
 

 

 دستورالعول اردوهاي دانطجويي دانطگاهها و هؤسسات آهوزش عالي

 

 هقذهه

اتىبيي، آشنبيي ثب مواضيج زيني و فطهنگي و تحىيم هويتت ميتي، تققيتك     ثه منؾوض افعايش نشبط ضوحي، تمويت حس ذوز

و نؾتبضت ثتط متفطهبي    هبي عجيقي و امبون تفطيحتي و رتطوضت متبمبنسهي     ثينش فيقي، ظيبضت امبون متجطوه، زيساض اظ جبشثه

. شتونس  متي تط اظ اين مفطهب، اضزوهبي زانشجويي ثب شطايظ منسضد زض اين زمتوضالققل ثطگعاض  ثطزاضي منبمت زانشجويي ثطاي ثهطه

 :گطزز ميفبلي انمالة فطهنگي ثه شطح ظيط تسوين و اثالك  اين زمتوضالققل ثطامبس مظوثبت شوضاي

حفتؼ حتسوز و آزاة امتالمي زض زانشتگبههب و متم تبت       نبمه آيينيي الحبلي ثه مبزه واحسه ممطضات مفطهبي زانشجو»ت 1

  25/9/82موضخ  530مظوة جي ه « آموظش فبلي

 2، ثنتس  5/12/82موضخ  534مظوة جي ه « آموظي و زانشجويي هبي نبؽط ثط ثطگعاضي اضزوهبي زانش اهساف و ميبمت»ت 2

 .4اظ مبزه 

 

 بخص اول: تعاريف  

ثطگتعاض   زانشتگبه زانشجويي، مفط جققي گطوهي اظ زانشجويبن امت وته ثتب مجتوظ شتوضاي فطهنگتي      اضزوهبي  ـ1هاده 

 .  شوز مي

 :شونس مياضزوهبي زانشجويي ثه زو زمته تم يم  ـ2هاده 

 هبي فطهنگي و هنطي. الف: اضزوهبي فطهنگي شبمل مفطهبي ظيبضتي، وضظشي، هنطي، ميبحتي و شطوت زض جشنواضه

هتبي فيقتي و    هتب و ثبظزيتس   هب، نش تت  بمل شطوت زض نقبيشگبههب و ثبظزيسهبي ترظظي، ونفطانسة: اضزوهبي فيقي: ش

 ت پژوهشي مفطهبي آموظشي

مفطهبي آموظشي و پژوهشي )مطتجظ ثب واحسهبي زضمي( وه ثب حضوض امتتبز و مجتوظ گتطوه آموظشتي زانشتىسه       ـ تبصره

 ، اظ شقول اين زمتوضالققل ذبضد امت.شوز ميثطگعاض 

 اهساف اضزو:ـ 3 هاده

 هبي امالمي  جققي منجقج اظ اضظش ( ايجبز ث تط منبمت ثطاي تقطين يه ظنسگي زمته الف

 ة( تمويت و تحىيم ثنيه افتمبزي، اذاللي جوانبن

 هبي مرتيف اجتقبفي، اذاللي و فطهنگي د( و ت تجطثه زض ظمينه

 هبي اجتقبفي ز( وقه ثه فطآينس اجتقبفي شسن و اضتمبي مهبضت



 

 

 ايجبز ظمينه منبمت ثطاي ضشس و شىوفبيي امتقسازهبي فطزي هت(

هبي فقومي زض ظمينه تبضيد، جغطافيب و فطهنگ ايطان و جهبن و آشنبمبظي شطوت وننسگبن ثب تتبضيد و   و( افعايش آگبهي

 تقسن ايطان و امالم

 وننسگبن هبي فطزي و اضتمبي مغح هوشيبضي و لسضت زضن و زضيبفت شطوت ظ( گ تطش و تققيك مهبضت

 ذواهي و زلج تگي ثه وشوض گيطي ويژه ثطاي تققيك ضوحيه وعن ح( جهت

 وننسگبن ثب شطايظ مقيشتي مطزم زض منبعك محطوم ط( آشنبمبظي شطوت

هبي زاضاي مجوظ فقبليت هقچنتين واحتسهبي ازاضي    هب و وبنون هب، انجقن ثطگعاضوننسه اضزو: هقه نهبزهب، تشىل ـ4هاده 

 مجوظ ثطگعاضي اضزو زضيبفت وننس. تواننس ميشطح وؽبيف ذوز  زانشگبه زض ضامتبي

مطپطمت اضزو: يىي اظ زانشگبهيبن )زانشجو، هيأت فيقي يب يىي اظ وبضونتبن زانشتگبه( امتت وته ثتب مقطفتي       ـ 5هاده 

پطمتت  . جن تيت مط شتوز  متي ثطگعاضوننسه و تأييس و اثالك مقبونت زانشجويي و فطهنگي زانشگبه ثه مطپطمتي اضزو منظوة 

وننسگبن زض اضزو مغبثمت زاشته ثبشس زض غيط اين طتوضت متأهتل ثتوزن مطپطمتت اضزو العامتي       اضزو ثبيس ثب جن يت شطوت

 امت.

و زض متست   شتوز  متي محل ثطگعاضي اضزو و م يط آن زض اعالق ممطضات ثه منعلته محتسوزه زانشتگبه مح توة     ـ  6هاده 

 مفبز اين زمتوضالققل العامي امت.ثطگعاضي اضزو ضفبيت ممطضات انضجبعي زانشگبه و 

 

 قواعذ عووهي برگساري اردوبخص دوم: 

ثبي ت ثته نحتوي ثبشتس وته منجتط ثته تمويتت و گ تتطش مقيبضهتب و           هب مي زض ثطگعاضي اضزوهب، تساضن ثطنبمهـ 7هاده 

 هبي امالمي شوز. اضظش

ـ 8هاده  شتبزاثي و نيتع مشتبضوت فقب نته      ثبي تت جتصاثيت، تنتوؿ، نشتبط، و     ضيتعي و اجتطاي اضزوهتب متي     زض ثطنبمته  ـ

 وننسگبن موضز توجه لطاض گيطز. شطوت

وننتسگبن زض جن تيت و ممتبعـ مرتيتف      ثب نيبظهبي فبعفي، اجتقتبفي و ج تقي شتطوت    ثبي ت مي هب ثطنبمه ـ9هاده 

 س.وننسگبن ضا پوشش زه تحظييي مغبثمت زاشته ثبشس و تنوؿ و تقساز اضزوهب ثه نحوي لحبػ گطزز وه شائمه شطوت

 هبي آموظشي م تميم و غيط م تميم ووتبه مست زض ثطذي اضزوهبي ذبص موضز توجه لطاض گيطز. زوضه ـ11هاده 

 ثبشس. ثطگعاضي اضزوهبي زانشگبهي، ثه طوضت مرتيظ مجبظ نقي ـ11هاده 

 ظمبن ثطگعاضي اضزو نجبيس زض نؾم آموظشي زانشگبه اذالل ايجبز ونس.   ـ12هاده 



 

 

زض طوضت رطوضت، مجوظ ثطگعاضي اضزو زض ضوظهبي فقبل زانشگبه ضا طبزض ونس.  توانس ميزو مطجـ طسوض اض ـ تبصره

 زض موضز نساشتن غيجت ثيش اظ حس مجبظ ثه فهسه زانشجو امت. زانشگبهم ئوليت ضفبيت ممطضات آموظشي 

 

 وظايف برگساركننذه و سرپرست اردووم: سبخص 

 22بيس زضذوامت وتجي حبوي اعالفبت ظيط ضا ثه مطجـ منتسضد زض متبزه   ثطگعاضوننسه اضزو ثطاي اذص مجوظ ث ـ  13هاده 

 اضائه ونس:

تت نتوؿ   6ت محتل البمتت،   5 ت م يط حطوت،4ت تبضيد ضفت و ثطگشت، 3ت مجسأ و ممظس، 2(، 2ت نوؿ اضزو )ثطامبس مبزه 1

 بن.وننسگ ت تقساز شطوت10 ت ثطنبمه ضوظانه،9ت منبثـ مبلي، 8ت نبم مطپطمت، 7ومييه نمييه، 

وننتسگبن و فوامتل اجطايتي ثته مقبونتت زانشتجويي و        هقچنين يه ضوظ پيش اظ آغبظ اضزو ثبيس امبمي و امضبي شتطوت 

 اضائه شوز. زانشگبهفطهنگي 

ضوظ پتيش اظ ظمتبن    20ثبي تت زضذوامتت ثطگتعاضي اضزو ضا حتسالل      ثطگعاضوننسه اضزوهبي زاذل وشتوض متي   ـ14هاده 

 مطثوط اضائه ونس.  شسه آغبظ اضزو ثه مطجـ ثيني پيش

متبه پتيش اظ ظمتبن     2ثبي تت زضذوامتت ثطگتعاضي اضزو ضا حتسالل      ثطگعاضوننسه اضزوهبي ذتبضد وشتوض متي    ـ 15هاده 

 شسه آغبظ اضزو ثه مطجـ مطثوط اضائه ونس.  ثيني پيش

ضزوهبي زاذتل  ثطاي ا 13و  12شسه زض مواز  هطگونه حجت زضذوامت ثطگعاضي اضزو ذبضد اظ ؽطف ظمبني تقيين ـ16هاده 

 و ذبضد وشوض ثب طالحسيس مطاجـ مطثوعه لبثل ثطضمي امت. 

ثطگعاضوننسه و مطپطمت اضزو موؽف ثه ضفبيت ممطضات زانشتگبه و مفتبز ايتن زمتتوضالققل زض ثطگتعاضي اضزو       ـ17هاده 

 ه تنس.

اجطاي زليك ثطنبمه اضزو ضا ؛وه مطپطمت اضزو رقن فقل ثه شطح وؽبيف، م ئوليت وبمل ثطگعاضي، نؾبضت و  ـ18هاده 

ثيني نشسه و ثنب ثه مظبلح،  زض زضذوامت اذص مجوظ اضائه شسه امت؛ ثط فهسه ذواهس زاشت. تنهب زض طوضت ثطوظ حوازث پيش

 زض ثطنبمه اضزو تغييطاتي ايجبز ونس. توانس ميمطپطمت اضزو 

 بظه مطپطمت، اضزو ضا تطن وننس.ثسون اج تواننس نقيوننسگبن  زض عول ثطگعاضي اضزو، شطوت ـ19هاده 

ضوظ پتس اظ پبيتبن اضزو، گتعاضش جتبمـ و مىتتوة اضزو ضا، ثته هقتطاه فتطم          10ثطگعاضوننسه اضزو ثبيس حساوخط  ـ21هاده 

   ت فطهنگي زانشگبه تحويل زهس. وننسگبن ثه مقبونت زانشجويي نؾطمنجي شطوت

ي ثطگعاضوننسه اضزو ثه طوضت فيني و فقومي انجبم شوز تب وييه ضمبني زضثبضه ثطگعاضي اضزوهب ثبيس اظ مو اعالؿ ـ21هاده 

 نبم زض اضزو ضا زاشته ثبشنس. زانشجويبن واجس شطايظ ثه طوضت فبز نه امىبن حجت



 

 

 هجوز برگساري اردو: چهارمبخص 

ثطگعاضي آن  ثوزه و نبمه آيينهبي ظيط مشقول اين  هط اضزو يب مفط زانشجويي زض طوضت زاشتن يىي اظ ويژگي ـ22هاده 

 م تيعم اذص مجوظ امت:

 ت امتفبزه اظ امىبنبت يب اموال زانشگبه زض عول ثطگعاضي اضزو1 

 ت تأمين تقبم يب ثرشي اظ هعينه اضزو اظ موي زانشگبه2 

 ت نظت اعالفيه ضمقي زض فضبهبي متقيك ثه زانشگبه3 

 ثطگعاضي اضزو. هبي ضمقي زانشگبه زض ت امتفبزه اظ فنوان زانشگبه يب يىي اظ تشىل4 

ثبيس ؽطف زو هفته پس اظ حجت زضذوامت ثطگعاضي اضزوهبي زاذل وشوض و زو مبه پس  مطجـ طسوض مجوظ ميـ 23هاده 

 اظ حجت زضذوامت ثطگعاضي اضزوهبي ذبضد وشوض، نؾط نهبيي ذوز ضا ثه ثطگعاضوننسه اضزو افالم ونس.

ثقتس اظ عتطح زضذوامتت ثطگتعاضي اضزوي ذتبضد       ضوظ 10موؽف امت حساوخط  زانشگبهشوضاي فطهنگي ـ  تبصره

 وشوض، زض طوضت موافمت، نؾط مقبونت فطهنگي و اجتقبفي يب شوضاي فطهنگي وظاضت متجوؿ ضا نيع امتقالم نقبيس.

تت تنهب ثب تأييس مطجتـ طتسوض مجتوظ اضزو     تت ح ت موضز شطوت افطاز ذبضد اظ زانشگبه زض اضزوهبي زانشجويي ـ24هاده 

 مت. پصيط ا امىبن

متقطوتع وظاضت فيتوم، تحميمتبت و فنتبوضي و وظاضت      ضيتعي  ثطنبمته وييه مفطهبي جققي زانشتجويي وته ثتب     ـ25هاده 

اظ شتقول ايتن زمتتوضالققل ذتبضد      شوز ميثهساشت، زضمبن و آموظش پعشىي يب مبيط نهبزهبي ضمقي وشوض افالم و ثطگعاض 

  امت.

ؽف امت شتطح وؽتبيف مطپطمتت و فوامتل اجطايتي اضزو اظ جقيته       ت فطهنگي زانشگبه مو مقبونت زانشجويي ـ26هاده 

 وننسگبن زض اضزو ضا تهيه ونس و پيش اظ ثطگعاضي اضزو ثه اعالؿ و امضبي ايشبن ثطمبنس.   ضاننسگبن و ممطضات ويژه شطوت

گتعاض  ثبيتس جهتت نؾتبضت ثتط گگتونگي ثطگتعاضي اضزو و فقيىتطز ثط        ت فطهنگي زانشگبه مي مقبونت زانشجويي ـ27هاده 

 وننسگبن زض اضزو تهيه ونس و زض اذتيبض ايشبن لطاض زهس. هبيي ضا ثطاي نؾطمنجي اظ شطوت وننسگبن، فطم

ثطگعاضي اضزو، فهطمتت   ت فطهنگي زانشگبه هقه مواثك و م تنسات هط اضزو افم اظ زضذوامت مقبونت زانشجويي ـ28هاده 

شتسه نؾطمتنجي ضا نگهتساضي و     هتبي تىقيتل   شطح وؽبيف و فطم هبي امضبشسه وننسگبن و فوامل اجطايي، ثطگه امبمي شطوت

گيطي مب نه وظاضتين امترطاد وطزه و ثته مقبونتت فطهنگتي و اجتقتبفي      هبي گعاضش اعالفبت اين م تنسات ضا زض لبلت فطم

 .  ونس ميوظاضت متجوؿ اضمبل 

 

 



 

 

 پنجن: ايوني سفربخص 

  ايقني مفط ضا ضفبيت ونس. اظ جقيه: ثطگعاضوننسه اضزو موؽف امت نىبت مطثوط ثه ـ29هاده 

 شهطي زاض م يطهبي ثين نبمه هقطاه ثب ضاننسگبن طالحيت ت امتفبزه اظ اتوثوس زاضاي ثطگه مقبينه فني و ثيقه1 

 وييومتط( 500ت امتفبزه اظ زو ضاننسه ثطاي م يطهبي عو ني )ثيش اظ 2 

 هبي اوليه ت هقطاه زاشتن ومبيل و تجهيعات وقه3 

 وننسگبن زض عول ثطگعاضي اضزو ه وييه شطوتت ثيق4 

 ت جيوگيطي اظ حضوض مطنشين اربفه ثط ؽطفيت زض ومييه نمييه5 

 هب و....( هب، مىبن ت توجه ثه ثهساشت فقومي )غصا، ذوضاوي6 

و ت فطهنگي زانشگبه رطوضت ضفبيت مواضز فوق ضا ثته اعتالؿ ثطگعاضوننتسه اضز      ظم امت مقبونت زانشجويي ـ  1 تبصره

 ثطمبنس.  

وننسه، فوامل اجطايي، و زانشجويبن نيبظ ثه آموظش  زض مواضزي وه ايقني مفط ثه فوامل مفط افم اظ: ثطگعاضـ   2تبصره

ثبشتس. تشتريض    ت فطهنگي زانشگبه ميعم ثه ثطگعاضي والس آموظشي متي  پيش اظ اضزو زاشته ثبشس، مقبونت زانشجويي

 گي زانشگبه امت.لعوم ثطگعاضي زوضه آموظشي ثب شوضاي فطهن

ثطضمي متواضز ايقنتي متفط ثتط فهتسه شتوضاي        شوز ميزض مواضزي وه مفط ثب هواپيقب، لغبض يب وشتي انجبم  ـ31هاده 

 فطهنگي زانشگبه ذواهس ثوز.

   

 ضطن: تخلفات، ضكايات و تنبيهاتبخص 

ات اظ متوي اشتربص حميمتي و    هبي زانشگبه، اين زمتتوضالققل و تقهتس   نبمه آيينهطگونه فسول اظ ممطضات و  ـ31هاده 

 .شوز ميوننسگبن و فوامل اجطايي( تريف مح وة  حمولي )افم اظ ثطگعاض وننسگبن، شطوت

مطجـ ضميسگي ثه تريفبت و شىبيبت، شوضاي فطهنگي زانشگبه امت وه پتس اظ ثطضمتي اوليته و زض طتوضت      ـ32هاده 

 .ونس ميگيطي  تظقيم 35و  34، 33لعوم عجك مواز 

هبي امالمي، هيأت ضميسگي ثه تريفبت ازاضي و متبيط   هبي وقيته انضجبعي، هيأت نؾبضت ثط تشىل نبمه نآيي ـ33هاده 

 ممطضات زانشگبه ؛ح ت موضز؛ مجنبي ضميسگي ثه تريفبت امت. 

وننسگبن يب فوامل اجطايي( طوضت گيتطز عجتك رتواثظ و     اگط تريف اظ موي اشربص حميمي )افم اظ شطوت ـ34هاده 

   .  شوز ميي موجوز ثه آن ضميسگي هب نبمه آيين



 

 

ثه امضتبي وظيتط فيتوم،      10/10/86تجظطه زض تبضيد   5مبزه و 35 يه ممسمه، شش ثرش، زض زمتوضالققلاين  ـ35 هاده

تحميمبت و فنبوضي و وظيط ثهساشت، زضمبن و آموظش پعشىي ضميس و اظ تبضيد اثالك ثه زانشگبههب و متم تبت آمتوظش فتبلي    

 ا جطامت.  ظم
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