دستورالعول اردوهای دانطجویی دانطگاهها و هؤسسات آهوزش عالی
هقذهه
ثِ هٌؾَض افعایص ًطبط ضٍحی ،تمَیت حس ذَزاتىبیی ،آضٌبیی ثب هَاضیج زیٌی ٍ فطٌّگی ٍ تحىین َّیت
هلی ،تقویك ثیٌص فلوی ،ظیبضت اهبوي هتجطوِ ،زیساض اظ جبشثِّبی عجیقی ٍ اهبوي تفطیحی ٍ ضطٍضت
سبهبًسّی ٍ ًؾبضت ثط سفطّبی زاًطجَیی ثطای ثْطُثطزاضی هٌبستتط اظ ایي سفطّب ،اضزٍّبی زاًطجَیی ثب
ضطایظ هٌسضد زض ایي زستَضالقول ثطگعاض هیضًَس .ایي زستَضالقول ثطاسبس هػَثبت ضَضایفبلی اًمالة
فطٌّگی ثِ ضطح ظیط تسٍیي ٍ اثالك هیضَز:
1ـ «هبزُ ٍاحسُ همطضات سفطّبی زاًطجَیی الحبلی ثِ آییيًبهِ حفؼ حسٍز ٍ آزاة اسالهی زض زاًطگبّْب ٍ
هؤسسبت آهَظش فبلی» هػَة جلسِ  530هَضخ 82/9/25
2ـ «اّساف ٍ سیبستّبی ًبؽط ثط ثطگعاضی اضزٍّبی زاًصآهَظی ٍ زاًطجَیی» هػَة جلسِ  534هَضخ
 ،82/12/5ثٌس  2اظ هبزُ .4
بخص اول :تعاریف
هبزُ 1ـ اضزٍّبی زاًطجَیی ،سفط جوقی گطٍّی اظ زاًطجَیبى است وِ ثب هجَظ ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ
ثطگعاض هیضَز.
هبزُ 2ـ اضزٍّبی زاًطجَیی ثِ زٍ زستِ تمسین هیضًَس:
الف :اضزٍّبی فطٌّگی ضبهل سفطّبی ظیبضتیٍ ،ضظضیٌّ ،طی ،سیبحتی ٍ ضطوت زض جطٌَاضُّبی فطٌّگی ٍ
ٌّطی.
ة :اضزٍّبی فلوی :ضبهل ضطوت زض ًوبیطگبّْب ٍ ثبظزیسّبی ترػػی ،وٌفطاًسّبً ،طستّب ٍ ثبظزیسّبی
فلوی ٍ سفطّبی آهَظضیـ پژٍّطی
تجػطُـ سفطّبی آهَظضی ٍ پژٍّطی (هطتجظ ثب ٍاحسّبی زضسی) وِ ثب حضَض استبز ٍ هجَظ گطٍُ آهَظضی
زاًطىسُ ثطگعاض هیضَز ،اظ ضوَل ایي زستَضالقول ذبضد است.
هبزُ 3ـ اّساف اضزٍ:
الف) ایجبز ثستط هٌبست ثطای توطیي یه ظًسگی زستِجوقی هٌجقج اظ اضظشّبی اسالهی

ة) تمَیت ٍ تحىین ثٌیِ افتمبزی ،اذاللی جَاًبى
د) وست تجطثِ زض ظهیٌِّبی هرتلف اجتوبفی ،اذاللی ٍ فطٌّگی
ز) ووه ثِ فطآیٌس اجتوبفی ضسى ٍ اضتمبی هْبضتّبی اجتوبفی
ّـ) ایجبز ظهیٌِ هٌبست ثطای ضضس ٍ ضىَفبیی استقسازّبی فطزی
ٍ) افعایص آگبّیّبی فوَهی زض ظهیٌِ تبضید ،جغطافیب ٍ فطٌّگ ایطاى ٍ جْبى ٍ آضٌبسبظی ضطوت وٌٌسگبى
ثب تبضید ٍ توسى ایطاى ٍ اسالم
ظ) گستطش ٍ تقویك هْبضتّبی فطزی ٍ اضتمبی سغح َّضیبضی ٍ لسضت زضن ٍ زضیبفت ضطوتوٌٌسگبى
ح) جْتگیطی ٍیژُ ثطای تقویك ضٍحیِ ٍعيذَاّی ٍ زلجستگی ثِ وطَض
ط) آضٌبسبظی ضطوتوٌٌسگبى ثب ضطایظ هقیطتی هطزم زض هٌبعك هحطٍم
هبزُ 4ـ ثطگعاضوٌٌسُ اضزٍّ :وِ ًْبزّب ،تطىلّب ،اًجويّب ٍ وبًَىّبی زاضای هجَظ فقبلیت ّوچٌیي
ٍاحسّبی ازاضی زاًطگبُ زض ضاستبی ضطح ٍؽبیف ذَز هیتَاًٌس هجَظ ثطگعاضی اضزٍ زضیبفت وٌٌس.
هبزُ 5ـ سطپطست اضزٍ :یىی اظ زاًطگبّیبى (زاًطجَّ ،یأت فلوی یب یىی اظ وبضوٌبى زاًطگبُ) است وِ ثب
هقطفی ثطگعاضوٌٌسُ ٍ تأییس ٍ اثالك هقبًٍت زاًطجَیی ٍ فطٌّگی زاًطگبُ ثِ سطپطستی اضزٍ هٌػَة هیضَز.
هبزُ 6ـ هحل ثطگعاضی اضزٍ ٍ هسیط آى زض اعالق همطضات ثِ هٌعلِ هحسٍزُ زاًطگبُ هحسَة هیضَز ٍ زض
هست ثطگعاضی اضزٍ ضفبیت همطضات اًضجبعی زاًطگبُ ٍ هفبز ایي زستَضالقول العاهی است.
بخص دوم :ضرایط عووهی برگساری اردو
هبزُ 7ـ زض ثطگعاضی اضزٍّب ،تساضن ثطًبهِّب هیثبیست ثِ ًحَی ثبضس وِ هٌجط ثِ تمَیت ٍ گستطش هقیبضّب
ٍ اضظشّبی اسالهی ضَز.
هبزُ 8ـ زض ثطًبهِضیعی ٍ اجطای اضزٍّب هیثبیست جصاثیت ،تٌَؿً ،طبط ٍ ،ضبزاثی ٍ ًیع هطبضوت فقبالًِ
ضطوتوٌٌسگبى هَضز تَجِ لطاض گیطز.

هبزُ 9ـ ثطًبهِّب هیثبیست ثب ًیبظّبی فبعفی ،اجتوبفی ٍ جسوی ضطوتوٌٌسگبى زض جٌسیت ٍ همبعـ
هرتلف تحػیلی هغبثمت زاضتِ ثبضس ٍ تٌَؿ ٍ تقساز اضزٍّب ثِ ًحَی لحبػ گطزز وِ شائمِ ضطوتوٌٌسگبى
ضا پَضص زّس.
هبزُ 10ـ زٍضُّبی آهَظضی هستمین ٍ غیط هستمین وَتبُ هست زض ثطذی اضزٍّبی ذبظ هَضز تَجِ لطاض
گیطز.
هبزُ  11ـ ثطگعاضی اضزٍّبی زاًطگبّی ،ثِ غَضت هرتلظ هجبظ ًویثبضس.
هبزُ  -12ظهبى ثطگعاضی اضزٍ ًجبیس زض ًؾن آهَظضی زاًطگبُ اذالل ایجبز وٌس.
تجػطُ :هطجـ غسٍض اضزٍ هیتَاًس زض غَضت ضطٍضت ،هجَظ ثطگعاضی اضزٍ زض ضٍظّبی فقبل زاًطگبُ ضا غبزض
وٌس .هسئَلیت ضفبیت همطضات آهَظضی زاًطگبُ زض هَضز ًساضتي غیجت ثیص اظ حس هجبظ ثِ فْسُ زاًطجَ
است.
بخص سوم :وظایف برگسارکننذه و سرپرست اردو
هبزُ  -13ثطگعاضوٌٌسُ اضزٍ ثطای اذص هجَظ ثبیس زضذَاست وتجی حبٍی اعالفبت ظیط ضا ثِ هطجـ هٌسضد زض
هبزُ  22اضائِ وٌس:
1ـ ًَؿ اضزٍ (ثطاسبس هبزُ 2 ،)2ـ هجسأ ٍ همػس3 ،ـ تبضید ضفت ٍ ثطگطت4 ،ـ هسیط حطوت،
5ـ هحل البهت6 ،ـ ًَؿ ٍسیلِ ًملیِ7 ،ـ ًبم سطپطست8 ،ـ هٌبثـ هبلی9 ،ـ ثطًبهِ ضٍظاًِ،
10ـ تقساز ضطوتوٌٌسگبى.
ّوچٌیي یه ضٍظ پیص اظ آغبظ اضزٍ ثبیس اسبهی ٍ اهضبی ضطوتوٌٌسگبى ٍ فَاهل اجطایی ثِ هقبًٍت
زاًطجَیی ٍ فطٌّگی زاًطگبُ اضائِ ضَز.
هبزُ 14ـ ثطگعاضوٌٌسُ اضزٍّبی زاذل وطَض هیثبیست زضذَاست ثطگعاضی اضزٍ ضا حسالل  20ضٍظ پیص اظ
ظهبى پیصثیٌیضسُ آغبظ اضزٍ ثِ هطجـ هطثَط اضائِ وٌس.
هبزُ 15ـ ثطگعاضوٌٌسُ اضزٍّبی ذبضد وطَض هیثبیست زضذَاست ثطگعاضی اضزٍ ضا حسالل  2هبُ پیص اظ ظهبى
پیصثیٌیضسُ آغبظ اضزٍ ثِ هطجـ هطثَط اضائِ وٌس.

هبزُ  16ـ ّطگًَِ حجت زضذَاست ثطگعاضی اضزٍ ذبضد اظ ؽطف ظهبًی تقییيضسُ زض هَاز  15 ٍ 14ثطای
اضزٍّبی زاذل ٍ ذبضد وطَض ثب غالحسیس هطاجـ هطثَعِ لبثل ثطضسی است.
هبزُ  -17ثطگعاضوٌٌسُ ٍ سطپطست اضزٍ هَؽف ثِ ضفبیت همطضات زاًطگبُ ٍ هفبز ایي زستَضالقول زض
ثطگعاضی اضزٍ ّستٌس.
هبزُ  -18سطپطست اضزٍ ضوي فول ثِ ضطح ٍؽبیف ،هسئَلیت وبهل ثطگعاضیً ،ؾبضت ٍ اجطای زلیك ثطًبهِ
اضزٍ ضا ؛وِ زض زضذَاست اذص هجَظ اضائِ ضسُ است؛ ثط فْسُ ذَاّس زاضت .تٌْب زض غَضت ثطٍظ حَازث
پیصثیٌی ًطسُ ٍ ثٌب ثِ هػبلح ،سطپطست اضزٍ هیتَاًس زض ثطًبهِ اضزٍ تغییطاتی ایجبز وٌس.
هبزُ  -19زض عَل ثطگعاضی اضزٍ ،ضطوتوٌٌسگبى ًویتَاًٌس ثسٍى اجبظُ سطپطست ،اضزٍ ضا تطن وٌٌس.
هبزُ  -20ثطگعاضوٌٌسُ اضزٍ ثبیس حساوخط  10ضٍظ پس اظ پبیبى اضزٍ ،گعاضش جبهـ ٍ هىتَة اضزٍ ضا ،ثِ ّوطاُ
فطم ًؾطسٌجی ضطوتوٌٌسگبى ثِ هقبًٍت زاًطجَییـ فطٌّگی زاًطگبُ تحَیل زّس.
هبزُ  -21اعالؿضسبًی زضثبضُ ثطگعاضی اضزٍّب ثبیس اظ سَی ثطگعاضوٌٌسُ اضزٍ ثِ غَضت فلٌی ٍ فوَهی اًجبم
ضَز تب ولیِ زاًطجَیبى ٍاجس ضطایظ ثِ غَضت فبزالًِ اهىبى حجتًبم زض اضزٍ ضا زاضتِ ثبضٌس.
بخص چهارم :هجوز برگساری اردو
هبزُ  -22ثطگعاضی ّط اضزٍ ٍ یب سفط زاًطگبّی ثب ضطایظ ظیط هستلعم اذص هجَظ اظ ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ
است.
1ـ استفبزُ اظ اهىبًبت یب اهَال زاًطگبُ زض عَل ثطگعاضی اضزٍ
2ـ تأهیي توبم یب ثرطی اظ ّعیٌِ اضزٍ اظ سَی زاًطگبُ
3ـ ًػت اعالفیِ ضسوی زض فضبّبی هتقلك ثِ زاًطگبُ
4ـ استفبزُ اظ فٌَاى زاًطگبُ یب یىی اظ تطىلّبی ضسوی زاًطگبُ زض ثطگعاضی اضزٍ.
هبزُ  -23هطجـ غسٍض هجَظ هیثبیس ؽطف زٍ ّفتِ پس اظ حجت زضذَاست ثطگعاضی اضزٍّبی زاذل وطَض ٍ
زٍ هبُ پس اظ حجت زضذَاست ثطگعاضی اضزٍّبی ذبضد وطَضً ،ؾط ًْبیی ذَز ضا ثِ ثطگعاضوٌٌسُ اضزٍ افالم
وٌس.

تجػطُـ ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ هَؽف است حساوخط  10ضٍظ ثقس اظ عطح زضذَاست ثطگعاضی اضزٍی ذبضد
وطَض ،زض غَضت هَافمتً ،ؾط هقبًٍت فطٌّگی ٍ اجتوبفی یب ضَضای فطٌّگی ٍظاضت هتجَؿ ضا ًیع استقالم
ًوبیس.
هبزُ  -24ضطوت افطاز ذبضد اظ زاًطگبُ زض اضزٍّبی زاًطجَییــ حست هَضزــ تٌْب ثب تأییس هطجـ غسٍض
هجَظ اضزٍ اهىبىپصیط است.
هبزُ 25ـ ولیِ سفطّبی جوقی زاًطجَیی وِ ثب ثطًبهِضیعی هتوطوع ٍظاضت فلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ٍ
ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىی یب سبیط ًْبزّبی ضسوی وطَض افالم ٍ ثطگعاض هیضَز اظ ضوَل ایي
زستَضالقول ذبضد است.
هبزُ 26ـ هقبًٍت زاًطجَییـ فطٌّگی زاًطگبُ هَؽف است ضطح ٍؽبیف سطپطست ٍ فَاهل اجطایی اضزٍ اظ
جولِ ضاًٌسگبى ٍ همطضات ٍیژُ ضطوتوٌٌسگبى زض اضزٍ ضا تْیِ وٌس ٍ پیص اظ ثطگعاضی اضزٍ ثِ اعالؿ ٍ
اهضبی ایطبى ثطسبًس.
هبزُ 27ـ هقبًٍت زاًطجَییـ فطٌّگی زاًطگبُ هیثبیس جْت ًؾبضت ثط چگًَگی ثطگعاضی اضزٍ ٍ فولىطز
ثطگعاض وٌٌسگبى ،فطمّبیی ضا ثطای ًؾطسٌجی اظ ضطوتوٌٌسگبى زض اضزٍ تْیِ وٌس ٍ زض اذتیبض ایطبى لطاض
زّس.
هبزُ 28ـ هقبًٍت زاًطجَییـ فطٌّگی زاًطگبُ ّوِ سَاثك ٍ هستٌسات ّط اضزٍ افن اظ زضذَاست ثطگعاضی
اضزٍ ،فْطست اسبهی ضطوتوٌٌسگبى ٍ فَاهل اجطایی ،ثطگِّبی اهضبضسُ ضطح ٍؽبیف ٍ فطمّبی تىویلضسُ
ًؾطسٌجی ضا ًگْساضی ٍ اعالفبت ایي هستٌسات ضا زض لبلت فطمّبی گعاضشگیطی سبالًِ ٍظاضتیي استرطاد
وطزُ ٍ ثِ هقبًٍت فطٌّگی ٍ اجتوبفی ٍظاضت هتجَؿ اضسبل ًوبیس.
بخص پنجن :ایونی سفر
هبزُ 29ـ ثطگعاضوٌٌسُ اضزٍ هَؽف است ًىبت هطثَط ثِ ایوٌی سفط ضا ضفبیت وٌس .اظ جولِ:
1ـ استفبزُ اظ اتَثَس زاضای ثطگِ هقبیٌِ فٌی ٍ ثیوًِبهِ ّوطاُ ثب ضاًٌسگبى غالحیتزاض هسیطّبی ثیيضْطی
2ـ استفبزُ اظ زٍ ضاًٌسُ ثطای هسیطّبی عَالًی (ثیص اظ  500ویلَهتط)
3ـ ّوطاُ زاضتي ٍسبیل ٍ تجْیعات ووهّبی اٍلیِ
4ـ ثیوِ ولیِ ضطوتوٌٌسگبى زض عَل ثطگعاضی اضزٍ

5ـ جلَگیطی اظ حضَض سطًطیي اضبفِ ثط ؽطفیت زض ٍسیلِ ًملیِ
6ـ تَجِ ثِ ثْساضت فوَهی (غصا ،ذَضاویّب ،هىبىّب ٍ)....
تجػطُ 1ـ الظم است هقبًٍت زاًطجَییـ فطٌّگی زاًطگبُ ضطٍضت ضفبیت هَاضز فَق ضا ثِ اعالؿ ثطگعاضوٌٌسُ
اضزٍ ثطسبًس.
تجػطُ 2ـ زض هَاضزی وِ ایوٌی سفط ثِ فَاهل سفط افن اظ :ثطگعاضوٌٌسُ ،فَاهل اجطایی ٍ ،زاًطجَیبى ًیبظ ثِ
آهَظش پیص اظ اضزٍ زاضتِ ثبضس ،هقبًٍت زاًطجَییـ فطٌّگی زاًطگبُ هلعم ثِ ثطگعاضی والس آهَظضی
هیثبضس .تطریع لعٍم ثطگعاضی زٍضُ آهَظضی ثب ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ است.
هبزُ 30ـ زض هَاضزی وِ سفط ثب َّاپیوب ،لغبض یب وطتی اًجبم هیضَز ثطضسی هَاضز ایوٌی سفط ثط فْسُ
ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ ذَاّس ثَز.
بخص ضطن :تخلفات ،ضکایات و تنبیهات
هبزُ 31ـ ّطگًَِ فسٍل اظ همطضات ٍ آییيًبهِّبی زاًطگبُ ،ایي زستَضالقول ٍ تقْسات اظ سَی اضربظ
حمیمی ٍ حمَلی (افن اظ ثطگعاض وٌٌسگبى ،ضطوتوٌٌسگبى ٍ فَاهل اجطایی) ترلف هحسَة هیضَز.
هبزُ 32ـ چٌبًچِ ترلفی زض اضزٍّب غَضت پصیطز هطجـ تطریع ،ضَضای فطٌّگی زاًطگبُ ٍ هطاجـ
ضسیسگی ثِ آى وویتِ اًضجبعی زاًطگبُّ ،یأت ًؾبضت ثط تطىلّبی اسالهیّ ،یأت ضسیسگی ثِ ترلفبت
ازاضی هیثبضس وِ پس اظ ثطضسی اٍلیِ ٍ زض غَضت لعٍم عجك هَاز  ٍ 34 ،33سبیط همطضات زاًطگبُ حست
هَضز تػوینگیطی هیوٌس.
هبزُ 33ـ آییيًبهِّبی وویتِ اًضجبعیّ ،یأت ًؾبضت ثط تطىلّبی اسالهیّ ،یأت ضسیسگی ثِ ترلفبت
ازاضی ٍ سبیط همطضات زاًطگبُ ؛حست هَضز؛ هجٌبی ضسیسگی ثِ ترلفبت است.
هبزُ 34ـ اگط ترلف اظ سَی اضربظ حمیمی (افن اظ ضطوتوٌٌسگبى یب فَاهل اجطایی) غَضت گیطز عجك
ضَاثظ ٍ آییيًبهِّبی هَجَز ثِ آى ضسیسگی هیضَز.
هبزُ  - 35ایي زستَضالقول زض یه همسهِ ،ضص ثرص 35 ،هبزُ ٍ 5تجػطُ زض تبضید  86/10/10ثِ اهضبی
ٍظیط فلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ٍ ٍظیط ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىی ضسیس ٍ اظ تبضید اثالك ثِ زاًطگبّْب ٍ
هؤسسبت آهَظش فبلی الظماالجطاست.

