
 

 

  
  
  
  
  

  دستورالعمل اردوهاي دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
  

  
  مقدمه

 آشنایی با مواریث دینـی و فرهنگـی و          ،اتکایی   تقویت حس خود   ،به منظور افزایش نشاط روحی    
هاي طبیعی و اماکن    دیدار از جاذبه   ، زیارت اماکن متبرکه   ، تعمیق بینش علمی   ،تحکیم هویت ملی  

تر از این  برداري مناسب اندهی و نظارت بر سفرهاي دانشجویی براي بهرهتفریحی و ضرورت سام
ایـن  . شـوند  مـی  اردوهاي دانـشجویی بـا شـرایط منـدرج در ایـن دسـتورالعمل برگـزار             ،سفرها

  :گردد میعالی انقالب فرهنگی به شرح زیر تدوین و ابالغ  دستورالعمل براساس مصوبات شوراي
 حفظ حدود و آداب اسـالمی در  نامه آییندانشجویی الحاقی به ماده واحده مقررات سفرهاي    «ـ  1

   25/9/82 مورخ 530مصوب جلسه » دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
مصوب جلـسه   » آموزي و دانشجویی    هاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانش       اهداف و سیاست  «ـ  2

  .4 از ماده 2 بند ،5/12/82 مورخ 534
  

  تعاریف : بخش اول
 سفر جمعی گروهی از دانـشجویان اسـت کـه بـا مجـوز شـوراي                 ،دوهاي دانشجویی ار ـ1ماده  

  . شود می برگزار دانشگاهفرهنگی 
  :شوند میاردوهاي دانشجویی به دو دسته تقسیم  ـ2ماده 



 

 

 ســیاحتی و شــرکت در ، هنــري، ورزشــی،اردوهــاي فرهنگــی شــامل ســفرهاي زیــارتی: الــف
  .هاي فرهنگی و هنري جشنواره

ها    نشست ،ها   کنفرانس ،شامل شرکت در نمایشگاهها و بازدیدهاي تخصصی      : لمیاردوهاي ع : ب
  ـ پژوهشی هاي علمی و سفرهاي آموزشی و بازدید

کـه بـا حـضور اسـتاد و     ) مرتبط بـا واحـدهاي درسـی   (سفرهاي آموزشی و پژوهشی   ـ تبصره
  . از شمول این دستورالعمل خارج است،شود میمجوز گروه آموزشی دانشکده برگزار 

  :اهداف اردوـ 3ماده 
  هاي اسالمی  جمعی منبعث از ارزش ایجاد بستر مناسب براي تمرین یک زندگی دسته)  الف
   اخالقی جوانان،تقویت و تحکیم بنیه اعتقادي) ب
   اخالقی و فرهنگی،هاي مختلف اجتماعی کسب تجربه در زمینه) ج
  عیهاي اجتما کمک به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقاي مهارت) د
  ایجاد زمینه مناسب براي رشد و شکوفایی استعدادهاي فردي) هـ
 جغرافیا و فرهنـگ ایـران و جهـان و آشناسـازي             ،هاي عمومی در زمینه تاریخ      افزایش آگاهی ) و

  شرکت کنندگان با تاریخ و تمدن ایران و اسالم
ت هاي فردي و ارتقـاي سـطح هوشـیاري و قـدرت درك و دریافـ              گسترش و تعمیق مهارت   ) ز

  کنندگان شرکت
  خواهی و دلبستگی به کشور گیري ویژه براي تعمیق روحیه وطن جهت) ح
  کنندگان با شرایط معیشتی مردم در مناطق محروم آشناسازي شرکت) ط

هـاي داراي مجـوز فعالیـت     هـا و کـانون    انجمن،ها   تشکل ،همه نهادها : برگزارکننده اردو  ـ4ماده  
 مجوز برگـزاري اردو   توانند  میراستاي شرح وظایف خود     همچنین واحدهاي اداري دانشگاه در      

  .دریافت کنند
)  هیأت علمی یا یکی از کارکنـان دانـشگاه  ،دانشجو(یکی از دانشگاهیان : سرپرست اردوـ  5ماده  

است که با معرفی برگزارکننـده و تأییـد و ابـالغ معاونـت دانـشجویی و فرهنگـی دانـشگاه بـه                      



 

 

کننـدگان در     سیت سرپرست اردو باید بـا جنـسیت شـرکت         جن. شود  میسرپرستی اردو منصوب    
  .اردو مطابقت داشته باشد در غیر این صورت متأهل بودن سرپرست اردو الزامی است

محل برگزاري اردو و مسیر آن در اطالق مقررات به منزله محـدوده دانـشگاه محـسوب       ـ  6ماده  
گاه و مفـاد ایـن دسـتورالعمل         و در مدت برگزاري اردو رعایت مقررات انضباطی دانـش          شود  می

  .الزامی است
  

  قواعد عمومی برگزاري اردو: بخش دوم
بایست به نحوي باشـد کـه منجـر بـه تقویـت و       ها می  تدارك برنامه،در برگزاري اردوها  ـ  7ماده  

  .هاي اسالمی شود گسترش معیارها و ارزش
 و شـادابی و نیـز     ،شاط نـ  ، تنـوع  ،بایـست جـذابیت     ریزي و اجراي اردوهـا مـی        در برنامه  ـ8ماده  

  .کنندگان مورد توجه قرار گیرد مشارکت فعاالنه شرکت
کنندگان در جنـسیت و    اجتماعی و جسمی شرکت  ، با نیازهاي عاطفی   بایست  می ها  برنامه ـ9ماده  

مقاطع مختلف تحصیلی مطابقت داشته باشد و تنوع و تعداد اردوها به نحـوي لحـاظ گـردد کـه      
  .وشش دهدکنندگان را پ ذائقه شرکت

هاي آموزشی مستقیم و غیر مستقیم کوتاه مدت در برخی اردوهاي خـاص مـورد           دوره ـ10ماده  
  .توجه قرار گیرد

  .باشد  به صورت مختلط مجاز نمی،برگزاري اردوهاي دانشگاهی ـ11ماده 
  . زمان برگزاري اردو نباید در نظم آموزشی دانشگاه اخالل ایجاد کند ـ12ماده 

 مجوز برگزاري اردو در روزهـاي    ،در صورت ضرورت   تواند  میدور اردو   مرجع ص  ـ  تبصره
 در مـورد نداشـتن      دانـشگاه مسئولیت رعایت مقررات آموزشی     . فعال دانشگاه را صادر کند    

  .غیبت بیش از حد مجاز به عهده دانشجو است
  
  
  



 

 

  
  وظایف برگزارکننده و سرپرست اردو: ومسبخش 

ـ 13ماده  خذ مجوز باید درخواست کتبی حـاوي اطالعـات زیـر را بـه     برگزارکننده اردو براي ا  
  : ارائه کند22مرجع مندرج در ماده 

  ،ــ مـسیر حرکـت   4 ،ـ تاریخ رفت و برگشت    3 ،ـ مبدأ و مقصد   2،  )2براساس ماده   (ـ نوع اردو    1
  ،ــ برنامـه روزانـه   9 ،ــ منـابع مـالی     8 ،ــ نـام سرپرسـت     7 ،ـ نوع وسیله نقلیـه    6 ،ـ محل اقامت  5

  .کنندگان رکتـ تعداد ش10
کنندگان و عوامـل اجرایـی بـه          همچنین یک روز پیش از آغاز اردو باید اسامی و امضاي شرکت           

  . ارائه شوددانشگاهمعاونت دانشجویی و فرهنگی 
 20بایست درخواست برگـزاري اردو را حـداقل    برگزارکننده اردوهاي داخل کشور می   ـ14ماده  

  . و به مرجع مربوط ارائه کندشده آغاز ارد بینی روز پیش از زمان پیش
 2بایست درخواسـت برگـزاري اردو را حـداقل     برگزارکننده اردوهاي خارج کشور می   ـ  15ماده  

  . شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه کند بینی ماه پیش از زمان پیش
 و 12شده در مـواد     هرگونه ثبت درخواست برگزاري اردو خارج از ظرف زمانی تعیین          ـ16ماده  

  .  براي اردوهاي داخل و خارج کشور با صالحدید مراجع مربوطه قابل بررسی است13
ـ 17ماده   برگزارکننـده و سرپرسـت اردو موظـف بـه رعایـت مقـررات دانـشگاه و مفـاد ایـن                     ـ

  .دستورالعمل در برگزاري اردو هستند
 نظـارت و    ، مـسئولیت کامـل برگـزاري      ،سرپرست اردو ضمن عمل به شـرح وظـایف         ـ18ماده  

اجراي دقیق برنامه اردو را ؛که در درخواست اخذ مجـوز ارائـه شـده اسـت؛ بـر عهـده خواهـد         
 در توانـد  می سرپرست اردو ،بینی نشده و بنا به مصالح تنها در صورت بروز حوادث پیش    . داشت

  .برنامه اردو تغییراتی ایجاد کند
  . اردو را ترك کنند، بدون اجازه سرپرستتوانند نمیکنندگان   شرکت،در طول برگزاري اردو ـ19ماده 



 

 

 گـزارش جـامع و مکتـوب     ، روز پـس از پایـان اردو       10برگزارکننده اردو باید حداکثر      ـ20ماده  
ــ فرهنگـی دانـشگاه        کننـدگان بـه معاونـت دانـشجویی          به همراه فرم نظرسنجی شرکت     ،اردو را 

   .تحویل دهد
ید از سوي برگزارکننده اردو به صورت علنـی و    رسانی درباره برگزاري اردوها با      اطالع ـ21ماده  

نـام در اردو را   عمومی انجام شود تا کلیه دانشجویان واجد شرایط به صورت عادالنه امکان ثبـت   
  .داشته باشند

  
  مجوز برگزاري اردو: چهارمبخش 

هـاي زیـر مـشمول ایـن      هر اردو یا سفر دانشجویی در صورت داشتن یکی از ویژگـی        ـ22ماده  
  : بوده و برگزاري آن مستلزم اخذ مجوز استمهنا آیین

  ـ استفاده از امکانات یا اموال دانشگاه در طول برگزاري اردو1  
  ـ تأمین تمام یا بخشی از هزینه اردو از سوي دانشگاه2  
  ـ نصب اطالعیه رسمی در فضاهاي متعلق به دانشگاه3  
  .انشگاه در برگزاري اردوهاي رسمی د ـ استفاده از عنوان دانشگاه یا یکی از تشکل4  

باید ظرف دو هفته پس از ثبت درخواست برگـزاري اردوهـاي    مرجع صدور مجوز می   ـ  23ماده  
 نظر نهـایی خـود    ،داخل کشور و دو ماه پس از ثبت درخواست برگزاري اردوهاي خارج کشور            

  .را به برگزارکننده اردو اعالم کند
 روز بعـد از طـرح درخواسـت    10ثر  موظف است حـداک   دانشگاهشوراي فرهنگی   ـ   تبصره

 نظر معاونت فرهنگـی و اجتمـاعی یـا          ، در صورت موافقت   ،برگزاري اردوي خارج کشور   
  .شوراي فرهنگی وزارت متبوع را نیز استعالم نماید

ــ تنهـا بـا تأییـد     ــ حسب مورد    شرکت افراد خارج از دانشگاه در اردوهاي دانشجویی        ـ24ماده  
  . پذیر است انمرجع صدور مجوز اردو امک



 

 

 تحقیقـات و  ، متمرکـز وزارت علـوم     ریزي  برنامهکلیه سفرهاي جمعی دانشجویی که با        ـ25ماده  
 درمان و آموزش پزشکی یا سایر نهادهـاي رسـمی کـشور اعـالم و                ،فناوري و وزارت بهداشت   

   . از شمول این دستورالعمل خارج استشود میبرگزار 
انشگاه موظف است شرح وظایف سرپرسـت و عوامـل       ـ فرهنگی د    معاونت دانشجویی  ـ26ماده  

کنندگان در اردو را تهیـه کنـد و پـیش از         اجرایی اردو از جمله رانندگان و مقررات ویژه شرکت        
  . برگزاري اردو به اطالع و امضاي ایشان برساند

باید جهـت نظـارت بـر چگـونگی برگـزاري             ـ فرهنگی دانشگاه می     معاونت دانشجویی  ـ27ماده  
کنندگان در اردو تهیه کند  هایی را براي نظرسنجی از شرکت  فرم،عملکرد برگزار کنندگان  اردو و   

  .و در اختیار ایشان قرار دهد
ــ فرهنگـی دانـشگاه همـه سـوابق و مـستندات هـر اردو اعـم از                    معاونت دانـشجویی   ـ28ماده  

ي امـضاشده   ها   برگه ،کنندگان و عوامل اجرایی      فهرست اسامی شرکت   ، برگزاري اردو  درخواست
شده نظرسـنجی را نگهـداري و اطالعـات ایـن مـستندات را در             هاي تکمیل   شرح وظایف و فرم   

گیري ساالنه وزارتین استخراج کرده و بـه معاونـت فرهنگـی و اجتمـاعی         هاي گزارش   قالب فرم 
  . کند میوزارت متبوع ارسال 

  
  ایمنی سفر: پنجمبخش 

   :از جمله. مربوط به ایمنی سفر را رعایت کندبرگزارکننده اردو موظف است نکات  ـ29ماده 
دار  نامه همراه بـا راننـدگان صـالحیت    ـ استفاده از اتوبوس داراي برگه معاینه فنی و بیمه     1  

  شهري مسیرهاي بین
  ) کیلومتر500بیش از (ـ استفاده از دو راننده براي مسیرهاي طوالنی 2  
  هاي اولیه ـ همراه داشتن وسایل و تجهیزات کمک3  
  کنندگان در طول برگزاري اردو ـ بیمه کلیه شرکت4  

  ـ جلوگیري از حضور سرنشین اضافه بر ظرفیت در وسیله نقلیه5  
  ....)ها و  مکان،ها  خوراکی،غذا(ـ توجه به بهداشت عمومی 6  



 

 

ـ 1 تبصره ـ فرهنگی دانشگاه ضرورت رعایت موارد فـوق را    الزم است معاونت دانشجویی  
  . ننده اردو برساندبه اطالع برگزارک

کننـده، عوامـل اجرایـی، و     برگـزار : در مواردي که ایمنی سفر به عوامـل سـفر اعـم از    ـ  2تبصره
ـ فرهنگی دانـشگاه ملـزم       دانشجویان نیاز به آموزش پیش از اردو داشته باشد، معاونت دانشجویی          

راي فرهنگـی  تشخیص لزوم برگزاري دوره آموزشی با شـو . باشد  به برگزاري کالس آموزشی می    
  .دانشگاه است

 بررسی مـوارد ایمنـی سـفر    شود می قطار یا کشتی انجام    ،در مواردي که سفر با هواپیما      ـ30ماده  
  .بر عهده شوراي فرهنگی دانشگاه خواهد بود

     
   شکایات و تنبیهات،تخلفات: ششمبخش 

ل و تعهـدات از   ایـن دسـتورالعم  ،هـاي دانـشگاه   نامـه   آیینهرگونه عدول از مقررات و       ـ31ماده  
) کننـدگان و عوامـل اجرایـی     شـرکت ،اعم از برگزار کننـدگان (سوي اشخاص حقیقی و حقوقی     

  .شود میتخلف محسوب 
 شـوراي فرهنگـی دانـشگاه اسـت کـه پـس از           ،مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات      ـ32ماده  

  .کند میگیري   تصمیم35 و 34 ،33بررسی اولیه و در صورت لزوم طبق مواد 
 هیأت رسـیدگی بـه      ،هاي اسالمی    هیأت نظارت بر تشکل    ،هاي کمیته انضباطی    نامه  آیین ـ33 ماده

  . تخلفات اداري و سایر مقررات دانشگاه ؛حسب مورد؛ مبناي رسیدگی به تخلفات است
) کننـدگان یـا عوامـل اجرایـی     اعـم از شـرکت    (اگر تخلف از سوي اشـخاص حقیقـی          ـ34ماده  

   . شود میهاي موجود به آن رسیدگی  نامه آیینصورت گیرد طبق ضوابط و 
 تنبیهـات زیـر بـراي متخلـف در نظـر            ،اگر تخلف از سوي برگزار کننده صورت گیرد        ـ35ماده  

  :شود میگرفته 
  



 

 

  
  
  ـ تذکر کتبی1
  ـ محرومیت متخلف از برگزاري اردو تا سه ماه2
  ـ محرومیت متخلف از برگزاري اردو تا شش ماه3

  10/10/86تبـصره در تـاریخ     5 ماده و35 ، شش بخش ، یک مقدمه   در ملدستورالعاین   ـ36ماده  
 درمان و آموزش پزشکی رسـید و از  ، تحقیقات و فناوري و وزیر بهداشت،به امضاي وزیر علوم   

  .االجراست تاریخ ابالغ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی الزم
  
  
  
  
  

  لنکرانی دکتر کامران باقري  دکتر محمدمهدي زاهدي  
  درمان و آموزش پزشکی،وزیر بهداشت  ناوريـ تحقیقات و ف،زیر علومو


