
 آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

 :  مقدمه

 به منظور افزایش نشاط روحی، تقویت حس خود اتکایی، آشنایی با میراث فرهنگی، زیارت اماکن متبرکه و دیدار از جاذبه های طبیعی و اماکن

رای بهره برداری مناسب تر از این سفرها، اردوهای دانشجویی با شرایط تفریحی و نظر به ضرورت ساماندهی و نظارت بر سفرهای دانشجویی ب

 مندرج در این آیین نامه برگزار می شوند. 

 تعاریف 

 اردوی دانشجویی: سفر جمعی گروهی از دانشجویان است که با مجوز دانشگاه برگزار می شود.  – 1ماده 
 به دو دسته تقسیم می شوند:  انواع اردوهای دانشجویی : اردوهای دانشجویی  – 2ماده 

 الف ( اردوهای فرهنگی : شامل سفرهای زیارتی، ورزشی، هنری، سیاحتی و شرکت در جشنواره های فرهنگی.  

 ب( اردوهای علمی : شامل شرکت در نمایشگاهها، جشنواره ها و بازدیدهای علمی و سفرهای پژوهشی، تحقیقاتی است. 

ی علمی که با عنوان گردش علمی در سرفصل دروس دانشکده ذکر شده باشدد، تدابآ آیدین نامده گدردش هدای       تبصره : برگزاری آن دسته از سفرها

 علمی است. 

 برگزار کننده اردو : همه واحدها و تشکل های دارای مجوز فعالیت در دانشگاه می توانند مجوز برگزاری اردو دریافت نمایند.   – 3ماده 

شگاهیان ) دانشجو، هیأت علمی و یا یکی از پرسنل دانشگاه ( است که با معرفدی واحدد برگدزار کنندده و تأییدد      سرپرست اردو: یکی از دان – 4ماده 

 این آیین نامه اقدام به برپایی اردو می نماید.   12و  11مندرج در مواد  –مرجآ صدور مجوز 

 وظایف برگزار کننده وسرپرست اردو :  

 وز باید درخواست کتبی حاوی اطالعات زیر را به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارایه نماید:  برگزار کننده اردو برای اخذ مج – 5ماده 

 –برنامده روزانده    –منابآ مدالی اردو   –نام سرپرست  –زمان اقامت  –محل اقامت -مسیر حرکت –مدت زمان رفت و برگشت  –مقصد  –اهداف  -

 تعداد شرکت کنندگان .  

 باید اسامی شرکت کنندگان در اردو به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارایه شود. پیش از ترک دانشگاه نیز 

 برگزار کننده اردو موظف به رعایت مقررات دانشگاه و مفاد این  آیین نامه در برگزاری اردو است.  – 6ماده 

حسدب   –گی به تخلفات اداری و سایر مقدررات دانشدگاه   تبصره : آیین نامه های کمیته انضباطی، هیأت نظارتت بر تشکل های اسالمی، هیأت رسید

 مبنای رسیدگی به تخلفات خواهد بود.  –مورد 

 –که درخواست اخذ مجوز به معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه ارایده شدده اسدت     –سرپرست اردو موظف به اجرای دقیق برنامه اردو  – 7ماده 

 ه و بنا به مصالح ، سرپرست اردو می تواند در برنامه اردو تغییراتی ایجاد نماید.  می باشد. تنها در صورت بروز حوادث غیر مترقب

 پیش از پایان زمان اردو، شرکت کنندگان نمی توانند بدون اجازه سرپرست، اردو را ترک نمایند.   – 8ماده 

اردو را بده همدراه نقداط قدو ت و ضدعف اسدامی شدرکت         روز پس از پایان اردو، گزارش جامآ و مکتدوب 11برگزار کننده اردو باید حداکثر  – 9ماده 

 کنندگان به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه تحویل دهند.  

 جوز برگزاری اردو : م

هر اردو و یا سفر دانشجویی در صورت داشتن یکی از ویژگی های زیر مشمول این آیین نامه بدوده و برگدزاری آن مسدتلزم اخدذ مجدوز       – 11ماده 

 است: 

 استفاده از امکانات  با اموال دانشگاه .    

 تأمین تمام و یا بخشی از هزینه اردو توسط دانشگاه.  

 نصب اعالمیه یا ثبت نام در فضاهای متعلق به دانشگاه.    

 استفاده از عنوان دانشگاه و یا یکی از تشکل های رسمی دانشگاه در برگزاری اردو.  -

 داخل کشور معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه است.  مرجآ صدور مجوز برگزاری اردوهای – 11ماده 

 مرجآ صدور مجوز برای برگزاری اردوهای علمی خارج از کشور هیأ ت رئیسه دانشگاه است .  – 12ماده 

ی دانشدگاه  مرجآ صدور مجوز برگزاری اردوهای فرهنگی خارج از کشور، شورای فرهنگی دانشگاه است که پس از تأیید در شورای فرهنگ – 13ماده 

 باید به تصویب مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز برسد.  



مدیر کل امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از بررسی و هماهنگی مراجآ ذیربط، در مدت زمان مناسدب   – 1تبصره 

 ارج از کشور را به اطالع دانشگاه برساند.  مراتب تصویب یا عدم تصویب برگزاری اردوی خ

اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صورت ضدرورت توصدیه هدای  زم را باتوجده بده شدرایط مکدانی و         – 2تبصره 

 اقتضائات زمانی سفر به دانشگاه اعالم می نماید.  

 تنها با تأیید مرجآ صدور مجوز اردو امکان پذیر است.  –حسب مورد –ی دانشجویی شرکت افراد خارج از دانشگاه در اردو – 14ماده 

 ایمنی سفر 

 برگزار کننده اردو، موظف است نکات مربوط به ایمنی سفر را رعایت نماید، بویژه توجه به نکات زیر توصیه می شود :   – 15ماده 

 کیلومتر .  111فرهای با مسافت بیش از حتی المقدور استفاده از هواپیما و قطار، بویژه برای س -1

 استفاده از اتوبوس دارای برگه معاینه فنی همراه با رانندگان مجرب مسیرهای بین شهری .   -2

 کیلو متر (.  511استفاده از دو راننده برای مسیرهای طو نی ) بیش از   -3

 همراه داشتن وسایل و تجهیزات کمکهای اولیه.  – 4

 کت کنندگان در اردو. بیمه کلیه شر -5

 حتی المقدور حرکت در مسیر در طول روز . -6

 جلوگیری از حضور سرنشین اضافه بر ظرفیت در وسیله نقلیه.  -7

 توجه به بهداشت غذا و خوراکی ها.   -8

 .  تبصره :  زم است معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه رعایت موارد فوق را به اطالع برگزار کننده اردو برساند

 زمان اردو :

 زمان برگزاری اردونبایددرنظم آموزشی دانشگاه اخالل ایجاد نماید.   –16ماده 

 مرجآ صدور مجوز اردو می تواند در صورت ضرورت، مجوز برگزاری اردو در روزهای فعال دانشگاه را صادر نماید.   – 17ماده 

 ورد عدم غیبت بیش از حد مجاز به عهده دانشجو است. تبصره : در هر حال مسئولیت رعایت مقررات آموزشی دانشگاه در م

 ی کشور اعالم و برگزار می شود ازسفرهای سراسری دانشجویان از جمله عمره دانشجویی که با برنامه ریزی متمرکز نهادهای رسم – 18ماده 

 شمول این آیین نامه خارج است. 

 ن نامه از سوی شرکت کنندگان در اردو الزامی است. رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و مفاد این آیی – 19ماده 

به امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و به مدت یکسال جهت اجرای آزمایشدی   1/4/1382تبصره ، در تاریخ  6ماده و  19این آیین نامه در 

 به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابالغ می شود. 

  


