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 تهراناردوهاي دانشجویی دانشگاه اجرایی دستورالعمل 
 

 مقدمه
مصوب  عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه دانشجویی اردوهاي نامهپیرو ابالغ آیین

، »آموزشی مراکز و هادانشگاه شدناسالمی شوراي« 15/06/95 مورخ 297 جلسه
دستورالعمل اجرایی اردوهاي دانشجویی دانشگاه « العمل حاضر، تحت عنواندستور
 براي نیل به اهداف زیر تهیه شده است: »تهران

 ؛مذکور نامهایجاد شفافیت در اجراي مفاد آیین) 1
 ؛تسهیل روند اجرایی برگزاري اردوهاي دانشجویی) 2
و  فرهنگی ،، آشنایی با مواریث دینیباوريخودافزایش نشاط روحی، تقویت حس ) 3

 ؛دانشجویان از طریق مشارکت در اردوهاي دانشجویی و تحکیم هویت ملی ،علمی
 ؛ي مسائل اخالقی و فرهنگیتضمین سالمت حداکثري اردوهاي دانشجویی در حوزه) 4
  .ایجاد فضایی امن و دور از خطر براي اردوهاي دانشجویی) 5
 

 بخش اول: تعاریف
سفر گروهی از دانشجویان است که با مجوز دانشگاه برگزار  ،اردوهاي دانشجویی -1 ماده
 شود.می

، طول دوره و مکان ی: اردوهاي دانشجویی از نظر محتوادانشجوی انواع اردوهاي -2 ماده
 شود:برگزاري به انواع زیر تقسیم می

ورزشی،  اردوهاي فرهنگی، يبه چهار دسته دانشجویی از نظر محتوا اردوهاي -2-1
 شوند.آموزشی تقسیم می و علمی

 جهادي، نور، راهیان سیاحتی، هنري، زیارتی، سفرهاي شامل فرهنگی، اردوهاي -2-1-1
 شود.می قرآنی و هنري فرهنگی، هايجشنواره در شرکت و تشکیالتی

 هايفعالیت سایر و مسابقات به ورزشی هايتیم اعزام شامل ،ورزشی اردوهاي -2-1-2
 است. ورزشی

 تخصصی، بازدیدهاي و هانمایشگاه در شرکت شامل علمی، اردوهاي -2-1-3
 شود.می علمی بازدیدهاي و هانشست ها،کنفرانس

 است.  درسی واحدهاي در مصوبشامل بازدیدهاي علمی  آموزشی، اردوهاي -2-1-4
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و اردوهاي  هاردوهاي یک روزاردوهاي دانشجویی از نظر طول دوره به دو گروه  -2-2
 شوند.چند روزه تقسیم می

بدون توقف شبانه بوده و طول دوهایی است که منظور از اردوهاي یک روزه، ار -2-2-1
 روز است. کمتر از یک شبانه مدت اردو

اردوهایی است که در طول مدت اردو حداقل یک شب  ،اردوهاي چند روزه -2-2-2
 توقف شبانه دانشجویان در محیط خارج از دانشگاه وجود دارد. 

در موارد خاص، موضوع جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به مرجع مربوط ارجاع  :1 تبصره
 خواهد شد.

  :شودقسیم میاردوهاي دانشجویی از نظر مکان برگزاري به انواع زیر ت -2-3
 ؛اردوهاي درون استانی (استانی که واحد دانشگاهی در آن قرار دارد) -2-3-1
 ؛اردوهاي خارج از استان (اردوهاي کشوري) -2-3-2
  .اردوهاي خارج از کشور -2-3-3
 

 اهداف اردو -3 دهما
 ؛و دینی دانشجویان، اخالقی علمی، فنی، فرهنگی يتقویت و تحکیم بنیه -3-1
هاي مناسب براي تمرین یک زندگی دسته جمعی منبعث از ارزشایجاد بستر  -3-2

 ؛اسالمی
 ؛هاي طبیعی و فرهنگی کشورافزایش نشاط روحی، خودباوري و آشنایی با جاذبه -3-3
 ؛تعمیق مفاهیم علمی مندرج در سرفصل دروس آموزشی -3-4
 ؛هاي اجتماعیشدن و ارتقاي مهارتکمک به فرآیند اجتماعی -3-5
 ؛علمیمناسب براي رشد و شکوفایی استعدادهاي  يایجاد زمینه -3-6
ایران و و تمدن فرهنگ ، هاي عمومی در زمینه تاریخ، جغرافیاافزایش آگاهی -3-7

 ؛جهان
 ؛ختلف کشوردر مناطق م کنندگان با فرهنگ و معیشت مردمآشناسازي شرکت -3-8
دلبستگی به کشور و ارتقاء هویت ملی و  يگیري ویژه براي تعمیق روحیهجهت -3-9

 .دینی
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 هاي ناظر بر برگزاري اردوسیاست -4 ماده
جذابیت، تنوع، نشاط و شادابی و نیز مشارکت  بایدریزي و اجراي اردوها امهدر برن -4-1

  .کنندگان مورد توجه قرار گیردفعاالنه شرکت
کنندگان در جنسیت و با نیازهاي عاطفی، اجتماعی و جسمی شرکت بایدها برنامه -4-2
مورد توجه قرار تنوع اردوها به نحوي  باشد و نیز ع مختلف تحصیلی مطابقت داشتهمقاط
 را پوشش دهد. دانشجویان تمامی که ذائقه گیرد

بتوانند اي باشد که دانشجویان ریزي اردوهاي علمی و آموزشی باید به گونهبرنامه -4-3
هاي هاي صنعتی، اجرایی و علمی آشنایی پیدا کرده و عالوه بر کسب مهارتبا محیط
 خود نیز آشنا شوند.  هاي کاري مرتبط با رشتهبا زمینهتجربی، 

تامین امنیت در راستاي در برگزاري و اجراي اردوها باید تمهیدات و اقدامات الزم  -4-4
 بینی و اعمال شود. کننده پیشدانشجویان شرکت گروهیفردي و 

در انتخاب مکان و طول زمانی اردوها، در صورت وجود شرایط برابر و عدم رسیدن  -4-5
هاي نزدیکتر به واحد دانشگاهی و نیز برگزاري اردوهاي یک آسیب به اهداف اردو، مکان
 روزه در اولویت خواهند بود.

دانشگاه  محدوده يآن در اطالق مقررات به منزله محل برگزاري اردو و مسیر -4-6
دانشگاه و مفاد این  مقرراتشود و در مدت برگزاري اردو رعایت محسوب می
 الزامی است. انضباطی شوراي نامهو سایر قوانین دانشگاه از جمله آئین دستورالعمل

 
  اردو گانبرگزارکنند -5 ماده
 برگزاري اردوهاي دانشجویی اقدام نمایند:توانند نسبت به هاي زیر میبخش
 کلیه معاونت هاي دانشگاه الف) 

 پردیس ها و دانشکده هاي دانشگاه کلیهب)
 در دانشگاه مقام معظم رهبرينهاد نمایندگی ) ج
 هاي دانشگاهی داراي مجوزها و کانونها، انجمن) تشکلد

صرفا در راستاي شرح وظایف ي واحدهاي دانشگاهی ذکر شده در باال کلیه :2 تبصره
 توانند نسبت به برگزاري اردو اقدام نمایند.خود می
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 نامهمقررات دانشگاه، آئین اجراي اردو در چارچوبکامل مسئولیت  :3 تبصره
 .برگزارکننده خواهد بود عهده رب حاضرو دستورالعمل  صادر شده مجوز ،همربوط

 
 ي اردوکنندهوظایف برگزار -6 ماده

 ؛9 مندرج در مادههاي درخواست کتبی برگزاري اردو در قالب فرم ارائه -6-1
تامین منابع مالی مورد نیاز اردو، به شکلی که اردو مناسب و در شان دانشگاه  -6-2

 ؛برگزار شود
 ؛تعیین سرپرست اردو و پیشنهاد وي به مرجع مربوطه براي صدور حکم -6-3
 ؛اردو و نظارت بر حسن انجام آني اجرایی تنظیم برنامه -6-4
 ؛آن به مرجع صدور مجوز گزارش از کم و کیف برگزاري اردو و ارائه تهیه -6-5
 ؛به مرجع صدور مجوزکنندگان اردو شرکت نظرخواهی از بندي و ارسالجمع -6-6
رسانی اردو در زمان مناسب و به شکلی که عموم تنظیم و اجراي طرح اطالع -6-7

 ؛بتوانند از اردوي یاد شده اطالع حاصل کنندمخاطبان 
 .اتخاذ تمهیدات الزم در راستاي رعایت نکات ایمنی سفر -6-8
 
  سرپرست اردو -7 ماده 

یا یکی از کارکنان  هیات علمیدانشجو، یکی از دانشگاهیان ( اردوسرپرست  -7-1
کافی در این زمینه بوده  و نیز تجربه داراي صالحیت اخالقی و عمومی) است که دانشگاه

 ي برگزاري اردو آشنایی داشته باشد.دانشگاه در زمینه قوانین و مقررات و همچنین با
در واحدهایی که  سرپرست اردوهاي فرهنگی، ورزشی و علمیحکم ابالغ صدور و  -7-2

و دانشجویی واحد مزبور می  فرهنگی معاون عهدهبر  باشند،میواجد شوراي فرهنگی 
  باشد.

در واحدهایی که واجد شوراي سرپرست اردوهاي آموزشی  حکم ابالغصدور و  -7-3
 است.  واحد مزبور (علمی) آموزشی معاون بر عهدهفرهنگی می باشند، 

صدور و ابالغ حکم سرپرست اردوهاي فرهنگی، ورزشی و علمی در واحدهایی که  -7-4
 باشد.فرهنگی دانشگاه می معاون باشند، بر عهدهفاقد شوراي فرهنگی می

صدور و ابالغ حکم سرپرست اردوهاي آموزشی در واحدهایی که فاقد شوراي  -7-5
 باشد.آموزشی دانشگاه می معاون باشند، بر عهدهفرهنگی می
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 وظایف سرپرست اردو -8 ماده
 نامه و دستورالعمل اجرایی اردوها؛دقیق آیین مطالعه -8-1
 حکم ماموریت خود و سایر عوامل اجرایی ذیربط؛دریافت ابالغ و  -8-2
 بینی و دریافت تمامی امکانات و ملزومات مورد نیاز برگزاري اردو؛پیش -8-3
کسب اطالع الزم از مکان برگزاري اردو یا بازدید، تایید آن از جهت ایمنی، وجود  -8-4

 ...؛ امکانات ضروري و هماهنگی با مسئولین ذیربط براي اسکان، پذیرایی و
ي ) در خصوص بیمه12( بررسی و تایید ضوابط و مقررات ایمنی مندرج در ماده -8-5

 وسایل نقلیه، راننده و ... .
توجیهی براي عوامل اجرایی در خصوص سازماندهی، محتوي  يتشکیل جلسه -8-6

ها، شرایط محل و آشنا کردن آنها با نکات ایمنی، خطرهاي احتمالی و واگذاري برنامه
 هاي فرهنگی، هنري، ورزشی، آموزشی، ارزشیابی و ....؛سئولیت فعالیتم

 تماس آنها؛  دانشجویی و شماره يفهرست دانشجویان به همراه شماره تهیه -8-7
 مراقبت دقیق بر امور بهداشتی و تغذیه در مسیر حرکت و اسکان؛ -8-8
وها و ضوابط ایمنی در نامه اردنظارت دقیق جهت رعایت مقررات دانشگاه، آیین -8-9

  ؛طول مدت اردو
برگزاري برنامه، همراه با ارزیابی نظرات  گزارش نهایی از نحوه تهیه -8-10
 ي اردو. آن به برگزارکننده ر اردو و ارائهکنندگان دشرکت

 
 یند اجرایی برگزاري اردوآفر: دومبخش 

 درخواست اردو -9 ماده
فرم  باید ، در واحدهاي داراي شوراي فرهنگی،فرهنگیبرگزاري اردوي متقاضیان  -9-1

را تکمیل و جهت اخذ مجوز برگزاري اردو به معاونت دانشجویی و  )الف-1( شماره
 فرهنگی پردیس/دانشکده ارسال کنند.

د شوراي فرهنگی، باید فرم متقاضیان برگزاري اردوي فرهنگی، در واحدهاي فاق -9-2
اخذ مجوز برگزاري اردو به معاونت فرهنگی دانشگاه  ب) را تکمیل و جهت-1( شماره

 ارسال کنند.
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باید فرم  ، در واحدهاي داراي شوراي فرهنگی،متقاضیان برگزاري اردوي ورزشی -9-3

) را تکمیل و جهت اخذ مجوز برگزاري اردو به معاونت دانشجویی و الف-2( شماره
 فرهنگی پردیس/دانشکده ارسال کنند.

متقاضیان برگزاري اردوي ورزشی، در واحدهاي فاقد شوراي فرهنگی، باید فرم  -9-4
ب) را تکمیل و جهت اخذ مجوز برگزاري اردو به معاونت فرهنگی دانشگاه -2( شماره

 ارسال کنند.
باید فرم  ، در واحدهاي داراي شوراي فرهنگی،متقاضیان برگزاري اردوي علمی -9-5

یل و به گروه مربوطه ارائه نمایند. درخواست پس از طرح در ) را تکمالف-3( شماره
شوراي گروه آموزشی و در صورت موافقت شوراي مزبور، جهت صدور مجوز به معاونت 

 گردد. دانشجویی و فرهنگی پردیس/دانشکده ارسال می
د شوراي فرهنگی، باید فرم متقاضیان برگزاري اردوي علمی، در واحدهاي فاق -9-6

ب) را تکمیل و به گروه مربوطه ارائه نمایند. درخواست پس از طرح در شوراي -3( شماره
گروه آموزشی و در صورت موافقت شوراي مزبور، جهت صدور مجوز به معاونت فرهنگی 

 . شوددانشگاه ارسال می
 استاد درس در واحدهاي داراي شوراي فرهنگی، برگزاري اردوي آموزشی،براي  -9-7

تکمیل و به همراه فهرست دانشجویان (اخذ شده از  ) راالف-4( باید فرم شماره مربوطه
گلستان) به گروه آموزشی مربوطه ارسال تا بعد از بررسی در شوراي گروه به  يسامانه
علمی/  تگردد. در صورت موافقت معاون علمی/آموزشی پردیس/دانشکده ارسال تمعاون

 به معاونت دانشجویی و فرهنگیآموزشی پردیس/ دانشکده، درخواست براي صدور مجوز 
 شود.میارسال  پردیس/ دانشکده

ستاد درس براي برگزاري اردوي آموزشی، در واحدهاي فاقد شوراي فرهنگی، ا -9-8
از ب) را تکمیل و به همراه فهرست دانشجویان (اخذ شده -4( مربوطه باید فرم شماره

ي گلستان) به گروه آموزشی مربوطه ارسال تا بعد از بررسی در شوراي گروه به سامانه
معاونت علمی/آموزشی پردیس/دانشکده ارسال گردد. در صورت موافقت معاونت علمی/ 
آموزشی پردیس/ دانشکده، درخواست براي صدور مجوز به معاونت فرهنگی دانشگاه 

 شود.ارسال می
تا درخواست تایید شده  کنندریزي برنامه ايبه گونهکنندگان اردو باید برگزار :4 تبصره

، جهت طرح در شوراي فرهنگی و اخذ هاي آموزشی یا معاونت علمی/آموزشیدر گروه
 حسب نوع واحد (از نظر وجود یا عدم حداقل ده روز قبل از زمان برگزاري اردو  مجوز،
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واحد یا معاونت  دانشجویی و فرهنگیبه معاونت وجود شوراي فرهنگی در واحد) 
 ارسال شود.  فرهنگی دانشگاه

تاییدیه  ،در مورد اردوهاي چند روزه الزم است عالوه بر فرم درخواست اردو :5 تبصره
 . نیز به پیوست درخواست ارائه گردد هماهنگی جهت محل اسکان دانشجویان

ها و مراکز آموزش دانشگاه همحل اسکان حتما باید مهمانسراهاي وابسته ب :6 تبصره
داراي مجوز  هايمکان یامهمانسراها  ،هاهتل ،هاي اجرایی دولتیعالی کشور، دستگاه

 باشد. اقامت از مراجع قانونی
 هاي خارج از کشور براي دانشجویان ممنوع است.وبرگزاري ارد -9-9

ها، ها، کنفرانساردوهاي زیارتی (عتبات، عمره، اربعین) و شرکت در همایش :7 تبصره
ي دانشجویان دکتري از شمول افزایی ویژههاي آموزشی و مهارتفرصت مطالعاتی و دوره

 ) خارج است. 9-9بند (
هاي هاي دانشجویی در مسابقات، رخدادها و جشنوارهچنانچه الزم باشد گروه: 8 تبصره

 فرهنگی خارج از کشور شرکت کنند، به قرار زیر عمل خواهد شد:علمی و 
درخواست با ذکر جزئیات کامل و اهداف برنامه توسط رئیس واحد به  ارائه -الف

 ي صدور مجوز اردوهاي دانشگاهي کمیتهدبیرخانه
 استعالم دبیرخانه از مراجع ذیربط -ب
 انشگاهي صدور مجوز اردوهاي دبررسی درخواست در کمیته -ج
 باشد.مجاز نمی صورت مختلطدانشجویی به برگزاري اردوهاي -9-10

هرگاه برگزاري غیر مختلط اردوهاي آموزشی مندرج در واحدهاي درسی میسر  :9تبصره
در  حضور استاد درس مربوطه ،نباشد، برگزاري اردو با مسئولیت معاون آموزشی دانشگاه

 رعایت شئونات بالمانع است.  جریان اردو، تحت ضوابط و مقررات دانشگاه و
خواهران بسته به  ادر اجرایی مرد در اردوهاي ویژهمحدود از ک ياستفاده :10 تبصره

مرجع صدور مجوز اردوها  تاییدکنندگان، با اطالع و زمان، مکان و تعداد شرکت
 پذیر خواهد بود. امکان

نظم آموزشی  اي انتخاب و پیشنهاد شود که دربه گونه بایدزمان برگزاري اردو  -9-11
  کند.ندانشگاه اخالل ایجاد 

ی یو در رابطه با سفرها تواند در صورت ضرورتاردو می مجوز مرجع صدور :11 تبصره
 مجوز برگزاري  )(مانند سفر زیارتی عمره باشدکه زمان آن خارج از اختیارات دانشگاه می



 

8 
 

 
 

صادر کند. مسئولیت رعایت مقررات آموزشی دانشگاه در دانشگاه در روزهاي فعال  را اردو
 .خواهد بودیش از حد مجاز به عهده دانشجو مورد نداشتن غیبت ب

، باشدکننده مایل به استفاده از امکانات بخش خصوصی برگزارکه در صورتی -9-12
معتبر و داراي مجوز رسمی از مراجع ذیربط،  هاياست ضمن استفاده از شرکت ضروري

مشخصات بخش خصوصی مورد نظر و جزییات کامل همکاري با این بخش (خصوصا 
وظایف مشخص بخش خصوصی در برگزاري اردو) را جهت بررسی به مرجع صدور مجوز 

 ارسال نماید. 
 عهده مسئولیت کامل رعایت ضوابط دانشگاه توسط بخش خصوصی بر :12 تبصره

کننده موظف است پیش از شروع همکاري، بخش برگزاري اردو بوده و نیز برگزارکننده
خصوصی را نسبت به ضوابط دانشگاه و همچنین مقررات حاکم بر برگزاري اردوهاي 

  دانشگاهی توجیه کند.
 

 صدور مجوز -10 ماده
، مرجع صدور مجوز براي تمام اردوهاي آموزشی، علمی، فرهنگی و ورزشی -10-1

 است.شوراي فرهنگی دانشگاه 
یند صدور مجوز، مسئولیت صدور آشوراي فرهنگی دانشگاه در راستاي تسهیل فر -10-2

به این  ،باشندمیشوراي فرهنگی هایی که واجد ها و دانشکدهاردوها را در پردیس مجوز
 کند.شورا تفویض می

منتخب  يهاي فاقد شوراي فرهنگی توسط کمیتهها در واحدصدور مجوز اردو -10-3
متشکل از: معاون  صدور مجوز اردوهاي دانشگاه تهران) کمیته( شوراي فرهنگی دانشگاه

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم  ينمایندهمعاون دانشجویی دانشگاه،  فرهنگی دانشگاه،
رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه  و بسیج اساتید دانشگاهمسئول  رهبري در دانشگاه،

و بدون  دبیر کمیته عنوانبه کل امور فرهنگی و اجتماعی نیزصورت خواهد گرفت. مدیر
 حق راي در جلسات شرکت خواهد کرد.  

هاي اسالمی دانشگاه بر شکلبررسی و صدور مجوز اردوهاي مربوط به ت -10-4
 باشد.هاي اسالمی دانشگاه میهیئت نظارت بر تشکل عهده

صدور مجوز  يکمیتههاي خارج از کشور صرفا در بررسی و صدور مجوز اردو -10-5
 انجام خواهد شد. اردوهاي دانشگاه
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که بر حسب مورد افرادي از خارج از دانشگاه بخواهند در اردو شرکت در صورتی -10-6
 پذیر است. صدور مجوز اردوهاي دانشگاه امکان کمیتهکنند، صرفا با تایید 

در صورت بروز هرگونه اختالف یا موضوعی که باعث شود شوراي فرهنگی واحد  -10-7
مرجع منتخب شوراي فرهنگی دانشگاه  يیتهنتواند به تصمیم الزم دست پیدا کند، کم

 اخذ تصمیم خواهد بود.
 

 برگزاري اردو -11 ماده
به نوع اردو و مخاطبان  هکسب مجوز موظف است بستاز پس ي اردو کنندهبرگزار -11-1
 . الزم را انجام دهدرسانی اطالعآن 

تمام دانشجویان از فرصت اردوها الزم است در  منظور استفاده عادالنهبه :13تبصره
این انشجویانی باشد که تاکنون در اولویت با داردوهاي مشابه تدبیري اندیشیده شود تا 

  نوع اردوها شرکت نکرده اند.
ي رسانی اردو قبل از صدور مجوز غیر قانونی بوده و با برگزار کنندهاطالع :14 تبصره
 مطابق مقررات برخورد خواهد شد.  متخلف

قبل از برگزاري اردو فرم تعهدنامه کاري روز  موظف است حداقل دو برگزارکننده -11-2
کننده ) و فهرست امضاء شده دانشجویان شرکت5 اخذ شده از دانشجویان (فرم شماره

 تحویل دهد.  هاي مربوطهنوع اردو به معاونتبه بسته ) را 6 (فرم شماره
توسط معاونت مربوطه ممهور و به همراه حکم ) 6( شمارهیک نسخه از فرم : 15 تبصره

 ماموریت به سرپرست اردو تحویل داده خواهد شد. 
ي نقلیه از است در حکم ابالغی (در صورت تامین وسیله موظف برگزارکننده -11-3

ي نقلیه از بخش خصوصی) شرح دانشگاه) یا در قرارداد منعقده (در صورت تامین وسیله
 را به شرح زیر ابالغ نماید: یا رانندگان وظایف راننده

 ؛رعایت شئونات اخالقی و دانشگاهی -
 ؛رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی -
 ؛انجام امور محوله زیر نظر سرپرست اردو -
ي معاینه دارا بودننقلیه از جهت نداشتن عیب و نقص فنی و  يکنترل وسیله -

 ؛فنی، بیمه سرنشین و تجهیزات مناسب سفر
 .نظم و انضباط در سفر دقیقرعایت  -
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کننده موظف است موارد ذیل را در راستاي تامین امنیت اردو و برگزار -12 ماده
 کنندگان در آن رعایت کند:شرکت
بري معتبر ي مسافرهااز طریق شرکت بوده، نقلیه باید از همه نظر مناسب وسیله -12-1

 سرنشین و تجهیزات مناسب سفر باشد. فنی، بیمه معاینه تامین شده و داراي برگه
راننده باید توانایی و سالمت جسمی داشته و از شرایط اخالقی و روحی مناسب  -12-2

 برخوردار باشد. 
   استفاده از دو راننده ضروري است.کیلومتر)  500در مسیرهاي طوالنی (بیش از  -12-3
شرح را نسبت به  یا رانندگان سرپرست اردو موظف است قبل از حرکت، راننده -12-4

 توجیه کند.  )3-11بند (وظایف مندرج در 
سرپرست اردو موظف است در صورت عدم رعایت شئونات اسالمی، مقررات  -12-5

راننده، مراتب توجه از سوي ، به راننده تذکر دهد و در صورت عدم راهنمایی و رانندگی
 اطالع دهد.  راهور را در اولین فرصت به پلیس

هوایی نامناسب ممنوع است و ضروري حرکت و برگزاري اردو در شرایط آب و  -12-6
آگاهی حاصل  و محل برگزاري اردو هااست سرپرست اردو قبل از حرکت از وضعیت جاده

 کند. 
و  طق جنگلیاحضور در مناستخر،  استفاده از دریا وهاي کوهپیمایی، در برنامه -12-7

مربوط در چارچوب ضوابط و  استفاده از مربیان متخصص رشتهمواردي از این دست، 
 ضروري است.  مقررات
را در طول اردو رعایت مسائل بهداشتی  يکلیه ي اردو موظف استبرگزارکننده -12-8
 کند.
همه سوابق  ،باشندها موظف میها و دانشکدهفرهنگی پردیس شوراي اندبیر -13 ماده

کنندگان و اسامی شرکتم از درخواست برگزاري اردو، فهرست اع و مستندات هر اردو
سنجی (فرم هاي تکمیل شده نظرهاي امضا شده شرح وظایف و فرمعوامل اجرایی، برگه

صدور مجوز  کمیته يدبیرخانه به روز پس از پایان اردو، 10 حداکثر را )7 يشماره
 دهد.تحویل  اردوهاي دانشگاه

 تخلفات، شکایات و تنبیهات -14 ماده
احدهاي واجد شوراي فرهنگی، شوراي فرهنگی واحد مرجع تشخیص تخلف در و -14-1

 باشد.می
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صدور مجوز  اي فرهنگی، کمیتههاي فاقد شورمرجع تشخیص تخلف در واحد -14-2
 باشد.هاي دانشگاه میاردو

باطی دانشجویان ضشوراي ان ،هاي دانشجوییمرجع رسیدگی به تخلفات اردو -14-3
 باشد.می

کارکنان، هیات رسیدگی به تخلفات اداري هاي مرجع رسیدگی به تخلفات اردو -14-4
 باشد.می

هئیت بدوي انتظامی مرجع رسیدگی به تخلفات اردوهاي اعضاي هیات علمی،  -14-5
 باشد.می اعضاي هیئت علمی

هاي اسالمی، هیات نظارت بر مرجع رسیدگی به تخلفات اردوهاي تشکل -14-6
 باشد.میهاي اسالمی تشکل
مطابق  ،(عوامل اجرایی) صورت گیرد اگر تخلفی از سوي اشخاص حقیقی -14-7
 شود.ضوابط دانشگاه رسیدگی می ها ونامهآیین

گاه و نحوي به دانشه اردو که باز  یا فایل صوتی عکسانتشار هرگونه فیلم،  :16 تبصره
تخلف  ،شئونات اسالمی و دانشگاهی باشد و مغایر با نسبت داده شده دانشگاهیان

  مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.  ها و ضوابط دانشگاهنامهمحسوب شده و طبق آیین
رئیس « دستورالعمل بر عهدهاین اجراي نظارت بر حسن مسئولیت  -15ي ماده

 است. » پردیس/دانشکده
 

شوراي  1396خردادماه  یکمتبصره در جلسه مورخ  16ماده و  15این دستورالعمل در 
 .باشددانشگاه به تصویب رسیده است و از زمان تصویب الزم االجرا می فرهنگی

 
 

مجید سرسنگی                                                                                       
فرهنگی دانشگاه تهران معاون                                                              

 


