
 "ی علوم پزشک انیدانشجو یفرهنگ  یاردوها  یبرگزار"توافق نامه سطح خدمت 
 1806258402  خدمت: کد  

به منظور افزايش نشاط روحي، تقويت حس خوداتكايي، آشنايي با مواريث ديني و فرهنگي و تحكيم هويت    مقدمه :

ضرورت ساماندهي و نظارت  ملي، تعميق بينش علمي، زيارت اماكن متبركه، ديدار از جاذبه هاي طبيعي و اماكن تفريحي و  

 .شوندبر سفرهاي دانشجويي براي بهره برداري مناسب تر از اين سفرها، اردوهاي دانشجويي برگزار مي

  هدف :
 ايجاد بستر مناسب براي تمرين يك زندگي دسته جمعي منبعث از ارزش هاي اسالمي  - 

 تقويت و تحكيم بنيه اعتقادي، اخالقي جوانان   - 

 زمينه هاي مختلف اجتماعي، اخالقي و فرهنگي كسب تجربه در   -  

 كمك به فرآيند اجتماعي شدن و ارتقاي مهارت هاي اجتماعي -  

 ايجاد زمينه مناسب براي رشد و شكوفايي استعدادهاي فردي  -  

و    افزايش آگاهي هاي عمومي در زمينه تاريخ، جغرافيا و فرهنگ ايران و جهان و آشناسازي شركت كنندگان با تاريخ   -  

 تمدن ايران و اسالمي 

 گسترش و تعميق مهارت هاي فردي و ارتقاي سطح هوشياري و قدرت درك و دريافت شركت كنندگان  -  

 جهت گيري ويژه براي تعميق روحيه وطن خواهي و دلبستگي به كشور  -  

 آشنا سازي شركت كنندگان با شرايط معيشتي مردم در مناطق محروم  -  

 مسئولیت : 
ويي، سفر جمعي گروهي از دانشجويان است كه با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه برگزار و به دو دسته اردوهاي دانشج

  :تقسيم مي شوند

  .الف: اردوهاي فرهنگي: شامل سفرهاي زيارتي، ورزش ي، هنري، سياحتي و شركت در جشنواره هاي فرهنگي و هنري 

بازديدهاي تخصص ي، كنفرانس ها، نشست ها و بازديدهاي علمي و  ب: اردوهاي علمي: شامل شركت در نمايشگاه ها و  

نهادها، تشكل ها، انجمن ها و كانون هاي داراي مجوز فعاليت همچنين واحدهاي    –سفرهاي آموزش ي   پژوهش ي همه 

  .اداري دانشگاه در راستاي شرح وظايف خود مي توانند مجوز برگزاري اردو دريافت كنند



با معرفي برگزاركننده و تأييد و ابالغ    (دانشجو، هيأت علمي يا يكي از كاركنان دانشگاه) اهيان  يكي از دانشگ  :1تبصره  

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به سرپرستي اردو منصوب مي شود. جنسيت سرپرست اردو بايد با جنسيت شركت  

  .اردو الزامي است كنندگان در اردو مطابقت داشته باشد در غير اين صورت متاهل بودن سرپرست 

منزله محدوده دانشگاه محسوب مي شود و در مدت    :2تبصره   به  آن در اطالق مقررات  اردو و مسير  محل برگزاري 

  .برگزاري اردو رعايت مقررات انضباطي دانشگاه و مفاد اين دستورالعمل الزامي است

ور استاد و مجوز گروه آموزش ي دانشكده  :سفرهاي آموزش ي و پژوهش ي مرتبط با واحدهاي درس ي كه با حض   3تبصره  

 .برگزار مي شود، از شمول اين دستورالعمل خارج است

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی : 

برگزاركننده اردو براي اخذ مجوز بايد درخواست كتبي حاوي اطالعات زير را ارائه    :تعهدات دستگاه اجرایی-الف

كند نوع اردو ، مبدأ و مقصد، تاريخ رفت و برگشت، مسير حركت، محل اقامت، نوع وسيله نقليه، نام سرپرست، منابع  

  .مالي، برنامه روزانه، تعداد شركت كنندگان

آغاز     :1تبصره   اردو بايد اسامي و امضاي شركت كنندگان و عوامل اجرايي به معاونت دانشجويي و  يك روز پيش از 

 . فرهنگي دانشگاه ارائه شود

 .برگزاركننده و سرپرست اردو موظف به رعايت مقررات دانشگاه و مفاد دستورالعمل در برگزاري اردو هستند  :2تبصره   

ت كامل برگزاري، نظارت و اجراي دقيق برنامه اردو را ؛كه  سرپرست اردو ضمن عمل به شرح وظايف، مسئولي   :3تبصره  

در درخواست اخذ مجوز ارائه شده است؛ بر عهده خواهد داشت. تنها در صورت بروز حوادث پيش بيني نشده و بنا به 

  .مصالح، سرپرست اردو مي تواند در برنامه اردو تغييراتي ايجاد كند

  .ندگان نمي توانند بدون اجازه سرپرست، اردو را ترك كننددر طول برگزاري اردو، شركت كن  :4تبصره

روز پس از پايان اردو، گزارش جامع و مكتوب اردو را، به همراه فرم نظرسنجي  7برگزاركننده اردو بايد حداكثر   :5تبصره 

 . فرهنگي دانشگاه تحويل دهد  -شركت كنندگان به معاونت دانشجويي 

گزاري اردوها بايد از سوي برگزاركننده اردو به صورت علني و عمومي انجام شود تا كليه  اطالع رساني درباره بر   :6تبصره 

 دانشجويان واجد شرايط به صورت عادالنه امكان ثبت نام در اردو را داشته باشند 

اطالع  ثبت نام و تكميل فرم هاي اردو در زمان تعيين شده توسط دانشجو طبق اعالم و    : تعهدات خدمت گیرنده   -ب

ثبت نام به منزله حضور شخص دانشجوي ثبت نام كننده در اردو است   .رساني توسط مديريت فرهنگي بايد انجام گردد

دانشجويان موظفند به كليه     .و امكان واگذاري به شخص ديگر بدون هماهنگي مديريت فرهنگي امكان پذير نمي باشد

 .به مراجع ذي صالح جهت رسيدگي معرفي مي شوند مقررات برگزاري اردو پايبند باشند و در صورت تخلف



 هزینه ها و پرداخت ها :

با پرداخت  هزينه برگزاري اردو  از طرف مديريت فرهنگي مشخص و اعالم مي گردد و دانشجويان در صورت تمايل  ها 

اده شده كه  هزينه اردو مي توانند در آن شركت كنند. معموال براي هر دانشجو سهميه اي در اين خصوص اختصاص د

 .مي تواند از سهميه تعيين شده استفاده نمايد

 دوره عملکرد : 

امكانات رفاهي از   (از لحاظ آموزش ي و سنوات دانشجو محسوب مي شوند)دانشگاه موظف است به كليه دانشجويان 

پرداخت   جمله شركت در اردو ها ارائه دهد. دانشجويان نيز مي توانند طبق احراز شرايط در زمان مشخص شده و

  .هزينه در اردو هاي تعيين شده حضور يابند

 .اين خدمت با برگزاري اردوهاي دانشجويي خاتمه مي يابد خاتمه توافقنامه :
 

 


