
 ها و مؤسسات آموزش عالي دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاه
   

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

هاي طبيعي و اماآن تفريحي و ضرورت  زيارت اماآن متبرآه، ديدار از جاذبهملي، تعميق بينش علمي، 
تر از اين سفرها، اردوهاي دانشجويي با  برداري مناسب ساماندهي و نظارت بر سفرهاي دانشجويي براي بهره

 عالي انقالب اين دستورالعمل براساس مصوبات شوراي. شوند شرايط مندرج در اين دستورالعمل برگزار مي
  :شود فرهنگي به شرح زير تدوين و ابالغ مي

ها و  نامه حفظ حدود و آداب اسالمي در دانشگاه ماده واحده مقررات سفرهاي دانشجويي الحاقي به آيين« -١
  . ٢۵/٩/٨٢مورخ  ۵٣٠مصوب جلسه » مؤسسات آموزش عالي

مورخ  ۵٣۴صوب جلسه م» آموزي و دانشجويي هاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانش اهداف و سياست« -٢
  .۴از ماده  ٢، بند ١٢/٨٢/۵
   

  تعاريف : بخش اول
اردوهاي دانشجويي، سفر جمعي گروهي از دانشجويان است آه با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه  -١ماده 

  .شود برگزار مي
  :شوند اردوهاي دانشجويي به دو دسته تقسيم مي -٢ماده 
هاي فرهنگي و  ي، ورزشي، هنري، سياحتي و شرآت در جشنوارهاردوهاي فرهنگي شامل سفرهاي زيارت: الف

  .هنري
هاي  ها و بازديد ها، نشست شامل شرآت در نمايشگاهها و بازديدهاي تخصصي، آنفرانس: اردوهاي علمي: ب

  .پژوهشي - علمي و سفرهاي آموزشي
و مجوز گروه آموزشي آه با حضور استاد ) مرتبط با واحدهاي درسي(سفرهاي آموزشي و پژوهشي  ـ تبصره

  .شود، از شمول اين دستورالعمل خارج است دانشكده برگزار مي
  :اهداف اردو -٣ماده 
  هاي اسالمي  جمعي منبعث از ارزش ايجاد بستر مناسب براي تمرين يك زندگي دسته)  الف
  تقويت و تحكيم بنيه اعتقادي، اخالقي جوانان) ب
  عي، اخالقي و فرهنگيهاي مختلف اجتما آسب تجربه در زمينه) ج
  هاي اجتماعي آمك به فرآيند اجتماعي شدن و ارتقاي مهارت) د
  ايجاد زمينه مناسب براي رشد و شكوفايي استعدادهاي فردي) هـ
هاي عمومي در زمينه تاريخ، جغرافيا و فرهنگ ايران و جهان و آشناسازي شرآت آنندگان با  افزايش آگاهي) و

  متاريخ و تمدن ايران و اسال
  آنندگان هاي فردي و ارتقاي سطح هوشياري و قدرت درك و دريافت شرآت گسترش و تعميق مهارت) ز
  خواهي و دلبستگي به آشور گيري ويژه براي تعميق روحيه وطن جهت) ح
  آنندگان با شرايط معيشتي مردم در مناطق محروم آشنا سازي شرآت) ط

هاي داراي مجوز فعاليت همچنين واحدهاي  ها و آانون ا، انجمنه همه نهادها، تشكل: برگزارآننده اردو -۴ماده 
  .توانند مجوز برگزاري اردو دريافت آنند اداري دانشگاه در راستاي شرح وظايف خود مي

است آه با ) دانشجو، هيأت علمي يا يكي از آارآنان دانشگاه(يكي از دانشگاهيان : سرپرست اردو -۵ماده 
. شود و ابالغ معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به سرپرستي اردو منصوب مي معرفي برگزارآننده و تأييد

جنسيت سرپرست اردو بايد با جنسيت شرآت آنندگان در اردو مطابقت داشته باشد در غير اين صوزت متاهل 
  .بودن سرپرست اردو الزامي است

شود و در مدت  حدوده دانشگاه محسوب ميمحل برگزاري اردو و مسير آن در اطالق مقررات به منزله م - ۶ماده 
  .برگزاري اردو رعايت مقررات انضباطي دانشگاه و مفاد اين دستورالعمل الزامي است

   
  شرايط عمومي برگزاري اردو: بخش دوم

بايست به نحوي باشد آه منجر به تقويت و گسترش معيارها و  ها مي در برگزاري اردوها، تدارك برنامه -٧ماده 
  .هاي اسالمي شود ارزش
بايست جذابيت، تنوع، نشاط، و شادابي و نيز مشارآت فعاالنه  ريزي و اجراي اردوها مي در برنامه -٨ماده 
  .آنندگان مورد توجه قرار گيرد شرآت
آنندگان در جنسيت و مقاطع  بايست با نيازهاي عاطفي، اجتماعي و جسمي شرآت ها مي برنامه -٩ماده 

آنندگان را  طابقت داشته باشد و تنوع و تعداد اردوها به نحوي لحاظ گردد آه ذائقه شرآتمختلف تحصيلي م
  .پوشش دهد

  .هاي آموزشي مستقيم و غير مستقيم آوتاه مدت در برخي اردوهاي خاص مورد توجه قرار گيرد دوره -١٠ماده 
  .باشد برگزاري اردوهاي دانشگاهي، به صورت مختلط مجاز نمي -١١ماده 
  .زمان برگزاري اردو نبايد در نظم آموزشي دانشگاه اخالل ايجاد آند -١٢ ماده
. تواند در صورت ضرورت، مجوز برگزاري اردو در روزهاي فعال دانشگاه را صادر آند مرجع صدور اردو مي: تبصره

  .تمسئوليت رعايت مقررات آموزشي دانشگاه در مورد نداشتن غيبت بيش از حد مجاز به عهده دانشجو اس
   



  وظايف برگزارآننده و سرپرست اردو: بخش سوم
 ٢٢برگزارآننده اردو براي اخذ مجوز بايد درخواست آتبي حاوي اطالعات زير را به مرجع مندرج در ماده  -١٣ماده 

  :ارائه آند
ـ ۶محل اقامت،  - ۵مسير حرآت،  -۴تاريخ رفت و برگشت،  -٣مبدأ و مقصد،  -٢، )٢براساس ماده (نوع اردو  -١

  .آنندگان ـ تعداد شرآت١٠برنامه روزانه،  - ٩ـ منابع مالي،  ٨ـ نام سرپرست، ٧نوع وسيله نقليه، 
آنندگان و عوامل اجرايي به معاونت دانشجويي و  همچنين يك روز پيش از آغاز اردو بايد اسامي و امضاي شرآت

  .فرهنگي دانشگاه ارائه شود
روز پيش از زمان  ٢٠بايست درخواست برگزاري اردو را حداقل  ميبرگزارآننده اردوهاي داخل آشور  -١۴ماده 
  .شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه آند بيني پيش

ماه پيش از زمان  ٢بايست درخواست برگزاري اردو را حداقل  برگزارآننده اردوهاي خارج آشور مي -١۵ماده 
  .شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه آند بيني پيش

براي اردوهاي  ١۵و  ١۴شده در مواد  هرگونه ثبت درخواست برگزاري اردو خارج از ظرف زماني تعيين -١۶ماده 
  .داخل و خارج آشور با صالحديد مراجع مربوطه قابل بررسي است

برگزارآننده و سرپرست اردو موظف به رعايت مقررات دانشگاه و مفاد اين دستورالعمل در برگزاري اردو  -١٧ماده 
  .هستند

سرپرست اردو ضمن عمل به شرح وظايف، مسئوليت آامل برگزاري، نظارت و اجراي دقيق برنامه اردو  -١٨ماده 
بيني  تنها در صورت بروز حوادث پيش. را ؛آه در درخواست اخذ مجوز ارائه شده است؛ بر عهده خواهد داشت

  .تي ايجاد آندتواند در برنامه اردو تغييرا نشده و بنا به مصالح، سرپرست اردو مي
  .توانند بدون اجازه سرپرست، اردو را ترك آنند آنندگان نمي در طول برگزاري اردو، شرآت -١٩ماده 
روز پس از پايان اردو، گزارش جامع و مكتوب اردو را، به همراه فرم  ١٠برگزارآننده اردو بايد حداآثر  -٢٠ماده 

  .گي دانشگاه تحويل دهدفرهن -   آنندگان به معاونت دانشجويي نظرسنجي شرآت
رساني درباره برگزاري اردوها بايد از سوي برگزارآننده اردو به صورت علني و عمومي انجام شود  اطالع -٢١ماده 

  .نام در اردو را داشته باشند تا آليه دانشجويان واجد شرايط به صورت عادالنه امكان ثبت
  مجوز برگزاري اردو: بخش چهارم

اردو و يا سفر دانشگاهي با شرايط زير مستلزم اخذ مجوز از شوراي فرهنگي  برگزاري هر -٢٢ماده 
  .دانشگاه است

  ـ استفاده از امكانات يا اموال دانشگاه در طول برگزاري اردو١
  ـ تأمين تمام يا بخشي از هزينه اردو از سوي دانشگاه٢
  ـ نصب اطالعيه رسمي در فضاهاي متعلق به دانشگاه٣
  هاي رسمي دانشگاه در برگزاري اردو ان دانشگاه يا يكي از تشكلـ استفاده از عنو۴

بايد ظرف دو هفته پس از ثبت درخواست برگزاري اردوهاي داخل آشور و دو ماه  مرجع صدور مجوز مي -٢٣ماده 
  .پس از ثبت درخواست برگزاري اردوهاي خارج آشور، نظر نهايي خود را به برگزارآننده اردو اعالم آند

روز بعد از طرح درخواست برگزاري اردوي خارج آشور،  ١٠شوراي فرهنگي دانشگاه موظف است حداآثر : تبصره
  .در صورت موافقت، نظر معاونت فرهنگي و اجتماعي يا شوراي فرهنگي وزارت متبوع را نيز استعالم نمايد

ـ تنها با تأييد مرجع صدور مجوز شرآت افراد خارج از دانشگاه در اردوهاي دانشجويي ـ حسب مورد  -٢۴ماده 
  .پذير است اردو امكان

ريزي متمرآز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت  آليه سفرهاي جمعي دانشجويي آه با برنامه -٢۵ماده 
شود از شمول اين  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير نهادهاي رسمي آشور اعالم و برگزار مي

  .دستورالعمل خارج است
ـ فرهنگي دانشگاه موظف است شرح وظايف سرپرست و عوامل اجرايي اردو از  معاونت دانشجويي -٢۶ماده 

آنندگان در اردو را تهيه آند و پيش از برگزاري اردو به اطالع و امضاي ايشان  جمله رانندگان و مقررات ويژه شرآت
  .برساند
د جهت نظارت بر چگونگي برگزاري اردو و عملكرد برگزار باي فرهنگي دانشگاه مي -  معاونت دانشجويي -٢٧ماده 

  .آنندگان در اردو تهيه آند و در اختيار ايشان قرار دهد هايي را براي نظرسنجي از شرآت آنندگان، فرم
ـ فرهنگي دانشگاه همه سوابق و مستندات هر اردو اعم از درخواست برگزاري   معاونت دانشجويي -٢٨ماده 

شده  هاي تكميل هاي امضاشده شرح وظايف و فرم آنندگان و عوامل اجرايي، برگه ي شرآتاردو، فهرست اسام
گيري ساالنه وزارتين استخراج آرده و  هاي گزارش نظرسنجي را نگهداري و اطالعات اين مستندات را در قالب فرم

  .به معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت متبوع ارسال نمايد
   

  ايمني سفر: بخش پنجم
  : از جمله. برگزارآننده اردو موظف است نكات مربوط به ايمني سفر را رعايت آند -٢٩ه ماد
  شهري دار مسيرهاي بين نامه همراه با رانندگان صالحيت ـ استفاده از اتوبوس داراي برگه معاينه فني و بيمه١
  )آيلومتر ۵٠٠بيش از (ـ استفاده از دو راننده براي مسيرهاي طوالني ٢
  هاي اوليه اشتن وسايل و تجهيزات آمكـ همراه د٣
  آنندگان در طول برگزاري اردو ـ بيمه آليه شرآت۴
  ـ جلوگيري از حضور سرنشين اضافه بر ظرفيت در وسيله نقليه۵
  ... )ها و ها، مكان غذا، خوراآي(ـ توجه به بهداشت عمومي ۶



ت موارد فوق را به اطالع برگزارآننده اردو ـ فرهنگي دانشگاه ضرورت رعاي  الزم است معاونت دانشجويي: ١ تبصره 
  .برساند
کننده، عوامل اجرایی، و دانشجویان نياز به  برگزار: در مواردی که ایمنی سفر به عوامل سفر اعم از: ٢تبصره 

ـ فرهنگی دانشگاه ملزم به برگزاری کالس آموزشی  آموزش پيش از اردو داشته باشد، معاونت دانشجویی
  .لزوم برگزاري دوره آموزشی با شورای فرهنگی دانشگاه استتشخيص . باشد می

شود بررسي موارد ايمني سفر بر عهده  در مواردي آه سفر با هواپيما، قطار يا آشتي انجام مي -٣٠ماده 
  .شوراي فرهنگي دانشگاه خواهد بود

              
  تخلفات، شكايات و تنبيهات: بخش ششم

هاي دانشگاه، اين دستورالعمل و تعهدات از سوي اشخاص  نامه و آيين هرگونه عدول از مقررات -٣١ماده 
  .شود تخلف محسوب مي) آنندگان و عوامل اجرايي اعم از برگزار آنندگان، شرآت(حقيقي و حقوقي 

چنانچه تخلفي در اردوها صورت پذيرد مرجع تشخيص، شوراي فرهنگي دانشگاه و مراجع رسيدگي به  -٣٢ماده 
باشد  رسيدگي به تخلفات اداري مي  هاي اسالمي، هيأت اطي دانشگاه، هيأت نظارت بر تشكلآن آميته انضب

گيري  و ساير مقررات دانشگاه حسب مورد تصميم ٣۴، ٣٣آه پس از بررسي اوليه و در صورت لزوم طبق مواد 
  .آند مي

رسيدگي به تخلفات اداري  هاي اسالمي، هيأت هاي آميته انضباطي، هيأت نظارت بر تشكل نامه آيين -٣٣ماده 
  .و ساير مقررات دانشگاه ؛ حسب مورد؛ مبناي رسيدگي به تخلفات است

صورت گيرد طبق ضوابط ) آنندگان يا عوامل اجرايي اعم از شرآت(اگر تخلف از سوي اشخاص حقيقي  -٣۴ماده 
  .شود هاي موجود به آن رسيدگي مي نامه و آيين
به امضاي وزير  ١٠/١٠/٨۶تبصره در تاريخ  ۵ماده و  ٣۵اين دستورالعمل در يك مقدمه، شش بخش، -٣۵ماده 

ها و  علوم، تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و از تاريخ ابالغ به دانشگاه
  االجراست مؤسسات آموزش عالي الزم

 


