
 

 

 دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

 

 مقدمه

اتكايي، آشنايي با مواريث ديني و فرهنگي و تحكيم هويتت ميتي، تيقيت     به منظور افزايش نشاط روحي، تقويت حس خود

و نظتارت بتر متفرهاي    هاي طبييي و اماكن تفريحتي و رترورت متاماندهي    بينش عيقي، زيارت اماكن متبركه، ديدار از جاذبه

. شتوند متي تر از اين مفرها، اردوهاي دانشجويي با شرايط مندرج در اين دمتوراليقل برگزار برداري منامبدانشجويي براي بهره

 :گرددميعالي انقالب فرهنگي به شرح زير تدوين و ابالغ اين دمتوراليقل براماس مصوبات شوراي

حفت  حتدود و آداب امتالمي در دانشتگاهها و متم تات       نامهآيينيي الحاقي به ماده واحده مقررات مفرهاي دانشجو»ت 1

   50/9/25مورخ  035مصوب جي ه « آموزش عالي

، بنتد  0/15/25متورخ   035مصوب جي ته  « آموزي و دانشجوييهاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانشاهداف و ميامت»ت 5

 .5از ماده  5

 

 بخش اول: تعاريف  

برگتزار   دانشتگاه دانشجويي، مفر جقيي گروهي از دانشجويان امت كته بتا مجتوز شتوراي فرهنگتي      اردوهاي  ـ1ماده 

 .  شودمي

 :شوندمياردوهاي دانشجويي به دو دمته تق يم  ـ5ماده 

 هاي فرهنگي و هنري.الف: اردوهاي فرهنگي شامل مفرهاي زيارتي، ورزشي، هنري، مياحتي و شركت در جشنواره

هتاي عيقتي و   هتا و بازديتد  ها، نش تت امل شركت در نقايشگاهها و بازديدهاي تخصصي، كنفرانسب: اردوهاي عيقي: ش

 ت پژوهشيمفرهاي آموزشي

مفرهاي آموزشي و پژوهشي )مرتبط با واحدهاي درمي( كه با حضور امتتاد و مجتوز گتروه آموزشتي دانشتكده       ـتبصره

 ، از شقول اين دمتوراليقل خارج امت.شودميبرگزار 

 اهداف اردو:ـ 3 ماده

 هاي امالمي جقيي منبيث از ارزش( ايجاد ب تر منامب براي تقرين يك زندگي دمتهالف

 ب( تقويت و تحكيم بنيه اعتقادي، اخالقي جوانان

 هاي مختيف اجتقاعي، اخالقي و فرهنگيج( ك ب تجربه در زمينه

 هاي اجتقاعيد( كقك به فرآيند اجتقاعي شدن و ارتقاي مهارت



 

 

 ايجاد زمينه منامب براي رشد و شكوفايي امتيدادهاي فردي هت(

هاي عقومي در زمينه تاريخ، جغرافيا و فرهنگ ايران و جهان و آشنامازي شركت كنندگان با تتاريخ و  و( افزايش آگاهي

 تقدن ايران و امالم

 كنندگانهاي فردي و ارتقاي مطح هوشياري و قدرت درك و دريافت شركتز( گ ترش و تيقي  مهارت

 خواهي و دلب تگي به كشورگيري ويژه براي تيقي  روحيه وطنح( جهت

 كنندگان با شرايط مييشتي مردم در مناط  محرومط( آشنامازي شركت

هاي داراي مجوز فياليت هقچنتين واحتدهاي اداري   ها و كانونها، انجقنبرگزاركننده اردو: هقه نهادها، تشكل ـ5ماده 

 مجوز برگزاري اردو دريافت كنند. توانندميشرح وظايف خود  دانشگاه در رامتاي

مرپرمت اردو: يكي از دانشگاهيان )دانشجو، هيأت عيقي يا يكي از كاركنتان دانشتگاه( امتت كته بتا ميرفتي       ـ 0ماده 

پرمتت  . جن تيت مر شتود متي برگزاركننده و تأييد و ابالغ مياونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به مرپرمتي اردو منصوب 

كنندگان در اردو مطابقت داشته باشد در غير اين صتورت متأهتل بتودن مرپرمتت اردو الزامتي      اردو بايد با جن يت شركت

 امت.

و در متدت   شتود متي محل برگزاري اردو و م ير آن در اطالق مقررات به منزلته محتدوده دانشتگاه مح توب     ـ 6ماده 

 مفاد اين دمتوراليقل الزامي امت.برگزاري اردو رعايت مقررات انضباطي دانشگاه و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قواعد عمومي برگزاري اردوبخش دوم: 

باي ت بته نحتوي باشتد كته منجتر بته تقويتت و گ تترش مييارهتا و          ها ميدر برگزاري اردوها، تدارك برنامهـ 7ماده 

 هاي امالمي شود.ارزش

ـ 2ماده  شتادابي و نيتز مشتاركت فيا نته      باي تت جتبابيت، تنتون، نشتاط، و    ريتزي و اجتراي اردوهتا متي    در برنامته  ـ

 كنندگان مورد توجه قرار گيرد.شركت

كننتدگان در جن تيت و مقتاطخ مختيتف     با نيازهاي عاطفي، اجتقتاعي و ج تقي شتركت    باي تمي هابرنامه ـ9ماده 

 د.كنندگان را پوشش دهتحصييي مطابقت داشته باشد و تنون و تيداد اردوها به نحوي لحاظ گردد كه ذائقه شركت

 هاي آموزشي م تقيم و غير م تقيم كوتاه مدت در برخي اردوهاي خاص مورد توجه قرار گيرد.دوره ـ15ماده 

 باشد.برگزاري اردوهاي دانشگاهي، به صورت مختيط مجاز نقي ـ11ماده 

 زمان برگزاري اردو نبايد در نظم آموزشي دانشگاه اخالل ايجاد كند.   ـ15ماده 

در صورت ررورت، مجوز برگزاري اردو در روزهاي فيال دانشگاه را صادر كند.  تواندميدو مرجخ صدور ار ـتبصره

 در مورد نداشتن غيبت بيش از حد مجاز به عهده دانشجو امت. دانشگاهم ئوليت رعايت مقررات آموزشي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وظايف برگزاركننده و سرپرست اردووم: سبخش 

 55ايد درخوامت كتبي حاوي اطالعات زير را به مرجخ منتدرج در متاده   برگزاركننده اردو براي اخب مجوز ب ـ  13ماده 

 ارائه كند:

تت نتون   6ت محل اقامتت،  0 ت م ير حركت،5ت تاريخ رفت و برگشت، 3ت مبدأ و مقصد، 5(، 5ت نون اردو )براماس ماده 1

 ان.كنندگت تيداد شركت15 ت برنامه روزانه،9ت منابخ مالي، 2ت نام مرپرمت، 7ومييه نقييه، 

كننتدگان و عوامتل اجرايتي بته مياونتت دانشتجويي و       هقچنين يك روز پيش از آغاز اردو بايد امامي و امضاي شتركت 

 ارائه شود. دانشگاهفرهنگي 

روز پتيش از زمتان    55باي تت درخوامتت برگتزاري اردو را حتداقل     برگزاركننده اردوهاي داخل كشور متي  ـ15ماده 

 مربوط ارائه كند.  شده آغاز اردو به مرجخبينيپيش

متاه پتيش از زمتان     5باي تت درخوامتت برگتزاري اردو را حتداقل     برگزاركننده اردوهاي خارج كشتور متي   ـ10ماده 

 شده آغاز اردو به مرجخ مربوط ارائه كند. بينيپيش

ردوهاي داخل براي ا 13و  15شده در مواد هرگونه ثبت درخوامت برگزاري اردو خارج از ظرف زماني تييين ـ16ماده 

 و خارج كشور با صالحديد مراجخ مربوطه قابل بررمي امت. 

برگزاركننده و مرپرمت اردو موظف به رعايت مقررات دانشتگاه و مفتاد ايتن دمتتوراليقل در برگتزاري اردو       ـ17ماده 

 ه تند.

اجراي دقي  برنامه اردو را ؛كه مرپرمت اردو رقن عقل به شرح وظايف، م ئوليت كامل برگزاري، نظارت و  ـ12ماده 

بيني نشده و بنا به مصالح، در درخوامت اخب مجوز ارائه شده امت؛ بر عهده خواهد داشت. تنها در صورت بروز حوادث پيش

 در برنامه اردو تغييراتي ايجاد كند. تواندميمرپرمت اردو 

 ازه مرپرمت، اردو را ترك كنند.بدون اج توانندنقيكنندگان در طول برگزاري اردو، شركت ـ19ماده 

روز پس از پايتان اردو، گتزارش جتامخ و مكتتوب اردو را، بته هقتراه فترم         15برگزاركننده اردو بايد حداكثر  ـ55ماده 

   ت فرهنگي دانشگاه تحويل دهد.كنندگان به مياونت دانشجويينظرمنجي شركت

ي برگزاركننده اردو به صورت عيني و عقتومي انجتام شتود تتا     رماني درباره برگزاري اردوها بايد از مواطالن ـ51ماده 

 نام در اردو را داشته باشند.كييه دانشجويان واجد شرايط به صورت عاد نه امكان ثبت

 

 

 



 

 

 مجوز برگزاري اردو: چهارمبخش 

برگزاري آن  بوده و نامهآيينهاي زير مشقول اين هر اردو يا مفر دانشجويي در صورت داشتن يكي از ويژگي ـ55ماده 

 م تيزم اخب مجوز امت:

 ت امتفاده از امكانات يا اموال دانشگاه در طول برگزاري اردو1 

 ت تأمين تقام يا بخشي از هزينه اردو از موي دانشگاه5 

 ت نصب اطالعيه رمقي در فضاهاي متيي  به دانشگاه3 

 برگزاري اردو. هاي رمقي دانشگاه درت امتفاده از عنوان دانشگاه يا يكي از تشكل5 

بايد ظرف دو هفته پس از ثبت درخوامت برگزاري اردوهاي داخل كشور و دو ماه پس مرجخ صدور مجوز ميـ 53ماده 

 از ثبت درخوامت برگزاري اردوهاي خارج كشور، نظر نهايي خود را به برگزاركننده اردو اعالم كند.

بيتد از طترح درخوامتت برگتزاري اردوي ختارج       روز 15موظف امت حداكثر  دانشگاهشوراي فرهنگي ـ تبصره

 كشور، در صورت موافقت، نظر مياونت فرهنگي و اجتقاعي يا شوراي فرهنگي وزارت متبون را نيز امتيالم نقايد.

تت تنها با تأييد مرجتخ صتدور مجتوز اردو    تت ح ب موردشركت افراد خارج از دانشگاه در اردوهاي دانشجويي ـ55ماده 

 مت. پبير اامكان

متقركتز وزارت عيتوم، تحقيقتات و فنتاوري و وزارت      ريتزي برنامته كييه مفرهاي جقيي دانشتجويي كته بتا     ـ50ماده 

از شتقول ايتن دمتتوراليقل ختارج      شودميبهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ماير نهادهاي رمقي كشور اعالم و برگزار 

  امت.

ظف امت شترح وظتايف مرپرمتت و عوامتل اجرايتي اردو از جقيته       ت فرهنگي دانشگاه مومياونت دانشجويي ـ56ماده 

 كنندگان در اردو را تهيه كند و پيش از برگزاري اردو به اطالن و امضاي ايشان برماند.  رانندگان و مقررات ويژه شركت

گتزار  بايتد جهتت نظتارت بتر گگتونگي برگتزاري اردو و عقيكترد بر       ت فرهنگي دانشگاه ميمياونت دانشجويي ـ57ماده 

 كنندگان در اردو تهيه كند و در اختيار ايشان قرار دهد.هايي را براي نظرمنجي از شركتكنندگان، فرم

برگزاري اردو، فهرمتت   ت فرهنگي دانشگاه هقه مواب  و م تندات هر اردو اعم از درخوامتمياونت دانشجويي ـ52ماده 

شتده نظرمتنجي را نگهتداري و    هتاي تكقيتل  شرح وظايف و فرم هاي امضاشدهكنندگان و عوامل اجرايي، برگهامامي شركت

گيري ما نه وزارتين امتخراج كرده و بته مياونتت فرهنگتي و اجتقتاعي     هاي گزارشاطالعات اين م تندات را در قالب فرم

 .  كندميوزارت متبون ارمال 

 

 



 

 

 پنجم: ايمني سفربخش 

  ايقني مفر را رعايت كند. از جقيه: برگزاركننده اردو موظف امت نكات مربوط به ـ59ماده 

 شهريدار م يرهاي بيننامه هقراه با رانندگان صالحيتت امتفاده از اتوبوس داراي برگه مياينه فني و بيقه1 

 كييومتر( 055ت امتفاده از دو راننده براي م يرهاي طو ني )بيش از 5 

 هاي اوليهت هقراه داشتن ومايل و تجهيزات كقك3 

 كنندگان در طول برگزاري اردوه كييه شركتت بيق5 

 ت جيوگيري از حضور مرنشين ارافه بر ظرفيت در ومييه نقييه0 

 ها و....(ها، مكانت توجه به بهداشت عقومي )غبا، خوراكي6 

و ت فرهنگي دانشگاه ررورت رعايت موارد فوق را بته اطتالن برگزاركننتده ارد    زم امت مياونت دانشجويي ـ  1تبصره

 برماند.  

كننده، عوامل اجرايي، و دانشجويان نياز به آموزش در مواردي كه ايقني مفر به عوامل مفر اعم از: برگزارـ   5تبصره

باشتد. تشتخي    ت فرهنگي دانشگاه ميزم به برگزاري كالس آموزشي متي پيش از اردو داشته باشد، مياونت دانشجويي

 گي دانشگاه امت.لزوم برگزاري دوره آموزشي با شوراي فرهن

بررمي موارد ايقنتي متفر بتر عهتده شتوراي       شودميدر مواردي كه مفر با هواپيقا، قطار يا كشتي انجام  ـ35ماده 

 فرهنگي دانشگاه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ششم: تخلفات، شكايات و تنبيهاتبخش 

ات از متوي اشتخاص حقيقتي و    هاي دانشگاه، اين دمتتوراليقل و تيهتد  نامهآيينهرگونه عدول از مقررات و  ـ31ماده 

 .شودميكنندگان و عوامل اجرايي( تخيف مح وب حقوقي )اعم از برگزار كنندگان، شركت

مرجخ رميدگي به تخيفات و شكايات، شوراي فرهنگي دانشگاه امت كه پتس از بررمتي اوليته و در صتورت      ـ35ماده 

 .كندميگيري تصقيم 30و  35، 33لزوم طب  مواد 

هاي امالمي، هيأت رميدگي به تخيفات اداري و متاير  هاي كقيته انضباطي، هيأت نظارت بر تشكلنامهنآيي ـ33ماده 

 مقررات دانشگاه ؛ح ب مورد؛ مبناي رميدگي به تخيفات امت. 

كنندگان يا عوامل اجرايي( صتورت گيترد طبت  رتوابط و     اگر تخيف از موي اشخاص حقيقي )اعم از شركت ـ35ماده 

   .  شودميي موجود به آن رميدگي هانامهآيين

به امضاي وزيتر عيتوم،     15/15/26تبصره در تاريخ   0ماده و 30 يك مقدمه، شش بخش، در دمتوراليقلاين  ـ30 ماده

تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رميد و از تاريخ ابالغ به دانشگاهها و متم تات آمتوزش عتالي    

 ا جرامت. زم

 

 


