دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

مقدمه
به منظور افزايش نشاط روحي ،تقويت حس خوداتكايي ،آشنايي با مواريث

دينثي و فنگن ثي و

تحكيم گويت ملي ،تعميق بينش علمي ،زيارت اماكن متبنكه ،ديدار از جاذبهگاي طبيعي و امثاكن
تفنيحي و ضنورت ساماندگي و نظارت بن سفنگاي دانشجويي بناي بهنهبنداري مناسبتن از اين
سثفنگا ،اردوگثاي دانشثثجويي بثا شثثنايج منثدرن در ايثثن دسثتورارعم بن ثثزار ميشثوند .ايثثن
دستورارعم بناساس مصوبات شورايعاري انقالب فنگن ي به شنح زين تدوين و ابالغ ميشود:
1ث «ماده واحده مقنرات سفنگاي دانشجويي ارحاقي به آييننامه حفظ حثدود و آداب اسثالمي در
دانش اگها و مؤسسات آموزش عاري» مصوب جلسه  530مورخ 82/9/25
2ث «اگداف و سياستگاي ناظن بن بن زاري اردوگاي دانشآموزي و دانشجويي» مصثوب جلسثه
 534مورخ  ،82/12/5بند  2از ماده .4
بخش اول :تعاريف
ماده 1ـ اردوگاي دانشجويي ،سفن جمعي نوگي از دانشثجويا اسثت كثه بثا مجثوز شثوراي
فنگن ي دانش اه بن زار ميشود.
ماده 2ـ اردوگاي دانشجويي به دو دسته تقسيم ميشوند:

ارث  :اردوگثثاي فنگن ثثي شثثام سثثفنگاي زيثثارتي ،ورزشثثي ،گنثثني ،سثثياحتي و شثثنكت در
جشنوارهگاي فنگن ي و گنني.
ب :اردوگاي علمي :شام شنكت در نمايش اگها و بازديدگاي تخصصي ،كنفنانسگا ،نشستگا
و بازديدگاي علمي و سفنگاي آموزشيث پژوگشي
تبصرهـ سفنگاي آموزشي و پژوگشي (منتبج با واحثدگاي درسثيك كثه بثا حاثور اسثتاد و
مجوز نوه آموزشي دانشكده بن زار ميشود ،از شمول اين دستورارعم خارن است.
ماده 3ـ اگداف اردو:
ار ك ايجاد بستن مناسب بناي تمنين يك زند ي دستهجمعي منبع

از ارزشگاي اسالمي

بك تقويت و تحكيم بنيه اعتقادي ،اخالقي جوانا
نك كسب تجنبه در زمينهگاي مختل

اجتماعي ،اخالقي و فنگن ي

دك كمك به فنآيند اجتماعي شد و ارتقاي مهارتگاي اجتماعي
گثك ايجاد زمينه مناسب بناي رشد و شكوفايي استعدادگاي فندي
وك افزايش آ اگيگاي عمومي در زمينه تاريخ ،جغنافيا و فنگنگ ايثنا و جهثا و آشناسثازي
شنكت كنند ا با تاريخ و تمد اينا و اسالم
زك ستنش و تعميق مهارتگاي فندي و ارتقاي سثح گوشثياري و قثدرت در و دريافثت
شنكتكنند ا
حك جهت يني ويژه بناي تعميق روحيه وطنخواگي و دربست ي به كشور
طك آشناسازي شنكتكنند ا با شنايج معيشتي مندم در مناطق محنوم
ماده 4ـ بن زاركننده اردو :گمه نهادگا ،تشك گا ،انجمنگثا و كانو گثاي داراي مجثوز فعاريثت
گمچنين واحدگاي اداري دانش اه در راستاي شنح وظاي

خود ميتوانند مجوز بن زاري اردو

دريافت كنند.
ماده 5ـ سنپنست اردو :يكي از دانش اگيا (دانشجو ،گيأت علمي يا يكي از كاركنا دانشث اهك
است كه با معنفي بن زاركننده و تأييثد و ابثالغ معاونثت دانشثجويي و فنگن ثي دانشث اه بثه
سنپنستي اردو منصوب ميشود.

ماده 6ـ مح بن زاري اردو و مسين آ در اطالق مقنرات به منزره محدوده دانشث اه محسثوب
ميشود و در مدت بن زاري اردو رعايت مقنرات اناباطي دانش اه و مفثاد ايثن دسثتورارعم
ارزامي است.
بخش دوم :شرايط عمومي برگزاري اردو
ماده 7ـ در بن زاري اردوگا ،تدار بننامهگا ميبايست به نحوي باشد كثه منجثن بثه تقويثت و
ستنش معيارگا و ارزشگاي اسالمي شود.
ماده 8ـ در بننامهريزي و اجناي اردوگثا ميبايسثت جثبابيت ،تنثو  ،نشثاط ،و شثادابي و نيثز
مشاركت فعاالنه شنكتكنند ا مورد توجه قنار يند.
ماده 9ـ بننامهگا ميبايست با نيازگاي عاطفي ،اجتماعي و جسمي شنكتكنند ا در جنسيت و
مقاطع مختل

تحصيلي محابقت داشته باشد و تنو و تعداد اردوگا به نحوي رحاظ ثندد كثه

ذائقه شنكتكنند ا را پوشش دگد.
ماده 10ـ دورهگاي آموزشي مستقيم و غين مستقيم كوتاه مدت در بنخي اردوگاي خاص مثورد
توجه قنار يند.
ماده  11ـ بن زاري اردوگاي دانش اگي ،به صورت مختلج مجاز نميباشد.
ماده  -12زما بن زاري اردو نبايد در نظم آموزشي دانش اه اخالل ايجاد كند.
تبصنه :منجع صثدور اردو ميتوانثد در صثورت ضثنورت ،مجثوز بن ثزاري اردو در روزگثاي فعثال
دانش اه را صادر كند .مسئوريت رعايت مقنرات آموزشي دانش اه در مورد نداشتن غيبت بثيش از حثد
مجاز به عهده دانشجو است.

بخش سوم :وظايف برگزاركننده و سرپرست اردو
ماده  -13بن زاركننده اردو بناي اخب مجوز بايد درخواست كتبي حثاوي اطالعثات زيثن را بثه
منجع مندرن در ماده  22ارائه كند:

1ث نو اردو (بناساس ماده 2ك2 ،ث مبدأ و مقصد3 ،ث تاريخ رفت و بن شت4 ،ث مسثين حنكثت،
5ث مح اقامت6 ،ث نو وسيله نقليه7 ،ث نثام سنپنسثت8 ،ثث منثابع مثاري9 ،ثث بننامثه روزانثه،
10ث تعداد شنكتكنند ا .
گمچنين يك روز پيش از آغاز اردو بايد اسامي و امااي شنكتكنند ا و عوام اجنايثي بثه
معاونت دانشجويي و فنگن ي دانش اه ارائه شود.
ماده 14ـ بن زاركننده اردوگاي داخ كشور ميبايست درخواست بن زاري اردو را حثداق 20
روز پيش از زما پيشبينيشده آغاز اردو به منجع منبوط ارائه كند.
ماده 15ـ بن زاركننده اردوگاي خارن كشور ميبايست درخواست بن ثزاري اردو را حثداق 2
ماه پيش از زما پيشبينيشده آغاز اردو به منجع منبوط ارائه كند.
ماده  16ـ گن ونه ثبت درخواست بن زاري اردو خارن از ظنف زماني تعيينشده در مواد  14و
 15بناي اردوگاي داخ و خارن كشور با صالحديد مناجع منبوطه قاب بنرسي است.
ماده  -17بن زاركننده و سنپنسثت اردو موظث

بثه رعايثت مقثنرات دانشث اه و مفثاد ايثن

دستورارعم در بن زاري اردو گستند.
ماده  -18سنپنست اردو ضمن عم به شنح وظثاي  ،مسثئوريت كامث بن ثزاري ،نظثارت و
اجناي دقيق بننامه اردو را ؛كه در درخواست اخب مجوز ارائثه شثده اسثت؛ بثن عهثده خواگثد
داشت .تنها در صورت بنوز حوادث پيشبيني نشده و بنا به مصار  ،سنپنست اردو ميتواند در
بننامه اردو تغييناتي ايجاد كند.
ماده  -19در طول بن زاري اردو ،شنكتكنند ا نميتوانند بثدو اجثازه سنپنسثت ،اردو را تثن
كنند.
ماده  -20بن زاركننده اردو بايد حداكثن  10روز پس از پايثا اردو ،ثزارش جثامع و مكتثوب
اردو را ،به گمناه فنم نظنسنجي شثنكتكنند ا بثه معاونثت دانشجويي ث فنگن ثي دانشث اه
تحوي دگد.

ماده  -21اطال رساني درباره بن زاري اردوگا بايد از سوي بن زاركننده اردو به صورت علني و
عمومي انجام شود تا كليه دانشجويا واجد شنايج به صورت عادالنه امكا ثبتنام در اردو را
داشته باشند.
بخش چهارم :مجوز برگزاري اردو
ماده  -22برگزاري هر اردو و يا سفر دانشگاهي با شـرايط زيـر مسـت زم امـو مجـوز از شـوراي
فرهنگي دانشگاه است.

1ث استفاده از امكانات يا اموال دانش اه در طول بن زاري اردو
2ث تأمين تمام يا بخشي از گزينه اردو از سوي دانش اه
3ث نصب اطالعيه رسمي در فااگاي متعلق به دانش اه
4ث استفاده از عنوا دانش اه يا يكي از تشك گاي رسمي دانش اه در بن زاري اردو.
ماده  -23منجع صدور مجوز ميبايد ظنف دو گفته پس از ثبت درخواست بن زاري اردوگثاي
داخ كشور و دو ماه پس از ثبت درخواست بن زاري اردوگاي خارن كشور ،نظن نهايي خثود
را به بن زاركننده اردو اعالم كند.
تبصرهـ شوراي فنگن ي دانش اه موظ

است حداكثن  10روز بعثد از طثنح درخواسثت

بن زاري اردوي خارن كشور ،در صورت موافقت ،نظن معاونت فنگن ثي و اجتمثاعي يثا
شوراي فنگن ي وزارت متبو را نيز استعالم نمايد.
ماده  -24شنكت افناد خارن از دانش اه در اردوگاي دانشجوييثث حسب موردثث تنها بثا تأييثد
منجع صدور مجوز اردو امكا پبين است.
ماده 25ـ كليه سفنگاي جمعي دانشجويي كه با بننامهريزي متمنكز وزارت علثوم ،تحقيقثات و
فناوري و وزارت بهداشت ،درما و آموزش پزشكي يا ساين نهادگثاي رسثمي كشثور اعثالم و
بن زار ميشود از شمول اين دستورارعم خارن است.

ماده 26ـ معاونت دانشجوييث فنگن ي دانش اه موظ

است شنح وظاي

سنپنست و عوامث

اجنايي اردو از جمله رانند ا و مقنرات ويژه شنكتكنند ا در اردو را تهيه كنثد و پثيش از
بن زاري اردو به اطال و امااي ايشا بنساند.
ماده 27ـ معاونت دانشجوييث فنگن ي دانش اه ميبايد جهت نظثارت بثن و ثون ي بن ثزاري
اردو و عملكند بن زار كنند ا  ،فنمگايي را بناي نظنسنجي از شنكتكنند ا در اردو تهيه كند
و در اختيار ايشا قنار دگد.
ماده 28ــ معاونثت دانشجويي ث فنگن ثي دانشث اه گمثه سثوابق و مسثتندات گثن اردو اعثم از
درخواست بن زاري اردو ،فهنست اسامي شنكتكنند ا و عوام اجنايي ،بن هگاي امااشثده
شنح وظاي

و فنمگاي تكمي شده نظنسنجي را ن هثداري و اطالعثات ايثن مسثتندات را در

قارب فنمگاي زارش يني ساالنه وزارتين استخنان كنده و به معاونثت فنگن ثي و اجتمثاعي
وزارت متبو ارسال نمايد.
بخش پنجم :ايمني سفر
ماده 29ـ بن زاركننده اردو موظ

است نكات منبوط به ايمني سفن را رعايت كند .از جمله:

1ث استفاده از اتوبوس داراي بن ه معاينه فني و بيمهنامه گمناه با راننثد ا صثالحيتدار
مسينگاي بينشهني
2ث استفاده از دو راننده بناي مسينگاي طوالني (بيش از  500كيلومتنك
3ث گمناه داشتن وساي و تجهيزات كمكگاي اوريه
4ث بيمه كليه شنكتكنند ا در طول بن زاري اردو
5ث جلو يني از حاور سننشين اضافه بن ظنفيت در وسيله نقليه
6ث توجه به بهداشت عمومي (غبا ،خوراكيگا ،مكا گا و....ك
تبصره 1ـ الزم است معاونت دانشجوييث فنگن ي دانش اه ضنورت رعايت موارد فوق را
به اطال بن زاركننده اردو بنساند.

تبصره 2ـ در مواردي كه ايمني سفن بثه عوامث سثفن اعثم از :بن زاركننثده ،عوامث اجنايثي ،و
دانشجويا نياز به آموزش پيش از اردو داشته باشد ،معاونت دانشجوييث فنگن ي دانش اه ملثزم
به بن زاري كالس آموزشي ميباشد .تشخيص رزوم بن زاري دوره آموزشي با شثوراي فنگن ثي
دانش اه است.

ماده 30ـ در مواردي كه سفن با گواپيما ،قحار يا كشتي انجام ميشود بنرسي موارد ايمنثي سثفن
بن عهده شوراي فنگن ي دانش اه خواگد بود.
بخش ششم :تخ فات ،شكايات و تنبيهات
ماده 31ـ گن ونه عدول از مقنرات و آييننامثهگاي دانشث اه ،ايثن دسثتورارعم و تعهثدات از
سوي اشخاص حقيقي و حقوقي (اعم از بن زار كننثد ا  ،شثنكتكنند ا و عوامث اجنايثيك
تخل

محسوب ميشود.

ماده 32ـ ونانچه تخلفي در اردوگا صورت پبيند منجع تشخيص ،شوراي فنگن ي دانشث اه و
مناجع رسيد ي به آ كميته اناباطي دانش اه ،گيأت نظثارت بثن تشثك گاي اسثالمي ،گيثأت
رسيد ي به تخلفات اداري ميباشد كه پس از بنرسي اوريه و در صورت رثزوم طبثق مثواد ،33
 34و ساين مقنرات دانش اه حسب مورد تصميم يني ميكند.
ماده 33ـ آييننامهگاي كميته اناباطي ،گيأت نظارت بن تشك گاي اسالمي ،گيأت رسيد ي بثه
تخلفات اداري و ساين مقنرات دانش اه ؛حسب مورد؛ مبناي رسيد ي به تخلفات است.
ماده 34ـ ا ن تخل

از سوي اشثخاص حقيقثي (اعثم از شثنكتكنند ا يثا عوامث اجنايثيك

صورت يند طبق ضوابج و آييننامهگاي موجود به آ رسيد ي ميشود.
ماده 35ـ اين دستورارعم در يك مقدمه ،شش بخش 35 ،ماده و 5تبصنه در تاريخ  86/10/10به
امااي وزين علوم ،تحقيقات و فناوري و وزين بهداشت ،درما و آموزش پزشثكي رسثيد و از
تاريخ ابالغ به دانش اگها و مؤسسات آموزش عاري الزماالجناست.

