باسمه تعالی
منشور اخالقی اردوهای دانشجویی


قوانین عمومی؛
سفرهای دانشجویی زیر نظر دانشگاه و تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران برگزار میشوند .لذا کلیه قوانین کشور و همچنین آئیننامههای
داخلی دانشگاه ،در سفرهای دانشجویی نیز الزماالجرا هستند ،از جمله :
 .1حمل و استفاده از مواد و تجهیزات ممنوعه که در قانون جرم شمرده میشود در سفرها اکیدا ممنوع است.
 .2رعایت پوشش ،طبق عرف و قوانین جامعه ایران اسالمی و محیط دانشگاهی الزامی است.
 .3همراه داشتن هر گونه حیوانی(حتی حیوانات اهلی) در طول سفر ممنوع است.
 .4همراه داشتن وسایل خطرناک برای سالمتی خود و دیگران در طول سفر اکیدا ممنوع میباشد.
 .5مسافرین محترم متعهد و ملزم هستند که در تمامی مدت اجرای برنامه ،از برنامههای گروهی تبعیت نمایند.



اصول اخالقی؛
عالوه بر قوانین ،ما متعهد به رعایت اخالق اسالمی و اصول اکوتوریستی(سفری مسئوالنه که موجب حفظ محیط زیست گردد) هستیم ،لذا
همسفران محترم متعهد و ملزم هستند که در تمامی مدت اجرای برنامه :
 .1شئونات مذهبی و اخالقی را رعایت نمایند.
 .2تا حد امکان از ظروف یکبار مصرف استفاده نکرده و ظروف شخصی بههمراه داشته باشند.
 .3از ریختن زبالههای ریز و درشت(مانند لفاف مواد خوراکی ،دستمال و )...خودداری کنند.
 .4وسیله نقلیه و محل اقامت خود را پاکیزهتر از زمان آغاز ،ترک نمایند.
 .5از آسیب به اموال عمومی و فضای سبز خودداری نمایند.
 .6با توجه به چندفرهنگی بودن محیط دانشگاه ،فرهنگ ،سنن ،زبان ،گویش ،عقاید و ...همسفران را محترم بدانند.
 .7از مکانهای خصوصی و افراد ،بدون اجازه عکاسی نکرده و به حساسیتهای فرهنگی احترام بگذارند.
 .8به ادای فرائض دینی(واجبات) ،مناسبتهای مذهبی ،اماکن مقدس و همچنین باورها و اعتقادات مذهبی دیگران بیتوجهی و
بیاحترامی نکنند.
 .9از دادن انعام ،پول ،هدیه و تعارف خوراکی به رانندگان ،متکدیان و ...خودداری کنند.
 .11از تعامل خارج از عرف و شئون با عوامل اجرایی اردو جدا پرهیز کنند.
 .11در بازدیدها ،اماکن عمومی و محل اقامت ،پوشش مناسبی داشته باشند.



شرایط اقامت ،حمل و نقل و برنامهی سفر؛
 .1در سفرهای دانشجویی ،اختصاص محل اسکان به افراد و نیز نحوه استقرار افراد ،بستگی به ترکیب نفرات و ظرفیت محل اقامت دارد.
لذا دانشگاه تعهدی برای در اختیار قرار دادن محل اسکان اختصاصی و ایدهآل به افراد ندارد.
 .2با وجود تالش دانشگاه برای استفاده از بهترین امکانات گردشگری در هر سفر ،با توجه به هزینه سفر و محدودیت امکانات گردشگری
در برخی مناطق و ...دانشگاه در برخی سفرها ناگزیر به استفاده از مجموعههای اقامتی با کیفیت پایین و یا تجهیز نشده است که قطعا
دارای کمبودها و نقایصی هستند .این موارد پیش از سفر و در زمان ثبتنام به اطالع دانشجویان خواهد رسید .لذا از همسفران انتظار
میرود تا با درک اینگونه محدودیتها ،دانشگاه را در اجرای هرچه بهتر سفرها یاری نمایند.
 .3وسایل نقلیه سفر با توجه به نوع سفر،مسافت و هزینهها انتخاب خواهد شد .لذا دانشگاه تعهدی برای تدارک وسیله نقلیه ایدهآل نخواهد
داشت.
 .4دانشگاه حداکثر تالش و پیشبینی را برای مناسب بودن وسیله نقلیه(فنی ،بیمه و )...انجام خواهد داد .با این وجود در صورت بروز مشکل
احتمالی خواهشمندیم با ما همکاری نمایید.
 .5در سفرهایی که با اتوبوس و ...انجام خواهد شد،اختصاص صندلی به افراد ،تصادفی و توافقی خواهد بود و هیچ صندلیای مختص فرد
خاصی نخواهد بود.
 .6به دلیل محدودیت فضا در وسائط نقلیه ،از همسفران خواهشمندیم تنها یک چمدان یا کولهپشتی با حداکثر وزن  21کیلوگرم و ابعاد
متعارف و حداکثر یک ساک دستی یا کولهپشتی کوچک برای حمل لوازم ضروری به داخل وسیله نقلیه ،همراه داشته باشند.
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اکیدا توصیه می کنیم وسایل ضروری مورد نیاز در طول مسیر حرکت را در ساک دستی یا کولهپشتی کوچک قرار داده و همراه با خود
به داخل وسیله نقلیه بیاورید .زیرا خارج کردن کولهپشتی یا چمدان اصلی شما از محفظه بار بسیار دردسرآفرین خواهد بود.
امکان طی مسیر جداگانه توسط افراد و پیوستن به گروه در مقصد وجود ندارد.
لطفا پیش از ثبتنام ،نسبت به مطالعه منشور اخالقی سفر ،برنامه سفر ،لوازم ضروری و پیشنهادی سفر و کسب سایر اطالعات کافی
درخصوص سفر اقدام فرمایید و با توجه به نوع و شرایط سفر ،وسائل مورد نیاز خود را همراه داشته باشید.
در صورتی که شما به نمایندگی از یک گروه اقدام به ثبتنام در سفر نمودهاید ،همسفران خود را از شرایط سفر ،قرارداد و وسایل ضروری
و پیشنهادی سفر مطلع سازید .در صورت عدم اطالعرسانی صحیح و بروز هرگونه مشکلی ،مسئولیت آن بهعهده ثبتنامکننده است.
در طول سفر ،ممکن است شرایط غیرمنتظره جوی ،محیطی ،فنی و ...اتفاق بیافتد که بنا به تشخیص کادر اجرایی سبب تغییر در برنامه
و یا لغو سفر شود .دانشگاه تمام تالش خود را برای تغییر ،بهبود شرایط و جایگزینی برنامه انجام خواهد داد و تقاضای شکیبایی و
همکاری از سوی همسفران را دارد .دانشجویان اطمینان داشته باشند که تصمیم اتخاذ شده بهترین تصمیم ممکن در آن شرایط خواهد
بود.
در صورت به حد نصاب نرسیدن سفر ،برنامه سفر لغو شده و این تغییر به اطالع ثبتنامکنندگان در آن سفر خواهد رسید.
هزینههای اضافی و خارج از برنامه سفر به عهده مسافرین میباشد که الزم است در زمان الزم نسبت به پرداخت آن اقدام شود.
از انجام هرگونه عملی که سبب تضییع حقوق دیگران شود و یا اعمالی که در عرف و قانون ممنوع یا غیراخالقی است پرهیز کنید.
حضور شما در زمان و محل تعیینشده برای شروع سفر ،باعث عدم اتالف وقت همسفران و کادر اجرایی میگردد .در صورت عدم
حضور ،کادر اجرایی میتواند سفر را بدون حضور شما شروع کند .در صورت بروز این اتفاق ،مسئولیتی بهعهده دانشگاه نخواهد بود.
با توجه به ناامن بودن برخی محیطها ،از شما تقاضا داریم تا پیوسته همراه با دیگر مسافران بوده و به راهنماییها و هشدارهای کادر
اجرایی توجه کنید .در صورتی که به هر دلیلی مایلید دقایقی را از گروه جدا باشید ،حتما موضوع را به سرپرست اردو اطالع دهید.

نکات مهم؛
 .1در طول سفر ،تبلیغ شرکتهای هرمی و گروههای سیاسی ،اقتصادی ،مذهبی و ...توسط دانشجویان مجاز نیست.
 .2حق انتشار تصاویر و فیلمهای سفر ،مخصوص واحد اردوهای فرهنگی بوده و انتشار آنها با مجوز دانشگاه و موافقت اشخاص حاضر در
تصویر ممکن است .بنابراین خواهشمندیم که از انتشار بیاجازه تصاویر دیگران خودداری فرمایید.
 .3در صورت مصرف دارو ،حساسیت به دارو یا خوراکی ،داشتن بیماری و یا رژیم غذایی خاص ،بایستی هنگام ثبتنام این موضوع را به
اطالع مسئولین سفر رسانده و در ابتدای سفر نیز این موارد را به سرپرست اعالم و کادر اجرایی را از محل نگهداری داروی خود آگاه
نمایید.
 .4وقتشناسی به نفع شما و بخشی از حقوق همسفران شماست .تاخیر فقط چند نفر در گروه میتواند منجر به تاخیر کل گروه و از دست
رفتن زمان و فرصت شود .لذا در صورت تاخیر شما ،گروه با نظر سرپرست ،میتواند برنامههای پیشبینی شده سفر را شروع کند و
مسئولیتی در قبال هزینههای احتمالی پیوستن شما به گروه و محروم شدن شما از بخشی از برنامهها نخواهد داشت.
 .5سفر گروهی فرصتی برای تمرین کار گروهیست ،پس از همه همسفران تقاضا داریم تا به سالیق و خواستههای یکدیگر و همچنین
کادر اجرایی احترام گذاشته و از تکروی ،ایجاد مزاحمت برای همسفران و ...خودداری کنند.
 .6مسئولیت اعمال فردی شرکتکنندگان در اردو ،اتفاقات ناشی از سهل انگاری و بیتوجهی به توصیههای سرپرست و کادر اجرایی،
تکروی و هر اقدامی از سوی آنان که با همراهی گروه نبوده و یا ناشی از اقدامات فردی آنان باشد و یا مغایر با برنامه های گروهی
باشد و همچنین جبران خسارتهای احتمالی ،بر عهده خود آنان میباشد.
 .7به منظور احترام به حقوق همسفران ،مصرف دخانیات ،ایجاد سر و صدا و ...مجاز نیست.
 .8از شوخیهای بیمورد و خطرناک جداً پرهیز کنید.در صورت بروز هر حادثهای در این ارتباط،تمام مسئولیت برعهده شخص خاطی است.
 .9به همراه آوردن فردی خارج از دانشگاه ،توسط دانشجویان ،مجاز نیست.
 .11شرکت تمامی افراد در برنامههای سفر منوط به اطالع خانواده هر فرد بوده و تمامی دانشجویان با ثبتنام در سفر ،این اطالع را تایید
مینمایند.
 .11قبل از هر سفر ،شرایط سفر ،سختیها و مشکالت آن در حد امکان توسط مسئولین عنوان میشود .شرکت افراد در برنامه به معنای
اطالع کامل از شرایط ،دشواریها و کمبودها است.
 .12مسئولیت مراقبت از اموال و مدارک شخصی بهعهده همسفران بوده و در صورت مفقود شدن آنها هیچنوع مسئولیتی متوجه دانشگاه و
کادر اجرایی نخواهد بود.

*هرگونه عدول از این منشور و تعهدات مندرج در آن ،از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ،تخلف محسوب میشود!
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