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اهداف و سياست هاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانش آموزي 
انقالب  عالي  شوراي   82/12/5 مورخ   534 جلسه  مصوب 

فرهنگي 

 82/12/5 مورخ   534 جلسه  در  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي 
اهداف و سياست هاي برگزاري اردوها را به این شرح تصویب کرد: 
به منظور ایجاد نظم و هماهنگي و فراهم آوردن زمينه ي مناسب 
و  اهداف  دانشجویي  و  آموزي  دانش  اردوهاي  برگزاري  براي 
سياست هاي ناظربر این اردوها به شرح ذیل در 5 ماده تعيين مي شود.
ماده 1( تعریف اردو ماده 2( اهداف اردو ماده 3( سياست هاي 
این  اول  فصل  در  ها  آن  تفصيلي  شرح  که  اردو،  برگزاري  ناظربر 
دستورالعمل عينأ درج گردیده است ماده 4( تهيه آیين نامه اجرایي: 

دستورالعمل اجرایي اردوهاي دانش آموزي مطابق با سياست هاي 
ناظر بر برگزاري اردو ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ تصویب این مصوبه 
توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و با امضاي وزیر آموزش و 

پرورش به واحدهاي تابعه آن وزارت خانه ابالغ مي شود.
فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  بازرسي  و  نظارت  هيأت  ماده5( 

مسئوليت نظارت و پي گيري این مصوبه را برعهده خواهد داشت.
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مقّدمه
   نظام تعليم و تربيت هر کشوري در تالش است با تدوین و اجراي طرح ها 
و  برنامه هاي متنّوع ، استعدادهاي بالقّوه ي فراگيران خویش را به شکل 
معقول و  موزون شکوفا سازد . نظام آموزش و پرورش ایران نيز بر این اصل 
بدیهي و روشن استوار است و آن را به عنوان یك هدف مهم و اساسي در 
برنامه هاي رسمي و غير رسمي مورد توجه قرار داده است. از آن جا که در 
برنامه هاي رسمي مدارس کشور، بيشتر به پرورش حافظه و بکارگيري قواي 
ذهني شاگردان تأکيد شده و رشد جنبه هاي اجتماعي و عاطفي افراد کم تر 
مورد توّجه قرار گرفته است. الزم است عالقه ها و نيازهاي خاص فراگيران 
به رغم وجود تفاوت هاي فردي مورد توجه قرار گيرد و فرصت الزم براي 

تمرین آموخته هاي نظري و کاربست آن ها در زندگي  فراهم شود.
فرد  هر  که شخصيّت  باورند  این  بر  دیگر صاحب نظران  از سوي 
در عميق ترین ابعاد و گسترده ترین دامنه ي آن با  فّعاليّت هاي آزادانه و 
داوطلبانه شکل مي گيرد. در این راستا تأثير مستقيم و غير مستقيم اردو و 
بازدید و گردش هاي علمي بر کسي پوشيده نيست. زیرا زمينه ي همکاري 
و مشارکت دانش آموزان را در متن برنامه ها و فّعاليّت هاي تربيتي به شکل 
وسيع تري فراهم مي سازد؛ و این امر مؤثرتر از حضور در برنامه هایي است 

که در فضاي سنگين، محدود و بدون مشارکت انجام مي پذیرد. 
   وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولّي اصلي تعليم و تربيت به 
فّعاليّت هاي اردو و بازدید دانش آموزان به عنوان یك فّعاليّت روشمند 
دانش آموزان  معلّمان و  مربّيان،  تعامل  با مشارکت و  که  و هدف دار 
اجتماعي،  نيازهاي  از  اعظمي  بخش  تحّقق  منظور  به  آنان  اولياي  و 
و  داشته  توّجه جّدي  مي شود،  انجام  و...  عاطفي، جسمي  فرهنگي، 
در رویکرد جدید خود مطابق با مصوبات جلسه 534 شوراي عالي 
انقالب فرهنگي و مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش این گونه 
فّعاليّت ها را که موجب شکوفایي استعدادها، تعميق یادگيري، آشنایي 
با فرهنگ بومي، منطقه اي، مّلي و جهاني است مطمح نظر قرار مي دهد. 

معاون پرورشی و فرهنگی
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فصــل اّول

کلیات برگزاری اردو و بازدید
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الف( تعریف اردو1  
مقصود از اردو سفر دسته جمعي گروهي از دانش آموزان با مقاصد 
علمي ، آموزشي،  فرهنگي ، زیارتي ، سياحتي و ورزشي مي باشد که 

با مجوز مراجع ذي ربط برگزار مي شود. 

ب( اهداف اردو
1- ایجاد بستر مناسب براي تمرین یك زندگي دسته جمعي منبعث 

از ارزش هاي اسالمي 

1ـ تعریف،  اهداف و سياست هاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانش آموزي عيناً از مصوبه ی  
جلسه 534 مورخ 82/12/5 شوراي عالی انقالب فرهنگي درج گردیده است.
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2- تقویت و تحکيم بنيه اعتقادي، اخالقي جوانان و نوجوانان 
3- کسب تجربه در زمينه هاي مختلف اجتماعي، اخالقي و فرهنگي 

4- کمك به فرایند اجتماعي شدن و ارتقاي مهارت هاي اجتماعي 
5- ایجاد زمينه مناسب براي رشد و شکوفایي استعدادهاي فردي 

6- افزایش آگاهي هاي عمومي در زمينه تاریخ، جغرافيا و فرهنگ 
ایران و آشناسازي شرکت کنندگان با تاریخ و تمدن ایران و اسالم 

7- گسترش و تعميق مهارت هاي فردي و ارتقاي سطح هوشياري و 
قدرت درك و دریافت شرکت کنندگان 

دلبستگي  براي تعميق روحيه وطن خواهي و  8- جهت گيري ویژه 
به کشور 

9- آشناسازي شرکت کنندگان با شرایط معيشتي مردم در مناطق محروم 

ج( سیاست های ناظر بر برگزاری اردو 
1- در برگزاری اردوها تدارك برنامه ها می بایست به نحوی باشد 

که منجر به تقویت و گسترش معيارها و ارزش های اسالمی شود. 
2- در برنامه ریزی و اجرای اردوها می بایست جذابيت، تنوع، نشاط و 
شادابی و نيز مشارکت فعاالنه شرکت کنندگان مورد توجه قرار گيرد. 
3- برنامه ها می بایست با نيازهای عاطفی، اجتماعی و جسمی شرکت کنندگان 
در جنسيت و مقاطع مختلف تحصيلی مطابقت داشته باشد و تنوع و 
تعداد اردوها به نحوی لحاظ گردد که ذائقه شرکت کنندگان را پوشش 

دهد. 
برخی  در  کوتاه مدت  مستقيم  غير  و  مستقيم  آموزشی  دوره های   -4

اردوهای خاص مورد توجه قرارگيرد. 
اقدامات  و  تمهيدات  می بایست  اردوها  اجرای  و  برگزاری  در   -5
مقتضی به منظور تأمين کامل امنيت فردی و اجتماعی شرکت کنندگان 

پيش بينی و اعمال شود. 
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انواع اردو و بازدید 
به منظور سهولت در برنامه ریزي و اجرا، اردو و بازدید به انواع زیر 

تقسيم مي شوند: 

الف- براساس مّدت: 
- یك روزه: منظور اردو و بازدیدی است که معموالً از بامداد شروع 
و تا شامگاه پایان مي پذیردو شامل دانش آموزان تمامی دوره های 

تحصيلی می شود . 
- چند روزه: منظور اردو و بازدیدی است که در مدت بيش از یك 
روز و با بيتوته برگزار می شود و شامل دانش آموزان پيش دبستانی 

و دبستانی نمی شود. 

ب - براساس موقعیّت جغرافیایي: 
- درون شهرستاني 

- برون شهرستاني ) درون و برون استانی ( 
- برون مرزي1. 

تبصره: اردوها و بازدیدهای پيش دبستانی صرفاً در محدوده ی شهرستان 
برگزار می شود. 

ج - براساس سطح برگزاري: 
- مدرسه اي )مراکز آموزشي و پرورشي( .

- منطقه اي. 
- استاني. 

- قطبي )چند منطقه یا استان(. 
- کشوري.

1ـ آیين نامه اجرایی این اردوها متعاقباً ارسال می شود. 
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د - براساس موضوع:
- تالش و سازندگي 

- آموزشي، علمي و پژوهشي 
- زیارتي و سياحتي 

- ورزشي 
- فرهنگي، هنري 
- آمادگي دفاعي 

- بهداشتي 
- امداد و نجات 

- تربيتي و تفریحي 
- گردشگري 

- احياي مهارت هاي فردي و اجتماعي براي دانش آموزان با  نيازهاي 
ویژه )استثنایي(. 

- اردوي ترکيبي )تنوع در موضوع و برنامه(. 
- عبادي – سياسي 

- دیدار با شخصيت ها و ...
- سایر اردوها و بازدیدها

تربيتي  بازديدي، گردش هاي علمي،  اردويي،  فعاليت هاي  تبصره1: كليه 
زيارتي و تفريحي مصرح در ماده 107 آيين نامه اجرايي مدارس و همچنين 
راهپيمايي و شركت در نمازهاي جمعه و... تابع ضوابط و مقررات مندرج 

در اين دستورالعمل مي باشد. 
تبصره 2: بازديد از مراكز بهداشتي و درماني ، عيادت از بيماران و مراكز 
انتقال خون در دوره تحصيلي راهنمايي و متوسطه با رعايت نكات ايمني و 

بهداشتي تأكيد مي گردد. 
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فصــل دّوم

برنامه ریزی و سازماندهی
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براساس  بازدید دانش آموزان  اردو و  برنامه ریزي و سازماندهي 
موارد ذیل انجام مي گيرد: 

الف( سطوح برنامه ریزي 
1- مدرسه 

وظایف شوراي مدرسه: 
برنامه ریزي اردو و بازدید دانش آموزي توسط شوراي مدرسه و 

براساس موارد ذیل انجام مي گيرد: 
- بررسي و تأیيد برنامه هاي پيشنهادي اردو و بازدید مدرسه. 

- نظارت بر رعایت ضوابط و شرایط اعزام دانش آموزان. 
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- تأیيد محتوا، مکان، زمان و مدت برگزاري اردو و بازدید . 
- تأمين منابع مالي پيش بيني شده در برنامه با رعایت ماّده ي 91 

آیين نامه اجرایي  مدارس1.  
با رعایت ماّده ي 107  بازدید  یا لغو اردو و  با اجرا  - موافقت 

آیين نامه اجرایي مدارس2.  
- نظارت بر رعایت ضوابط و شرایط انتخاب و اعزام دانش آموزان. 

- بررسي و تأیيد امنيّت کامل برنامه هاي پيشنهادي مدرسه.
- نظارت و ارزیابي اردوها و بازدیدهاي دانش آموزي براي تحّقق اهداف. 
تبصره 1: براساس تبصره ماده 13 آئين نامه اجرایي مدارس، در 
عدم حضور  و  آموزان  دانش  تعداد  بودن  کم  علت  به  که  مدارسي 
تعداد  اجرایي  نامه  آئين   110 ماده  الف  بند  موضوع  افراد  از  برخي 
اعضا کمتر از 3 نفر باشد شورا تشکيل نمي شود و وظایف آن به مدیر 

واگذار مي گردد. 
تبصره 2: برنامه ریزي سایر مراکز آموزشي و پرورشي )اعّم از کانون هاي 
فرهنگي تربيتي، مراکز تربيت معّلم، دانشسراها، پژوهشکده ها و ...( مطابق 

این دستورالعمل و توسط مرجع تصميم گير مشابه انجام مي گيرد. 
شود،  مي  اداره  امناء  هيأت  نظر  زیر  که  مدارسي  در   :3 تبصره 
به  شورا  تأیيد  از  پس  باید  بازدیدي  و  اردویي  ساالنه ي  برنامه هاي 
تصویب هيأت امناء مي تواند اختيار خود را به مدیر مدرسه یا معاون 

پرورشي و تربيت بدني، تفویض نماید. 
1ـ ماده 91 آئين نامه اجرایي مدارس: گرفتن هرگونه وجه بابت گردش هاي علمي و تربيتي 
باید متناسب با هزینه هاي مربوط و توان پرداخت خانواده باشد ؛ و پس از موفقيت انجمن 

اولياء و مربيان انجام گيرد.  
2ـ ماده 107 آئين نامه اجرایي مدارس : اعزام دانش آموزان جهت بازدید و گردش هاي 
علمي ، تربيتي و تفریحي در محدوده شهرستان محل تحصيل با موافقت شوراي مدرسه 
و رضایت کتبي اولياي دانش آموزان بالمانع است . مدیر مدرسه موظف است موافقت 
شوراي مدرسه را به اداره آموزش و پرورش مربوط ارسال نماید . براي اعزام دانش آموزان 
به خارج از محدوده شهرستان محل تحصيل ، عالوه بر اخذ رضایت کتبي اولياء موافقت 

شوراي مدرسه ، موافقت اداره آموزش و پرورش محل نيز ضروري است .   



دستورالعمل اجرایی اردو و بازدید دانش آموزی  /  17

تبصره 4: دستگاه ها و نهادهایی مانند بنياد علوی، سازمان جوانان هالل 
احمر، کميته امداد امام خمينی، سازمان دانش آموزی و.. که خارج از مجموعه 
آموزش و پرورش می باشند براساس قوانين و مقررات و اساسنامه های 
مربوطه اختيار و جواز برگزاری برای اعضای خود را دارند. لکن استفاده از 
ساعات آموزشی دانش آموزان و برگزاری اردو در ساعات آموزشی مستلزم 

جواز قانونی خاص مقررات جاری آموزش و پرورش می باشد.  

وظایف مدیر مدرسه: 
- پيش بيني و تدوین برنامه ي اردو و بازدیدهاي ساليانه و ارائه ي 

یك نسخه از آن به شوراي مدرسه. 
- انتخاب سرپرست و تأیيد عوامل اجرایي اردو و بازدید، پيشنهادي 

از طرف سرپرست. 
درخواست و أخذ مجّوز، حکم مأموریّت و ابالغ عوامل اجرایي 
از منطقه براي برگزاري اردوها و بازدیدهاي برون شهرستاني مصوب 

شواري مدرسه )براساس نمون برگ هاي مربوط.( 
- ارسال یك نسخه از تصویر مجّوز شوراي مدرسه همراه با رونوشت 

ابالغ عوامل اجرایي و شرح برنامه برگزاري اردو و بازدید به منطقه. 
- پيگيري صدور حکم مأموریّت، براي عوامل اجرایي در مورد 

اردوها و بازدیدهاي با مسافت بيش از 30 کيلومتر. 
- اّطالع رساني  به اوليای دانش آموزان درخصوص اهداف و برنامه ي 

اردو یا بازدید، محّل برگزاري و مّدت آن. 
تفریحي  امکانات  از  را  اوليا  است  موّظف  مدرسه  مدیر  تبصره: 
موجود در محل برگزاري اردو و بازدید از جمله استخر، دریا، قایق، 

هواپيما و ... مّطلع نماید. 
- کسب اّطالع از بيماري هاي خاّص دانش آموزان اعزامي )برابر 

نمون برگ رضایت نامه( و اخذ مجوز پزشکي الزم. 
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- اخذ رضایت نامه کتبي از پدر یا قيّم قانوني براساس نمون برگ 
پيش بيني شده و احراز صّحت امضا یا اثر انگشت آنان. )صّحت امضا 
به صورت  انگشت  اثر  و  تطبيق سوابق مدرك تحصيلي موجود،  یا 

حضوري محّقق مي گردد.( 
و  اردوها  در  بازدید  و  اردو  اجرایي  عوامل  ابالغ  صدور   -

بازدیدهاي درون شهرستاني. 
به  برنامه  نياز  اعتبارات مورد  امکانات و  قرار دادن  اختيار  - در 

سرپرست اردو و بازدید. 
- تأیيد نوع وسيله نقليه و مسير اعزام دانش آموزان. 

- ارائه ي گزارش پس از برگزاري اردو و بازدید به شوراي مدرسه 
و گزارش سه ماهه به منطقه. 

2- منطقه 
وظایف آموزش و پرورش منطقه: 

- شناسایي اماکن، مراکز و واحدهاي مناسب براي برگزاري اردو 
و معّرفي به مدارس تحت پوشش. 

- پيش بيني، تدوین و برگزاري برنامه ي اردو و بازدیدهاي متمرکز 
با اولویت مدارس غير برخوردار. 

- بررسي نمون برگ هاي درخواست اردو و بازدیدهاي متمرکز و 
برون شهرستاني و صدور مجّوز مربوط براساس ماده ي 107 آیين نامه 

اجرایي مدارس. 
برون  بازدیدهاي  و  اردوها  بر  نظارت  و  اطالع  منظور  به  تذكر: 
استاني ضروري است یك نسخه از مجوز صادره به اداره کل آموزش 

و پرورش استان ارسال گردد. 
- بررسي و تأیيد امنيّت محّل برگزاري اردوها و بادیدهاي برون 

شهرستاني پيشنهادي از طرف مدارس و منطقه.
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- صدور ابالغ و حکم مأموریّت عوامل اجرایي شرکت کننده ي اردوها 
و بازدیدهاي برون شهرستاني  و صدور حکم مأموریت عوامل اجرایی 

اردوها و بازدید های درون شهرستانی با مسافت بيش از 30 کيلومتر.  
- فراهم کردن امکانات مورد نياز اردوها و بازدیدهاي مدارس و 

منطقه درحّد مقدورات. 
- نظارت و ارزیابي عملکرد مدارس در زمينه اردو و بازدید به 

صورت ساالنه و تشویق مدارس فّعال . 
- جمع بندي، بررسي و ارزیابي اردوها و بازدیدهاي منطقه اي. 

- اطالع رساني و انعکاس فّعاليّت هاي اردویي و بازدیدي. 
گذراندن  براي  استان  به  پروشي  و  آموزشي  نيروهاي  معّرفي   -

دوره هاي تخّصصي ضمن خدمت اردویي و بازدیدي. 
- اخذ مجّوز و برنامه ریزي به منظور برگزاري دوره هاي کوتاه مّدت 

و جلسات توجيهي براي مربّيان و عوامل اجرایي اردو و بازدید. 
- تهيّه و تنظيم گزارش عملکرد شش ماهه اردویي و بازدیدي و 

ارسال آن به استان. 
- حمایت قضایي و حقوقي از مدیر و عوامل اجرایي. 

3- استان 
وظایف آموزش و پرورش استان: 

- در اختيار قرار دادن امکانات مورد نياز براي اجراي اردوها و 
بازدیدهاي منطقه اي، استاني و کشوري. 

یا  اقامتي  مراکز  با  معّرفي و هماهنگي  - مساعدت و شناسایي، 
اردوگاه هاي دانش آموزي. 

- نظارت و ارزیابي عملکرد مناطق در زمينه ي اردو و بازدید به  
صورت ساالنه و تشویق مناطق فعال و برتر. 

- حمایت قضایي و حقوقي از سرپرست و عوامل اجرایي. 
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- برنامه ریزي و برگزاري اردوها و بازدیدهاي متمرکز استاني و 
کشوري. 

- صدور ابالغ عوامل اجرایي شرکت کننده در اردوها و بازدیدهاي 
متمرکز استاني و کشوري. 

و  توجيهي  جلسات  برگزاري  جهت  برنامه ریزي  و  پيش بيني   -
دوره هاي آموزش ضمن خدمت مورد نياز دست اندرکاران امور اردو 

و بازدید. 
- تهيّه و ارسال اطلس اردوها و بازدیدها به منظور اجراي مطلوب 

برنامه در مناطق. 
- اّطالع رساني و انعکاس فّعاليّت هاي اردویي و بازدیدي. 

- بررسي و تأیيد امنّيت اردوهاي متمرکز استاني. 
- بررسي عوامل و موانع برگزاري اردو و بازدید در مناطق.

- جمع بندي، بررسي و ارزیابي اردوها و بازدیدهایي که از طرف 
استان برگزار مي شود. 

ماهه  از عملکرد شش  آماري و مصّور  تنظيم گزارش  تهيّه و   -
فّعاليّت هاي اردو و بازدید استان و ارسال گزارش یك ساله به اداره 

کل امور تربيتي. 

ب( عوامل اجرایي: 
نیروي انساني 

عوامل  همه ي  به  بازدیدها  و  اردوها  در  انساني  نيروي  تعریف: 
برنامه ریزي و اجرایي گفته مي شود. 

سرپرست   -1
و  اردو  هاي  برنامه  اجراي  مسؤوليّت  که  است  فردي  تعریف: 

بازدید را عهده دار مي باشد . 
تبصره: ترجيحًا از مدیر مدرسه، معاون پروشي و فرهنگی یا یکي 
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از مربّيان پرورشي مّطلع به امور اردو و بازدید به عنوان سرپرست 
استفاده گردد. 

- شرایط سرپرست
1- ترجيحا ليسانس و باالتر  

2- شاغل رسمي در آموزشي و پرورش با حّداقل سه سال سابقه 
خدمت. 

3- دارا بودن گواهي ضمن خدمت مبني بر گذراندن دوره هاي 
آموزش اردویي و بازدیدي یا برخورداري از تجربه ي کافي در این 

زمينه به تشخيص مدیر و مسئولين  ذي ربط. 
4- توانایي مدیریّت و اداره ي دانش آموزان به تشخيص مدیر و 

مسئولين ذي ربط . 
5- ترجيحًا متأّهل. 

از  استفاده  خاص  مدارس  و  غيردولتی  مدارس  در   :1 تبصره 
نيروهاي بازنشسته فرهنگي که از توانمندي و تجربه الزم برخوردار 

باشند به عنوان سرپرست بالمانع است. 
تبصره 2: کليه نهادها و سازمان هایی که اردوی دانش آموزی برگزار 
مي نمایند ترجيحاً سرپرست اردو و بازدید را از بين نيروهاي شاغل 
این دستورالعمل  مندرج  داراي شرایط  فرهنگي  بازنشسته  یا  رسمي 

انتخاب نمایند. 

وظایف سرپرست 
بازدید و شيوه نامه هاي  اردو و   1- مطالعه ي دقيق دستورالعمل 

مرتبط. 
نياز  مورد  ملزومات  و  امکانات  تمامي  دریافت  و  پيش بيني   -2

برگزاري اردو یا بازدید. 
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تأیيد  بازدید،  یا  اردو  برگزاري  مکان  از  الزم  اّطالع  کسب   -3
با  امکانات ضروري و هماهنگي  ایمني، وجود  از جهت  شرایط آن 

مسؤولين ذي ربط براي اسکان، پذیرایي و ... 
4- بررسي و تأیيد ضوابط و مقرّرات ایمني مندرج در فصل سوم 

این دستورالعمل در خصوص بيمه وسایل نقليه ، راننده و ... 
به  نسبت  آنان  کردن  آشنا  و  مدیر  به  اجرایي  عوامل  معّرفي   -5

شرح وظایف محّوله. 
6- دریافت ابالغ و حکم مأموریّت خود و سایر عوامل اجرایي 

از مراجع ذي ربط. 
درخصوص  اجرایي  عوامل  براي  توجيهي  جلسه  تشکيل   -7
سازماندهي، محتواي برنامه ها،  شرایط محل و آشنا کردن آنان با نکات 
ایمني و خطرهاي احتمالي و واگذاری مسئوليت اجرائی فعاليت های 

فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی، ارزشيابی و... اردو و بازدید.
8- تهيّه ي آمار دقيق همراه با مشّخصات کامل و تلفن ضروري 

دانش آموزان اعزام شونده و مسؤولين ذي ربط.
9- کسب اّطالع از عاّدي بودن مسير از طریق مقتضي. 

10- کنترل مندرجات رضایت نامه ي دانش آموزان شرکت کننده در 
اردو و بازدید. 

11- مراقبت دقيق بر امور بهداشتي و تغذیه در مسير حرکت و 
محل اسکان . 

12- نظارت بر نحوه ي کنترل و مراقبت از دانش آموزان. 
به مراجع  منتظره  پيش آمد غيره  یا  13- گزارش هرگونه مشکل 
ذي صالح از قبيل نيروي انتظامي، اداره آموزش و پرورش و ... در 

اّولين فرصت ممکن. 
با  برنامه، همراه  برگزاري  از نحوه ي  نهایي  تهيّه ي گزارش   -14

پيشنهادهاي الزم و ارائه به مسؤولين ذي ربط. 
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15- ارزشيابي از برگزاري اردو و بازدید براساس نمون برگ هاي 
از قبل طراحي شده. 

توّجه: داشتن وسيله ي ارتباطي از جمله تلفن همراه یا بي سيم 
در طول برگزاری اردو و بازدید ضروري مي باشد . 

2- مربّي 
تعریف 

مربّي فردي است داراي شرایط زیر که متناسب با محتوا و برنامه ي 
اردو یا بازدید انتخاب شده و زیر نظر سرپرست ، مسؤوليت اجراي 

وظایف محّوله را برعهده دارد. 

شرایط مربّي 
شاغل رسمي یا پيماني در آموزش و پرورش . 

غيرانتفاعي،  مدارس  توسط  که  بازدیدهایي  و  اردو  در  تبصره: 
پرورش  و  آموزش  از  خارج  تشکل هاي  و  نهادها  خاص،  مدارس 

برگزار مي شود اشتغال آموزشي یا تربيتي کافي است. 
- ترجيحًا داراي گواهي ضمن خدمت مبني بر گذراندن دوره هاي 

آموزش اردویي یا  بازدیدي. 
- ترجيحًا متأّهل. 

- برخورداري از تجربه و توانایي الزم براي انجام وظائف محوله 
به تشخيص مدیر. 

وظایف مربي 
1- گروه بندي دانش آموزي و معّرفي آنان به یکدیگر. 

2- همکاري و هماهنگي با سرپرست اردو و حضور در جلسات 
مربوط.
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3- آشنایي با شرح وظایف خود و رعایت کامل آن ها. 
برنامه هاي مذهبي دانش آموزان در  به فرائض دیني و  4- توّجه 

مّدت برگزاري اردو. 
5- هدایت، نظارت، سازماندهي و حضور غياب دقيق دانش آموزان 

تحت اختيار در هر برنامه. 
6- شناسایي مهارت هاي فردي و گروهي دانش آموزان و استفاده 

از آن ها در برنامه هاي اردویي و بازدیدي. 
7- اجراي برنامه هاي متنّوع و جّذاب ) فرهنگي ، هنري ، ورزشي 

و ...( پيش بيني شده ی اردو یا بازدید. 
8- حضور مستمر و همراهي دانش آموزان در تمامي برنامه ها. 

9- ارزیابي فّعاليّت هاي فردي و گروهي دانش آموزان و گزارش 
آن به سرپرست برنامه. 

10- تهيّه گزارش از اردو یا بازدید و ارائه ي آن به سرپرست. 

ج ( تخصیص نیروي انساني : 
بازدیدهاي  و  اردوها  انساني  نيروي  سازماندهی  و  تشکيالت 
دانش آموزي براساس جداول شماره 1و2 این دستورالعمل و موارد 

ذیل تعيين مي شوند. 
1( اردوها و بازدیدهاي دانش آموزان عادی: 

- تخصيص نيروی انسانی در اردوها و بازدیدهای دانش آموزان 
مدارس عادی براساس فرم مندرج در جدول شماره 1 انجام می گيرد. 
- دسته بندي دانش آموزان در قالب گروه هاي 7 نفره انجام گيرد. 
- در تمامي اردوها و بازدیدهاي دانش آموزي کمتر از حد نصاب 

جدول شماره 1 اعزام یك سرپرست و یك مربي ضروري است. 
جداول  در  که  آنچه  از  کمتر  اجرایي  عوامل  و  مربّي  اعزام   -

سازماندهي ذکر شده ، ممنوع مي باشد. 
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- در اردوهای یك روزه در دوره پيش دبستانی و دبستانی ، عالوه 
بر رعایت جدول شماره ی 1، به ازای افزایش 7 تا 21 نفر دانش آموز 
نفر  تا 28   7 افزایش  ازای  به  متوسطه  و  راهنمایی  در دوره های  و 

دانش آموز یك مربی به تعداد مربيان افزوده می شود.
 - در اردوها و بازدیدهاي چند روزه برون شهرستاني دختران،  
آشنا  و  مجّرب  متأّهل،  متعّهد،  برادران  از  نفر  یك  اعزام  و  انتخاب 
احتمالي،  مشکالت  حّل  و  هماهنگي  براي  گروهي  فّعاليّت هاي  به 
عالوه بر تعداد پيش بيني شده در جدول شماره 1، الزامي است . ضمنًا 
اولویّت با مربّي مردي خواهد بود که همسر وي از عوامل اجرایي 

در اردو باشد. 
بر  عالوه  متوسطه  و  راهنمایی  دوره  روزه  چند  اردوهای  در   -
به  آموز یك مربی  تا 28 دانش  ازای 7  به  رعایت جدول شماره 1 

تعداد مربيان افزوده می شود. 
- در هر برنامه ي اردویي چندروزه، اعزام پزشك یا مربّي بهداشت 
و یا یك مربّي آشنا با کمك هاي اوليّه و بهداشت با تجهيزات الزم و 

مناسب ضروري است. 
- اعزام مربّي و عوامل اجرایي کمتر از آنچه در جداول سازماندهي 

قيد گردیده، ممنوع مي باشد. 
2(اردوها و بازدیدهاي دانش آموزان مراكز آموزش و پرورش 

با نیازهاي ویژه »استثنایي«: 
- تخصيص نيروی انسانی در اردوها و بازدیدهای دانش آموزان 
با نيازهای ویژه »استثنایی« براساس فرم مندرج در جدول شماره 2 

انجام می شود. 
- دسته بندي دانش آموزان دراردوهای یك روزه در قالب گروه های 
پنج نفره و در اردوهای چند روزه در  قالب گروه هاي سه نفره انجام 

گيرد. 
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ستون  در  شده  درج  اعداد  از  کمتر  آموزان  دانش  تعداد  اگر   -
دانش آموز باشد، یك نفر از عوامل اجرایي در سازماندهي و تشکيالت 

کسر خواهد شد. 
- به ازاي اضافه شدن هر 6 – 9- 12 نفر دانش آموز درج شده در 
جدول شماره 2 یك مربّي به تعداد عوامل اجرایي اضافه خواهد شد. 
- به ازاي هر نفر دانش آموز معلول جسمي – حرکتي ) با وسایل 

کمك توانبخشي( یك نفر نيروي تدارکاتي )بيماربر( استفاده شود.
و  استفاده  مربّيان  و  اوليا  انجمن  مساعدت هاي  و  نظرات  از   -

بهره برداري شود. 
- ادارات آموزش و پرورش استثنایی مجاز هستند در اردوها و 
بازدیدهای چندروزه به ازای هر 5 نفر دانش آموز، یك نفر مددکار 

اضافه کنند. 
تبصره 1: حضور دسته جمعي دانش آموزان در مراسم راهپيمایي، 
نماز جمعه و ... خارج از محدوده جداول شماره 1 و 2 با صالحدید 
اجرا  و  تصویب  برنامه ریزي،  مختلف  سطوح  در  ذي ربط  مسؤولين 

مي شود. 
متمرکز کشوري  اردوهاي  و  2: همایش ها، گردهمایي ها  تبصره 
که از طرف وزارت آموزش و پرورش پيش بيني و اجرا مي گردد تابع 
ضوابط و شرایط خاصي است که در دستورالعمل هاي مربوطه اعالم 

می شود. 
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فصــل سّوم

ضوابط و مقرّرات
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الف( ضوابط و مقرّرات ایمني 
   براي افزایش ضریب اطمينان و امنيّت برنامه هاي اردویي و 
بازدیدي و به منظور صيانت دانش آموزان و عوامل اجرایي از هرگونه 

آسيب و خطر احتمالي، رعایت مقّررات ذیل الزامي است: 

بیمه:
-  کليّه دانش آموزان اعزامي و عوامل اجرایي باید داراي بيمه 

حوادث اردویي باشند. 
بيمه ي  از  اعزامي،  دانش آموزان  قبال  در  باید  اجرایي  عوامل    -

مسؤوليّت مدني برخوردار باشند. 
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تبصره: براي افزایش اطمينان توصيه مي شود دانش آموزان اعزامي 
و عوامل اجرایي، از بيمه ي گروهي استفاده نمایند. 

وسیله ي نقلیّه 
 -  وسایل نقليّه سالم و مناسب باشند . 

-  وسایل نقليّه ي مورد استفاده الزامًا مي بایست از وسایل نقليه 
اداري موجود یا  شرکت هاي مسافربري معتبر تأمين گردد. 
-  رعایت ظرفيّت قانوني وسيله ي نقليّه الزامي است. 

-  وسيله ي نقليّه ضمن دارا بودن برگه معاینه ي فّني، باید داراي 
بيمه ي سرنشين ، مناسب با طول مسير و نوع سفر،مجّهز به امکانات 

ایمني و وسایل مورد نياز با توّجه به فصول سال باشد. 
غير  نقل  و  حمل  وسایل  با  آموزان  دانش  ذهاب  و  ایاب    -
در  جز   ... و  تراکتور  کاميون،  کاميونت،  وانت،  قبيل:  از  مسافربري 

موارد اضطراري مطلقًا ممنوع است. 
تذکر: حرکت وسایل نقليه ي حامل دانش آموزان در شب با رعایت 
ایمني درج  همه ي ضوابط و مقّررات راهنمایي و رانندگي و امور 

شده در دستورالعمل بالمانع است. 
-  اعزام دانش آموزان با قطار، هواپيما، کشتي و وسایل نقليّه ي 

مجاز دریایي بالمانع است. 
تبصره: به لحاظ برخورداري از ایمني بيشتر ، در صورت دسترسي 
به وسایل نقليه ریلي، استفاده از قطار براي ایاب و ذهاب دانش آموزان 

مورد تأکيد است. 
-  استفاده دانش آموزان از قایق هاي تفریحي، هواپيماي گالیدر، 
تله کابين، قطار تفریحي و سایر وسایل بازي در کليه اردوگاه ها، مراکز 
تفریحي مجاز )پارك و شهربازي و ...( با رعایت ظرفيّت قانوني و 

نکات ایمني مجاز مي باشد. 
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-  در صورت استفاده از وسایل نقليّه ي متعّدد، باید به گونه اي 
با فاصله ي مناسب از هم حرکت  نقليّه  برنامه ریزي شود که وسایل 
کنند؛ در این صورت حضور حّداقل یك مربّي یا سرپرست در هر 

وسيله ي نقليّه الزامي است. 
-  راننده باید توانایي و سالمت جسمي داشته و از شرایط اخالقي 

و روحي مناسب برخوردار باشد. 
وسيله ي  در حرکت  مجاز  و سرعت  قانوني  مقّررات  رعایت   -

نقليّه از طرف راننده الزامي است. 
- در مسيرهاي طوالني که نياز به دو راننده است، این امر رعایت 

شود. 
را  رانندگان  یا  راننده  اعزام،  از  قبل  است  موّظف  سرپرست   -
و  کار  حّساسيّت  دانش آموزان،  با  صحيح  ارتباط  نحوه ي  به  نسبت 

برخورد تربيتي با آنان و رعایت شئوون اخالقي توجيه کند. 
موّظفند درصورت عدم رعایت شئونات  مربّيان  و  - سرپرستان 
و  دهند  تذّکر  راننده  به  مجاز،  سرعت  و  قانوني  مقّررات  اسالمي، 
درصورت عدم رعایت مقّررات از طرف راننده، مراتب را در اّولين 

فرصت به پليس اطالع دهند. 

پیشگیري از حوادث: 
هوایي  و  آب  شرایط  در  وبازدید  اردو  برگزاري  و  حرکت   .1

نامناسب، ممنوع است. 
2. دراجراي برنامه ي کوه پيمایي ، دریا ، استخر ، پارك جنگلي 
و...، در چارچوب ضوابط و مقّررات ، استفاده از مربّيان متخّصص آن 

رشته ، ضروري است . 
3. محّل برگزاري اردو و بازدیدها باید از رودخانه هاي خروشان 
و عميق،  صخره ها و کوه هاي مرتفع، جاّده ها و ریل قطار به دور باشد 

و استقرار در این گونه مکان ها هيچ گونه مجوّزي ندارد. 
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4. شنا در رودخانه ها مطلقًا ممنوع است . 
5. انتخاب مسيرهاي اصلي و امن و پرهيز از مسيرهاي فرعي و 
ناامن الزامي بوده وتوقّف هاي غير ضروري در طول مسير ممنوع مي 
باشد . در مواقع بروز حوادث احتمالي از قبيل: تصادفات، سيل، زلزله 
و ... ، تغيير مسير حرکت با رعایت هشدارهاي مقامات مسئوول بر 
عهده ي سرپرستان است و در صورت عدم دسترسي به سرپرست، 

مربي مي تواند تصميم گيري و اقدام نماید . 
6. محّل مراجعت دانش آموزان، همان محّل عزیمت آنان خواهد 
بود؛ و پياده کردن دانش آموزان در بين راه ممنوع بوده و در صورت 
ضرورت فقط با هماهنگي قبلي و رضایت اوليا و درخواست کتبي 

آنان امکان پذیر است. 
اردوگاه  ایمن سازي  به  نسبت  است  موظف  اردوگاه  مسئول   .7

مطابق موارد ذیل اقدام الزم به عمل آورد:
- حصارکشي، ترميم و تکميل حصارهاي موجود در اطراف اردوگاه. 
- ایمن سازي دریچه چاه هاي آب و فاصالب و حصارکشي اطراف 
نهرهاي روباز، آب جاري، استخرها، حوضچه ها و نقاط حادثه خيز. 

یا  - جمع آوري کابل هاي برق و نصب آن ها به صورت هوایي 
زیرزمينی. 

- تکميل سيستم هاي روشنایي در کّليّه ي نقاط اردوگاه ) خصوصًا 
محل هایي که رفت و آمد در آن ها کم است.( 

- بازبيني سيستم هاي گرمایشي و سرمایشي از نظر سيستم برق 
و سوخت. 

- استفاده از نجات غریق مجّرب و داراي مجوز در استخر اردوگاه. 
- نصب تابلوهاي هشداردهنده. 

- بازبيني مستمّر آب شرب ذخيره شده در اردوگاه توسط بهداشت 
منطقه و ضدعفوني کردن آن برابر با آیين نامه هاي وزارت بهداشت. 

- توّجه به سالمت طبخ مواّد غذایي و سالمت دانش آموزان. 
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و  چمن  زمين هاي  خصوصًا  اردوگاه،  فضاي  مستمر  نظافت   -
پاك سازي آن از هرگونه وسایل حادثه ساز. 

- کنترل، بازبيني و کسب اطمينان از ایمني وسالم بودن و سایل 
بازي، امکانات و تجهيزات اردوگاه - تهيه وسایل و امکانات اوليه 

اطفاء حریق و وسایل کمك هاي اوليه از جمله اکسيژن. 
- پيشگيري از تردد اتومبيل پرسرعت در محوطه اردوگاه و تأمين 

ایمني الزم. 
- نظارت بر رعایت قوانين، مقرّرات و شئونات اسالمي توسط 

استفاده کنندگان از اردوگاه. 
ـ بازرسي کل اردوگاه به صورت منظم و هماهنگ . 

ب – ضوابط و مقررات اجرایي 
- در برگزاري اردو و بازدیدها تفکيك دانش آموزان از نظر دوره ي 
تحصيلي و جنسيت الزامي بوده و از اعزام سرپرست و مربيان مرد 
براي برنامة اردو و بازدیدي دختران و سرپرست و مربيان زن براي 

اردو و بازدید پسران خوداري شود1. 
و  آموزش  مراکز  نيز  و  عشایري  و  روستایي  مناطق  در  تبصره: 
پرورش استثنایي، برگزازي اردو یا بازدید براي دانش آموزان مختلف 
چند پایه ي ابتدایي و اعزام مربي زن براي مدارس ابتدایي پسرانه که 
توسط آموزگاران زن اداره مي شود و همراهي دبيران مرد مرتبط در 

بازدیدهاي علمي و آموزشي بالمانع است .
- در اردو یا بازدیدهایي که در سطح مراکز پيش دبستاني، دبستاني، 
عشایري و مدارس با نيازهاي ویژه )استثنایي( برگزار مي شود، استفاده 
از همکاران آن مراکز صرف نظر از جنسيّت آنان به عنوان سرپرست 

یا مربّي بالمانع است. 
- برگزاري اردو و یا بازدید در ایّام امتحانات و یك هفته قبل از آن به 
استناد تبصره ي  ماّده ي 107 آیين نامه ي اجرایي مدارس ممنوع است. 
1ـ بند 5 فصل دوم مربوط به تشکيالت و سازماندهی تخصيص نيروی انسانی از این 

بند مستثنی است.
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از  بيش  مدارس  رسمي  ساعات  در  بازدید  و  اردو  برگزاري   -
و  آموزش  مجوز  اخذ  با  خاص  موارد  )در  مي باشد.  ممنوع  روز   3

پرورش منطقه ی برگزاري اردو بيش از 3 روز مجاز خواهد بود(. 
- در مدارس فاقد مربّي واجد شرایط براي سرپرستي دانش آموزان 
این  در  مندرج  شرایط  داشتن  با  مدرسه  معاونين  از  یکي  یا  مدیر 

دستورالعمل در اولویّت مي باشند. 
- درصورتي که سرپرستي اردو یا بازدید دانش آموزي بر عهده ي مدیر 
مدرسه باشد، ابالغ ایشان توّسط آموزش و پرورش منطقه صادر مي گردد .
تربيتي  اردوگاه هاي  از  حتّي االمکان  اردوها،  برگزاري  براي   -

استفاده شود. 
از  قبل  است  الزم  منطقه  پرورش  و  آموزش  یا  مدرسه  مدیر   -
برگزاري  از محّل  را  اّطالعات الزم  و  کافي  صدور مجوز، شناخت 
اردو به دست آورند و پس از اطمينان از مناسب بودن محل، نسبت 

به صدور مجّوز اقدام کنند. 
جعبه ي  خصوصًا  اردویي  تجهيزات  کّليّه ي  داشتن  همراه   -

کمك هاي اّوليّه و تلفن همراه ضروري است. 
- عوامل اجرایي مکّلف هستند برنامه ي مصّوب اردو یا بازدید 
را دقيقًا اجرا کنند و هرگونه تغيير در موارد الزامي با هماهنگي مرجع 

تصميم گير بالمانع خواهد بود . 
غير  پيشامد  یا   ، مشکل  بروز  صورت  در  کننده  اعزام  واحد   -
منتظره که به هر دليل موجب تأخير در بازگشت دانش آموزان شود 
، الزم است مراتب را به نحو مقتضي به اّطالع دانش آموزان برساند. 
-  رعایت کّليّه ي وظایف مندرج در ماّده ي 68 آیين نامه اجرایي مدارس 

براي دانش آموزان شرکت کننده در هر برنامه اردو و بازدید الزامي است1. 
-  درخواست مجّوز اردو و بازدید براي خارج از استان 15 روز 
قبل از اعزام ، و براي اردو و بازدیدهاي داخل استان که خارج از 

محدوده شهرستان مي باشد یك هفته قبل از اعزام انجام گيرد . 

1ـ ماده 68 آئين نامه اجرایي مدارس : دانش آموزان در دوران تحصيل موظفند موازین 
اسالمي و مقررات آموزش و پرورش را در اخالق و رفتار خویش رعایت کنند . 
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فصــل چهارم

ضوابط و مقرّرات مالی
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ضوابط و مقررات مالی: 
1-  فّعاليّت هاي اردویي و بازدیدي بخشي از برنامه هاي درسي 
داده و فرصت  قرار  ارزیابي  و  مورد سنجش  را  پرورش  و  آموزش 
مناسبي را براي تمرین و کاربست آموخته هاي دانش آموزان فراهم 
این  برمبنای  دانش آموزي ،  بازدیدهاي  و  اردوها  برگزاري  مي سازد. 
سطح  چهار  در  آن  براساس  و  مي باشد  عمل  مالك  دستورالعمل 

مدرسه، منطقه، استان و کشور برگزار مي شود. 
ذیل  شرح  به  دانش آموزي  بازدیدهاي  و  اردوها  مالي  منابع   -2

مي باشد: 
سقف هاي  رعایت  با  استاني  ستادي،  ساليانه ي  اعتبارات  الف: 

پيش بيني شده. 
ب: سرانه ي دانش آموزي مدارس. 

ج: مشارکت و خودیاري دانش آموزان. 
د: کمك خيّرین، سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتی. 

هـ: کمك هاي انجمن اوليا و مربّيان. 
و: سایر درآمدها 

بازدیدهاي  و  اردوها  کننده  برگزار  تشکل هاي  و  نهادها    -3
دانش آموزي موظفند نسبت به تأمين اعتبارات الزم جهت برگزاري 

اردو یا بازدید از محل منابع مالي خود اقدام نمایند. 
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تبصره: هزینه هاي مربوط به برگزاري اردو و بازدیدهاي مشترك توسط 
وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها و تشکل هاي دانش آموزي به 

تناسب و حسب توافق طرفين تأمين و پرداخت خواهد شد. 
براي  نياز  مورد  اعتبار  موّظفند  پرورش  و  آموزش  مناطق   -4
برگزاري اردوها و بازدیدها را برآورده نمود و به اداره کل آموزش و 
پرورش استان اعالم نمایند تا متناسب با منابع موجود پيش بيني الزم 

براي درج در بودجه ساليانه به عمل آید. 
از  بخشي  است  موظف  فرهنگی  و  پرورشي  معاونت  تبصره: 
به  را  پرورشي  امور  فّعاليّت هاي  بابت  شده  تعيين  ساليانه  اعتبارات 
هزینه هاي برگزاري اردو و بازدیدهاي دانش آموزان اختصاص دهد و 

جهت درج در برنامه هاي ساليانه به واحدهاي ذي ربط اعالم نماید. 
5- سرپرستان اردوها و بازدیدهاي دانش آموزي موّظفند پس از اتمام 
برنامه اردو و بازدید، گزارش مالي را به صورت مکتوب و به همراه اسناد 

و مدارك مثبته به شوراي مدرسه و انجمن اوليا و مربّيان ارایه نمایند. 
منطقه اي،  متمرکز  بازدیدهاي  و  اردوها  نياز  مورد  اعتبارات   -6
حق الّزحمه  پرداخت  و  جاري  هزینه هاي  بابت  کشوري  و  استاني 
همين   2 ماده  الف  بند  محل  از  بازدیدها  و  اردوها  اجرایي  عوامل 

دستورالعمل و در سقف منابع پيش بيني شده قابل تأمين مي باشد. 
7- براي کليّه عوامل اجرایي اردو و بازدیدهاي بيش از 30 کيلومتر 
که توّسط مدرسه، منطقه و استان برگزار مي شود، با رعایت قوانين و 
مقّررات اداري و مالي برگ مأموریّت صادر و نسبت به پرداخت حق 

مأموریت افراد اقدام مي شود. 
8-  به منظور هماهنگ نمودن حق الّزحمه عوامل اجرایي با در 
پرداخت  اجرایي  آیين نامه  کار،  محيط  شرایط  سختي  گرفتن  نظر 
حق الّزحمه سرپرستان، مربّيان و عوامل خدماتي اردو و بازدید متعاقبًا 

ابالغ خواهد شد . 
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فصــل پنجم

ارزشیابی
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برنامه هاي اردویي و بازدیدي همچون سایر فعاليت هاي پرورشي 
نيازمند ارزشيابي دقيق هستند. لذا جهت دستيابي به این هدف اجراي 

موارد ذیل الزامي مي باشد: 
1- نمون برگ نظرخواهي از دانش آموزان و عوامل اجرایي مطابق 
با برنامه هاي پيش بيني شده در اردو و بازدید توسط سرپرست تهيه 

گردد. 
و  دانش آموزان  اختيار  در  نمون برگ ها  برنامه،  اجراي  از  2- پس 
عوامل اجرایي اردو بازدید قرار گرفته و بعد از تکميل جمع آوري گردد. 
شده  جمع آوري  نمون برگ هاي  براساس  نظرخواهي  نتایج   -3

استخراج و مورد تجزیه و تحليل قرار گيرد. 
4- گزارش نهایي ارزشيابي به همراه تعدادي از فرم هاي تشکيل 
شده دانش آموزان و عوامل اجرایي به مرجع صادر کننده مجوز اردو 

و بازدید ارائه گردد. 
عالوه برارزشيابي سرپرست، ارزشيابی از اردوها و بازدیدهاي   -5
مدارس توسط مناطق و ارزشيابي از اردوها و بازدیدهاي مناطق توسط 
استان و حتي المقدور در برخي از اردوها و بازدیدها از طریق اعزام 

نماینده انجام گيرد. 
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پیــوست هــا
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 باسمه تعالي                                     نمون برگ  شماره 1                                                                                                                        
  رضایت نامه                               

ولي محترم دانش آموز ............................. کالس .....................................
با سالم و احترام 

به  که  را  آموزي  دانش  بازدید   / اردو  برنامه  دارد  نظر  در  مدرسه  این     
................................لغایت  تصویب شوراي مدرسه رسيده است از      مورخ 
 ................................................................... محل  در   ............................. مورخ 

برگزار نماید . 
چنانچه با شرکت فرزندتان در این برنامه موافقت دارید رضایت نامه زیر را 
تکميل و تا  تاریخ ............................. به مدرسه تحویل فرمایيد. ضمنًا برنامه هاي 

پيش بيني شده به شرح پيوست اعالم مي گردد. 
خواهشمند است چنانچه فرزند شما به بيماري خاصي مبتالست یا باید داروي 
خاصي را مصرف کند و یا نکته اي درمورد ایشان مدنظر است که سرپرست و 

مربيان اردو باید در جریان باشند در قسمت موارد قابل ذکر، مرقوم فرمایيد. 
توضيح: مدرسه تنهادر قبال آنچه که شما قيد مي فرمایيد مسئوليت دارد. 

نام و نام خانوادگي مدیر مدرسه 
مهر و امضاء مدرسه 

باسمه تعالي
مدیریت محترم مدرسه 

 ............................... دانش آموز  ولي   .............................. اینجانب  سالم  با 
بر  مبني  را  خود  کامل  رضایت   ................................ دوره   .................. کالس 

حضور فرزندم در برنامه اردو/ بازدید دانش آموزي مذکور اعالم مي دارم. 
موارد قابل ذکر: 

  .1
  .2
  .3

تلفن تماس:
اثر  یا  امضاء  دانش آموز:  قانونی  قيم  یا  ولي  امضاي  و  نام خانوادگي  و  نام 

انگشت 
تذکر: صحت امضاء و تطبيق سوابق مدرك تحصيلي موجود و اثر انگشت 

بهصورت حضوري احراز گردد.
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                                   باسمه تعالي                    نمون برگ شماره 2                             
شماره: »درخواست مجوز«               
اردوها و بازدیدهاي خارج از محدوده شهرستان      تاریخ:

پيوست: از آموزشگاه ..........................   
به اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحيه   

          
سالم عليکم 

   احترامًا بدین وسيله به استحضار مي رساند ، این آموزشگاه در نظر دارد 
برنامه اردو / بازدید 

      لغایت     براي تعداد    نفر  دانش آموز پسر از تاریخ:  
تعداد     نفر دانش آموز دختر    از دوره      در محل: استان           

شهر               مطابق برنامه پيوست که به تصویب شوراي مدرسه رسيده 
است به شرح ذیل برگزار کند. 

خواهشمند است دستور فرمایيد نسبت به صدور مجوز اقدام الزم را مبذول فرمایند. 
1- ضوابط و چگونگي انتخاب شرکت کنندگان: 

الف: 
ب: 
ج: 
د: 

2- ضرورت اجرا و اهداف برنامه عبارتند از: 
الف: 
ب: 
ج: 
د: 

3- مشخصات عوامل اجرایي به شرح جدول ذیل مي باشد: 
شماره تماسسمتنام خانوادگینامردیف
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4- منابع تأمين بودجه: 
ریال از هر نفر شرکت کننده  الف / مبلغ   

ریال از انجمن اولياء و مربيان  ب / مبلغ    
ریال از کمك هاي افراد خير و یا نهادها  ج / مبلغ    

ریال از سرانه و یا بودجه دولتي د / مبلغ    
هـ . مبلغ                                ریال سایر منابع 

ریال است .  جمع بودجه در نظر گرفته شده    

نام و نام خانوادگي مدیر مدرسه
محل امضاء و مهر مدرسه
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                                     باسمه تعالي                     نمون برگ شماره 3
شماره:      »برگ مجوز«  

  برگزاري اردوها و بازدیدهاي خارج از محدوده شهرستان  تاریخ:
از: آموزش و پرورش منطقه                    پيوست:                      
به: آموزشگاه                                

موضوع: صدور مجوز 
 ...................... مورخه   ....................... شماره  نامه  به  پاسخ  در  سالم  با 
و  نامه  در  مندرج  به شرح  بازدید   / اردو  برگزاري  با  بدینوسيله  آموزشگاه،  آن 
تاریخ................ از  سرپرستي..................  به  مقصد..............  به  آن  پيوست 
لغایت.......................  با رعایت تمامي جوانب شيوه نامه اجرایي اردو و بازدید 
بازدید   / اردو  برگزاري  از  بعد  است  شایسته  مي شود.  موافقت  دانش آموزي 
گزارش کاملي را به همراه نظرات 10 نفر از دانش آموزان و مربيان شرکت کننده 

به منطقه ارسال فرمائيد. 
       مهر و امضاء رئيس آموزش و پرورش منطقه

                                      باسمه تعالي                   نمون برگ شماره 3/1
شماره:        

تاریخ:               از: آموزش و پرورش منطقه    
به : آموزشگاه                    

موضوع: عدم موافقت با اردو / بازدید 
با سالم در پاسخ به نامه شماره ي ..................... مورخه ......................... آن 
آموزشگاه، با توجه به بررسي هاي انجام شده با اردو / بازدید آن آموزشگاه بنا بر 

دالئل ذیل موافقت نمي شود. 
شایسته است موارد به اعضاي محترم شوراي آموزشگاه ابالغ گردد. 

 .1
  .2
  .3

مدیر / رئيس آموزش و پرورش
مهر و امضاء

رونوشت: معاونت پرورشي و فرهنگی مدیریت / اداره 
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                   باسمه تعالي             نمونه برگ شماره 4
     »ابالغ ویژه ي سرپرست«              شماره:
جناب آقاي               تاریخ:

سرکار خانم               پيوست: 
با سالم و احترام؛ نظر به تعهد، شایستگي و تجارب ارزنده شما در انجام 
 ........................ تاریخ  از  ابالغ  این  به موجب  بازدیدي،  اردویي و  فعاليت هاي 
لغایت ................ به عنوان سرپرست اردو / بازدید دانش آموزان مدرسه / منطقه 

که در محل .................... برگزار مي گردد، منصوب مي شوید. 
انتظار دارد که با هماهنگي و همکاري سایر عوامل اجرایي و رعایت دقيق 
شرح  اساس  بر  آموزي  دانش  بازدیدهاي  و  اردوها  اجرایي  دستورالعمل  مفاد 
مبذول  برنامه ها  برگزاري مطلوب  در  را  اهتمام خویش  نهایت  وظایف محوله، 
از محل  انجام کار،  ارائه گزارش  از  نمایيد. بدیهي است حق الزحمه شما، پس 

اعتبارات مربوطه قابل پرداخت مي باشد. 
مهر و امضاء
رئيس آموزش و پرورش منطقه

تذکر : صدور ابالغ براي عوامل اجرایي اردوها و بازدیدهاي دانش آموزي 
که در محدوده شهرستان انجام مي گيرد مشابه نمون برگ هاي شماره 4 و 5 و 

6 و با امضاي مدیر مدرسه صادر گردد. 
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                                   باسمه تعالي             نمونه برگ شماره 4
              »ابالغ ویژه ي مربی«          شماره:
جناب آقاي               تاریخ:

سرکار خانم               پيوست: 
                

 با سالم و احترام؛ نظر به تعهد شایستگي و نيز تجارب ارزنده شما در انجام 
فعاليت هاي اردویي و بازدیدي، به موجب این ابالغ جنابعالي از 

مربي  عنوان  به   .................................. لغایت  تاریخ.................................... 
 ................................ محل  در  که  منطقه   / مدرسه  دانش آموزان  بازدید   / اردو 

برگزار مي گردد، منصوب مي شوید. 
انتظار دارد با احساس مسئوليت و عالقه مندي در انجام وظایف محوله تحت 

نظر سرپرست برنامه آقا / خانم ................................ موفق باشيد. 
محل  از  کار،  انجام  گزارش  ارائه  از  پس  شما،  حق الزحمه  است  بدیهي 

اعتبارات مربوطه قابل پرداخت مي باشد. 

مهر و امضاء
رئيس آموزش و پرورش منطقه
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                باسمه تعالي             نمونه برگ شماره 6
» ابالغ ویژه ي عوامل خدماتی«          شماره:   
جناب آقاي               تاریخ:

سرکار خانم               پيوست: 
عنوان  به  شود  مي  داده  ماموریت  ابالغ  این  موجب  به  احترام؛  و  با سالم 
که  استان   / منطقه   / مدرسه  دانش آموزان  بازدید   / اردو  برنامه  نيروي خدماتي 
مي شود  برگزار   ..................... محل  در    ................. لغایت   .............. تاریخ  از 

زیرنظر سرپرست با توجه به شرح وظایف مربوطه انجام وظيفه نمایيد . 
محل  از  کار،  انجام  گزارش  ارائه  از  پس  شما،  حق الزحمه  است  بدیهي 

اعتبارات مربوطه قابل پرداخت مي باشد. 

مهر و امضاء
رئيس آموزش و پرورش منطقه


