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 ها و مؤسسات آموزش عالياردوهاي دانشجویي دانشگاه نامهآیین
 

 مقدمه

ید فرهنگي سازنده و مف هاي به عنوان يکي از فعالیتنظر به ضرورت ساماندهي و نظارت بر سفرهاي دانشجويي 

رهنگي عالي انقالب فبراساس مصوبات شوراي نامهآيیناين  تر از اين سفرها،برداري مناسبرهبراي به ودر دانشگاه 

 :شودميو ابالغ  اصالحبه شرح زير 

ها و حفظ حدود و آداب اسالمي در دانشگاه نامهآيینماده واحده مقررات سفرهاي دانشجويي الحاقي به »ـ 1

  50/9/25مورخ  035مصوب جلسه « مؤسسات آموزش عالي

، 0/15/25مورخ  035مصوب جلسه « آموزي و دانشجوييهاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانشاهداف و سیاست»ـ 5

 .5از ماده  5بند 

 

 بخش اول: تعاریف 

 . شودميبرگزار  شگاهداناردوهاي دانشجويي، سفر جمعي گروهي از دانشجويان است كه با مجوز  -1ماده 

 :شوندميدسته تقسیم  چهاراردوهاي دانشجويي به   -2ماده 

و شركت در تشکیالتي  ،، راهیان نور، جهادي، هنري، سیاحتيشامل سفرهاي زيارتي :وهاي فرهنگيالف: ارد

 قرآنيو  هنري هاي فرهنگي،جشنواره

  هاي علميها و بازديدها، نشستها و بازديدهاي تخصصي، كنفرانسب: اردوهاي علمي: شامل شركت در نمايشگاه

 هاي ورزشيهاي ورزشي به مسابقات و ساير فعالیتج: اردوهاي ورزشي: شامل اعزام تیم

  درسي واحدهاي درمصوب :آموزشي اردوهاي :د

  اهداف اردو: -3ماده 

 جوانانو ديني  اخالقي ،علمي، فني، فرهنگي بنیه تحکیم و تقويت( الف

 اجتماعي هايمهارت ارتقاي و شدن اجتماعي فرآيند به كمك( ب

  ايران و تمدن فرهنگ ،جغرافیا تاريخ، زمینه در عمومي هايآگاهي افزايش( ج

 افزايش نشاط روحي، خود اتکايي و آشنايي با جاذبه هاي طبیعي و فرهنگي كشور( د

 هويت ملي و ديني ءو ارتقا كشور به دلبستگي روحیه تعمیق براي ويژه گیريجهت( ه

 محروم مناطق در مردمفرهنگ و معیشت  با كنندگانشركت آشناسازي( و

هاي داراي مجوز فعالیت همچنین ها و كانونها، انجمنها، نهادها، تشکلهمه معاونت برگزاركننده اردو: -4ماده 

 مجوز برگزاري اردو دريافت كنند. توانندميواحدهاي اداري دانشگاه در راستاي شرح وظايف خود 
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عهد، متيکي از دانشگاهیان )دانشجو، هیأت علمي يا يکي از كاركنان دانشگاه( است كه  سرپرست اردو: -5ماده 

الغ برگزاركننده و تأيید و ابنهاد  با معرفيو باشد داراي صالحیت اخالقي و عمومي و آشنا به قوانین و مقررات مي

  .شودميو يا معاونت آموزشي دانشگاه به سرپرستي اردو منصوب ، دانشجويي معاونت فرهنگي

 دانشگاه است. معاونت فرهنگيعلمي بر عهده  و معرفي و ابالغ سرپرست اردوهاي فرهنگي :1 تبصره

 معرفي و ابالغ سرپرست اردوهاي آموزشي بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه است. :2 تبصره

 يچنانچه دانشگاه .معرفي و ابالغ سرپرست اردوهاي ورزشي بر عهده معاونت دانشجويي دانشگاه است :3تبصره 

بر عهده معاونت ورزش است. يورزش يو ابالغ سرپرست اردوها ي، معرفمي باشدمعاونت ورزش  داراي

و در مدت  شودميمحل برگزاري اردو و مسیر آن در اطالق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب  -6ماده 

 الزامي است. نامهآيینبرگزاري اردو رعايت مقررات انضباطي دانشگاه و مفاد اين 

 شرایط و مالحظاتبخش دوم: 

بايست به نحوي باشد كه منجر به تقويت و گسترش معیارها و ها ميدر برگزاري اردوها، تدارك برنامه -7ماده 

 هاي اسالمي شود.ارزش

 بايست جذابیت، تنوع، نشاط، و شادابي و نیز مشاركت فعاالنهريزي و اجراي اردوها ميبرنامه در -8ماده 

 كنندگان مورد توجه قرار گیرد.شركت

كنندگان در جنسیت و مقاطع مختلف با نیازهاي عاطفي، اجتماعي و جسمي شركت بايستمي هابرنامه -9ماده 

 ش دهد.كنندگان را پوشتحصیلي مطابقت داشته باشد و تنوع و تعداد اردوها به نحوي لحاظ گردد كه ذائقه شركت

 هاي آموزشي مستقیم و غیر مستقیم كوتاه مدت در برخي اردوهاي خاص مورد توجه قرار گیرد.دوره -11ماده 

 باشد.، به صورت مختلط مجاز نميدانشجوييبرگزاري اردوهاي  -11ماده 

با  میسر نباشد، برگزاري اردو درسي واحدهاي در مندرجاردوهاي آموزشي غیرمختلط هرگاه برگزاري  :1تبصره 

 شئونات و با رعايت ، تحت ضوابط انضباطي و فرهنگي دانشگاهمربوطه معاون آموزشي دانشگاه و استاد مسئولیت

بالمانع است.

هاي اسالمي در زمینه اسکان و اياب رعايت اصل كاهش اختالط غیرضروري و توجه به ضوابط و ارزش :2 تبصره

 و ذهاب ضروري است. 

 زمان برگزاري اردو نبايد در نظم آموزشي دانشگاه اخالل ايجاد كند. -12ماده 

تواند در صورت ضرورت، مجوز برگزاري اردو در روزهاي فعال دانشگاه را اردو مي ر مجوزمرجع صدو :تبصره

صادر كند. مسئولیت رعايت مقررات آموزشي دانشگاه در مورد نداشتن غیبت بیش از حد مجاز به عهده دانشجو 

 ست.ا

  



3 

 

 وظایف برگزاركننده و سرپرست اردو وم:سبخش 

برگزاركننده اردو براي اخذ مجوز بايد درخواست كتبي حاوي اطالعات زير را به مرجع مندرج در ماده  -13ماده 

 ارائه كند: 55

مسیر  -5تاريخ رفت و برگشت،  -3 ،و مسیر حركت مقصد مبدأ و -5، آئین نامه 5نوع اردو براساس ماده -1

 -15كلي اردو  برنامه روزانه، -9منابع مالي،  -2نام سرپرست،  -7نوع وسیله نقلیه،  -6محل اقامت،  -0 حركت،

 كنندگان.شركت و جنسیت تعداد

 ،كنندگان و عوامل اجرايي به معاونت دانشجوييهمچنین يك روز پیش از آغاز اردو بايد اسامي و امضاي شركت

 ارائه شود. دانشگاه يا آموزشي فرهنگي

روز پیش از زمان  15بايست درخواست برگزاري اردو را حداقل برگزاركننده اردوهاي داخل كشور مي -14 ماده

 شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه كند. بینيپیش

 براي دانشجويان ممنوع است. كشور خارج اردوهاي يبرگزار -15 ماده

هاي هاي مطالعاتي و دورهها، فرصتشركت در همايش، كنفرانساردوهاي زيارتي )عتبات و عمره( و  تبصره:

 آموزشي و مهارت افزايي ويژه دانشجويان دوره دكتري از شمول اين ماده خارج است.

 صالحديد با 10و15 ادهم در شدهتعیین زماني ظرف از خارج ،اردو برگزاري درخواست ثبت هرگونه -16 ماده

 . است بررسي قابل مربوطه مراجع

 در برگزاري اردو نامهآيینبرگزاركننده و سرپرست اردو موظف به رعايت مقررات دانشگاه و مفاد اين   -17ماده 

 هستند.

اجراي دقیق برنامه اردو سرپرست اردو ضمن عمل به شرح وظايف، مسئولیت كامل برگزاري، نظارت و  -18ماده 

بیني بر عهده خواهد داشت. تنها در صورت بروز حوادث پیش ،درخواست اخذ مجوز ارائه شده استكه در  را

 .برنامه اردو تغییراتي ايجاد كند در تواندمينشده و بنا به مصالح، سرپرست اردو 

 بدون اجازه سرپرست، اردو را ترك كنند. توانندنميكنندگان برگزاري اردو، شركت زمان در طول -19ماده 

به معاونت  ردو، گزارش جامع و مکتوب اردو راروز پس از پايان ا 15برگزاركننده اردو بايد حداكثر  -21ماده 

  و يا آموزشي دانشگاه تحويل دهد. دانشجويي فرهنگي

اردو به صورت علني و عمومي انجام شود رساني درباره برگزاري اردوها بايد از سوي برگزاركننده اطالع -21ماده 

 نام در اردو را داشته باشند.تا كلیه دانشجويان واجد شرايط به صورت عادالنه امکان ثبت

ظور به من يكامالً مشابه از نظر نوع و اهداف برگزار يدر اردوها انيدانشجو يحضور تکرارتأكید بر عدم تبصره: 

 دانشجويانارائه خدمات بهتر براي ساير 

 مجوز برگزاري اردو: چهارمبخش 
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 با شرايط زير مستلزم اخذ مجوز از شوراي فرهنگي دانشگاه است. دانشجوييبرگزاري هر اردو و يا سفر  -22ماده 

 استفاده از امکانات يا اموال دانشگاه در طول برگزاري اردو 

 تأمین تمام يا بخشي از هزينه اردو از سوي دانشگاه 

  رسمي در فضاهاي متعلق به دانشگاهنصب اطالعیه 

 هاي رسمي دانشگاه در برگزاري اردو.استفاده از عنوان دانشگاه يا يکي از تشکل

متمركز دانشگاههاي تحت پوشش وزارتین و دفاتر نهاد  ريزيبرنامهكلیه سفرهاي جمعي دانشجويي كه با  :تبصره

 مركزي دانشگاه آزاد اسالمي، دفتر مركزي جهاد دانشگاهي وسازمان ها، نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

  نامه خارج است.از شمول اين آيین شودميسازمان بسیج دانشجويي اعالم و برگزار 

پس از ثبت روز  15 مدت حداكثر ظرف ستبايمي (شوراي فرهنگي دانشگاه)مرجع صدور مجوز -23ماده 

 به برگزاركننده اعالم كند.درخواست برگزاري اردو، نظر نهايي خود را 

ـ تنها با تأيید مرجع صدور مجوز حسب مورد ـشركت افراد خارج از دانشگاه در اردوهاي دانشجويي -24ماده 

 پذير است. اردو امکان

دانشگاه موظف است شرح وظايف سرپرست و عوامل اجرايي اردو از جمله رانندگان و  مربوطهمعاونت  -25ماده 

 اند. برسسرپرست و امضاي كنندگان در اردو را تهیه كند و پیش از برگزاري اردو به اطالع مقررات ويژه شركت

 كنندگان، برگزار عملکرد و اردو برگزاري چگونگي بر نظارت جهت بايدمي اردو مجوز صدور مرجع -26 ماده

 .دهد قرار ايشان اختیار در و كند تهیه كنندگانشركت از ارزيابي اردو براي را هاييفرم

همه سوابق و مستندات هر اردو اعم از درخواست موظف است  در دانشگاه مرجع صدور مجوز اردو -27ماده 

هاي امضاشده شرح وظايف و فرمهاي كنندگان و عوامل اجرايي، برگهبرگزاري اردو، فهرست اسامي شركت

 و گیري ساالنه وزارتینهاي گزارششده نظرسنجي را نگهداري و اطالعات اين مستندات را در قالب فرمتکمیل

 ارسال نمايد. هاي ذيربط كرده و به معاونتاستخراج  دانشگاه آزاد اسالمي

 پنجم: ایمني سفربخش 

  مربوط به ايمني سفر را رعايت كند. از جمله:برگزاركننده اردو موظف است نکات  -28ماده 

 شهريدار مسیرهاي بیننامه همراه با رانندگان صالحیتاستفاده از اتوبوس داراي برگه معاينه فني و بیمه 

 كیلومتر 055بیش از  و دو راننده براي مسیرهاي طوالني استفاده از 

 هاي اولیههمراه داشتن وسايل و تجهیزات كمك 

  كنندگان در طول برگزاري اردوشركتبیمه كلیه 

  بر ظرفیت در وسیله نقلیه مازادجلوگیري از حضور سرنشین 

 (و  اماكنها، بهداشت عمومي )غذا، خوراكي رعايت...
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رعايت موارد فوق را به اطالع برگزاركننده اردو  ضروري استمراجع صدور مجوز اردو در دانشگاه  :1تبصره 

 برساند. 

 (انو دانشجوي كننده، عوامل اجرايياز: برگزار اعم) عوامل سفرآموزش به  نیازمنددر مواردي كه ايمني سفر  :2 تبصره

 در اين زمینه پیش از اردو داشته باشد، مراجع صدور مجوز اردو در دانشگاه ملزم به برگزاري كالس آموزشي

 باشند.مي

 ششم: تخلفات، شكایات و تنبیهاتبخش 

چنانچه تخلفي در اردوها صورت پذيرد مرجع تشخیص، شوراي فرهنگي دانشگاه و مراجع رسیدگي به  -29ماده 

  .اشندبميرسیدگي به تخلفات اداري  هاي اسالمي، هیأتآن كمیته انضباطي دانشگاه، هیأت نظارت بر تشکل

شوراي فرهنگي و هیئت هاي فرهنگي در برگزاري اردو، موضوع در و كانون هادر صورت تخلف تشکل تبصره:

گردد. هاي اسالمي رسیدگي مينظارت بر تشکل

كنندگان يا عوامل اجرايي( صورت گیرد طبق ضوابط اگر تخلف از سوي اشخاص حقیقي )اعم از شركت -31ماده 

  . شودميهاي موجود به آن رسیدگي نامهآيینو 

شأن و منزلت در اردوهاي فاقد مجوز، از عنوان و اعتبار دانشگاه استفاده كنند و يا به  چنانچه كساني -31ماده 

لطمه بزنند متخلف بوده و برابر مقررات انضباطي دانشگاه با آنها برخورد خواهد شد و  )استاد، دانشجو و دانشگاه(

 محفوظ خواهد بود.حق پیگیري و اعاده حیثیت از سوي دانشگاه 

اري هر اردو و يا سفر دانشجويي كه به نحوي به دانشگاه و دانشجويان و يا اركان آن نسبت داده برگز -32ماده 

كمیته انضباطي دانشگاه وفق مقررات دانشگاه و  بوده و در صورت تخلف از اين ضوابط نامهآيینشود، مشمول اين 

 نمايد. اثربخش برخورد دهندگانترويجبا برگزاركنندگان و  نامهآيیناين 

 سازهاي بردن گیري محافل خارج از شئون دانشگاه در اردو، به همراهبه منظور پیشگیري از شکل -33ماده 

باشد. ممنوع مي دخانیاتموسیقي و 

 فاقد مهر روابط عمومي ياردو يبرگزارهاي روابط عمومي دانشگاه بايد مانع نصب اطالعیه حراست و -34ماده 

  در تابلوي اعالنات شوند. يپژوهشو  يمؤسسه آموزش ايدانشگاه 

ركان ا ايو  انيبه دانشگاه و دانشجو يكه به نحو ييسفر دانشجو ايهر اردو و  از ترويج فیلم و عکس -30ماده 

 يطانضبا تهیكم شود وو منافي شئونات اسالمي و دانشگاهي باشد، تخلف محسوب مي آن نسبت داده شود

 .ديمان مقتضيدهندگان برخورد  جيبا ترو بايد دانشگاه

دستورالعمل هاي اجرايي اردوهاي دانشجويي، به هیچ عنوان نبايد مغاير با مفاد اين آيین نامه باشد.   -36ماده 

 نامه بر عهدة رئیس مؤسسه مي باشد. مسئولیت اجراي اين آيین -37ماده 

شوراي به تصويب  10/6/90تبصره در تاريخ  15و ماده  32شش بخش، يك مقدمه،  در نامهآيیناين  -38ماده 

 ت.االجراسو از تاريخ ابالغ به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي الزم رسیدها و مراكز آموزشي اسالمي شدن دانشگاه


