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 شرح وظایف برگزارکننده اردو؛ 

شده آغاز اردو.بينيپيش از زمان پيش روز 02حداقل ارائه درخواست برگزاري اردو  .1

 :كتبي حاوي درخواستارائه  .0

 .كنندگانشركت و جنسيت تعداد، برنامه روزانه، منابع مالي، نوع وسيله نقليه، محل اقامت، مسير حركت، تاريخ رفت و برگشت، مبدأ و مقصد، نوع اردو

نگي و اجتماعي هسرپرست اردو)يكي از دانشگاهيان )دانشجو، هيأت علمي يا يكي از كاركنان دانشگاه( كه با معرفي برگزاركننده و تأييد و ابالغ معاونت فر معرفي .3
هل بودن أمت ،در غير اين صورت .اردو مطابقت داشته باشدكنندگان در سرپرست اردو بايد با جنسيت شركتجنسيت . شودميدانشگاه به سرپرستي اردو منصوب 

 .(سرپرست اردو الزامي است
نام در اردو را داشته باشند.ثبتبه صورت عادالنه امكان  ، تا كليه دانشجويان واجد شرايط،به صورت علني و عموميرساني درباره برگزاري اردوها اطالع .4

.اردو آغاز از پيش روز يكبه معاونت دانشجويي و فرهنگي  ل اجراييكنندگان و عوامسامي و امضاي شركتارائه ا .5
از جمله: مربوط به ايمني سفر را رعايت كند،برگزاركننده اردو موظف است نكات  .6

همراه داشتن ، كيلومتر( 522)بيش از ز دو راننده براي مسيرهاي طوالنياستفاده ا، داردگان صالحيتنامه همراه با راننداراي برگه معاينه فني و بيمه وسائطاستفاده از 
ها و...(ها، مكان)غذا، خوراكيتوجه به بهداشت عموميو  جلوگيري از حضور سرنشين اضافه بر ظرفيت در وسيله نقليه، هاي اوليهوسايل و تجهيزات كمك

اردو.، تا پايان برگزاري مدير مربوطه، كارشناس اردوهاي فرهنگي و مسئول حراستهماهنگي كامل با  .7

 روز پس از پايان اردو. 12حداكثر دانشگاه،  اجتماعي و فرهنگي معاونت به كنندگان،شركت نظرسنجي فرم همراه به اردو، مكتوب و جامع تحويل گزارش .8
 

 اردو؛ سرپرست وظایف شرح 

 دانشگاه. مقرراتها و نامهآئينو  دانشجويي اردوهاي دستورالعمل عمومي، قوانين رعايت .1
 .اردو برگزاري مجوز صادركننده مرجع سوي از شده ارائه وظايف شرح كامل رعايت .0
 كرد(. ايجاد تغييراتي اردو برنامه در توانمي مصالح، به بنا و نشده بينيپيش حوادث بروز صورت در تنها(اردو برنامه دقيق اجراي و نظارت برگزاري، كامل مسئوليت .3
 .لزوم صورت در كنندگان،شركت براي اردو ترک مجوز صدور .4
 ن بارهتعيين تكليف در ايباشد. مي آنان خود عهده بر ،هاي احتماليجبران خسارتو همچنين آن اتفاقات ناشي از كنندگان در اردو، فردي شركت اعمال مسئوليت .5

 بر عهده سرپرست اردو خواهد بود. ،پيش از پايان اردوو 

 

 اردو؛ اجرایی عوامل وظایف شرح 

 .دانشگاه مقررات و هانامهآئين و دانشجويي اردوهاي دستورالعمل عمومي، قوانين رعايت .1
 .اسالمي شئونات و اخالق ادب، كامل رعايت .0
 .دانشگاهي محيط و اسالمي ايران جامعه قوانين و عرف طبق پوشش، رعايت .3
 .شودمي شمرده جرم قانون در كه ممنوعه تجهيزات و مواد از استفاده و حمل عدم .4
 .)اهلي حيوانات حتي(حيوان گونه هر داشتن همراه عدم .5
 .ديگران و خود سالمتي براي خطرناک وسايل داشتن همراه عدم .6
 .برنامه اجراي مدت تمامي در گروهي، هايبرنامه از تبعيت بر مبني التزام و تعهد .7
 .مجاز غير مشروبات و غذايي مواد دخانيات، استعمال عدم .8
 .مسافران با شئونات و عرف، ادب از خارج و نامناسب تعامل عدم .9

 .ظاهري پاكيزگي و آراستگي .12
 .اردو مالي ناظر و اجرايي مسئول سرپرست، با كامل هماهنگي .11
 .قرارداد طرف شركت سوي از نقليه وسيله در الزم ايمني تجهيزات وجود و بيمه فني، معاينه راننده، صالحيت تأييد .10
 .اردو عمومي فضاي و نقليه وسيله در نامناسب و مجاز غير ويدئوهاي و موسيقي پخش عدم .13
 . ديگران مذهبي اعتقادات و باورها همچنين و مقدس اماكن به احتراميبي وهاي مذهبي ، مناسبت)واجبات(ديني فرائض توجهي به ادايبي عدم .14
 .مسافران... و عقايد گويش، زبان، سنن، فرهنگ، به احترام .15
 .فرهنگي هايحساسيت به توجه و اجازه بدون افراد، و خصوصي هايمكان از و انتشار تصاوير تصويربرداري عدم .16
 .نيست و... مجاز مذهبي اقتصادي، سياسي، هايگروه و هرمي شركتهاي تبليغ سفر طول در .17
 .ناهماهنگي و رويتك عدم و شناسي وقت .18
 .نيست مجازقبلي  ، تأييد و اخذ مجوزبدون هماهنگيو...  كمك عنوان به دانشگاه، از خارج فردي آوردن همراه به .19
 .باشدمي افراد خود عهده به سفر برنامه از خارج و اضافي هايهزينه .02
 .است ايشان خود عهده بر... و بازديدها غذا، اقامت، هزينه راننده، كمك و رانندگان مورد در .01
 .هاي ديگر، بدون هماهنگي سرپرست اردومحلدر  ايشان نمودن پياده از اكيد خودداري و شده، مشخص مقصد و مبداء در مسافران نمودن پياده و سوار .00
 شود. ديگران حقوق تضييع سببو  است يا غيراخالقي ممنوع قانون و عرف در كه كه عملي هرگونه انجام از پرهيزلزوم  .03

 
 تخلف اجرايي عوامل و سرپرست برگزاركنندگان، سوي از ،فوقشرح وظايف و  دانشگاه مقررات و ي داخليهانامهآئين، دانشجويي اردوهاي دستورالعمل عمومي، وانينق از عدول هرگونه *

 !شودمي محسوب


