
 آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

 :  همذهِ

 ثِ هٌظَس افضایص ًطبط سٍحی، تمَیت حس خَد اتکبیی، آضٌبیی ثب هیشاث فشٌّگی، صیبست اهبکي هتجشکِ ٍ دیذاس اص جبرثِ ّبی عجیؼی ٍ اهبکي

شای ثْشُ ثشداسی هٌبست تش اص ایي سفشّب، اسدٍّبی داًطجَیی ثب ضشایظ تفشیحی ٍ ًظش ثِ ضشٍست سبهبًذّی ٍ ًظبست ثش سفشّبی داًطجَیی ث

 هٌذسج دس ایي آییي ًبهِ ثشگضاس هی ضًَذ. 

 تعاریف 

 اسدٍی داًطجَیی: سفش جوؼی گشٍّی اص داًطجَیبى است کِ ثب هجَص داًطگبُ ثشگضاس هی ضَد.  – 1هبدُ 
 ثِ دٍ دستِ تمسین هی ضًَذ:  اًَاع اسدٍّبی داًطجَیی : اسدٍّبی داًطجَیی  – 2هبدُ 

 الف ( اسدٍّبی فشٌّگی : ضبهل سفشّبی صیبستی، ٍسصضی، ٌّشی، سیبحتی ٍ ضشکت دس جطٌَاسُ ّبی فشٌّگی.  

 ة( اسدٍّبی ػلوی : ضبهل ضشکت دس ًوبیطگبّْب، جطٌَاسُ ّب ٍ ثبصدیذّبی ػلوی ٍ سفشّبی پژٍّطی، تحمیمبتی است. 

ی ػلوی کِ ثب ػٌَاى گشدش ػلوی دس سشفصل دسٍس داًطکذُ رکش ضذُ ثبضدذ، تدبثغ آیدیي ًبهدِ گدشدش ّدبی       تجصشُ : ثشگضاسی آى دستِ اص سفشّب

 ػلوی است. 

 ثشگضاس کٌٌذُ اسدٍ : ّوِ ٍاحذّب ٍ تطکل ّبی داسای هجَص فؼبلیت دس داًطگبُ هی تَاًٌذ هجَص ثشگضاسی اسدٍ دسیبفت ًوبیٌذ.   – 3هبدُ 

طگبّیبى ) داًطجَ، ّیأت ػلوی ٍ یب یکی اص پشسٌل داًطگبُ ( است کِ ثب هؼشفدی ٍاحدذ ثشگدضاس کٌٌدذُ ٍ تأییدذ      سشپشست اسدٍ: یکی اص داً – 4هبدُ 

 ایي آییي ًبهِ الذام ثِ ثشپبیی اسدٍ هی ًوبیذ.   12ٍ  11هٌذسج دس هَاد  –هشجغ صذٍس هجَص 

 وظایف برگسار کننده وسرپرست اردو :  

 َص ثبیذ دسخَاست کتجی حبٍی اعالػبت صیش سا ثِ هؼبًٍت داًطجَیی فشٌّگی داًطگبُ اسایِ ًوبیذ:  ثشگضاس کٌٌذُ اسدٍ ثشای اخز هج – 5هبدُ 

 –ثشًبهدِ سٍصاًدِ    –هٌبثغ هدبلی اسدٍ   –ًبم سشپشست  –صهبى البهت  –هحل البهت -هسیش حشکت –هذت صهبى سفت ٍ ثشگطت  –همصذ  –اّذاف  -

 تؼذاد ضشکت کٌٌذگبى .  

 ثبیذ اسبهی ضشکت کٌٌذگبى دس اسدٍ ثِ هؼبًٍت داًطجَیی فشٌّگی داًطگبُ اسایِ ضَد. پیص اص تشن داًطگبُ ًیض 

 ثشگضاس کٌٌذُ اسدٍ هَظف ثِ سػبیت همشسات داًطگبُ ٍ هفبد ایي  آییي ًبهِ دس ثشگضاسی اسدٍ است.  – 6هبدُ 

حسدت   –گی ثِ تخلفبت اداسی ٍ سبیش همدشسات داًطدگبُ   تجصشُ : آییي ًبهِ ّبی کویتِ اًضجبعی، ّیأت ًظبستت ثش تطکل ّبی اسالهی، ّیأت سسیذ

 هجٌبی سسیذگی ثِ تخلفبت خَاّذ ثَد.  –هَسد 

 –کِ دسخَاست اخز هجَص ثِ هؼبًٍت داًطجَیی، فشٌّگی داًطگبُ اسایدِ ضدذُ اسدت     –سشپشست اسدٍ هَظف ثِ اجشای دلیك ثشًبهِ اسدٍ  – 7هبدُ 

 ِ ٍ ثٌب ثِ هصبلح ، سشپشست اسدٍ هی تَاًذ دس ثشًبهِ اسدٍ تغییشاتی ایجبد ًوبیذ.  هی ثبضذ. تٌْب دس صَست ثشٍص حَادث غیش هتشلج

 پیص اص پبیبى صهبى اسدٍ، ضشکت کٌٌذگبى ًوی تَاًٌذ ثذٍى اجبصُ سشپشست، اسدٍ سا تشن ًوبیٌذ.   – 8هبدُ 

َ ت ٍ ضدؼف اسدبهی ضدشکت         سٍص پس اص پبیبى اسدٍ، گضاسش جبهغ ٍ هکتدَة 10ثشگضاس کٌٌذُ اسدٍ ثبیذ حذاکثش  – 9هبدُ  اسدٍ سا ثدِ ّودشاُ ًمدبط لد

 کٌٌذگبى ثِ هؼبًٍت داًطجَیی فشٌّگی داًطگبُ تحَیل دٌّذ.  

 جوز برگساری اردو : م

ّش اسدٍ ٍ یب سفش داًطجَیی دس صَست داضتي یکی اص ٍیژگی ّبی صیش هطوَل ایي آییي ًبهِ ثدَدُ ٍ ثشگدضاسی آى هسدتلضم اخدز هجدَص       – 10هبدُ 

 است: 

 استفبدُ اص اهکبًبت  ثب اهَال داًطگبُ .    

 تأهیي توبم ٍ یب ثخطی اص ّضیٌِ اسدٍ تَسظ داًطگبُ.  

 ًصت اػالهیِ یب ثجت ًبم دس فضبّبی هتؼلك ثِ داًطگبُ.    

 استفبدُ اص ػٌَاى داًطگبُ ٍ یب یکی اص تطکل ّبی سسوی داًطگبُ دس ثشگضاسی اسدٍ.  -

 داخل کطَس هؼبًٍت داًطجَیی، فشٌّگی داًطگبُ است.  هشجغ صذٍس هجَص ثشگضاسی اسدٍّبی – 11هبدُ 

 هشجغ صذٍس هجَص ثشای ثشگضاسی اسدٍّبی ػلوی خبسج اص کطَس ّیأ ت سئیسِ داًطگبُ است .  – 12هبدُ 

ی داًطدگبُ  هشجغ صذٍس هجَص ثشگضاسی اسدٍّبی فشٌّگی خبسج اص کطَس، ضَسای فشٌّگی داًطگبُ است کِ پس اص تأییذ دس ضَسای فشٌّگ – 13هبدُ 

 ثبیذ ثِ تصَیت هذیش کل اهَس داًطجَیبى داخل ٍصاست ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ًیض ثشسذ.  



هذیش کل اهَس داًطجَیبى ٍصاست ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی هَظف است پس اص ثشسسی ٍ ّوبٌّگی هشاجغ ریشثظ، دس هذت صهبى هٌبسدت   – 1تجصشُ 

 بسج اص کطَس سا ثِ اعالع داًطگبُ ثشسبًذ.  هشاتت تصَیت یب ػذم تصَیت ثشگضاسی اسدٍی خ

اداسُ کل اهَس داًطجَیبى داخل ٍصاست ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی دس صَست ضدشٍست تَصدیِ ّدبی  صم سا ثبتَجدِ ثدِ ضدشایظ هکدبًی ٍ         – 2تجصشُ 

 التضبئبت صهبًی سفش ثِ داًطگبُ اػالم هی ًوبیذ.  

 تٌْب ثب تأییذ هشجغ صذٍس هجَص اسدٍ اهکبى پزیش است.  –حست هَسد –ی داًطجَیی ضشکت افشاد خبسج اص داًطگبُ دس اسدٍ – 14هبدُ 

 ایوٌی سفش 

 ثشگضاس کٌٌذُ اسدٍ، هَظف است ًکبت هشثَط ثِ ایوٌی سفش سا سػبیت ًوبیذ، ثَیژُ تَجِ ثِ ًکبت صیش تَصیِ هی ضَد :   – 15هبدُ 

 کیلَهتش .  100فشّبی ثب هسبفت ثیص اص حتی الومذٍس استفبدُ اص َّاپیوب ٍ لغبس، ثَیژُ ثشای س -1

 استفبدُ اص اتَثَس داسای ثشگِ هؼبیٌِ فٌی ّوشاُ ثب ساًٌذگبى هجشة هسیشّبی ثیي ضْشی .   -2

 کیلَ هتش (.  500استفبدُ اص دٍ ساًٌذُ ثشای هسیشّبی عَ ًی ) ثیص اص   -3

 ّوشاُ داضتي ٍسبیل ٍ تجْیضات کوکْبی اٍلیِ.  – 4

 کت کٌٌذگبى دس اسدٍ. ثیوِ کلیِ ضش -5

 حتی الومذٍس حشکت دس هسیش دس عَل سٍص . -6

 جلَگیشی اص حضَس سشًطیي اضبفِ ثش ظشفیت دس ٍسیلِ ًملیِ.  -7

 تَجِ ثِ ثْذاضت غزا ٍ خَساکی ّب.   -8

 .  تجصشُ :  صم است هؼبًٍت داًطجَیی فشٌّگی داًطگبُ سػبیت هَاسد فَق سا ثِ اعالع ثشگضاس کٌٌذُ اسدٍ ثشسبًذ

 زمان اردو :

 صهبى ثشگضاسی اسدًٍجبیذدسًظن آهَصضی داًطگبُ اخالل ایجبد ًوبیذ.   –16هبدُ 

 هشجغ صذٍس هجَص اسدٍ هی تَاًذ دس صَست ضشٍست، هجَص ثشگضاسی اسدٍ دس سٍصّبی فؼبل داًطگبُ سا صبدس ًوبیذ.   – 17هبدُ 

 َسد ػذم غیجت ثیص اص حذ هجبص ثِ ػْذُ داًطجَ است. تجصشُ : دس ّش حبل هسئَلیت سػبیت همشسات آهَصضی داًطگبُ دس ه

 ی کطَس اػالم ٍ ثشگضاس هی ضَد اصسفشّبی سشاسشی داًطجَیبى اص جولِ ػوشُ داًطجَیی کِ ثب ثشًبهِ سیضی هتوشکض ًْبدّبی سسو – 18هبدُ 

 ضوَل ایي آییي ًبهِ خبسج است. 

 ي ًبهِ اص سَی ضشکت کٌٌذگبى دس اسدٍ الضاهی است. سػبیت همشسات اًضجبعی داًطگبُ ٍ هفبد ایي آیی – 19هبدُ 

ثِ اهضبی ٍصیش ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی سسیذ ٍ ثِ هذت یکسبل جْت اجشای آصهبیطدی   1/4/1382تجصشُ ، دس تبسیخ  6هبدُ ٍ  19ایي آییي ًبهِ دس 

 ثِ داًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَصش ػبلی کطَس اثالؽ هی ضَد. 

  


