آنیی انهم اردواهی دانشآموزی
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مصوب نهصد و شصت و ن ( )965ه ور ی عا ي آ وزش و رپورش ،اترخي 7398/4/71
( ربرسي شده رد جلسات  969 ، 955 ،957و )965

مقدمه
اردو و فعالیتهای اردویی بخشی از جریان تعلیم وتربیت است كه دانشآموززان براسواس عالیو و
رغبتهای خزد در آنها شركت میكنند .برگزاری هدفمند ،ایمن و با برنامه اردوها ،ضمن كیفیت بخشی به
برنامههای رسمی و غنیسازی اوقات فراغت دانشآمززان ،میتزانود بسورر زز را بورای شناسوایی و رشود
مرزازن اسرعداد دانشآمززان در ساحتهای ششگانه تعلیم و تربیت فراهم آورد.
به اسرناد مفاد سند تحزل بنیادین آمززش و پرورش ،بهویژه هدف عملیاتی  ،6آییننامه اردوهای
دانشآمززی به شرح زیرتصزیب میشزد.
ماده -1تعریف اردو
سفر دانشآمززان با مقاصد علمی ،آمززشی ،فرهنگی ،تربیری ،ورزشی ،عبادی ،سیاسوی ،زیوارتی و سویاحری
است .بازدیدها ،همایشها ،مسابقات ،جشنزارهها ،المپیادها و مجامع دانشآمززی در سطح كشزری ،مشمزل
مفاد این آییننامه میشزد.
ماده -2اهداف
 -1ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی ،رشد و شكزفایی اسرعدادها و تقزیت روحیه نشوا و شوادابی در
دانشآمززان
 -2زمینه سازی برای تحق اهداف آمززشی و تربیری برون مدرسه ای در ساحتهای تربیری
 -3افزایش آگاهیهای عمزمی دانش آمززان و كسب تجربه و مهارتهای زندگی در زمینههوای مخرلو
فرهنگی ،اجرماعی ،اخالقی ،اقرصادی ،جغرافیایی و تاریخی
 -4ایجاد زمینه تعامل و تبادل تجربیات دانشآمززان با هم درحززههای فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،علمی
و آمززشی
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 -5تزسعه و تقزیت فرهنگ گردشگری و ایرانگردی و آشونایی بوا میورا

ارزشومند فرهنوگ ایرانوی

اسالمی
ماده -3اصول و ارزشها
 -1تقزیت و گسررش تربیت اسالمی و ارزشهای اخالقی با تأكید بر هزیتیابی و تقزیت وحودت و انسوجا
ملی

 -2تقزیت مهارتهای كارگروهی با مشاركت فعال دانشآمززان در برنامههای اردویی
 -3هماهنگی و همسزیی برنامهها با نیازهای عاطفی ،اجرماعی و جسمی شركتكنندگان برای توامین رضوایت
آنان

 -4رعایت اقرضائات جنسیری و رشدی دانشآمززان در دورههای تحصیلی
 -5ایجاد جذابیت ،تنزع بخشی و نشا آوری در برنامهها و فعالیتهای اردویی
 -6تأمین امنیت فردی و گروهیدانش آمززان
برگزاری اردو
ماده -4برنامه اردوها به صزرت مدرسهای (مراكز آمززشی و پرورشی) ،شهرسرانی ،اسرانی ،قطبی و
كشزری تنظیم و با اخذ مجزز از مراجع زیر و با رعایت مفاد این آییننامه ،اجرا میشزد.
 -1اردوی مدرسهای در محدوده شهرسران ،با مزافقت شزرای مدرسه ،برگزار میشزد.
 -2برگزاری اردوی درون اسرانی خارج از محدوده شهرسران ،مسرلز اخذ مجزز از شزرای مدرسه و اداره
آمززش و پرورش محل است.
 -3برگزاری اردوهای برون اسرانی ،مسرلز اخذ مجزز از مراجع مذكزر در بند  2این ماده و اخذ مزافقت
ادارهكل آمززش و پرورش اسران مربز است.
 -4مجزز برگزاری اردوهای قطبی و كشزری ازسزی معاونتها ،سازمانها و مراكز ذیربط در سطح
وزارت آمززش و پرورش صادر میشزد و برنامههای اجرایی آن قابل تفزیض به اسران میزبان
است.
تبصره -محدوده جغرافیایی درون و برون شهرسرانی هر اسران ،تابع تقسیمات كشزری است.
ماده -5برای برگزاری اردو ،تفكیك دانشآمززان بر اساس جنسیت و دوره تحصیلی ،الزامی است.
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تبصره  -در مناط روسرایی و عشایری و نیز مراكز آمززش و پرورش اسرثنایی دوره ابردایی ،برگزاری اردو
برای دانشآمززان مخرلط چندپایه ابردایی و دوره پیش دبسرانی با رعایت نكات تربیری بالمانع
است.
ماده -6سرپرسران و مربیان اردوها باید از بین افراد آمززشدیده و تزانمند و مرناسب با جنسیت و دوره
تحصیلی دانشآمززان انرخاب شزند .در اردوهای دوره پیشدبسرانی ،مدارس چندپایه ،مدارس
ابردایی و مدارس با نیازهای ویژه ،اسرفاده از سرپرست یا مربّی ،صرف نظر از جنسیت آنان،
بالمانع است.
تبصره -1برای برگزاری اردوی مدارس ابردایی پسرانه كه تزسط آمززگاران زن اداره میشزد ،انرخاب و
اعزا مربی زن بالمانع است.
تبصره -2در اردوهای چند روزه برون شهرسرانی دخرران ،انرخاب و اعزا مربی مرد همراه ،بر اساس
شاخصهای مربز  ،الزامی است .همراهی دبیران مرد مرتبط در بازدیدهای علمی و آمززشی
دخرران ،در حدّ ضرورت ،بالمانع است.
ماده -7برگزاری اردو در ایّا برگزاری امرحانات و یك هفره قبل از آن ممنزع است.
تبصره -دوره ابردایی(با تزجه به تزصیفی بزدن ارزشیابی تحصیلی تربیری) ،مشمزل ماده فزق نمیباشد.
ماده -8برگزاری اردوی یكروزه خارج از محدوده شهرسران در دورههای اول و دو ابردایی ،مجاز خزاهد
بزد و در دوره پیشدبسرانی ،ممنزع است.
تبصره -1شركت دانشآمززان دوره اول و دو ابردایی ،حسب ضرورت در اردوهای چند روزه (حداكثر
یك هفره) و خارج از شهرسران صرفاً در المپیادها ،فعالیتهای ورزشی(درچارچزب ضزابط
فدراسیزن ورزش دانشآمززی) ،جشنزارهها و مسابقات اسرانی و كشزری ،با اخذ مجزز از
معاونتهای مربز وزارت آمززش و پرورش و رعایت سایر مقررات ،بالمانع است.
تبصره -2برگزاری اردوی خارج از محدوده شهرسران صرفاً برای دانش آمززان پایه ششم ابردایی ،حداكثر
به مدت سه روز و دو شب مجاز است.
ماده -9برگزاری اردوی دانشآمززی تزسط سایر دسرگاههای اجرایی ،نهادها و سازمانها ،اشخاص حقیقی
و حقزقی غیردولری ،منز به احراز صالحیت و اخذ مجزز از آمززش و پرورش است .مراجع
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مذكزر مكلفند در تما مراحل اجرای اردو ،ضزابط و مقررات این آییننامه ،شیزهنامه مربز و سایر
قزانین را رعایت كنند.
تبصره -برگزاری اردو برای گروههای سنی دانشآمززان ،بدون رعایت مفاد این آییننامه و سایر مقررات
مربز  ،از سزی مزسسات و اشخاص حقیقی و حقزقی غیردولری ممنزع است و در صزرت عد
تزجه و ارتكاب تخل  ،برابر مقررات مربز رفرار خزاهد شد.
ماده -11ایمنی
 -1دانش آمززان و عزامل اجرایی اردو باید از بیمه حزاد

و درمان برخزردار باشند.

 -2اخذ رضایت نامه كربی ولی یا قیم قانزنی دانشآمزز الزامی است.
 -3وسایل نقلیه مزرد اسرفاده ،الزاماً باید ازشركتهای مسافربری معربر تأمین شزد .اسرفاده از قطار در
صزرت در دسررس بزدن ،ضروری است.
 -4برای آمد و شد دانشآمززان با قطار ،هزاپیما ،كشری و وسایل نقلیه مجازدریایی ،رعایت ضزابط و
اسرانداردهای مربز  ،الزامی است.
 -5حركت وسایل نقلیه اردویی در شب و شرایط آب و هزایی نامناسب ،ممنزع است.
تبصره -در تهیه شیزهنامه این آییننامه ،زز است به سایر مزارد ایمنی و ضروری تزجه شزد.
ماده -11منابع مالی
اعربارات مزرد نیاز اردوها از منابع زیرتأمین میشزد:
 -1از محل بزدجه عمزمی
 -2مشاركت اولیای دانشآمززان
 -3كمكهای خیرین ،دسرگاهها ،سازمانها و نهادهای برونسازمانی
 -4از محل منابع اخرصاصی(درآمد حاصل از اردوگاهها ،اجرای قانزن شزراهای آمززش و پرورش و)...
تبصره  -1وزارت آمززش و پرورش مزظ

است برنامه سازنه برگزاری اردوهای دانشآمززی(تعداد و

اعربار مزرد نیاز) در سطزح ملی و اسرانی را كه اعربار آن از محل بزدجه عمزمی تأمین میشزد ،به
تأیید سازمان برنامه و بزدجه كشزر برساند.
تبصره -2منابع مالی اردوهای مدارس غیردولری مطاب قانزن تأسیس و اداره مدارس و مراكز غیردولری
مصزب  05/90/14مجلس شزرای اسالمی است.
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تبصره -3نهادها ،تشكلها و سایر دسرگاههای دولری و غیردولری خارج از آمززش و پرورش كه مرقاضی
برگزاری اردوی دانشآمززی هسرند ،مزظفند نسبت به تأمین اعربارات زز برای برگزاری اردو از
محل منابع مالی خزد اقدا كنند.
ماده -12نظارت و ارزشیابی
 -1نظارت بر اجرای مطلزب و اثربخش اردوها و رعایت قزانین و مقررات ،بهعهده واحدهای ذیربط
در ادارات آمززش و پرورش شهرسران ،اسران و دفاتر سرادی وزارت آمززش و پرورش ،خزاهد
بزد.
 -2نظارت بر اردوی مدرسهای و ارزشیابی آن ،تزسط مدیر و با مشاركت شزرایمدرسه و انجمن اولیا
و مربیان مدرسه ،صزرت میگیرد.
 -3محل برگزاری اردو و مسیر آن به منزله مدرسه محسزب میشزد و دانشآمززان و عزامل اجرایی
اردو مزظفند مقررات انضباطی مدرسه و قزانین مربز را رعایت كنند.
 -4مسئزلیت برگزاری اردو به عهده مدیر ،سرپرست اردو و عزامل اجرایی است و هرگزنه عدول از
مقررات و مفاد این آییننامه و شیزهنامه مربز
تخل

از سزی برگزاركنندگان و عزامل اجرایی اردو،

محسزب میشزد و با مرخلفان ،حسب قانزن و مقررات مربز  ،رفرار خزاهد شد.

 -5وزارت آمززش و پرورش ضمن نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و شیزهنامه مربز

و

ارزشیابی از تحق اهداف برنامه اردو ،گزارش ارزشیابی اجرای این آییننامه را به صزرت سازنه به
شزرایعالی آمززش و پرورش ارائه دهد.
ماده -13پرداخت حقالزحمه
 -1برای عزامل اجرایی اردو ،ابالغ و حكم مأمزریت صادر میشزد.
 -2پرداخت فزقالعاده مامزریت و ح الزحمه عزاملاجرایی اردوها در مدارس دولری(سرپرست،
مربیان و سایر عزامل) ،از محل اعربارات پیش بینی شده ،قابل پرداخت میباشد.
 -3ح الزحمه عزامل اجرایی مدارس غیردولری ،تابع قانزن تأسیس و اداره مدارس ،مراكز آمززشی و
پرورشی غیردولری و دسرزرالعملها و آییننامههای مربز خزاهد بزد.
 -4در سایر نهادها و دسرگاههای دولری دارای ضزابط و مقررات مالی خاص ،پرداخت ح الزحمه
عزامل اجرایی اردوها ،مطاب مقررات دسرگاه مربز خزاهد بزد.
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ماده -14وزارت آموزش و پرورش موظف است:
 -1برای افزایش ایمنی ،نظارت،كنررل و ارتقای كیفیت اجرای برنامههای اردوها ،سامانه اردویی تهیه و
اجرا كند .این سامانه ،برگزاری اردوها را از سطح مدرسه تا سراد وزارت آمززش و پرورش كنررل و
پایش میكند.
 -2شیزهنامههای اجرایی و مالی این آییننامه را ،حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این مصزبه،
تهیه و با امضای وزیر ،ابالغ نماید.
ماده -15مقررات مغایر
با تصزیب این آییننامه ،سایر مقررات مغایر لغز میشزد.

موضوع :آیین نامه اردوهای دانش آموزی در نهصد و شصتت و پنممتین( )965جلسته شتورای عتالی
آموزش و پرورش ،تاریخ  1398 /4/17به تصویب رسید.
مهدی نوید

سید جواد حسینی

دبیر شورا

رئیس جلسه

آییننامه اردوهای دانشآموزی ،مورد تأیید است ،به اجرا گذاشته شود.
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورایعالی آموزش و پرورش

پیوست
تعاریف :
مدرسه :ازمهمترين نهادهاي اجتماعي ،تربيتي و آموزشي و اصليترين ركن تعليم وتربيتاست كه به منظور تربيت
صحيح دانشآموزان در ابعاد ديني ،اخالقي ،علمي ،آموزشي ،اجتماعي و كشف استعدادها و هدايت و رشد متوازن
روحي ومعنوي وجسماني آنان براساس اهداف مصوب دورههاي تحصيلي ،برابر ضوابط و دستورالعملهاي
وزارتآموزش و پرورش تأسيس و اداره

ميشود1.

 -1آیین نامه اجرایی مدارس
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شهرستان :محدوده جغرافيايي معين كه از بهم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي ،اجتماعي،
اقتصادي ،سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آوردهاند ،گفته

ميشود1

تبصره -در مواقعي كه شهرستان داراي چند منطقه و ناحيه باشد ،مجوز اردوي برون شهرستاني توسط اداره آموزش
و پرورش محل تحصيل دانشآموزان صادر ميشود.
استان :محدوده جغرافيايي معين كه از هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيتهاي سياسي،
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و طبيعي تشكيل

ميشود2.

قطب :از هم پيوستن چند شهرستان يا استان همجوار تشكيل ميشود.
كشور :واحد جغرافيايي كه از چند استان تشكيل يافته و بزرگترين واحد سياسي را تشكيل ميدهد .اين واحد
معموالً از يك نظام حكومتي كه در محلي به نام پايتخت متمركز است ،پيروي مي كند.
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مرز :آخرين حد قلمرو زميني ،هوايي و دريايي و تحتاالرضي هر كشور را مرز آن كشور ميگويند .مرز مهمترين
عامل تشخيص و جدايي سرزمين يك كشور از كشور همسايه

است4.

عواملاجرایي :عوامل اجرايي اردو شامل افرادي است كه در اجراي برنامه اردو نقش دارند.
اردوی مدرسهای :اردويي است كه از سوي مسئولين مدرسه يا كانون فرهنگي تربيتي و ساير مراكز مشابه آموزشيي
و پرورشي برنامهريزي و اجرا ميشود.
تبصره -پژوهشسراها ،دارالقرآنها ،كانون هاي ورزشي و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي(داراي مجوز از آميوزش
و پرورش) با اخذ مجوز از مراجع ذيربط متناسب با سطح برگزاري و با رعايت مفياد ايين آييينناميه مييتواننيد اردو
برگزار نمايند.
اردوی فرامدرسهای :اردويي است كه برنامهريزي و اجراي آن از سوي ادارات آموزش و پيرورش شهرسيتان ،اسيتان
يا كشور انجام ميشود.
سامانه اردویي :سامانهاي كه براي كنترل و نظارت بر اردوهاي دانشآموزي خارج از محدوده شهرستان (از مدرسه
تا ستاد) ايجاد شده و در تعامل با دستگاههاي اجرايي و انتظامي و با بهره گرفتن از همه ظرفيتهاي موجود ،براي
نظارت و كنترل بهتر اردوها ايجاد ميشود.

 -1ماده  7قانزن تعاری

و ضزابط تقسیمات كشزری وزارت كشزر (.)1330

 ،2ماده  0قانزن تعاری

و ضزابط تقسیمات كشزری وزارت كشزر (.)1330

 -3مزسسه جغرافیایی و كارتزگرافی گیراشناسی (گیراشناسی نزین كشزرها ) چاپ (.)1332
 -4مركز مطالعات خلیج فارس
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