
 

 

 سوِ تعبليث

 دستورالعمل برگزاری اردوهای دانشگاهیان دانشگاه سمنان

 

 مقذمه

ثب عٌبیت ثِ ضزٍرت   25/7/1395تبریخ  158993/11ثِ ضوبرُ « اردٍّبی داًطجَیي داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَسش عبلي» ثز اسبس آییي ًبهِ 

اردٍّب )ثِ غیز اس اردٍّبی آهَسضي ٍ ٍرسضي( ثِ هعبًٍت فزٌّگي ٍ اجتوبعي سبهبًذّي سفزّب ٍ ایجبد ٍحذت رٍیِ در داًطگبُ ٍ ّوچٌیي ٍاگذاری 

 441 جلسِ  در 19/11/1398هبدُ تْیِ ٍ در تبریخ  8داًطگبُ، دستَرالعول ثزگشاری اردٍّبی داًطگبّیبى داًطگبُ سوٌبى تَسط هعبًٍت هذکَر  در 

 داًطگبُ ثِ تصَیت رسیذ.ٍ اجتوبعي ضَرای تخصصي فزٌّگي 

 ول تعاریف:بخش ا

 اردٍّبی داًطگبّي سفزّبیي است کِ ثِ صَرت گزٍّي ثب هجَس داًطگبُ ثزای داًطجَیبى، کبرکٌبى ٍ خبًَادُ آًْب ثزگشار هي ضَد. (1ماده 

 تجصزُ یک:  اردٍّبی آهَسضي )ثز اسبس ٍاحذّبی درسي( ٍ ّوچٌیي اردٍّبی ٍرسضي هطوَل ایي ضیَُ ًبهِ ًوي ضًَذ.

ّوِ هعبًٍتْب، رؤسبی داًطکذُ ّب، تطکلْبی داًطجَیي، اًجوي ّب، کبًًَْب، ٍاحذّبی اداری داًطگبُ در راستبی ضزح  اردو: ( برگزار کننذه2ماده

 ٍظبیف خَد هي تَاًٌذ پس اس اخذ هجَس اس هعبًٍت فزٌّگي ٍ اجتوبعي اردٍ ثزگشار کٌٌذ.

بی ّیبت علوي ٍ غیز ّیبت علوي رسوي، پیوبًي، لزاردادی( اردٍ ثزگشار ٍاحذّبی اداری کِ هیخَاٌّذ ثزای پزسٌل داًطگبُ )اعن اس اعض :1تبصره

 کٌٌذ هي ثبیست پس اس تبهیي اعتجبر اس هحل ثَدجِ هعبًٍت اداری ٍ هبلي، درخَاست خَد را ثزای اخذ هجَس ثِ هعبًٍت فزٌّگي ارسبل کٌٌذ. 

( است کِ هتعْذ، دارای صالحیت اخاللي ٍ عوَهي، آضٌب ثِ لَاًیي ٍ یکي اس داًطگبّیبى )داًطجَ، ّیبت علوي، کبرهٌذ سرپرست اردو: (3ماده 

 دارای تجزثِ کبفي ثَدُ ٍ ثب هعزفي ٍاحذ ثزگشار کٌٌذُ پس اس تبییذ هعبًٍت فزٌّگي ثِ عٌَاى سزپزست اردٍ هٌصَة هي ضَد.

 ( وظایف سرپرست اردو:4ماده 

)ثِ پیَست( را هطبلعِ ًوَدُ ٍ  25/7/1395تبریخ  158993/11ثِ ضوبرُ « ش عبلياردٍّبی داًطجَیي داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَس» آییي ًبهِ  -1

 آى را اجزا کٌذ. 

)ثِ پیَست( تکویل کزدُ ٍ ثب هکبتجِ اس طزیك اتَهبسیَى  الفرٍس کبری لجل اس آغبس سفز در فزم  20درخَاست هجَس ثزگشاری اردٍ را حذالل  -2

 اداری ثِ هعبًٍت فزٌّگي ارسبل کٌذ. 

 )ثِ پیَست(  ثِ هعبًٍت فزٌّگي ارائِ کٌذ. برٍس کبری لجل اس سفز در فزم  5اسبهي ضزکت کٌٌذگبى ٍ عَاهل اجزایي اردٍ را حذالل  -3

 )ثِ پیَست( ثِ هعبًٍت فزٌّگي تحَیل دّذ.  جرٍس پس اس اتوبم سفز در فزم  10گشارش ثزگشاری اردٍ ٍ هستٌذات آى را تب  -4

 َرت ثزٍس حَادث پیص ثیٌي ًطذُ ٍ ثٌب ثِ هصبلح هي تَاًذ در ثزًبهِ سفز تغییزاتي ایجبد کٌذ.سزپزست اردٍ تٌْب در ص -5

 ثبیذ توبم ضَاثط ٍ همزرات تعییي ضذُ اس طزف هعبًٍت فزٌّگي اجزا گزدد. هسئَلیت ثزگشاری اردٍ  ثِ عْذُ سزپزست اردٍ هي ثبضذ. -6
 ًکبت ایوٌي سفز، کِ ثبیذ رعبیت ضَد: -7

 دُ اس ٍسیلِ ًملیِ عوَهي دارای ثزگِ هعبیٌِ فٌي ٍ ثیوِ ًبهِ ّوزاُ ثب راًٌذگبى صالحیت دار هسیزّبی ثیي ضْزی.استفب -7-1
 کیلَهتز. 500استفبدُ اس دٍ راًٌذُ ثزای هسیزّبی طَالًي ٍ ثیص اس  -7-2

 ثِ ّوزاُ داضتي تجْیشات ٍ ٍسبیل کوک ّبی اٍلیِ در طَل سفز. -7-3

 ضزکت کٌٌذگبى در طَل سفز.ثیوِ ثَدى توبهي  -7-4

 جلَگیزی اس حضَر سزًطیي هبساد ثز ظزفیت در ٍسیلِ ًملیِ. -7-5

 ثْذاضت عوَهي در )غذا، خَراکي ّب، اهبکي ٍ...(. رعبیت -7-6

 بخش دوم شرایط و مالحظات اردو:

د ٍ در هذت ثزگشاری اردٍ همزرات اًضجبطي هحل ثزگشاری اردٍ ٍ هسیز آى در اطالق همزرات ثِ هٌشلِ هحذٍدُ داًطگبُ هحسَة هي ضَ (5ماده

 داًطگبُ رعبیت ضَد.

     )استبد،داًطجَ،کبرهٌذ(% اس ّشیٌِ توبم ضذُ ثزای یک فزد  60%  ٍ در سبیز سفزّب  40هطبرکت هبلي ضزکت کٌٌذگبى در ثبسدیذّبی علوي ( 6ماده

 هي ثبضذ. 

 هي گزدد.در صَرت حضَر ثستگبى درجِ یک ّشیٌِ کبهل هحبسجِ : 1تبصره 

 اردٍ داًطجَیي ثِ صَرت هختلط ثزگشار ًوي ضَد.( 7ماده 

 در ثبسدیذ علوي حضَر استبد درس هزثَطِ الشاهي است( 8ماده 

  


