
ھا و مؤسسات آموزش عاليستورالعمل اردوھاي دانشجويي دانشگاهد
  

  مقدمه
اتكايي، آشنايي با مواريث ديني و فرھنگي و به منظور افزايش نشاط روحي، تقويت حس خود

ھاي طبیعي و اماكن تحكیم ھويت ملي، تعمیق بینش علمي، زيارت اماكن متبركه، ديدار از جاذبه
تر از اين برداري مناسبساماندھي و نظارت بر سفرھاي دانشجويي براي بھرهتفريحي و ضرورت 

شوند. اين سفرھا، اردوھاي دانشجويي با شرايط مندرج در اين دستورالعمل برگزار مي
  شود:عالي انقالب فرھنگي به شرح زير تدوين و ابالغ ميدستورالعمل براساس مصوبات شوراي

نامه حفظ حدود و آداب اسالمي در ي دانشجويي الحاقي به آيینماده واحده مقررات سفرھا«- ١
  .٢٥/٩/٨٢مورخ ٥٣٠مصوب جلسه » ھا و مؤسسات آموزش عاليدانشگاه

مصوب جلسه » آموزي و دانشجوييھاي ناظر بر برگزاري اردوھاي دانشاھداف و سیاست«- ٢
  .٤از ماده ٢، بند ٥/١٢/٨٢مورخ ٥٣٤

  
  بخش اول: تعاريف 

اردوھاي دانشجويي، سفر جمعي گروھي از دانشجويان است كه با مجوز شوراي -١ماده 
  شود.فرھنگي دانشگاه برگزار مي

  شوند:اردوھاي دانشجويي به دو دسته تقسیم مي-٢ماده 
الف: اردوھاي فرھنگي شامل سفرھاي زيارتي، ورزشي، ھنري، سیاحتي و شركت در 

  ھاي فرھنگي و ھنري.جشنواره
ھا، اي علمي: شامل شركت در نمايشگاھھا و بازديدھاي تخصصي، كنفرانسب: اردوھ
  پژوھشي.-ھاي علمي و سفرھاي آموزشيھا و بازديدنشست
سفرھاي آموزشي و پژوھشي (مرتبط با واحدھاي درسي) كه با حضور استاد و مجوز ـتبصره

  ج است.شود، از شمول اين دستورالعمل خارگروه آموزشي دانشكده برگزار مي
  اھداف اردو:- ٣ماده 

  ھاي اسالمي جمعي منبعث از ارزش) ايجاد بستر مناسب براي تمرين يك زندگي دستهالف
  ب) تقويت و تحكیم بنیه اعتقادي، اخالقي جوانان

  ھاي مختلف اجتماعي، اخالقي و فرھنگيج) كسب تجربه در زمینه
  اجتماعيھاي د) كمك به فرآيند اجتماعي شدن و ارتقاي مھارت

  ھـ) ايجاد زمینه مناسب براي رشد و شكوفايي استعدادھاي فردي
ھاي عمومي در زمینه تاريخ، جغرافیا و فرھنگ ايران و جھان و آشناسازي و) افزايش آگاھي

  شركت كنندگان با تاريخ و تمدن ايران و اسالم
دريافت ھاي فردي و ارتقاي سطح ھوشیاري و قدرت درك و ز) گسترش و تعمیق مھارت

  كنندگانشركت
  خواھي و دلبستگي به كشورگیري ويژه براي تعمیق روحیه وطنح) جھت

  كنندگان با شرايط معیشتي مردم در مناطق محرومط) آشنا سازي شركت
ھاي داراي مجوز فعالیت ھا و كانونھا، انجمنبرگزاركننده اردو: ھمه نھادھا، تشكل- ٤ماده 

توانند مجوز برگزاري اردو ھمچنین واحدھاي اداري دانشگاه در راستاي شرح وظايف خود مي
  دريافت كنند.

) سرپرست اردو: يكي از دانشگاھیان (دانشجو، ھیأت علمي يا يكي از كاركنان دانشگاه- ٥ماده 
است كه با معرفي برگزاركننده و تأيید و ابالغ معاونت دانشجويي و فرھنگي دانشگاه به 

شود. جنسیت سرپرست اردو بايد با جنسیت شركت كنندگان در سرپرستي اردو منصوب مي
  اردو مطابقت داشته باشد در غیر اين صوزت متاھل بودن سرپرست اردو الزامي است.



و مسیر آن در اطالق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب محل برگزاري اردو- ٦ماده 
شود و در مدت برگزاري اردو رعايت مقررات انضباطي دانشگاه و مفاد اين دستورالعمل الزامي مي

  است.
  

  بخش دوم: شرايط عمومي برگزاري اردو
ر به تقويت و بايست به نحوي باشد كه منجھا ميدر برگزاري اردوھا، تدارك برنامه- ٧ماده 

  ھاي اسالمي شود.گسترش معیارھا و ارزش
بايست جذابیت، تنوع، نشاط، و شادابي و نیز ريزي و اجراي اردوھا ميدر برنامه- ٨ماده 

  كنندگان مورد توجه قرار گیرد.مشاركت فعاالنه شركت
كنندگان دربايست با نیازھاي عاطفي، اجتماعي و جسمي شركتھا ميبرنامه- ٩ماده 

جنسیت و مقاطع مختلف تحصیلي مطابقت داشته باشد و تنوع و تعداد اردوھا به نحوي لحاظ 
  كنندگان را پوشش دھد.گردد كه ذائقه شركت

ھاي آموزشي مستقیم و غیر مستقیم كوتاه مدت در برخي اردوھاي خاص مورد دوره-١٠ماده 
  توجه قرار گیرد.

  باشد.ورت مختلط مجاز نميبرگزاري اردوھاي دانشگاھي، به ص-١١ماده 
  زمان برگزاري اردو نبايد در نظم آموزشي دانشگاه اخالل ايجاد كند.-١٢ماده 

تواند در صورت ضرورت، مجوز برگزاري اردو در روزھاي فعال دانشگاه را تبصره: مرجع صدور اردو مي
از حد مجاز به صادر كند. مسئولیت رعايت مقررات آموزشي دانشگاه در مورد نداشتن غیبت بیش

  عھده دانشجو است.
  

  بخش سوم: وظايف برگزاركننده و سرپرست اردو
برگزاركننده اردو براي اخذ مجوز بايد درخواست كتبي حاوي اطالعات زير را به مرجع -١٣ماده 

  ارائه كند:٢٢مندرج در ماده 
-٥مسیر حركت، -٤تاريخ رفت و برگشت، -٣مبدأ و مقصد، -٢)، ٢نوع اردو (براساس ماده - ١

ـ تعداد ١٠برنامه روزانه، - ٩ـ منابع مالي، ٨ـ نام سرپرست، ٧ـ نوع وسیله نقلیه، ٦محل اقامت، 
  كنندگان.شركت

كنندگان و عوامل اجرايي به ھمچنین يك روز پیش از آغاز اردو بايد اسامي و امضاي شركت
  معاونت دانشجويي و فرھنگي دانشگاه ارائه شود.

روز ٢٠بايست درخواست برگزاري اردو را حداقل رگزاركننده اردوھاي داخل كشور ميب-١٤ماده 
  شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه كند.بینيپیش از زمان پیش

ماه ٢بايست درخواست برگزاري اردو را حداقل برگزاركننده اردوھاي خارج كشور مي-١٥ماده 
  مرجع مربوط ارائه كند.شده آغاز اردو بهبینيپیش از زمان پیش

١٥و ١٤شده در مواد ھرگونه ثبت درخواست برگزاري اردو خارج از ظرف زماني تعیین-١٦ماده 
  براي اردوھاي داخل و خارج كشور با صالحديد مراجع مربوطه قابل بررسي است.

ورالعمل برگزاركننده و سرپرست اردو موظف به رعايت مقررات دانشگاه و مفاد اين دست-١٧ماده 
  در برگزاري اردو ھستند.

سرپرست اردو ضمن عمل به شرح وظايف، مسئولیت كامل برگزاري، نظارت و اجراي -١٨ماده 
دقیق برنامه اردو را ؛كه در درخواست اخذ مجوز ارائه شده است؛ بر عھده خواھد داشت. تنھا در 

تواند در برنامه اردو يبیني نشده و بنا به مصالح، سرپرست اردو مصورت بروز حوادث پیش
  تغییراتي ايجاد كند.

توانند بدون اجازه سرپرست، اردو را ترك كنندگان نميدر طول برگزاري اردو، شركت-١٩ماده 
  كنند.
روز پس از پايان اردو، گزارش جامع و مكتوب اردو را، به ١٠برگزاركننده اردو بايد حداكثر -٢٠ماده 

  فرھنگي دانشگاه تحويل دھد.- ان به معاونت دانشجوييكنندگھمراه فرم نظرسنجي شركت



رساني درباره برگزاري اردوھا بايد از سوي برگزاركننده اردو به صورت علني و اطالع-٢١ماده 
نام در اردو را عمومي انجام شود تا كلیه دانشجويان واجد شرايط به صورت عادالنه امكان ثبت

  داشته باشند.
  زاري اردوبخش چھارم: مجوز برگ

برگزاري ھر اردو و يا سفر دانشگاھي با شرايط زير مستلزم اخذ مجوز از -٢٢ماده 
  شوراي فرھنگي دانشگاه است.

  ـ استفاده از امكانات يا اموال دانشگاه در طول برگزاري اردو١
  ـ تأمین تمام يا بخشي از ھزينه اردو از سوي دانشگاه٢
  به دانشگاهـ نصب اطالعیه رسمي در فضاھاي متعلق٣
  ھاي رسمي دانشگاه در برگزاري اردوـ استفاده از عنوان دانشگاه يا يكي از تشكل٤

بايد ظرف دو ھفته پس از ثبت درخواست برگزاري اردوھاي داخل مرجع صدور مجوز مي-٢٣ماده 
كشور و دو ماه پس از ثبت درخواست برگزاري اردوھاي خارج كشور، نظر نھايي خود را به 

  كننده اردو اعالم كند.برگزار
روز بعد از طرح درخواست برگزاري ١٠تبصره: شوراي فرھنگي دانشگاه موظف است حداكثر 

اردوي خارج كشور، در صورت موافقت، نظر معاونت فرھنگي و اجتماعي يا شوراي فرھنگي وزارت 
  متبوع را نیز استعالم نمايد.

ي دانشجويي ـ حسب مورد ـ تنھا با تأيید مرجع شركت افراد خارج از دانشگاه در اردوھا-٢٤ماده 
  پذير است.صدور مجوز اردو امكان

ريزي متمركز وزارت علوم، تحقیقات و كلیه سفرھاي جمعي دانشجويي كه با برنامه-٢٥ماده 
فناوري و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير نھادھاي رسمي كشور اعالم و برگزار 

  ين دستورالعمل خارج است.شود از شمول امي
ـ فرھنگي دانشگاه موظف است شرح وظايف سرپرست و عوامل معاونت دانشجويي-٢٦ماده 

كنندگان در اردو را تھیه كند و پیش از برگزاري اجرايي اردو از جمله رانندگان و مقررات ويژه شركت
  اردو به اطالع و امضاي ايشان برساند.

بايد جھت نظارت بر چگونگي برگزاري اردو فرھنگي دانشگاه مي- معاونت دانشجويي-٢٧ماده 
كنندگان در اردو تھیه كند و در ھايي را براي نظرسنجي از شركتو عملكرد برگزار كنندگان، فرم

  اختیار ايشان قرار دھد.
ـ فرھنگي دانشگاه ھمه سوابق و مستندات ھر اردو اعم از معاونت دانشجويي-٢٨ماده 

ھاي امضاشده كنندگان و عوامل اجرايي، برگهگزاري اردو، فھرست اسامي شركتدرخواست بر
شده نظرسنجي را نگھداري و اطالعات اين مستندات را در قالب ھاي تكمیلشرح وظايف و فرم

گیري ساالنه وزارتین استخراج كرده و به معاونت فرھنگي و اجتماعي وزارت ھاي گزارشفرم
  متبوع ارسال نمايد.

  
  خش پنجم: ايمني سفرب

  برگزاركننده اردو موظف است نكات مربوط به ايمني سفر را رعايت كند. از جمله: -٢٩ماده 
دار مسیرھاي نامه ھمراه با رانندگان صالحیتـ استفاده از اتوبوس داراي برگه معاينه فني و بیمه١

  شھريبین
  كیلومتر)٥٠٠ـ استفاده از دو راننده براي مسیرھاي طوالني (بیش از ٢
  ھاي اولیهـ ھمراه داشتن وسايل و تجھیزات كمك٣
  كنندگان در طول برگزاري اردوـ بیمه كلیه شركت٤
  ـ جلوگیري از حضور سرنشین اضافه بر ظرفیت در وسیله نقلیه٥
  ھا و... )ھا، مكانـ توجه به بھداشت عمومي (غذا، خوراكي٦

نگي دانشگاه ضرورت رعايت موارد فوق را به اطالع ـ فرھ: الزم است معاونت دانشجويي١تبصره 
  برگزاركننده اردو برساند.



کننده، عوامل اجرایی، و : در مواردی که ایمنی سفر به عوامل سفر اعم از: برگزار٢تبصره 
ـ فرھنگی دانشگاه ملزم دانشجویان نیاز به آموزش پیش از اردو داشته باشد، معاونت دانشجویی

باشد. تشخیص لزوم برگزاري دوره آموزشی با شورای فرھنگی آموزشی میبه برگزاری کالس 
  دانشگاه است.

شود بررسي موارد ايمني در مواردي كه سفر با ھواپیما، قطار يا كشتي انجام مي-٣٠ماده 
  سفر بر عھده شوراي فرھنگي دانشگاه خواھد بود.

            
  بخش ششم: تخلفات، شكايات و تنبیھات

ھاي دانشگاه، اين دستورالعمل و تعھدات از سوي نامهھرگونه عدول از مقررات و آيین-٣١ماده 
كنندگان و عوامل اجرايي) تخلف اشخاص حقیقي و حقوقي (اعم از برگزار كنندگان، شركت

  شود.محسوب مي
چنانچه تخلفي در اردوھا صورت پذيرد مرجع تشخیص، شوراي فرھنگي دانشگاه و -٣٢ماده 

ھاي اسالمي، ھیأتسیدگي به آن كمیته انضباطي دانشگاه، ھیأت نظارت بر تشكلمراجع ر
و ٣٤، ٣٣باشد كه پس از بررسي اولیه و در صورت لزوم طبق مواد رسیدگي به تخلفات اداري مي

  كند.گیري ميساير مقررات دانشگاه حسب مورد تصمیم
ھاي اسالمي، ھیأت رسیدگي تشكلھاي كمیته انضباطي، ھیأت نظارت برنامهآيین-٣٣ماده 

  به تخلفات اداري و ساير مقررات دانشگاه ؛ حسب مورد؛ مبناي رسیدگي به تخلفات است.
كنندگان يا عوامل اجرايي) صورت اگر تخلف از سوي اشخاص حقیقي (اعم از شركت-٣٤ماده 

  شود.ھاي موجود به آن رسیدگي مينامهگیرد طبق ضوابط و آيین
به ١٠/١٠/٨٦تبصره در تاريخ ٥ماده و ٣٥اين دستورالعمل در يك مقدمه، شش بخش، -٣٥ماده 

امضاي وزير علوم، تحقیقات و فناوري و وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشكي رسید و از تاريخ 
االجراست.ھا و مؤسسات آموزش عالي الزمابالغ به دانشگاه


