رضایت خاطر آنان گردد. لذا از معاونت 

نحوه کارکرد و به روز رسانی آن دانشجویی دانشگاه درخواست می گردد تا به صورت مستمر بر این سامانه و 

 نظارت داشته باشد. 
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 آموزشی  –طرح حمایت تحصیلی 

برگزاري دوره هاي آموزشی، کالس هاي تقویتی، انتخاب نمایندگان دانشجویان بین المللی از میان خودشان، 

یان بین دانشجوانتخاب یک نفر نماینده دانشجویان بین المللی از کشور ایران، تشکیل شوراي استاد مشاوران 

المللی، تشکیل شوراي نمایندگان آموزشی در دانشکده ها از میان دانشجویان ایرانی از دیگر اقداماتی ست که 

آموزشی دانشجویان  -در این بخش صورت می پذیرد.الزم به ذکر است که در خصوص طرح حمایت تحصیلی  

 بین المللی فصل کاملی ارائه شده است. 

 

 که تمامی موارد فوق برای دانشجویان داخلی غیر بومی نیز قابل اجرا است الزم به ذکر است 
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 پیشنهاد های تکمیلی– دومبخش 

نکته قابل توجه : هزینه های ذکر شده در این بخش با توجه به صحبت و دیدار و تماس با مراکز ذکر 

به عدم ثبات بازار و بازار شده و مشاورین امالک صورت گرفته است ، اما همگی تقریبی و با توجه 

 ارز در ایران همگی به نرخ روز هستند .

تیم استارتاپی فور هاث پالس خدمات ارائه دهنده را به صورت پیشنهاد به دانشگاه ارائه میدهد تا 

 بررسی های الزم انجام شده و به تصویب برسد.

 حمل و نقل -الف

نقل  مربوط به سرویس دانشجویی از محل اسکان تا همان طور که قبال گفته شد بخش قابل توجه حمل و 

دانشگاه می شود ، البته بحث هاي مربوط به برنامه هاي فرهنگی و اردو ها و گشت هاي علمی نیز به حمل و 

نقل مربوط می شوند اما آن ها در همان دسته بندي خود محاسبه شده اند ، در اینجا مصداق حمل و نقل همان 

 خوابگاه یا خانه تا دانشگاه است .سرویس دانشجویی از 

الزم به ذکر است بحث سرویس کامال به محل مبدا و مقصد و تعداد افرادي که در طی مسیر سوار می شوند 

، معیاري براي سنجش قیمت و درك بستگی دارد فلذا چون این امر در این زمان معلوم و قطعی نبوده است 

 آن در نظر گرفته شده است.

گرفته شده در اینجا مسیر از محدوده حرم مطهر تا دانشگاه وارستگان واقع در خیابان الدن است  معیار در نظر

  ، به این دلیل که حرم مطهر احتماال دورترین مسیر اسکانی و خوابگاهی براي دانشجویان بین الملل باشد .

او را برگرداند ، براي مثال صبح یک ساعت مشخص وسیله و راننده دانشجو را به محل دانشگاه آورده و عصر 

 دانشجو ها را برگرداند 11ساعت هشت صبح از محدوده حرم مطهر به دانشگاه وارستگان آورده و عصر ساعت 

 البته گفتنی ست که مکان دور تر و نزدیک تر با همین معیار و با تقریب باال سنجیده شده است .
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 نام شرکت یا واحد مربوطه نوع وسیله هزینه تقریبی

 نفره 11 ماهانههایس هیوندا    میلیون تومان 9

***VIP 

 شرکت صبا گشت مشهد

هایس تویوتا و هیوندا VIPماهانه   میلیون تومان  8

 *** نفره 11

 شرکت حمل و نقل قربانزاده

 راننده شخصی **  نفره  ، ماهانه 11نار ون  میلیون تومان 3

 شرکت واحد گشت مشهد **  نفره ، ماهانه 11نار ون  میلیون تومان 4

نفره ،  21مینی بوس ایسوزو  میلیون تومان 9

 **  ماهانه

 شرکت واحد گشت مشهد

  نفره ، ماهانه 11مینی بوس هیوندا  میلیون تومان 6

** 

 شرکت گشت آنالین مشهد

تاکسی سمند سواري ،   میلیون تومان 1.8

 **  ماهانه

 راننده شخصی

 راننده شخصی *  نفره ، ماهانه 21 مینی بوس بنز میلیون تومان 5

 وظیفه تیم استارتاپی در حوزه حمل و نقل 

طبق هزینه و جدول باال تیم استارتاپی وظیفه کلیه هماهنگی و انجام امور در بحث حمل و نقل را به 

 درصد کارمزد به ازای  خدمات دریافت خواهد کرد 15 – 10عهده خواهد داشت و در حدود 

 تغذیه –ب 

پیشنهاد این بخش استفاده از سلف دانشگاه براي تغذیه دانشجویان است ، براي این امر دو کالس الف و ب 

 تعریف میشود که به کیفیت و قیمت بستگی خواهد داشت 

الزم به ذکر است که بحث که دانشجویان براي بحث شام در دانشگاه نخواهند بود ، به همین دلیل بحث شام 

 رفته نشده است در اینجا در نظر گ
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 .البته به صورت اختیاري به دانشجویان میتواند پیشنهاد داده شود

 هزینه این بخش به سلف دانشگاه بستگی خواهد داشت 

اما صرفا براي در نظر گرفتن فرضی هزینه اگر از بیرون دانشگاه استفاده شود در حدود زیر هزینه ها بدست می 

 آید:

هزار تومان  100-80کالس الف که کیفیت عالی است برای هر وعده روزانه )صبحانه نهار (در حدود 

 می باشد

 

هزار تومان  80-50کالس ب که کیفیت خوب است برای هر وعده روزانه )صبحانه نهار ( در حدود 

 است

  

 : تغذیهوظیفه تیم استارتاپی در حوزه 

در این بخش وظیفه تیم استارتاپی کنترل و نظارت بر کیفیت غذا ها خواهد بود و عالوه بر آن پیگیری 

 عهده تیم استارتاپی خواهد بود.مطالبات و انتقاد و پیشنهاد دانشجویان نیز به 

 درصد کارمزد نیز دریافت خواهد کرد. 10تیم استارتاپی در قبال خدمات فوق 

 اقامت : –پ 

 اقامت دو پیشنهاد داده می شود :براي بحث 

 اول : اجاره و تجهیز آپارتمان،مجتمع یا واحد قابل سکونت 

از جمله مزایاي این امر این است که کیفیت باالتري نسبت به خوابگاه هاي سطح شهر خواهد داشت و هممچنین 

 در انتخاب مکان و نوع و مشخصات خوابگاه دست دانشگاه بسیار باز است 
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 بزرگ آن هزینه زیاد آن است که براورد خاب اجاره و تجهیز قبال به دانشگاه ارائه شده استاما عیب 

در صورت موافقت دانشگاه با این پیشنهاد کمیته بین الملل تمام کار هاي الزم االجرا را در اسرع وقت انجام 

 خواهد داد.

 

 دوم : قرار داد بستن با خوابگاه های شبانه ، خوابگردان و دولتی 

این پیشنهاد احتماال براي شروع منطقی ترین کار باشد چرا که هزینه زیادي براي دانشگاه و دانشجو در بر ندارد 

ار یا اجاره اگذو حتی اگر تعداد دانشجویان باال برود ، امکان اینکه یک خوابگاه دانشجویی به طور کامل به مرکز و

 داده شود هم وجود دارد که مزایاي زیادي از جمله باال بردن کیفیت و صرفه اقتصادي دارد.

 در ادامه قیمت و مشخصات چند خوابگاه که توسط ما گرفته شده است ، آمده است 

 نام خوابگاه آدرس خوابگاه  قیمت به ازای هر نفر در ماه

 خوابگاه آیندگان 55سید رضی  هزار تومان 500و  450

 خوابگاه آیسان 7امامت  هزار تومان  400 

 خوابگاه نوید  بلوار کوثر هزار تومان 450

 خوابگاه مریم   1فلسطین  هزار تومان 350

 خوابگاه معصومه 11امامت  هزار تومان 320-420

 خوابگاه مشکات  7امامیه  هزار تومان 400

 ارغوان پسرانهخوابگاه  قاسم آباد هزار تومان 450

 خوابگاه پسرانه بوستان انقالب سرافرازان  هزار تومان 400

 خوابگاه پردیس   5 – 3بین کوهسنگی  هزار تومان  500 – 370

 خوابگاه صدف   7سید رضی  650نفره  6،  500نفره  4
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 : خوابگاهوظیفه تیم استارتاپی در حوزه 

 انتخاب دانشگاه تیم استارتاپی وظیفه مختلفی خواهد داشت.در این بخش با توجه به نوع سیاست و 

الف( در صورت استفاده دانشگاه از خوابگاه سطح شهر تیم استارتاپی وظیفه کنترل اوضاع 

دانشجویان ، نظارت بر کیفیت ،حمل و نقل ، هماهنگی و انجام امور مانند ورود و خروج و .. ، نظارت 

جوی شاد و پیگیری مطالبات و پیشنهاد انتقادات دانشجویان خواهد  بر امور فرهنگی خوابگاه و ایجاد

 درصد کارمزد دریافت خواهد کرد. 20داشت که در قبال انجام این خدمات حدود 

 ب( تجهیز خوابگاه توسط خود دانشگاه 

در این صورت تیم استارتاپی با تعامل دانشگاه به بحث پیدا کردن و اجاره مکان مناسب و تجهیز آن 

 خواهد پرداخت

 اردو : –ت 

در چهار ماه : مهر آبان آذر دي و در  در نیمسال اول سال تحصیلیپیش بینی ما به این صورت بوده است که 

نیمسال دوم تحصیلی در چهار ماه: اسفند فروردین اردیبهشت خرداد ، برنامه فرهنگی ، بازدید و اردو به شکل 

 ذیل برگزار شود :

هر هفته و یا هر دو هفته برنامه فرهنگی تفریحی مانند سینما ، کوه پیمایی ، کارتینگ ، ییالقات طرقبه  -الف 

 شاندیز ، بازدید از موزه ها و به طور کلی جاذبه هاي گردشگري شهر مشهد برگزار شود 

شود که  هزینه های این بخش شامل حمل و نقل و بسته به مکان مورد نظر شامل بلیت یا .. می

هزار تومان   30 – 20هزار تومان و بلیت مثال برای سینما بین  25حمل و نقل برای هر نفر حدود 

هزار تومان می  60- 50است که به طور میانگین یک برنامه فرهنگی هفتگی برای هر نفر حدود 

 باشد.

 ته باشدهر هفته یا هر ده روز در روزي مشخص برنامه رفتن به حرم مطهر وجود داش –ب 
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 هزار تومان می باشد. 30 – 20هزینه این قسمت فقط حمل و نقل است که به ازای هر نفر حدود 

 

روزه داخل یا خارج استان وجود داشته باشد که براي هشت ماه سال  دو یا سهیا  ماه یک اردو یک هر  –پ 

 تحصیلی جمعا هشت اردو خواهد شد 

 ادکان و اقامت در ارگ رادکان اردو ها شامل : بازدید از برج نجومی ر

 اخلمد ، نیشابور ، کالت نادري ، کویر ، بازدید از شهر هاي تاریخی نزدیک مانند گناباد 

 بازدید از روستاي کنگ و رفتن به جنگل هاي شمال کشور و ..

هزینه های این بخش با توجه به مقصد اردو کامال متفاوت است اما از کمترین تا بیشترین هزینه 

 ر شده استذک

هزار تومان تا  100هزینه حمل و نقل )به ازای هر نفر(: از نزدیکترین مکان ها که حدود هر نفر 

 هزار تومان 400دورترین مکان ها حدود 

 هزار تومان 200تا  50هزینه تدارکات : بسته به مدت زمان اقامت و اردو از 

ساعت تا حداقل  24هزار تومان برای  240هزینه اقامت : از بهترین اقامت گاه های کشور حدود 

 هزار تومان 80کیفیت ممکن 

 

 وظیفه تیم استارتاپی در حوزه اردو

انجام کلیه امور یک اردو از پیگیری و ثبت نام گرفته تا حمل و نقل و تدارکات به عهده تیم استارتاپی 

نفر کارمزد دریافت خواهد درصد از هر  25خواهد بود که در قبال خدمات و برگزاری اردو در حدود 

 کرد.

 جشنواره ها  –ج 
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برگزاري جشنواره هر ساله با توجه به فرهنگ و ملل دانشجو ها امر مناسب و قابل پیشنهاد است ، جشنواره 

 هاي مورد پشنهاد عبارتند از :

 غذاي ملل ، لباس ملل ، موسیقی ملل و شب شعر 

براورد هزینه هاي این بخش کامل به نوع و تعداد و .. بستگی دارد و بعد از موافقت و جذب دانشجو طرح تکمیلی 

 به دانشگاه تقدیم خواهد شد 

 پکیج ها به ازای هر ترم : – سومبخش 

 پکیج طراحی شده است  دودر این بخش جمع بندي از تمام پیشنهادهاي ممکن صورت گرفته و 

مقدار هزینه الزم به ذکر است که هزینه های فوق و ذیل بدون احتساب کارمزد بوده و به اصطالح 

 .های خام می باشد
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 پکیج  A : کیفیت خوب 

 نوع خدمات هزینه به ازای هر نفر در ماه

 حمل و نقل هزار تومان 800

 تغذیه میلیون تومان 2.5

 اقامت میلیون تومان  1

 اردو هزار تومان 650

 

  مجموع  میلیون تومان  4.95

 هزینه به ازای هر ترم تحصیلی میلیون تومان 22.275

 هزار تومان 25هزینه به دالر با نرخ  دالر برای هر ترم  891
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 پکیج B : کیفیت متوسط 

 

 نوع خدمات هزینه به ازای هر نفر در ماه

 حمل و نقل هزار تومان 600

 تغذیه میلیون تومان 1.5

 اقامت هزار تومان 700

 اردو هزار تومان 500

 

  مجموع  میلیون تومان  3.3

 هزینه به ازای هر ترم تحصیلی میلیون تومان 14.85

 هزار تومان 25هزینه به دالر با نرخ  دالر برای هر ترم  594

 


