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آئین نامه اجرائی اردوهاي دانشجويی (داخل کشور)
موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
مقدمه
در جهت افزايش آگاهيهای عمومي ،ايجاد شور و نشاط ،اشاعه ارزشها و آداب و اخالق اسالمي،
تقويت بنیه معنوی و روحیه تعاون و خودباوری و مسئولیت پذيری و استفاده بهینه از اوقات فراغت
دانشجويان ،اردوهای دانشجوئي موسسه برگزار ميگردند .تحقق بعد علمي و فرهنگي در تمامي
اردوها بسیار حائز اهمیت است و نبايد به هیچ وجه مورد غفلت قرار گرفته و دچار آفت گردد.
عليهذا و مطابق با آيیننامه اردوهای دانشجوئي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،نحوه برگزاری
اردوهای دانشجوئي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی بدينصورت ميباشد:
بخش  - 1تعاريف
ماده  -1اردوی دانشجويي  :سفر جمعي گروهي از دانشجويان است که با مجوّز معاونت آموزشي و
دانشجويي موسسه برگزارمي شود.
ماده  -2انواع اردوهای دانشجويي  :اردوهای دانشجويي به سه دسته زير تقسیم ميشوند :
الف  -اردوهای فرهنگي  :شامل سفرهای زيارتي ،ورزشي ،هنری ،سیاحتي و شرکت در جشنواره
های فرهنگي.
ب – اردوهای علمي  :شامل شرکت در نمايشگاهها ،جشنوارهها و بازديدهای علمي و سفرهای
پژوهشي ،تحقیقاتي است.
ج – اردوهای درسي  :آن دسته از سفرهای علمي که با عنوان گردش علمي در سر فصل دروس
موسسه ذکر شده باشد ،است.
ماده  -3برگزار کننده اردو  :همه واحدهای مرتبط با تشخیص معاونت آموزشي و دانشجويي و با
همکاری اداره خدمات دانشجويي.
ماده  -4سر پرست اردو :يکي از پرسنل معاونت آموزشي و دانشجويي يا ريیس اداره فوق برنامه و
فرهنگي است که با معرفي واحد برگزار کننده و تأيید مرجع صدور مجوز اقدام به برپايي اردو
مينمايد.
بخش  -2اهداف اردو
ماده  -5اهداف برگزاری اردو به شرح ذيل مي باشد:
.1
.2
.3
.4

ايجاد بستر مناسب برای تمرين يك زندگي دستهجمعي منبعث از ارزشهای اسالمي
تقويت و تحکیم بنیه اعتقادی ،اخالقي جوانان
کسب تجربه در زمینههای مختلف اجتماعي ،اخالقي و فرهنگي
کمك به فرآيند اجتماعي شدن و ارتقای مهارتهای اجتماعي
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 .5ايجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفايي استعدادهای فردی
 .6افزايش آگاهي های عمومي در زمینه تاريخ ،جغرافیا و فرهنگ ايران و جهان و آشناسازی
شرکت کنندگان با تاريخ و تمدن ايران و اسالم
 .7گسترش و تعمیق مهارتهای فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درك و دريافت
شرکتکنندگان
 .8جهتگیری ويژه برای تعمیق روحیه وطنخواهي و دلبستگي به کشور
 .9آشنا سازی شرکتکنندگان با شرايط معیشتي مردم در مناطق محروم
 .11آشنايي با نهادهای علمي و اجرايي مرتبط با دروس و رشته تحصیلي دانشجويان
 .11گسترش تعمیق و درك علمي دانشجويان
بخش  - 3برگزارکنندگان اردوها
ماده  - 6برگزار کننده اردو برای اخذ مج وز بايد درخواست کتبي حاوی اطالعات زير را به معاونت
آموزشي و دانشجويي ارائه کند :
نوع اردو ،مبدأ و مقصد ،تاريخ رفت و برگشت ،مسیر حرکت ،محل اقامت ،نوع وسیله نقلیه ،نام
سرپرست ،منابع مالي ،برنامه روزانه ،تعداد شرکت کنندگان.
همچنین دو روز پیش از آغاز اردو بايد اسامي شرکت کنندگان و عوامل اجرايي به معاونت آموزشي
و دانشجويي موسسه ارائه شود.
ماده  - 7اردوی سراسری معارفه دانشجويان ورودی جديد هر سال با برنامه ريزی ستاد استقبال از
ورودیهای جديد و زير نظر شورای فرهنگي موسسه و توسط مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه
برگزار ميگردد .طبق نظر ستاد از همکاری تشکلها مطابق با نوع وظايف قانوني آنها ميتوان در
بهائي از اين اردو استفاده نمود.
ماده  -8رئیس اداره امور فرهنگي و فوق برنامه ميبايست درخواست برگزاری اردو را حداقل 21
روز پیش از زمان پیش بیني شده آغاز اردو به معاونت آموزشي و دانشجويي ارائه کند.
ماده  -9برگزار کننده و سرپرست اردو موظف به رعايت مقررات موسسه و مفاد اين دستورالعمل
در برگزاری اردو است.
ماده  -10سرپرست اردو ضمن عمل به شرح وظايف ،مسئولیت کامل برگزاری ،نظارت و اجرای
دقیق برنامه اردو را (که در درخواست اخذ مجوز ارائه شده است) بر عهده خواهد داشت .تنها در
صورت بروز حوادث غیرمترقبه و بنا به مصالح ،سرپرست اردو ميتواند در برنامه اردو تغییراتي ايجاد
کند.
ماده  - 11در طول برگزاری اردو ،شرکت کنندگان نميتوانند بدون اجازه سرپرست ،اردو را ترك
کنند.
ماده  - 12برگزار کننده اردو بايد حداکثر  11روز پس از پايان اردو ،گزارش جامع و مکتوب اردو
را ،به همراه فرم نظر سنجي شرکت کنندگان به معاونت آموزشي و دانشجويي موسسه تحويل دهد.
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ماده  - 13اطالع رساني در باره برگزاری اردوها بايد از سوی برگزار کننده اردو به صورت علني و
عمومي انجام شود تا کلیه دانشجويان واجد شرايط به صورت عادالنه امکان ثبت نام در اردو را
داشته باشند.
بخش  - 4نحوه صدور مجوز
ماده  - 14هر اردو يا سفر دانشجويي در صورت داشتن يکي از ويژگيهای زير مشمول اين آئین
نامه بوده و برگزاری آن مستلزم اخذ مجوز است:
-1استفاده از امکانات يا اموال موسسه در طول برگزاری اردو
2ـ تأمین تمام يا بخشي از هزينه اردو از سوی موسسه
3ـ نصب اطالعیه رسمي در فضاهای متعلق به موسسه
 -4استفاده از عنوان موسسه در برگزاری اردو
ماده  - 11مجوز برگزاری اردوها از سوی معاونت آموزشي و دانشجويي موسسه صادر ميشود.
ماده  -16موارد مهم مورد بررسي جهت صدور مجوز عبارتند از:
-1نوع ،اهداف و ريز برنامه های اردو.
- 2حدود وظايف و اختیارات متقاضي بر اساس آئین نامه مربوط به خود.
- 3مسئول و عوامل اجرائي اردو و سوابق آنها به ويژه در امر برگزاری اردو.
-4مقصد و مکانهای برگزاری اردو و محلهای اقامت شرکت کنندگان در اردو.
- 5ترکیب شرکت کنندگان در اردو از لحاظ سال ورود به موسسه ،جنسیت و تعداد آنها و ساکن
بودن يا نبودن آنها در خوابگاهها.
- 6تاريخ و مدت زمان برگزاری اردو.
- 7نظرات رئیس موسسه.
-8اعضاء هیئت علمي و کارشناسان فرهنگي همراه اردو.
- 9نوع و تعداد و سائل نقلیه مورد استفاده.
ماده  - 17درخواست برگزاری اردو ميبايستي حداقل ده روز قبل از زمان برگزاری آن با تحويل
فرم تقاضا به معاونت آموزشي و دانشجويي صورت پذيرد.
ماده  -18در صورت تايید برگزاری اردو و پس از ارائه نامه اسکان و تعهدنامه توسط متقاضي و
مسئول اردو ،مجوز اردو صادر و تحويل مسئول اردو ميگردد.
ماده  - 19شرکت افراد خارج از موسسه در اردوهای دانشجويي – حسب مورد – تنها با تائید
معاونت آموزشي و دانشجويي امکان پذير است.
ماده  -20امور دانشجويي موسسه موظف است شرح وظايف سرپرست و عوامل اجرايي اردو از
جمله رانندگان و مقررات ويژه شرکت کنندگان در اردو را تهیه و پیش از برگزاری اردو به اطالع و
امضای ايشان برساند.
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ماده  - 21امور دانشجويي موسسه ميبايد جهت نظارت بر چگونگي برگزاری اردو و عملکرد برگزار
کنندگان ،فرمهايي را برای نظرسنجي از شرکت کنندگان در اردو تهیه کند و در اختیار ايشان قرار
دهد.
ماده  -22امور دانشجويي موسسه همه سوابق و مستندات هر اردو اعم از درخواست برگزاری اردو،
فهرست اسامي شرکتکنندگان و عوامل اجرايي ،برگه های امضاشده شرح وظايف و فرمهای تکمیل
شده نظرسنجي را نگهداری و اطالعات اين مستندات را در قالب فرمهای گزارش گیری ساالنه
استخراج ميکند.
بخش  -5تبلیغات و ثبت نام
ماده  -23هر نوع تبلیغات ،ثبت نام و يا برگزاری اردو قبل از اخذ مجوز آن ممنوع بوده و تخلف از
مقررات موسسه محسوب ميگردد.
ماده  -24پس از صدور مجوز ،مسئول اردو بايد حداقل به مدت دو روز نسبت به تبلیغ علني و
عمومي جهت ثبت نام اردو اقدام نمايد.
ماده  -21مدت ثبت نام اردو بايد حداقل دو روز باشد که ميتواند همزمان با زمان تبلیغ آن باشد .
در صورت ثبت نام بیش از ظرفیت در اين مدت ،ثبت نام شدگان نهايي به قید قرعه انتخاب
ميشوند.
تبصره :جهت تقاضای برگزاری اردوهای درسي ،نام ،شماره گروه و لیست اسامي کالس درس
ميبايستي به همراه فرم تقاضای اردوها تحويل گردند .در اين اردوها نیاز به تبلیغ نبوده و شرکت
کنندگان در آنها ،صرفاً همان دانشجويان کالس درس خواهند بود.
ماده  -26حداکثر ده درصد از ظرفیت اردو به عوامل اجرائي اختصاص مييابد.
ماده  -27شرکت افراد خارج از موسسه در اردوها تنها با تايید معاونت آموزشي و دانشجويي
امکانپذير است.
ماده  -28هنگام ثبت نام ،مسئول اردو موظف است مجوز صادره را در معرض ديد تمامي ثبت نام
کنندگان قرار داده و تصوير آنرا نیز تحويل ايشان دهد.
ماده  -29اداره خدمات دانشجويي موظف است قبل از برگزاری اردو نام و مشخصات کامل هر يك
از ثبت نام شدگان نهايي را به همراه امضاء آنها به معاونت آموزشي و دانشجويي تحويل دهد.
بخش  -6مقررات و وظايف
ماده  - 30محل و مسیر برگزاری اردوها در اطالق مقررات به منزله محدوده موسسه محسوب
ميشوند و کلیه افراد حاضر در اردو موظف به رعايت کلیه مقررات جاری کشور ،موسسه و محل
اردو هستند.
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ماده  -31شرکت کنندگان در اردو موظف به رعايت موارد ايمني شخصي ،عمل به دستورات
مسئول اردو و رعايت تذکرات اساتید ،کارشناسان ناظرين اردو ميباشند.
ماده  -32برگزارکننده اردو موظف است کلیه شرکت کنندگان در اردو را بیمه نمايد و همچنین
نهايت دقت را در اجرای موارد ايمني عمومي از قبیل برگه معاينه فني و بیمه تصادفات خودروها،
عدم وجود سرنشین اضافي در وسائط نقلیه ،بهداشت غذا و خوراکيها ،همراه داشتن امکاناتي نظیر
جعبه کمكهای اولیه ،وسايل اطفاء حريق و چراغهای روشنايي و نیز عدم اجازه شنا در مکانهايي
که ناجیان غريق آماده حضور ندارند بنمايد.
ماده  -33مسئول اردو موظف است برنامه تايید شده اردو را به صورت دقیق اجراء نموده و در
صورت بروز هر گونه مشکل يا حادثه در اردو با حوزه معاونت آموزشي و دانشجويي تماس گرفته و
مراتب را اعالم نمايد.
ماده  -34مسئول اردو موظف است ضمن يادآوری وظايف شرکت کنندگان در اردو خواستار
رعايت کلیه مقررات جاری کشور و موسسه از جمله رعايت شئونات اخالقي و اجتماعي مبتني بر
معیارهای اسالمي و قانوني شود و تالش نمايد تا زمینه بروز تخلفات به حداقل رسیده و در صورت
بروز هر نوع تخلفي به نحوی مناسب از ادامه آن جلوگیری نموده و موارد مهم را به اداره خدمات
دانشجويي گزارش نمايد.
تبصره :مسئولیت عمومي برگزاری برنامه های اردو و عواقب آن ،رعايت مقررات و شئونات اخالقي
اسالمي عوامل اجرائي و شرکت کنندگان در اردو و حفظ اموال موسسه بر عهده مسئول و
برگزارکننده اردو ميباشد.
بخش  -7ايمنی سفر
ماده  -31برگزارکننده اردو موظف است نکات مربوط به ايمني سفر را رعايت کند .از جمله:
 .1استفاده از اتوبوس دارای برگه معاينه فني و بیمه نامه همراه با رانندگان دارای صالحیت
مسیرهای بین شهری
.2
.3
.4
.5

استفاده از دو راننده برای مسیرهای طوالني (بیش از  511کیلومتر)
همراه داشتن وسايل و تجهیزات کمكهای اولیه
بیمه کلیه شرکت کنندگان در طول برگزاری اردو
جلوگیری از حضور سرنشین اضافه بر ظرفیت در وسیله نقلیه

.6

توجه به بهداشت عمومي غذا ،خوراکيها ،مکانها و...

تبصره  :1الزم است معاونت امور دانشجويي موسسه ضرورت رعايت موارد فوق را به اطالع
برگزارکننده اردو برساند.
تبصره  :2در مواردی که ايمني سفر به عوامل سفر اعم از :برگزارکننده ،عوامل اجرايي و
دانشجويان نیاز به آموزش پیش از اردو داشته باشد ،اداره خدمات دانشجويي ملزم به برگزاری
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کالس آموزشي ميباشد .تشخیص لزوم برگزاری دوره آموزشي با معاونت آموزشي و دانشجويي
است.
بخش -8تخلفات ،شکايات و تنبیهات
ماده  - 36هرگونه عدول از مقررات و آيین نامه های موسسه ،اين دستورالعمل و تعهدات از سوی
اشخاص حقیقي و حقوقي اعم از برگزار کنندگان ،شرکت کنندگان و عوامل اجرايي تخلف محسوب
ميشود.
ماده  -37مرجع رسیدگي به تخلفات و شکايات ،معاونت آموزشي و دانشجويي موسسه است که
پس از بررسي اولیه و در صورت لزوم طبق مواد  38،39و  41تصمیم گیری ميکند.
ماده  - 38آيین نامه های کمیته انضباطي ،هیئت رسیدگي به تخلفات اداری و ساير مقررات
موسسه؛ حسب مورد؛ مبنای رسیدگي به تخلفات است.
ماده  - 39اگر تخلف از سوی اشخاص حقیقي (اعم از شرکت کنندگان يا عوامل اجرايي) صورت
گیرد طبق ضوابط و آيین نامه های موجود به آن رسیدگي ميشود.
ماده - 40اگر تخلف از سوی برگزار کننده صورت گیرد ،تنبیهات زير برای متخلف در نظر گرفته
ميشود:
.1
.2
.3

تذکر کتبي
محرومیت متخلف از برگزاری اردو تا سه ماه
محرومیت متخلف از برگزاری اردو تا شش ماه
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