
  دستورالعمل اردوهاي دانشجویی
  مقدمه

به منظور افزایش نشاط روحی، تقویت حس خود اتکایی، آشنایی با مواریث دینی و فرهنگی و تحکـیم هویـت ملـی،    
هاي طبیعی و اماکن تفریحی و ضرورت ساماندهی و نظارت تعمیق بینش علمی، زیارت اماکن متبرکه، دیدار از جاذبه

برداري مناسب تر از ایـن سـفرها، اردوهـاي دانشـجویی بـا شـرایط منـدرج در ایـن         رهاي دانشجویی براي بهرهبر سف
  . شونددستورالعمل برگزار می

  .شودمی فرهنگی دانشگاه برگزار واحدسفر گروهی از دانشجویان است که با مجوز ,اردوهاي دانشجویی  -1 نکته
  :شونداردوهاي دانشجویی به دو دسته تقسیم می

شامل سفرهاي زیارتی، ورزشـی، هنـري، سـیاحتی و شـرکت در جشـنوارهاي فرهنگـی و        :اردوهاي فرهنگی: الف
  هنري

هـا و بازدیـدهاي   هـا ، نشسـت  شامل شرکت در نمایشگاه ها و بازدیدهاي تخصصی، کنفـرانس : اردوهاي علمی: ب
  پژوهشی –علمی و سفرهاي آموزشی 

کـه بـا حضـور اسـتاد و مجـوز گـروه آموزشـی        ) مرتبط با واحـدهاي درسـی  (سفرهاي آموزشی و پژوهشی  -تبصره
  .شود، از شمول این دستورالعمل خارج استدانشکده برگزار می

  هداف اردوا
  هاي اسالمیایجاد بستر مناسب براي تمرین یک زندگی دسته جمعی منبعث از ارزش :الف
  تقویت و تحکیم بنیه اعتقادي، اخالقی جوانان :ب
  هاي مختلف اجتماعی، اخالقی و فرهنگیتجربه در زمینهکسب  :ج
  کمک به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقاي مهارت هاي اجتماعی :د
  ایجاد زمینه مناسب براي رشد و شکوفایی استعدادهاي فردي :ه
با تاریخ  هاي عمومی در زمینه تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ایران و جهان و آشناسازي شرکت کنندگانافزایش آگاهی :و

  و تمدن ایران و اسالم
  کنندگانهاي فردي و ارتقاي سطح هوشیاري و قدرت درك و دریافت شرکتگسترش و تعمیق مهارت :ز
  جهت گیري ویژه براي تعمیق روحیه وطن خواهی و دلبستگی به کشور :ح
  کنندگان با شرایط معیشتی مردم در مناطق محرومآشناسازي شرکت :ط
  نرژي جمع و تقویت مشارکتهاي گروهیاستفاده از سی :ظ

هـاي داراي مجـوز فعالیـت همچنـین واحـدهاي اداري      ها و کانونها، انجمنهمه نهادها، تشکل :برگزارکننده اردو
  .توانند مجوز برگزاري اردو دریافت کننددانشگاه در راستاي شرح وظایف خود می

است کـه بـا معرفـی برگزارکننـده و     ) هیات علمی یا یکی از کارکنان دانشگاه(یکی از دانشگاهیان  :سرپرست اردو
  . شودو ابالغ معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به سرپرستی اردو منصوب میواحد فرهنگی تایید 

ین صورت متاهل بودن کنندگان در اردو مطابقت داشته باشد در غیر اجنسیت سرپرست اردو باید با جنسیت شرکت
  .سرپرست اردو الزامی است

شـود و در مـدت   محل برگزاري اردو و مسیر آن در اطالق مقررات به منزله محدوده دانشـگاه محسـوب مـی   :2نکته 
  .برگزاري اردو رعایت انضباطی دانشگاه و مفاد این دستورالعمل الزامی است

  شرایط عمومی برگزاري اردو



هاي بایست به نحوي باشد که منجربه تقویت و گسترش معیارها و ارزشها میتدارك برنامه در برگزاري اردوها، :الف
  .اسالمی شود

کننـدگان  بایست جذابیت، تنوع، نشاط و شادابی و نیز مشارکت فعاالنه شرکتریزي و اجراي اردوها میدر برنامه  :ب
  .مورد توجه قرار گیرد

کنندگان در جنسیت و مقاطع مختلف تحصـیلی  فی، اجتماعی و جسمی شرکتبایست با نیازهاي عاطها میبرنامه :ج
  .کنندگان را پوشش دهدمطابقت داشته باشد و تنوع وتعداد اردوها به نحوي لحاظ گردد که ذائقه شرکت

  .هاي آموزشی مستقیم و غیر مستقیم کوتاه مدت در برخی اردوهاي خاص مورد توجه قرار گیرددوره :د
  .باشدردوهاي دانشگاهی، به صورت مختلط مجاز نمیبرگزاري ا :ه
  .زمان برگزاري اردو نباید در نظم آموزشی دانشگاه اخالل ایجاد کند :و

. تواند در صورت ضرورت، مجوز برگزاري اردو در روزهاي فعـال دانشـگاه را صـادر کنـد    مرجع صدور اردو می -تبصره
  .نداشتن غیبت بیش از حد مجاز به عهده دانشجو استمسئولیت رعایت مقررات آموزشی دانشگاه در مورد 

  وظایف برگزار کننده و سرپرست اردو
اردو را از واحد فرهنگی دریافت کند و اطالعات زیـر  درخواست کتبی فرم برگزارکننده اردو براي اخذ مجوز باید   -1

  :را تکمیل کند 
 -7نوع وسـیله نقلیـه،    -6محل اقامت،  -5ر حرکت، مسی -4تاریخ رفت و برگشت،  -3مبدا و مقصد،  -2 نوع اردو -1

  کنندگانتعداد شرکت -10برنامه روزانه،  -9     منابع مالی،  -8نام سرپرست، 
فرهنگـی دانشـگاه    واحدکنندگان و عوامل اجرایی به همچنین یک روز پیش از آغاز اردو باید اسامی و امضاي شرکت

  .ارائه شود
بینـی  روز پیش از زمان پیش 20بایست درخواست برگزاري اردو را حداقل ل کشور میبرگزارکننده اردوهاي داخ -2

  .ارائه کند واحد فرهنگیشده آغاز اردو به 
  .برگزارکننده و سرپرست اردو موظف به رعایت مقررات دانشگاه و مفاد این دستورالعمل در برگزاري اردو هستند -3
ئولیت کامل برگزاري، نظارت و اجراي دقیق برنامه اردو را؛ کـه در  سرپرست اردو ضمن عمل به شرح وظایف، مس -4

تنها در صورت بروز حوادث پـیش بینـی نشـده و بنـا بـه      . درخواست اخذ مجوز ارائه شده است؛ برعهده خواهد داشت
  .تواند در برنامه اردو تغییراتی ایجاد کندمصالح، سرپرست اردو می

  .توانند بدون اجازه سرپرست، اردو را ترك کنندان نمیدر طول برگزاري اردو، شرکت کنندگ -5
روز پس از پایان اردو، گزارش جامع و مکتوب اردو را، به همراه فرم نظر سنجی  10برگزارکننده اردو باید حداکثر -6

  .فرهنگی دانشگاه تحویل دهد واحدکنندگان به شرکت
نده اردو به صـورت علنـی و عمـومی انجـام شـود تـا کلیـه        اطالع رسانی درباره برگزاري اردوها از سوي برگزارکن -7

  .دانشجویان واجد شرایط به صورت عادالنه حق ثبت نام در اردو را داشته باشند
  مجوز برگزاري اردو

  .فرهنگی دانشگاه است واحدبرگزاري هر اردو و یا سفر دانشگاهی با شرایط زیر مستلزم اخذ مجوز از  
  موال دانشگاه در طول برگزاري اردواستفاده از امکانات یا ا -1
  تامین تمام یا بخشی از هزینه اردو از سوي دانشگاه -2
  نصب اطالعیه رسمی در فضاهاي متعلق به دانشگاه -3
  هاي رسمی دانشگاه در برگزاري اردو استفاده از عنوان دانشگاه یا یکی از تشکل -4



نظـر نهـایی خـود را بـه برگزارکننـده       درخواست برگزاري اردوباید ظرف دو هفته پس از ثبت مرجع صدور مجوز می
  .اردو اعالم کند

تنها با تایید مرجـع صـدور مجـوز اردو امکـان      -حسب مورد  -شرکت افراد خارج از دانشگاه در اردوهاي دانشجویی 
  .پذیر است

  ایمنی سفر
  :جمله از. برگزار کننده اردو موظف است نکات مربوط به ایمنی سفر را رعایت کند

  دار مسیرهاي بین شهرياستفاده از اتوبوس داراي برگه معاینه فنی و بیمه نامه همراه با رانندگان صالحیت-1
  )کیلومتر 500بیش از ( استفاده از دو راننده براي مسیرهاي طوالنی -2
  هاي اولیه همراه داشتن وسایل و تجهیزات کمک-3
  ي اردوکنندگان در طول برگزاربیمه کلیه شرکت -4
  جلوگیري از حضور سرنشین اضافه بر ظرفیت در وسیله نقلیه -5
  ...)ها و ها ، مکانغذا، خوارکی(توجه به بهداشت عمومی  -6

  تخلفات، شکایات و تنبیهات
هـاي دانشـگاه، ایـن دسـتورالعمل و تعهـدات از سـوي اشـخاص حقیقـی و         هر گونه عدول از مقررات و آیین نامه -1

  .شودتخلف محسوب می) برگزار کنندگان، شرکت کنندگان و عوامل اجرایی اعم از ( حقوقی 
چنانچه تخلفی در اردوها صورت پذیرد مرجع تشخیص، شوراي فرهنگی دانشگاه و مراجع رسیدگی به آن کمیته  -2

ررسـی  باشد کـه پـس از ب  هاي اسالمی، هیات رسیدگی به تخلفات اداري میانضباطی دانشگاه، هیات نظارت بر تشکل
  .کنداولیه و در صورت لزوم طبق مقررات دانشگاه حسب مورد تصمیم گیري می

هاي اسالمی، هیات رسـیدگی بـه تخلفـات اداري و سـایر     هاي کمیته انضباطی، هیات نظارت بر تشکلآیین نامه -3
  .مقررات دانشگاه؛ حسب مورد؛ مبناي رسیدگی به تخلفات است

صورت گیرد طبق ضوابط و آیین ) اعم از شرکت کنندگان یا عوامل اجرایی(اگر تخلف از سوي اشخاص حقیقی  - 4
 شودهاي موجود به آن رسیدگی مینامه 


