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پیشگفتار
امروزه انسان توانسته است مرزهای دانش را درنوردد و 
بیشترین امکانات را در اختیار گیرد. و همچنان نیز به سرعت 
پیش رود، تا بهترین و عالی ترین زندگی را برای خود رقم 
بزند. اما با وجود تمامی تالش ها، نتیجه ی عکس گرفته 
با همه پیشرفت های  و  گردیده است  او سلب  آرامش  و 
دارد  وجود  وی  پیرامون  که  روزافزون  امکانات  و  علمی 
نتوانسته است از دردهای خود بکاهد. حال  این ضرورت 
به نظر می رسد که برای رسیدن به ساحل آرامش عالوه بر 
آسایش، کسب یکسری از مهارت های عملی و علمی در 
قالب مهارت های زندگی الزم است، زیرا مشکل بشر امروز 
مقوالت متعددی از جمله سالم زیستن، شاداب زیستن، 

آرام زیستن، معنوی زیستن و اخالقی زیستن است.
بیشترین  می بایست،  مهم  به  این  رسیدن  برای 
سرمایه گذاری را برای نسل نوجوان و جوانان مصرف کرد 
از توانایی  های  که مجموعه ای  تا مهارت های زندگی را 
افراد هستند و زمینه ی سازگاری و رفتار مثبت و مفید آن ها 
را فراهم می نماید و به فرد کمک می کند تا مسئولیت ها و 
نقش اجتماعی خود را بپذیرد و به شکل مؤثرتری عمل 
نماید. یعنی اول خود را بشناسد، سپس باور کند و بعد از 
آن به شکل مؤثر و مفید ظاهر شود. در  این حالت فرد قادر 
می شود تا دانش، نگرش و ارزش های وجودی خود را به 
توانایی های واقعی و عینی مبدل کند و نیروهای وجودی 
خود در جهت شادابی، خالقیت، ابتکار و نوآوری و  ایجاد 
زندگی مثبت برای خود و دیگران به کار گرفته و احساس 

بودن و گام برداشتن به سمت شدن را تجربه نماید.
برای  است  تالشی  حقیقت  در  تشکیالتی  های  آموزش 
است.  زیستن  هم  برای  و  زیستن  هم  با  و  زیستن،  بهتر 
کسب مهارت های عملی به دانش آموزان کمک می کند که 
با مشکالت زندگی به شیوه ی مثبت برخورد نموده تا به 

موفقیت بیشتری نائل شد.

سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی  ایران



ویژه ا عضا ءپیشتاز و فرزانه

بخش اول
 اساسنامه سازمان دانش آموزی 

جمهوری اسالمی ایران
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ماده 1 – تعریف

 به منظور اعتالی شخصیت دینی، اخالقی، عقالنی، عاطفی، 
علمی و اجتماعی دانش آموزان و ایجاد زمینه ی مشارکت همه 
اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی،  آنها در زمینه های  جانبه ی 
با  و غیردولتی  عمومی  و هنری، سازمانی  سیاسی، ورزشی 
عنوان سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران با مقررات 

خاص تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تشکیل می شود.

ماده 2 – اهداف

الف( زمینه سازی تعلیم و تربیت اسالمی دانش آموزان در ابعاد 
مختلف فردی و اجتماعی برای کسب فضایل اخالقی و کماالت 

انسانی بر اساس تعالیم عالیه اسالم ناب محمدی)ص(.

ب( زمینه سازی برای بسط مشارکت فعال دانش آموزان در 
عرصه های مختلف انقالب و کشور. 

فراغت  اوقات  از  مفید  استفاده  برای  ج( برنامه ریزی 
دانش آموزان و آماده سازی آنان برای پذیرش مسئولیت های 

فردی و اجتماعی.

د( ترویج الگوها و اسوه های انقالبی، اسالمی و ملی در بین 
دانش آموزان.

ه( تقویت روحیه ی تعاون، نیکوکاری، نوع دوستی و کمك به 
دیگران و ترغیب به رعایت نظم و انضباط اجتماعی و روحیه 

قانون گرایی و احترام به قانون در جامعه. 

و( مشارکت در ارتباطات بین المللی دانش آموزان به ویژه با 
دانش آموزان کشورهای اسالمی.

ز( ایجاد عالقه و ایمان به فرهنگ خودی، خودباوری و توجه 
به شعار نه شرقی و نه غربی. 
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ماده 3- اصول كلی حاكم بر سیاست ها، فعالیت ها و برنامه ها

بر اساس ماده 3 اساسنامه سازمان دانش آموزی جمهوری 
و  فعالیت ها  سیاست ها،  بر  حاکم  کلی  اصول  ایران  اسالمی 

برنامه ها به شرح زیر می باشد: 

ملی  اسالمی،  ارزش های  و  اصول  حفظ  به  اهتمام   -  3/1
قانون  و  از حریم والیت  پاسداری  ویژه  به  اسالمی  انقالب  و 
مختلف  فعالیت های  سازماندهی  و  دادن  شکل  در  اساسی 

دانش آموزان

انسانی  و  اسالمی  اخالقی،  ارزش های  از  پاسداری   -  3/2
درکلیه شئون سازمان 

3/3 - تالش برای تحت پوشش قرار دادن آحاد دانش آموزان 
و گروه های سنی کمتر از 18 سال

3/4 - توجه به نیاز، عالقه، استعداد و قابلیت های اعضای 
و  فردی  ی  جانبه  رشد همه  برای  و تالش  پوشش  تحت 

اجتماعی آنان 

3/5 - مشارکت فعال اعضاء در همه ی عرصه های فعالیت 
سازمان 

از ظرفیت های موجود  3/6 - بهره برداری مناسب و درست 
از فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی جامعه  اعم   ملی 
3/7 - ایجاد زمینه های خود اتکایی در انجام مأموریت های 

 سازمان اعم از انسانی و منابع مالی 
3/8 - حضــور در کلیه عرصــه های توسعه کشـــور اعــم از 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره به منظــــور 
ارتقای توانمندی های فردی و اجتماعی دانش آموزان متناسب 

 با مقتضیات سنی، اجتماعی و محل جغرافیایی 
3/9 - عدم تمرکز در انجام وظایف محوله و تفویض اختیار به 

 سطوح منطقه ای و آحاد نیروهای مرتبط با سازمان 
3/10 - ایجاد هویت ملی و اسالمی و تقویت روح جمعــــی و 

 سازمان پذیری ازطریق نشان ها و عالئم 
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کلیه فعالیت ها با برنامه های  3/11 - رعایت اصل همآهنگی 
 تعلیم و تربیت عمومی کشور 

3/12 - تأکید بر انجام فعالیت ها به شیوه کار گروهی، پویا 
و فعال

برنامه های  اجرای  و  برنامه ریزی ها  در  تداوم   -  3/13
تربیتی

صفات  و  روحیات  ایجاد  و  مهارت ها  تعلیم  بر  تأکید   -  3/14
مطلوب از طریق فعالیت های عملی

ماده 4 – وظایف 

و  و اعضای وابسته  – جلب مشارکت مخاطبان اصلی   4/1
مردمی برای تحقق اهداف سازمان.  

داوطلبانه  آوردن  در  عضویت  به  برای  الزم  اقدام   –  4/2
دانش آموزان. 

4/3 – برنامه ریزی برای فعالیت های پرورشی دانش آموزان در 
خارج از مدرسه. 

4/4- پژوهش، آموزش و مشاوره برای افزایش توانمندی های 
دانش آموزان عضو. 

4/5- سازماندهی و هماهنگی برای جلب حمایت های ملی 
و محلی. 

جلب  طریق  از  سازمان  نیاز  مورد  منابع  تامین   -4/6
مشارکت های مردمی در کنار کمک های دولت 

4/7 –  اجرای روش های تربیتی مناسب برای رشد اعتقادی 
و اخالقی اعضا. 

از فضاهای پرورشی موجود در  و موثر  4/8- استفاده مفید 
کشور و توسعه و تجهیز فضاهای مناسب برای فعالیت سازمان. 
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آموزش مربیان  و  برنامه ریزی برای شناسایی، جذب   -4/9
واجد صالحیت و داوطلب به منظور آماده سازی آنان برای 

اداره گروه های سازمان یافته دانش آموزی. 

4/10- برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی، علمی و نیز تشکل های 
و  اطالعات  تبادل  برای  کشور  از  خارج  و  داخل  در  مشابه 

تجربیات و همکاری های مشترک از طریق مراجع مسئول. 

4/11 – برگزاری گرد همایی، همایش، جشنواره، اردو، مسابقات 
فرهنگی و ورزشی، کنگره ها و مجمع های گوناگون برای اعضا. 

و  فراگیری  به  عضو  آموزان  دانش  ترغیب  و  تشویق   –  4/12
استفاده از شیوه های تعاون در فعالیت های مختلف اقتصادی 

و اجتماعی در واحدهای آموزشی.  

ماده 5 – اعضا 

اعضای سازمان، دانش آموزان می باشند و سازمان می تواند 
از مربیان و معلمان به عنوان همکاران افتخاری استفاده نماید. 

 ماده 6  -  اركان  
6/1-  هیات امنا         

6/2- شورای برنامه ریزی      

6/3 - رئیس سازمان         

 6/4 - مجمع عمومی)کنگره(

 ماده 7 -  تركیب اعضای هیات امنا 
 1- وزیرآموزش و پرورش )رئیس هیات امنا(.

 2- معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان تربیت بدنی. 
 3-دبیرشورای عالی جوانان. 
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 4- فرمانده نیروی مقاومت بسیج یا نماینده تام االختیار او. 
 5- رئیس اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان. 

 6- مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 
7- چهار نفر از اعضای اصلی سازمان )دو پسر- دو دختر( به 

 انتخاب مجمع نمایندگان اعضاء. 
8- دو نفر از میان همکاران افتخاری سازمان ) یك نفر زن- یك 

 نفرمرد ( به انتخاب مجمع عمومی. 
9- دو نفر از افراد مطلع و صاحب نظر در امور پرورشی 

 نوجوانان و جوانان به انتخاب وزیر آموزش و پرورش. 
 10- دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش با انتخاب وزیر. 

11- معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش )نایب رئیس هیات 
 امنا(. 

 تبصره1- رئیس سازمان دانش آموزی دبیر هیات امنا می باشد. 
تبصره2- احکام هیات امنا توسط وزیر آموزش و پرورش صادر 

 می شود. 
تبصره3-دانش آموزان در دور اول به پیشنهاد رئیس سازمان 
و در دوره های بعدی با رأی اعضای کنگره سازمان انتخاب 

 خواهند شد.
تبصره4- مصوبات هیات امنا با رأی)دو سّوم( اعضاء و تأیید 

ریاست هیات امنا قابل اجرا خواهد بود. 

 ماده 8 -  وظایف هیات امنا 
8/1- سیاستگذاری و تعیین خط مشی های کلی سازمان و 

 نظارت بر تحقق اهداف آن. 
 8/2- تصویب برنامه های ساالنه و توسعه سازمان. 

 8/3- تأیید رئیس سازمان برای انتصاب. 
8/4- تصویب چگونگی تشکیل و ترکیب شوراهای 

برنامه ریزی استان ها و شهرستان ها و همچنین نحوه انتخاب 
 نمایندگان اعضا در ارکان سازمان. 

8/5- بررسی گزارش های مالی و عملکرد سازمان و تصویب 
 آن. 

 8/6- بررسی و تأمین منابع مالی و بودجه ساالنه سازمان. 
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8/7- تصویب ساختار و تشکیالت سازمان بر اساس مقررات 
 عمومی. 

 ماده 9 -  تركیب اعضای شورای برنامه ریزی 
 9/1- رئیس سازمان دانش آموزی )رئیس شورا(. 

 9/2- یك نفر از معاونان سازمان دانش آموزی )عضو و دبیرشورا(. 
انتخاب وزیر  9/3- یك نفر از شخصیت های فرهنگی به 

 آموزش و پرورش. 
پرورشی به پیشنهاد معاون  معاونت  9/4- دو نفر از حوزه 

 پرورشی و تأیید وزیر آموزش و پرورش. 
 9/5- دو نفر از نمایندگان اعضای اصلی. 

تبصره : احکام اعضای منتخب شورای برنامه ریزی توسط 
وزیرآموزش و پرورش برای مدت 4 سال صادر می شود. 

 ماده 10 – وظایف شورای برنامه ریزی
10/1- تصویب آئین نامه ها و ضوابط مربوط به فعالیت های 

 سازمان. 
به  نامه ها و ضوابط اجرایی مربوط  10/2- تصویب آئین 

اعضاء.   فعالیت های 
 10/3- پیشنهاد برنامه های سازمان به هیات امنا. 

10/4- پیشنهاد ساختار سازمانی و شرح وظایف و نحوه تشکیل 
 شورای برنامه ریزی استان ها و شهرستان ها به هیات امنا. 

10/5- تصویب آئین نامه و ضوابط انتخاب نمایندگان اعضا 
در ارکان سازمان و همچنین ضوابط چگونگی شکل گیری و 

 گروه بندی مجمع های اعضا. 
 10/6- تصویب برنامه همکاری های سازمان با سایردستگاه ها. 

 10/7- برنامه ریزی برای اجرای مصوبات هیات امنا. 

ماده 11 – رئیس سازمان

رییس سازمان که مسئولیت اجرای برنامه ها و وظایف سازمان 
و  آموزش و پرورش  پیشنهاد وزارت  به  بنا  دار است  راعهده 
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تأیید هیات امنا و با حکم وزیر آموزش  و  پرورش برای مدت 
4سال منصوب و تحت نظارت معاونت پرورشی انجام وظیفه 

می نماید.

ماده 12 – شوراهای برنامه ریزی استان ها و شهرستان ها

سازمان برای برنامه ریزی و انجام هماهنگی و پشتیبانی الزم 
در سطح استان ها و شهرستان ها دارای شوراهای برنامه ریزی 

می باشد.

شوراها با  این  تشکیل  و چگونگی  تبصره: ترکیب، وظایف 
پیشنهاد شورای برنامه ریزی مرکز و تصویب هیات امنا خواهد 

بود.

  
ماده 13 – مجمع های اعضا و تشكیالت اجرایی 

مجمع های اعضا به منظور اعمال نظریات و مشارکت فعال 
تشکیل  فعالیت ها  و اجرای  عضو در مدیریت  آموزان  دانش 
می شود. ترکیب، وظایف و نحوه انتخاب این مجمع ها توسط 
به  برنامه ریزی  شورای  از تأیید  و پس  تهیه  سازمان  رئیس 

تصویب هیات امنا خواهد رسید.

ماده 14- منابع و امكانات 

14/1 –  حق عضویت.

14/2- کمک های مالی و تجهیزاتی وزارت آموزش و پرورش. 

14/3- درآمدهای حاصل از فعالیت های سازمان. 

14/4- کمک های داوطلبانه، اعانات و هدایای اشخاص حقیقی 
و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و نهادهای انقالب اسالمی. 

14/5-  استفاده از کمک های مستمر دولت متناسب با رشد 
فعالیت ها و برنامه های سازمان. 
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تبصره: بخشی از نیروهای مورد نیاز سازمان از طریق مأمور 
دستگاه های  سایر  و  آموزش و پرورش  وزارت  کارکنان  نمودن 
مزایای  و  حقوق  پرداخت  منابع  شد.  خواهد  تأمین  دولتی 
این گونه کارکنان از محل بودجه دستگاه های دولتی مربوط 
و به عنوان بخشی از کمک دولت به سازمان منظور و تأمین 

خواهد شد. 

اساسنامه فوق در 14 ماده و 7 تبصره در جلسه 441 مورخ 
1378/2/21 به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید. 
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         سازمان دانش آموزی
اجتماعی  برای  تربیت  تربیتی،  است  تشکیالتی 
در  مفید  حضور  برای  آنها  نمودن  آماده  و  دانش آموزان 

عرصه های مختلف زندگی و پذیرش مسئولیت در آینده.

تاریخچه سازمان 
برای شناخت حیات اجتماعی سالم در کنار آموزش های 
رسمی و نظری، باید با زندگی عملی منطبق بر آرمان های 
اسالمی و ملی آشنا بود. بهترین روش برای رسیدن به  این 
هدف شرکت در فعالیت های گروهی و  ایجاد رقابت سالم 
و بهترین محل برای اجرا و تحقق آن طراحی تشکیالتی 

پویا و هماهنگ است. 
انحالل سازمان پیش آهنگی  ایران در سال  به دنبال  لذا 
سال  در  امام)ره(  پویندگانراه  نام  به  تشکیالتی   ،1364
1372 زیر نظر معاونت پرورشی و تربیت بدنی شروع به 
فعالیت نمود که با تصویب قانون توسعه و تقویت بسیج 
در  بسیج  پویندگان  تشکیالت  همنامی  و  دانش آموزی 
مقطع راهنمایی، نام تشکیالت پویندگان آموزش و پرورش 
تغییر یافت و برای پسران تحت عنوان پیشتازان و برای 
دختران تحت عنوان فرزانگان تغییر نام داده و به فعالیت 

خود ادامه داد. 
سازمان  به  خود  فعالیت  ادامه  منظور  به  تشکیالت  این 
در 78/2/21  که  ایران  اسالمی  جمهوری  دانش آموزی 
تشکیل  ایران  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  تصویب  با 

گردید، منتقل شد. 
در سال 1394 نام تشکیالت،پیشتازان و فرزانگان نامیده 
شد که در دوره متوسطه اول با عنوان پیشتازان و فرزانگان 
و  پیشتازان  عنوان  با  دوم  متوسطه  دوره  و در  شایسته 

فرزانگان جوینده شناخته می شوند.  
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تشكیالت پیشتازان و فرزانگان 
از  مشخصی  تعداد  به  فرزانگان  و  پیشتازان  تشکیالت 
و  هدایت  با  که  می شود،  اطالق  داوطلب  دانش آموزان 
نظارت مربی به منظور دست یابی به اهداف تربیتی و 
کسب مهارت های مفید اجتماعی از طریق آموزش و تمرین 
زندگی جمعی در قالب گروه و تیم دور هم جمع می شوند 
و با داشتن وظایف مشخص و تقسیم کار برای رسیدن به 
 تربیت اجتماعی سالم و الهی، همکاری و تالش می کنند.  
جمهوری  دانش آموزی  سازمان  نظر  زیر  تشکیالت  این 

اسالمی ایران اداره می شود. 

اهداف كلی 
کسب  جهت  اسالمی  و تربیت  تعلیم  سازی  زمینه   

فضایل اخالقی و کماالت انسانی 
 توانمند کردن اعضا برای با هم زیستن و بهتر زندگی 

کردن در طبیعت 
 تقویت قابلیت های فردی و گروهی و استفاده بهینه از 

اوقات فراغت 

اهداف جزئی
ائمه  و  اسالم)ص(  پیامبر  سیره  دادن  قرار  الگو   

معصومین)ع( در زندگی 
 افزایش مشارکت اعضا در فعالیت های گروهی و تقویت 

روحیه تعاون و همکاری 
 افزایش حس مسئولیت پذیری در اعضا 

و  و  ایجاد خالقیت  اعضا  استعداد  و رشد   شکوفایی 
ابتکار 

در  نفس  به  اعتماد  تقویت  و  خوداتکایی  کارآفرینی، 
اعضا 

جامعه پذیری و کسب مهارت های اجتماعی 
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 آشنا نمودن اعضا با حقوق فردی و احترام به حقوق 
دیگران 

گاهی از چگونگی آغاز آفرینش   سیر و سیاحت در زمین و آ
 شناخت هویت ملی و دینی

 آشنایی با مسئله محیط زیست و کوشش در حفظ و 
نگهداری آن

 
هویت تشكیالتی 

از  گرفته  بر  فرزانگان  و  پیشتازان  تشکیالتی  هویت 
رهنمودهای ارزنده رهبر معظم انقالب است که فرمودند: 
این  اساس   بر  است.  اسالمی  هویت  ایرانی  ما  هویت 
اعضای  رفتار  و  اعمال  بر  حاکم  ارزش های  رهنمود 
اسالم  ارزش های  همان  فرزانگان  و  پیشتازان  تشکیالت 

عزیز و افتخارات میهن اسالمی ایران است. 
منظور از هویت تشکیالتی یعنی دانستن مفاهیم، اصول 
آن  مفاد  به  نمودن  عمل  و  داشتن  تشکیالت ،  ایمان 

می باشد.
از  برخورداری  بر  عالوه  فرزانگان،  و  پیشتازان  تشکیالت 
اصول و مبانی مشترك با سایر تشکل ها، دارای ویژگی 
نظم،  ایجاد  موجب   آن  رعایت  که  بوده  هویتی  خاص 
انسجام، اتحاد و وحدت رویه بین اعضاء می شود که  این 

ویژگی ها شامل:
و  سالم  عالمت،  شعار،  روش،  منش،  تشكیالت،  آرم 
احترام و نحوه دست تشكیالتی، قول و پیمان و میثاق 
سازمانی، سرود ملی، سوگند پرچم، سرود پیشتازان و 

فرزانگان، كارت شناسایی، لباس فرم می باشد. 
وقتی می توانیم بگوییم که یک عضو دارای روحیه و هویت 

تشکیالتی است که:
- موارد مفاد هویت و روحیه تشکیالتی را از حفظ باشد.

- معنی و مفهوم آنها را بداند و بتواند اکثر آنها را بیان کند.
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- به مواد و مفاد هویت تشکیالت  ایمان و اعتقاد داشته و 
با تمام وجود دستورات آن را در زندگی به کار گیرد.

- التزام عملی به جزء به جزء مواد و مفاد روحیه تشکیالتی 
را داشته و نشان دهد در مسیر عمل به هریک از آن موارد 

گام بر می دارد.
تا به گفتار خود عمل نکنند           هیچ در دیگران اثـــر نــکنـنــد

میان  از  که  می شود  اطالق  شخصی  به  مربی:  تعریف 
یا  رسمی  معاونین  و  مدیران  دبیران،  معلمان،  مربیان، 
پیمانی مدارس انتخاب شده و با ابالغ رسمی، مسئولیت 
پیشتازان  گروه  نظارت  و  آموزش  هدایت،  سازماندهی، 
و فرزانگان تحت پوشش خود را در یک سال تحصیلی 
در  توانمندی  و  سابقه  اساس  بر  که  می گیرد  عهده  بر 
مهارت های تشکیالتی به مربی تشکیالت، مربی کاردان 
تشکیالت، مربی ارشد تشکیالت، مدرس مجرب، مدرس 
خبره، مدرس عالی و مدرس بین الملل تشکیالت و مربی 

راهنمای تشکیالت سطح بندی می شود. 

فرزانگان  و  پیشتازان  تشکیالت  گروه  عضو  به   : پیشتاز 
پسران پیشتاز گفته می شود.

فرزانگان  و  پیشتازان  تشکیالت  گروه  عضو  به  فرزانه : 
دختران فرزانه گفته می شود.

گــروه  عضـو  به   : جوینده  و  شایسته  فرزانه  و  پیشتاز 
تشکیالت دوره های اول ودوم متـوسطه به ترتیب پیشتاز 
و فرزانه شایسته و پیشتاز و فرزانه جوینده گفته می شود.

که برای  از دانش آموزان پیشتاز و فرزانه  : متشکل  گروه 
رسیدن به اهداف تشکیالتی، مهارتی و معرفتی فعالیت 
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می نماید. یا به عبارت دیگر:
گروه یک واحد تربیتی اجتماعی متشکل از دانش آموزان 
به  دستیابی  منظور  به  که  است  فرزانه  و  پیشتاز 
اهداف تربیتی تشکیالت دانش آموزی پیشتاز و فرزانه از 
طریق آموزش و ارتباط مستمر با یکدیگر و تشکیل جلسات 
مهارتهای  اجتماع،  در  حضور  جمعی،  زندگی  گروهی، 
فعالیت های  در  مشارکت  و  پذیری  مسئولیت  معرفتی، 
تشکیل  اسالمی  و تربیت  تعلیم  از  گیری  بهره  با  گروهی 

می شود.   

که  می باشد  گروه  دهنده  تشکیل  اجزای  از  تیم   : تیم 
مسئول  عنوان  به  فرزانه  پیشتاز/  دانش آموز  از  متشکل 
تیم و معاون تیم بوده که با جذب تعدادی از دانش آموزان 
عالقه مند در یک تیم فعالیت می نمایند.به عبارتی دیگر 
تیم به تعدادی از افراد دارای مهارت های مکمل و متعهد 
در  مشترک  مسئولیت های  دارای  و  مشترک  اهداف  به 

جهت تحقق اهداف می گویند. 
در تیم ها بر رهبری مشترک، مسئولیت طرفین و نتایج کار 

جمعی تاکید می شود. 
را  همدیگر  اعضا  تیم ها  تشکیل  در  شود  دقت   : نکته 
بشناسند و نقش های یکدیگر را به خوبی درک کنند و یاد 
بگیرند که چگونه فعالیت های اجتماعی و تخصصی خود 

را هماهنگ سازند. 
نکته: یک مربی می تواند یک گروه که متشکل از 2، 3، 4 یا 

5 تیم باشد تشکیل دهد. 
انتخاب نام گروه و تیم ها با نظر شورای گروه باشد. 

نام تیم ها در یک گروه با هم هماهنگی داشته باشد ) به طور 
مثال یا همگی نام گل داشته باشند، یا نام معصومین)ع(، 

شعرا، شهدا و ... (.



صف جمع

24



ویژه ا عضا ءپیشتاز و فرزانه

25

ران
یای

الم
اس

ی
هور

جم
ی

موز
شآ

دان
ان

ازم
س

           اهم وظایف اعضای تشكیالت
یاور مربی )معاون گروه(

به دانش آموزی)عضو( اطالق می شود که توسط مربی 
توانایی  از  به سایر دانش آموزان  و نسبت  انتخاب  گروه 
تشکیالتی  مهارت های  و  تخصصی  عملی،  علمی، 
مربی  جانشین  عنوان  به  و  بوده  برخوردار  بیشتری 
مسئولیت گروه را به عهده گرفته و انجام وظیفه  می نماید.

وظایف یاور مربی )معاون گروه(
1- شناسایی و عضو یابی اعضای هسته مرکزی

تیم های  در  مرکزی  هسته  اعضای  سازماندهی   -2
تخصصی با توجه به توانمندی آنان 

بر  مدیریت  و  تیم ها  مسئولین  بین  وظایف  تقسیم   -3
اجرای دقیق و به هنگام برنامه  های پیش بینی شده تیم ها 

4- پیگیری صدور کارت شناسایی اعضا
5- دریافت حق عضویت ساالنه اعضا و تحویل به مربی 
ثبت  و  تیم ها  مسئولین  منظم  جلسات  برگزاری   -6

فعالیت ها در دفتر مربوطه
7- آموزش به اعضای گروه )با هماهنگی مربی(

و  جذب  پورتال  در  اعضا  داده های  و  اطالعات  8-ثبت 
سازماندهی اعضای سازمان

9- شرکت در دوره های آموزشی منطقه
راهنما  مربی  توسط  که  ماهانه  جلسات  در  شرکت   -10

برگزار می شود. 
به  ارائه  و  گروه  فعالیت های  از  ماهانه  گزارش  تهیه   -11

مربی گروه
12- سازماندهی سایر تشکل های زیرمجموعه سازمان 
یار،  )کتاب  آنان  فعالیت های  بر  نظارت  و  دانش آموزی 
معاون یار، معلم یار، امداد یار، همیار انرژی، یاران نماز، 

یادآوران و خبرنگار دانش آموز و....(
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مسئول تیم
به یکی از اعضای پیشتاز و فرزانه با تجربه و فعال، که 
دوره های آموزشی را با موفقیت گذرانده اطالق می شود 
دانش آموزان،  سایر  بین  در  مقبولیت  داشتن  ضمن  که 
شایستگی الزم را به لحاظ متصف بودن به مسائل دینی 
و اخالقی و نیز مهارت تخصصی و تشکیالتی تیم را داشته 
و مسئول اداره و سازماندهی فعالیت های خود است که 

توسط یاور مربی انتخاب می شود. 

شرح وظایف مسئول تیم
1- تعامل و همکاری با یاور مربی )معاون گروه(

دانش آموزان  سازماندهی  و  عضویابی  شناسایی،   -2
عالقمند در تیم با توجه به عالقمندی و توانمندی ایشان 
3- دریافت آموزش ها از یاور مربی و انتقال به اعضای تیم

4- ایجاد ارتباط با سایر تیم ها و اعضای آنان
مباحث  روند  از  مربی  یاور  به  هفتگی  گزارش  ارائه   -5

فعالیتی و آموزشی
6- شرکت در نشست های هفتگی مسئولین تیم ها و رفع 

اشکاالت فنی و آموزشی آنان

معاون تیم
مــربی  یاور  هماهنگی  با  تیم  مسئول  توسـط  تیم  معاون 
وظایف  کلیه  انجام  اش  وظیفه  که  گـردد  مـی  انتخاب 

محوله از طرف مسئول تیم می باشد.

شرح وظایف عضو علمی  و آموزشی 
1- شناسایی دانش آموزان نخبه و مستعد جهت تشکیل 

انجمن های علمی مدرسه
2- اجرای طرح معلم یار

3- برگزاری مسابقات علمی و آموزشی در سطح مدرسه
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4- اطالع رسانی آخرین یافته های علمی کشور و جهان 
به دانش آموزان 

5- برنامه ریزی فعالیت های علمی و ترغیب دانش آموزان 
به شرکت در برنامه های علمی

6- سایر موارد ابتکاری به پیشنهاد دانش آموزان و مربی 
با هماهنگی مسئولین مدرسه و اولیاء

شرح وظایف عضو تداركات و پشتیبانی 
1- همکاری در تشکیل مجمع خیرین دانش آموز و برگزاری 

جشن عاطفه ها و جشن نیکوکاری
گروه و دریافت حق عضویت  2- تشکیل صندوق مالی 

ماهانه 
3- مشارکت در اداره تعاونی مدرسه و برقراری ارتباط با 

مسئولین محلی و کسب حمایت معنوی و مادی آنان 
4- برقراری ارتباط با مسئولین شهری، محلی و کسب 

حمایت معنوی و مادی آنان
5- برگزاری نمایشگاه عرضه محصوالت فرهنگی، هنری، 

صنایع دستی دانش آموزان
6- مشارکت در اداره تعاونی مدرسه

به  کمک  برای  امدادیار  طرح  اجرای  در  همکاری   -7
دانش آموزان بی بضاعت

8- سایر موارد ابتکاری به پیشنهاد دانش آموزان و مربی 
با هماهنگی مسئولین مدرسه و اولیاء

شرح وظایف عضو  فرهنگی - هنری
1- تهیه محتوای مراسم ها و ایام ا... 

گروه های  و تشکیل  2- شناسایی دانش آموزان مستعد 
سرود، همخوانی، شعر و ...

3- مشارکت فعال در اجرای مراسم آغازین مدرسه و  ایام 
راهپیمایی 22 بهمن، سپاس معلم، غبار  آبان،  ا... ) 13 
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روبی گلزار شهدا و مساجد  و ... (
4- همکاری با سایر تشکل ها 

5- همکاری در اجرای طرح کتاب یار برای اداره کتابخانه 
مدرسه

در  هنری  و  فرهنگی  مسابقات  برگزاری  در  همکاری   -6
مدرسه

7- فضا آرایی مدرسه قبل از مراسم ها به ویژه نمازخانه 
مدرسه

8- برگزاری محفل انس با قرآن و جنگ های شادی
برای  خبرنگار  مستعد  دانش آموزان  شناسایی   -9

خبرگزاری پانا
10- تهیه نشریات دانش آموزی به شکل بروشور، روزنامه 

دیواری، تهیه خبر و گزارش و ...
11- سایر موارد ابتکاری به پیشنهاد دانش آموزان و مربی 

با هماهنگی مسئولین مدرسه و اولیاء

شرح وظایف عضو  امداد و كمک های اولیه 
1- تشکیل تیم امداد و کمک های اولیه

نجات  و  امداد  تیم های  به  اولیه  کمک های  آموزش   -2
کالس ها

3- شناسایی دانش آموزان مستعد و کوشا و به کارگیری 
آنان در قالب طرح همیار انرژی 

4- آموزش پیشگیری و مقابله با خطرات به ویژه زلزله
5- سایر موارد ابتکاری به پیشنهاد دانش آموزان و مربی با 

هماهنگی مسئولین مدرسه و اولیاء

شرح وظایف عضو  ورزشی
1- شناسایی دانش آموزان ساعی و نخبه در رشته های 
آمادگی  و  فوتسال)پسران(  کوهنوردی،  شنا،  ورزشی 

جسمانی)دختران(
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سایر  و  اعضاء  برای  ورزشی  مسابقات  برگزاری   -2
دانش آموزان عالقمند

3- برگزاری برنامه کوهپیمایی و راهپیمایی در طبیعت و 
جنگل برای دانش آموزان با هماهنگی  مربی و مسئولین 

مدرسه 
4- کمک در برگزاری برنامه ورزش صبحگاهی مدرسه 

5- سایر موارد ابتکاری به پیشنهاد دانش آموزان و مربی با 
هماهنگی مسئولین مدرسه و اولیاء

           شعار پیشتازان و فرزانگان 
»همفکری، همدلی، همکاری« 

           روش های پیشتازان و فرزانگان
روش پیشتازان و فرزانگان دوره ابتدایی 

- تالش کن برای انجام کارهای خوب و مفید 
- تالش کن برای یاد گرفتن مطالب جدید و ارزشمند 

- تالش کن برای موفقیت روز افزون گروه 
- تالش کن برای جلب رضایت پدر و مادر 

 
روش پیشتازان و فرزانگان شایسته 

- آماده باش برای انجام حداقل یک کار نیک در روز 
- آماده باش برای یاد گرفتن مطالب جدید و ارزشمند 

- آماده باش برای موفقیت بیشتر و روزافزون گروه 
- آماده باش برای کمک به همنوعان و مردم نیازمند  

روش پیشتازان و فرزانگان جوینده 
بدون  دیگران  برای  مفید  کار  با  انجام  کن  خدمت 

چشمداشت به دریافت مزد و پاسخی تشکرآمیز.
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           منش های پیشتازان و فرزانگان 
1- ادب و خوش خلقی

 یك پیشتاز و فرزانه نمونه به همه احترام می گذارد و در 
با  پسندیده  روش  با  و  می کند  رعایت  را  ادب  حال  همه 
دیگران همنشینی می کند و او در گفتار و کردار بسیار مؤدب 

و موقر است. 

2- راستی و درستی 
یك پیشتاز و فرزانه نمونه در راستگویی و درست کرداری باید 

الگو باشد گفتارش راست و کردار و اعمالش درست باشد. 

3- یاری و مهربانی 
را یار و مددکار دیگران   یك پیشتاز و فرزانه نمونه خود 
می داند و به اطرافیان خود حتی افرادی که نمی شناسد، 

بدون چشمداشت یاری می رساند.

4- دوستی با طبیعت
 یك پیشتاز و فرزانه نمونه همیشه دوستدار طبیعت بوده و 
در حفظ و پاکیزگی محیط اطراف خود، پارك ها، جنگل ها 

و... کوشش می نماید.  

 5- دیانت  و معنویت
 یك پیشتاز و فرزانه نمونه اهل پاکـی و دینداری است و 
برنامه زندگــی خود را بر اساس خدا    محوری بنا کرده و به 

دستورات دینی عمل می کند.

6- نظم پذیری و قانونمداری 
 یك پیشتاز و فرزانه نمونه نظم و انضباط را سرلوحه تمام 
کارهای خود قرار داده و همیشه به قانون احترام گذاشته و 

به اجرای آن اهتمام می ورزد. 
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7- میهن دوستی
 یك پیشتاز و فرزانه نمونه میهن اسالمی خود را دوست 
آبادانی و  دارد و به آن عشق می ورزد و در جهت حفظ 

سربلندی آن تالش می کند.

8-تالش و صرفه جویی
 یك پیشتاز و فرزانه نمونه صرفه جویی و درست مصرف 

کردن را در همه امورات زندگی رعایت می کند.
9- شجاعت و دلیری

 یك پیشتاز و فرزانه نمونه یاد می گیرد در برابر دشواری ها 
و مشکالت شجاعانه ایستاده و مقاومت کند.

10- عدل و انصاف
 یك پیشتاز و فرزانه نمونه همیشه خود را در محضر خدا 
کس عدالت را رعایت نموده در  می بیند و در مورد همه 

رفتار و گفتارش منصفانه عمل می کند.

11- مسئولیت پذیری و مشارکت جویی
 یك پیشتاز و فرزانه نمونه ضمن مشارکت در کارها نسبت 
مسئولیت  احساس  گرفته  عهده  به  که  وظیفه ای  به 

می کند.

12- تدبیر و تفکر
 یك پیشتاز و فرزانه نمونه تفکر و اندیشیدن در امورات 
زندگی را الزم می داند و با برنامه ریزی و تدبیر و تفکر عمل 

می کند.
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           قول، پیمان، میثاق پیشتازان و فرزانگان
قول پیشتازان و فرزانگان پیشتاز و فرزانه »دوره ابتدایی«

بسم اهلل الرحمن الرحیم
من، که یک پیشتاز/ فرزانه، هستم، قول می دهم که: 

به اندازه ی توانائیم، دستورات الهی را انجام دهم. 
صادقانه رفتار نموده، و از رهبرم اطاعت نمایم. 

پیرو قوانین گروه خود باشم. )صلوات تشکیالتی(

پیمان پیشتازان و فرزانگان شایسته 
فرزانه  پیشتاز/  یک  که  من،  الرحیم.  الرحمن  اهلل  بسم 

شایسته هستم، در پیشگاه الهی، پیمان می بندم که:
وظیفه ام را نسبت به دستورات الهی، انجام دهم.

مقررات و اصول، تشکیالت دانش آموزی را، که برگرفته از، 
نظام مقدس جمهوری اسالمی است،  رعایت نمایم. 

خونبهای  ، که  میهنم  سرافرازی  و  حفظ  در  همیشه، 
شهدای عزیز است، تحت امر والیت فقیه، تالش نمایم. 

)صلوات تشکیالتی(

میثاق پیشتازان و فرزانگان جوینده
بسم اهلل الرحمن الرحیم

من، که یک پیشتاز/ فرزانه جوینده هستم، در پیشگاه 
الهی،  میثاق می بندم که :

وظیفه ام را نسبت به دستورات الهی، انجام دهم.
مقررات و اصول، تشکیالت  دانش آموزی را، که برگرفته از، 
نظام مقدس جمهوری اسالمی است ،تحت امر والیت 

فقیه،   رعایت نمایم. 
همیشه، با همفکری، همدلی و همکاری، در جهت حفظ 
و آبادانی، میهن سرافرازم، تالش نمایم. تن خود را توانا، 
خرد خود را بیدار، و روان خود را پاك نگهدارم. )صلوات 

تشکیالتی(



ویژه ا عضا ءپیشتاز و فرزانه

33

ران
یای

الم
اس

ی
هور

جم
ی

موز
شآ

دان
ان

ازم
س

نکته: ادای قول، پیمان و میثاق همراه با عالمت تشکیالتی 
می باشد.

         آرم سازمان 
گلی است دارای ساختار تزئینی و هنر ایرانی، که برگرفته 
از کاشی کاری های بناهای مذهبی و تاریخی ایران است 
زیبایی  رویش،  جوانی،  طراوت،  از  نشانه ای  دارای  و 

دوستی و کمال است. 

          آرم تشكیالت 
از دو قسمت تشکیل شده است:

 
1- نماد گل)آرم سازمان(   

 2- موج
 

اجزای آرم تشکیالت 
از  پیروی  الف(منشاء:نشانه ی 
اصول و مبانی پایدار و ثابت الهی 

می باشد. 
دو  گلبرگ ها ی  گلبرگ ها:  ب( 
سمت راست و چپ آرم نشانه ی 

حمایت از رشد و شکوفایی و رسیدن به کمال می باشد. 
ج(قلم:قلم در میان گلبرگ ها یاد آور دانش آموزی بودن 
وظایف  و مأموریت های سازمان  دانش آموزی و تشکیالت 

پیشتازان و فرزانگان می باشد. 
منش  دوازده  از  نشانه ای  آرم:  بودن  بخشی  دوازده  د( 
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اصلی تشکیالت پیشتازان و فرزانگان است. 
و( رنگ سبز آرم: نشانه اعتقاد اعضا تشکیالت به اسالم و 

رشد، پویایی و آرامش است. 
ی( موج : نشانه ی حرکت و تالش و کوشش می باشد و 
بافت آن نشان دهنده طناب که یکی از وسایل مهارت های 

تشکیالت است، می باشد. 

            عالمت تشكیالتی )سازمانی(
که سه انگشت وسط آن به هم  دست راست در حالتی 
چسبیده و کف دست رو به جلو است و انگشت شست 
در  که  طوری  به  گرفته  قرار  کوچک  انگشت  ناخن  روی 
زاویه 90 درجه و در فرزانگان  با بدن  بازو  پیشتازان پسر 

دختر 45 درجه  ایجاد کرده باشد.
انگشت وسط نشانه سه جزء قول، پیمان ومیثاق  سه 
کوچک  انگشت  ناخن  روی  شست  انگشت  و  می باشد 

نشانه حمایت بزرگتر ها از کوچکترها است.

موارد استفاده از عالمت تشكیالت 
الف- هنگام ادای قـــول، پیمان، میثاق و ســـوگند پرچم 

به سایر اعضای تشکیالت، در  ب- هنگام معرفی خود 
صورتی که لباس  تشکیالتی بر تن نداریم. 

ج- در جایی که افراد همدیگر را نمی شناسند و فردی که 
لباس ندارد بخواهد به دیگران بگوید که من هم پیشتاز / 

فرزانه هستم.
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           دست تشكیالتی 

 هرگاه دو نفر پیشتاز / فرزانه با هم روبه رو شوند مطابق 
تصویر دست یکدیگر را می گیرند و با محبت می فشارند.

نکته: افراد تشکیالتی با افراد غیر تشکیالتی به صورت 
معمولی دست می دهند. 

کند. را معرفی  لباس خود  که مافوقی بدون  در صورتی 
)دست تشکیالتی می دهد(.

90

1

2

3
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          سالم تشكیالتی )سازمانی( 
هنگامی که فرد لباس تشکیالتی )حداقل دستمال گردن( 
بر تن داشته باشد دست راست خود را به حالت عالمت 
سازمانی گرفته، با سرعت و نرم از مقابل بدن باال آورده و 
کنار ابروی طرف راست قرار می دهد، به طوری که، نوک 
قدری  انگشت  سه  کف  راست،  ابروی  کنار  در  انگشتان 
متمایل به جلو و برای پیشتازان باز و به حالت افقی و در 
خط شانه ها و با بدن زاویه 90 درجه و برای فرزانه دختر 

بازو با بدن زاویه 45 درجه داشته باشد.
دستمال  داشتن  تشکیالتی  سالم  اساسی  شرط  نکته: 
گردن می باشد، اگر سایر اجزای لباس فرم را داشته باشیم 
سالم  نمی توانیم  باشیم  نداشته  گردن  دستمال  ولی 

بدهیم.

مواردی كه می بایست سالم تشكیالتی داد
- برای ادای احترام به قرآن کریم هنگام عبور حامالن قران، 
توسط کلیه اعضا که ملبس به لباس تشکیالتی هستند. 
- برای ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسالمی  

 ایران.
- برای ادای احترام به رهبر معظم انقالب اسالمی. 

- برای ادای احترام به رییس جمهور .
گروه، یاور مربی،  - هنگام روبه رو و جدا شدن از مربی 
سرتیم یا مسئولین سازمان دانش آموزی و آموزش و پرورش. 

- برای سالم  و احوالپرسی با سایر اعضاء تشکیالت. 
- برای ادای احترام به شهدای انقالب اسالمی ایران در 
گلزار شهدا به صورت دسته جمعی و به حالت خبردار و 

هنگام عبور از مقابل یادمان شهدا به صورت انفرادی.
نکته: در هنگام سالم دادن فرد ارشد به فرد پایین می تواند 
حرکت کند. ولی زمانی که فرد پایین به فرد ارشد سالم 

می کند باید بایستد. 
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نکته: در رژه، صف و ستون، در صورتی که اعضا ملبس 
سالم  می توانند  اعضا  تمام  باشند  تشکیالتی  لباس  به 

تشکیالتی بدهند.  
نکته: هنگام احترام با کاله یا آفتابگیر انگشت وسط کنار 

لبه ی جلویی کاله قرار می گیرد.

           معرفی پرچم جمهوری اسالمی ایران 
مشخصات پرچم به موجب اصل هجدهم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، پرچم رسمی ایران به رنگ های 
جمهوری  مخصوص  عالمت  با  سرخ  و  سفید  سبز، 
اسالمی و مزین به شعار اهلل اکبر است. رنگ سبز در باال، 

سفید در وسط و رنگ سرخ در پایین قرار گرفته است. 
شعار اهلل اکبر 22 بار تکرار شده است. به نشانه سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی )بیست و دو بهمن( )یازدهمین 
ماه هجری شمسی( یازده بار در رنگ سبز و یازده بار در 
رنگ سرخ یعنی جمعًا بیست و دو بار با خط بنایی تکرار 

شده است. 
اهلل عالمت مخصوص جمهوری اسالمی ایران است که 
به رنگ سرخ در وسط پرچم و روی متن سفید قرار می گیرد 
و دارای پنج جزء است که نشان پنج اصل اعتقادی دین و 

مذهب )اصول دین( است. 

90
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آرم جمهــوری اســـالمی  تشــریح 
ایران

)نشــان رســمی جمهـــوری اســـالمی 
ایران ( 

هم  کنار  گونه ای  به  جزء  پنج  این 
عبارت  بر  عالوه  که  شده اند  چیده 
الاله اال اهلل، به پنج جزء اصول دین 
همچنین  باشند.  داشته  اشاره  نیز 
نشان به گونه ای طراحی شده است 
که به گل الله شباهت داشته باشد. 
الله  گل  ایرانی،  اسالمی  فرهنگ  در 

نماد شهادت است.
جمهوری  پرچم  به  احترام  قواعد 

اسالمی ایران
پرچم رسمی کشورمان نشان هویت 
ملی و دینی ماست پس همیشه باید: 
- به آن احترام گذاشته و از صمیم قلب 

به آن عشق بورزیم. 
- نباید هیچ گاه پرچم با زمین تماس پیدا کند.

یا حرکت  رژه  ثابت)هنگام  از مقابل پرچم  - هنگام عبور 
گروهی(، از هفت قدم مانده به آن تا هفت قدم بعد از آن با 

نگاه کردن به آن سالم سازمانی می دهیم. 
- هنگامی که پرچم را از مقابل ما عبور می دهند باید با 

حالت خبر دار سالم سازمانی بدهیم. 
- هر گاه پرچم کهنه شود نباید آن را قطعه قطعه نموده 
که  کارهای مختلف مورد استفاده قرار داد، چرا  و برای 
پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران مزین به نام جالل 

اهلل22 اهلل اکبر است. 
- در  این مورد باید پرچم کهنه را در یک جعبه نگهداری 

نمود و از پرچم نو استفاده کرد. 
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          گارد پرچم
جهت باال بردن پرچم در مراسم صبگاه و پایین آوردن در 

مراسم شامگاه از گارد پرچم استفاده می شود.
محل ایستادن گارد پرچم حداقل با فاصله ی بین 10 تا 15 
قدم مقابل میله پرچم است. به طوری که نفر باال برنده 

پرچم دقیقًا در یک خط مقابل پایه پرچم قرار گیرد. 

شیوه ی استقرار گارد پرچم پنج نفره
نفر باال برنده پرچم در وسط صف دو نفره قرار می گیرد 
به فاصله یک قدم با دو نفر عقب، و یک قدم فاصله با نفر 
جلو، دو صف از کنار و جلو به فاصله دو قــدم و از هم دیگر 

استقرار پیدا می کنند. 
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گارد  استقرار  شیوه ی 
پرچم سه نفره

دو نفر با فاصله دو قدم 
وسط  نفر  و  هم  کنار  در 
یک  پرچم(  برنده  )باال 

قدم جلو قرار می گیرند.

فرامین اجرای گارد پرچم
- گارد پرچم به جای خود 

جمهوری  مقدس  پرچم  برافراشتن  جهت  پرچم  گارد   -
حرکت  پرچم  سمت  به  )نفرات  رو  قدم  ایران  اسالمی 

می کنند(. 
-گارد پرچم  ایست )همگی با  این فرمان می ایستند(.

 نکته : چون فرمانده میدان اغلب در جایگاه و در مقابل 
گارد پرچم فرامین را صادر می کند، توصیه می گردد، فرمان 
 ایست را موقعی که نفرات صف اول )در گارد پرچم پنج 
نفره( به دو قدمی میله رسیدند و در )گارد پرچم سه نفره( 

نفر اول به سه قدمی میله پرچم رسید، صادر می کند. 
صورت  به  وسط  نفر  حالت  پرچم-پیش )در این  نفر   -
قدم رو اول پای چپ و دوم پای راست و سوم پای چپ 
خود را محکم به زمین می زند ودر مقابل پرچم می ایستد 
و درحالی که پای چپ جلوتر قرار دارد روی زانوی پای 
چپ خم شده، روی پاشنه پای راست می نشیند و با دو 
دست پرچم را گرفته و می بوسد. سپس بلند شده و به 
حالت خبردار  ایستاده و طناب پرچم را گرفته و آماده باال 
بردن آن همزمان با نواختن سرود جمهوری اسالمی ایران 

می شود. 
گروه/اردو/ می دهد:  فرمان  میدان  فرمانده  سپس   -

آموزشگاه هماهنگ و هم صدا )سرود جمهوری اسالمی 
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ایران( بسرود. در  اینجا به همراه نواختن موزیک و اجرای 
سرود توسط افراد، نفر باال برنده پرچم آهسته پرچم را 
باال می برد تا در پایان سرود، پرچم به باال ترین نقطه خود 
برسد، سپس مربی گروه یا فرمانده میدان می گوید برای 
پایداری نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، تکبیر، که 
همه افراد در میدان یک بار با صدای بلند می گویند اهلل 
اکبر پاینده رهبر، سپس فرمان قرائت سوگند پرچم صادر 
گفته شد، سوگند پرچم  که قباًل  می گردد و به شیوه ای 

قرائت می گردد. 
نکته : هنگام برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسالمی 
در  حاضر  افراد  همچنین  و  پرچم  گارد  افراد  کلیه  ایران 
میدان که دارای لباس تشکیالت هستند، سالم سازمانی 

می دهند. 
- بعد از اتمام سرود و برافراشتن پرچم و قرائت سوگند 
پرچم فرمانده فرمان می دهد، نفر پرچم به جای قبلی 
خود  اول  جای  به  رو  قدم  با  کرده  گرد  عقب  )نفر  خود 

می رود، سپس به طرف پرچم عقب گرد می کند(. 
- گارد پرچم عقب گرد )افراد همگی عقب گرد می کنند(.

- گارد پرچم به سمت جایگاه اولیه خود به دو رو )در این 
حالت افراد گارد به حالت به دو رو به پشت صفوف رفته و 

در انتهای گروه خود می ایستند(. 

سوگند پرچم 
که مزین به نام اهلل، و مظهر  من، به این پرچم مقدس، 
استقالل، میهن اسالمی من است، سوگند یاد می    کنم، که 
با نثار خون خود، از میهن عزیزم ایران، دفاع نمایم، و برای 

آبادانی و سربلندی آن، کوشا باشم. 
نکته: هنگام قرائت سوگند پرچم همه اعضای تشکیالت 
پیشتازان و فرزانگان )با لباس و بی لباس تشکیالتی( باید 

عالمت سازمانی بدهند. 
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نکته: بعد از اتمام متن، قرائت کننده می گوید : صلوات و 
اعضا صلوات تشکیالتی می فرستند. 

نکته: هنگام بر افراشته شدن پرچم و قرائت سرود ملی، 
سالم سازمانی داده و در سوگند پرچم عالمت سازمانی 

داده می شود. 

مراسم حامالن قرآن 
به  که  احترام  نهایت  با  قرآن  برای حمل  مراسمی است 
روش های مختلف اجرا می شود. برای  این کار می توان از 
گل، پرچم و یا از پارچه های رنگی به شکل دروازه قرآن و 
همراه با قرائت شعرها و متن ادبی و صلوات و ... استفاده 

کرد. 
نکته : 

  زمان اجرای حامالن قرآن حداکثر 3 دقیقه می باشد که 
با قرائت قران جمعًا 8 دقیقه می شود 

  دقت شود در هنگام اجرای حامالن قران از موزیک های 
مالیم و مناسب استفاده شود. 

برنامه  با  متناسب  دانش آموزان  پوشش  شود  دقت    
حامالن قران باشد. 

  در هنگام آمادگی و حضور حامالن قرآن به جایگاه متن 
ادبی یا قطعه شعری توسط یکی از دانش آموزان قرائت 

گردد.
  در هنگام اجرای مراسم حامالن قرآن کلیه افراد حاضر 
در میدان به احترام قرآن می ایستند و در حالت ایستادن 

قرار می گیرد.
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          روش آماده كردن دستمال گردن تشكیالتی 
جزو   و  است  گوش  سه  دستمال  یک  گردن  دستمال 
اصلی ترین و مهم ترین  ابزار پیشتازان و فرزانگان محسوب 
لباس  روی  تزئینی  وسیله  یک  گردن  می شود.دستمال 
نیست. دستمال گردن با بیش از صدها کاربرد شناخته 
شده جهانی، در امداد و نجات، اردو ها و در فوریت ها یکی 
از اصلی ترین ابزار زندگی یک پیشتاز/ فرزانه است که از 
جهت اهمیت و ضرورت دسترسی سریع به آن، همیشه 

همراه اعضاء بوده و بر روی لباسش دیده می شود.
دستمال گردن تشکیالت به شکل مثلث متساوی الساقین 
است که معمواًل قاعده آن 115 سانتی متر بوده و دو ضلع 

دیگر آن 80 سانتی متر می باشد. 
طریقه بستن دستمال گردن به این شکل است که دستمال 
را از ضلع قاعده مثلث )ضلع بزرگ به مقدار 6 یا 8 سانتی 
متر مکرر تا می کنیم، تا متناسب با قد عضو شود به طوری 
گردن قرار دهند قسمتی مثلثی باقی  را دور  که وقتی آن 
مانده که صاف است پشت سر و روی یقه قرار گرفته و دو 

طرف تا شده آن از جلو بدن آویزان شود. 

نکته: 
- دستمال گردن در مربیان و اعضای فرزانه بر روی مقنعه 

قرار داده می شود.
- دستمال گردن در مربیان و اعضای  پیشتاز بر روی یقه 

قرار داده می شود.
حلقه دستمال گردن را که فلز یا قیطان یا رشته هایی از 
جنس سیم، پالستیک و ... تهیه شده است طوری قرار 
گردن از  که پس از عبور دو سر آویزان دستمال  می دهیم 

داخل آن حلقه تا نزدیک گودی گردن قرار بگیرد. 
نوک دستمال گردن که جلوی سینه آویخته شده است را 

با یک گره خدمت به خلق یا )کار نیک(  گره می زنند.
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موارد استفاده از دستمال گردن 
- استفاده امدادی )بانداژ، آتل بندی، بستن شریان و ...( 
- استفاده برای بعضی از عالمات در مخابرات و تمرین 

گره ها 
- حفظ سر و صورت از آفتاب و حشرات در طبیعت و در 

اردوها 
- استفاده برای سجاده نماز 

- ایجاد حلقه نجات و حلقه حمل مصدوم 
- وسیله ای برای انجام بازی های گروهی 

در  تحصیلی(  )دوره های  گروه ها  تشخیص  عالمت   -
فعالیت ها و اردوها 

- استفاده به عنوان طناب برای نجات افراد
- و .........
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          مراسم تحلیف
عضو  به  آن  در  که  است  مراسمی 
تشکیالت، پس از گذراندن بخشی از 
تعلیمات تشکیالتی دستمال گردن اهدا 
می شود. )منش، روش، شعار، عالمت 
و  سالم  تشکیالت،  تشکیالتی،آرم 
تشکیالتی،  دست  نحوه  و  احترام 
قول و پیمان و میثاق سازمانی، سرود 
ملی، سوگند پرچم، سرود پیشتازان و 

فرزانگان(
برای اهداء دستمال گردن به اعضاء 
با  جشن  آموزش  از  مرحله  در  این 
و  می نمائیم  پیش بینی  را  شکوهی 

فضای مناسب را از قبل می آراییم.  این جشن با حضور 
اولیای اعضاء، مسئوالن منطقه، مدیر و مربی آموزشگاه 
برگزار می شود، پس از مراسم حامالن قرآن و پرچم وقت 
آن می رسد که در جشن به یک یک اعضا دستمال گردن 

اهداء شود. 

 شیوه اخذ لوح تقدیر، سپاس و جوائزاز 
مربی و ما فوق توسط پیشتازان و فرزانگان

هنگامی که یکی از اعضاء را جهت اخذ لوح سپاس و هدیه 
احضار می کنند به گونه زیر عمل می کند:

حالت اول : 
) هنگامی است که عضو در یک صف است و مربی مقابل 
او با فاصله سه قدم ایستاده( در این حالت فرد با حالت 
»قدم محکم« از صف خارج شده و یک قدمی مربی یا 
مقام ما فوق با کوبیدن پای چپ و چسبانیدن پای راست 
کنار پای چپ سالم تشکیالتی داده دست خود را پایین 
آورده و بعد از اخذ لوح یا هدیه آن را به دست چپ خود 
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داده و با دست راست مجددًا سالم تشکیالتی داده و بلند 
شعار » اهلل اکبر، پاینده رهبر« را سر داده و به حالت سالم 
عقب گرد کرده و با »قدم محکم« به محل قبلی خود باز 

می گردد. 
حالت دوم : ) هنگامی است که عضو در یکی از صف و 
ستون های گروه است و مربی مقابل او با فاصله بیش از 
سه قدم ایستاده ( در این حالت فرد با حالت به دو رو از 
صف خارج شده و یک قدمی مربی یا مافوق با کوبیدن 
کنار پای چپ سالم  پای چپ و چسبانیدن پای راست 
تشکیالتی داده دست خود را پایین آورده و بعد از اخذ لوح 
یا هدیه آن را به دست چپ خود داده و با دست راست 
مجددًا سالم تشکیالتی داده و بلند شعار »اهلل اکبر، پاینده 
رهبر« را سر داده و عقب گرد کرده و با حالت به دو رو به 

محل قبلی خود باز می گردد. 
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          سرود پیشتازان و فرزانگان

سرود فرزانگان
 اال ای سرافــراز فـــرزانگـــان / فروزنده خورشید جان و جهان     
پیــام آوران عفـاف و حجـاب/به دستی سالح و به دستی کتاب )2(            
 شمــا پیــرو زینب و فـــاطــمه / ره حق بپــویید بــــی واهـــمه       
شما دانش آموز و آینده ساز / به کار و به کوشش همه پیشتاز                 
 شمـا را درود و شمـا را ســالم /  عـــزیـــزان امـت امیـــد امـام         
به ایمان به دانش به حق یاوری/ همه پیـــــروان ره رهبـــــری              
خــدا یــارتان باد تـا جــاودان/اال ای ســرافراز فــرزانگـان)2(   

سرود پیشتازان
مـن پیـشـتـازم، مـن پیـشـتـازم/ مـن ســرفرازم،آینده ســازم )2(
 مـن پاســدار ایــــران زمینـــم /حــامـــی قــرآن، سرباز دینـم
من در بـزرگی چون کهکشانم/در پیش دشــمن، آتشفشــانـم
کـــارم، بــا ابتکارم/در زندگـــانــی، بـرنــامه دارم  من اهـــل 
در راه مکتب،کوشــاتــرینـــم/با پشتکــار و شـــور آفـــرینم )2(
  فــــرزند پاك اســــالم نـــابم /   ســـربــاز جـــانبــاز انقالبــــم                                                
 از رهبـــرخـود، فــرمان پذیرم /غیــر از راه او، راهـــی نگـیرم
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          نظام جمع
جهت نظم و انضباط بیشتر در گروه از فرمان های نظام 

جمع استفاده می نماییم.

نظام جمع= نظم+ جمع
نظام جمع، نظم جمع را به دنبال دارد اما  این وقتی میسر 
می شودکه تمامی ارکان جمع یعنی تک تک نفرات و افراد 

نظم انفرادی را رعایت کنند.
نظام جمع اولین اصل از مهارت های تشكیالتی است.

           تشریح فرمان و اجزاء آن
هر فرمان در نظام جمع از دو جزء تشکیل می شود: 

2- اجرای فرمان  1- خبریا فرمان   

خبر یا فرمان )که کلمه مربوط به آن قسمت، بلند و کشیده 
و طوالنی اعالم می گردد(.

اجرا یا عمل )که ُمَقّطَع و کوتاه ادا می شود( هنگامی که 
فرامین نظام جمع ادا می گردد،

»دار«  کلمه  و  کشیده  »خبر«  فرمان  که  »خبردار«  مانند 
کوتاه بیان می گردد. 

در هنگام ادای قسمت اول )خبر( باید گوش بدهد و آماده 
شود و به محض شنیدن قسمت دوم )اجرا( آن فرمان را 

اجرا نماید.
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         طریقه قرار گرفتن افراد در صف و ستون 
هر گاه افراد در کنار هم بایستند صف درست می کنند و 
هنگامی که پشت سر هم قرار می گیرند ستون را تشکیل 

می دهند. 
در رژه اگر افراد به صورت ستونی بایستند )پشت سر هم( 
نفرات بلند قدتر جلو ستون قرار می گیرند و اگر به صورت 
بلند قدتر در سمــت  بایستند )پهلوی هم( نفرات  صف 

راست قــــرار می گیرند. 
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هر  صف،  در   : نكته 
راست  سمت  نفر  با  نفر 
نیم  اندازه  به  خود 
هر  ستون  در  و  دست 
فرد با نفر جلویی خود 
و  دست  یک  اندازه  به 
فاصله  انگشت  چهار 

می گیرند. 

- در رژه اگر افراد به صورت ستونی بایستند )پشت سرهم( 
نفرات بلندقدتر جلوستون قرار می گیرند و اگر به صورت 
سمــت  در  بلندقدتر  نفرات  هم(  )پهلوی  بایستند  صف 

راست قــــرار می گیرند. 

         ایستادن
 حالتی که در آن : 

بدن آزاد است و پاها کاماًل کشیده، پاشنه 
هر دو پا به هم چسبیده و پنجه های پا در 
یک خط  به اندازه چهار انگشت باز دست 
فاصله باشد. شکم داخل و سینه جلو، سر 
طبیعی،  حالت  به  صورت  روبه رو،  و  باال 
چانه اندکی باال باشد. هر دو دست کشیده 
خط  امتداد  در  شست  انگشت  مشت،  و 

دوخت شلوار یا مانتو باشند.



صف جمع

52

           از جلو نظام - خبردار
فرمانی است برای پشت سر هم قرار گرفتن نفرات در یک 
ستون است. افراد با شنیدن فرمان به سرعت پشت سر 
هم قرار می گیرند و با گفتن اهلل اکبر با شتاب دست چپ 
خود را تا شانه نفر جلویی طوری باال می آورند که بازو 
کاماًل کشیده، پنج انگشت دست بهم چسبیده، به طوری 
که کف دست رو به زمین باشد، و انگشت وسطی دست با 
شانه نفر جلویی چهار انگشت فاصله داشته باشد یا کوله 
پشتی نفر جلویی مماس باشد. با فرمان خبردار با گفتن 
پاینده رهبر دست چپ با شتاب پایین افتاده و همزمان 
خط  امتداد  در  شست  انگشت  نوک  و  گردیده  مشت 
دوخت شلوار یا مانتو قرار گیرد و حالت صحیح  ایستادن 

کاماًل رعایت گردد.
* در خبردار هیچ گونه حرکت و یا تغییر حالتی جایز نیست.

           از راست نظام 
قبل از فرمان از راست نظام برای این که افراد کامال حالت 
تشکیالتی بگیرند و استوار بایستند باید فرمان )به جای 
خود( صادر شود. با  این فرمان همه به جز نفرات ستون 
اول که کسی در سمت راستشان قرار نگرفته، سر خود را 
به سمت راست بر می گردانند، چانه را اندکی باال آورده 
گرفته )به طوری   و از سینه نفر سمت راست خود نظام 
می ایستدکه سینه نفر چهارم سمت راست خود را ببیند( 
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اول  حالت  به  را  سر  سریع  افراد  همه  خبردار  فرمان  با  و 
)ایستادن( بر می گردانند. 

 

         آزاد 
همه  خبردار،  حالت  از  شدن  خارج  برای  است  فرمانی 

از  پس  گروه  اعضا 
یا  گروه  شنیدن، 
افراد آزاد پای چپ 
اندازه  به  را  خود 
به  شانه ها  عرض 
سرعت از زمین بلند 
کرده و با گفتن کلمه 
ضربه  یک  شهید 
سمت  به  محکم 
می کوبند  چپ 
با  این  همزمان  و 
دست  حرکت، 
دست  مچ  چپ، 
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به  با فرمان به جای خود  و  از پشت می گیرد،  را  راست 
حالت قبلی خود بر می گردد. 

* در حالت آزاد همانند وضعیت خبردار هیچ گونه حرکت 
دیگر یا تغییر سمت جایز نیست. 

راحت باش 
با این فرمان اعضا، محل آموزش را  ترک و به استراحت و 

تجدید نیرو می پردازند. 

فرمان در جا راحت باش
پس از فرمان آزاد، فرمان در جا راحت باش داده می شود و 
اعضاء می توانند در مکان خود راحت ایستاده یا لحظه ای 
بنشینند و وسایل خود را مرتب کنند ولی نباید تغییر مکان 

بدهند.

فرمان گروه )بر جا(
زمین  به  راست  پای  از  جلوتر  قدم  نیم  چپ  پای  ابتدا   
پنجه  روی  که  می نشینیم  طوری  سپس  می شود  زده 
کرده و کف پای چپ را روی زمین قرار  پای راست تکیه 
می دهیم،  در این حالت دست ها روی پا قرار می گیرد به 
این صورت که:  دست چپ مشت شده و روی پای چپ، 
دست راست را هم مشت نموده و روی پای راست قرار 

می دهیم. 

 فرمان برپا
اعضاء از حالت نشسته خارج شده و می ایستند.

به جای خود 
یعنی عضو به جایی که باید قرار بگیرد یا جای قبلی خود 

بر می گردد )در صف و ستون قبلی خود می ایستد(.
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جهت  نیاز  مـورد  قـدم های  انواع 
فعالیت های تشكیالتی پیشتازان و فرزانگان

قدم رو 
نفر  »قدم«  فرمان  با  
روی پنجه پا بلند شده 
از  را  بدن  بدون  اینکه  و 
خارج  خود  اولیه  حالت 
را  بدن  سنگینی  کند 
و  داده،  جلو  به  قدری 
با فرمان «رو« پای چپ 
بدون خم شدن از زانو با 
یک ضربه محکم به جلو 

زده شده و حرکت با پاهای موزون آغاز می شود. 
حرکت را با آرامی شروع می کند در موقع حرکت بایستی 

سینه جلو بوده و سر را راست نگاه داشت.
هر دو دست مشت و پشت دست رو به باال قرار می گیرد و 
دست راست هم زمان با پای چپ تا خط شانه نفر جلو و 

موازی با زمین باال آمده و دست چپ ثابت می ماند. 
ضربه اول پای چپ // دو راست // سه چپ // چهار 

راست )ضربه پای راست(

در جا قدم رو )درجا زدن(
حفظ  رو  قدم  درجا  از  منظور 
مسافت  و  فاصله  و  آهنگ 
با  می باشد.  نظام  گرفتن  و 
فرمان »درجا قدم« روی هر دو 
پنجه پا بلند شده به طوری 
که سنگینی بدن به طرف جلو 
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باشد و با فرمان »رو« نخست پای چپ از زانو شکسته و 
از پشت باال آمده، سپس با ضربه کف پا به زمین کوبیده 
می شود، بالفاصله پای راست نیز همین حرکت را انجام 
می دهد. به همین ترتیب پاها به طـور متناوب بلند شده و 

پائین می آیند.
دست راست همزمان با پای چپ تا خط شانه نفر جلو 

وموازی با زمین باال آمده و دست چپ ثابت می ماند. 
انجام  موزیک  آهنگ  با  و  موزون  شمارش  با  زدن  جا  در 
می گیرد. به طوری که شماره ی یک و طبل بلندزیر پای 

چپ هماهنگ گردد. 

قدم موزون تا نماینده دوم )خبردار( 
در این نوع قدم، نفر بدون 
چهارم(  )ضربه  پا  کوبیدن 
به زمین حرکت می   نماید، 
 75 حدود  قدم  هر  طول 
برای  می باشد.  سانتیمتر 
قدم  نوع  این  با  حرکت 
فرمان داده می   شود: گروه، 
تیم یا نفر، قدم موزون - قدم   رو. 
بدون  نفر  حالت  این  در 
اینکه بدن را از حالت اولیه 
سنگینی  کند،  خارج  خود 
بدن را قدری به جلو داده، 

انداخته  پیش  به  حرکت  سمت  در  محکم  را  چپ  پای 
و تمام کف پا را به زمین می   کوبد و مداوم پای راست و 
پاهای بعدی را بدون زدن ضربه محکم حرکت می   دهد. 
به   طوری   که تمام کف پا به زمین گذارده می   شود و حرکت 

به همین ترتیب ادامه می   یابد.
امتداد  تا  و  کشیده  و  مشت  دست  بایستی  حرکت  موقع  در 
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شانه بدون خم شدن آرنج باال بیاید و با حرکت محکم به عقب 
پرتاب شود پشت دست رو به باال. دست راست هم زمان با 
پای چپ تا خط شانه نفر جلو و موازی با زمین باال آمده و 

دست چپ ثابت می ماند. 
نكته: * اندازه قدم در پیشتازان60 و در فرزانگان 45 می باشد. 

قدم آماده 
 به منظور شکیل بودن حرکت و جلوگیری از خستگی افراد 
گروه هنگام رژه تشکیالتی از نماینده  دوم تا نماینده سوم 
)نظربه( از قدم آماده استفاده می شود. برای این حرکت 
فرمان داده می   شود قدم آماده- قدم   رو، کلیه حرکات بدن 
مانند حرکت موزون بوده، با این تفاوت که پاها به اندازه 
25 درجه از زمین باال آمده، به طوری   که پا کشیده، زانو 
راست و پنجه پا به طرف زمین باشد و در موقع گذاردن پا 

بر روی زمین اول پنجه پا با ضربه به زمین زده می   شود.
* در قدم آماده  دست راست با پای چپ حرکت می کند و 

دست چپ ثابت است. 

 قدم محكم )از نماینده سوم تا نماینده چهارم( )راست(
 برای حرکت رژه فرمان داده می  شود قدم   محكم قدم   رو با 
این فرمان کلیه حرکات بدن درست مانند قدم آماده بوده 
با این تفاوت که پاها به ا ندازه 90 درجه از زمین باال آماده 

و تمام کف پا محکم به زمین زده می   شود. 

نكته: با توجه به اینکه قدم محکم 90 درجه ویژه نظامیان 
لذا  فرزانگان مشکل می باشد   و  برای پیشتازان  و  بوده 
درجه     60 پیشتازان  محکم  قدم  هنگام  می   گردد  توصیه 
و  نموده  بلند  زمین  از  را   خود  پای  درجه  وفرزانگان 45 

محکم به ترتیبی که شرح داده شد،  به زمین می   کوبند.
 * در قدم محکم دست چپ ثابت است. 
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به دو رو )قدم دو( 
به  فرمان  مسافت  سریع  طی  برای 
دو(  )به  فرمان  با  می شود،  صادر  رو  دو 
شده  بلند  کمی  پا  انگشتان  روی  نفر 
دست ها را مشت کرده و به روی سینه خود 
می چسباند، سنگینی بدن به جلو و روی 
راست داده می شود)حالت عادی  پای 
ابتدا  چپ  پای  )رو(  فرمان  با  و  دویدن( 
با ضربه به زمین زده می شود و بعد نفر 
به صورت دو با آهنگ حرکت می نماید. 

)ضربه چهارم زیر پای راست(. 
ضربه اول پای چپ // دو راست // سه 

چپ // چهار راست )ضربه پای راست(

قدم رو ضربه چهارم با شمارش طبل
 )طبل بزرگ زیر پای چپ( : در  این نوع قدم  رو هنگامی که 
مربی گروه جزء اول فرمان )قدم( را صادر نمود، نفر روی 
پنجه پا بلند شده و وقتی مربی گروه جزء دوم فرمان )رو( 
را صادر نمود، نفر بدون این که بدن را از حالت اولیه خود 
خارج کند سنگینی بدن را قدری به جلو داده پای چپ را 
محکم به اندازه 90 درجه از زمین بلند نموده و در سمت 
حرکت به پیش انداخته و تمام کف پا را به زمین می کوبد. 
و  می شود  گذارده  زمین  به  پا  کف  تمام  که  طوری  به 
هماهنگ با طبل کوچک حرکت و هنگام شنیدن صدای 
طبل بزرگ که زیر پای چپ آن را می شنود، )پای چپ( 

همانند ضربه اول به زمین می کوبد. 

نکته:  اندازه قدم در پیشتازان 60  و در فرزانگان 45 می باشد.
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قدم رو با ضربه چهارم با شمارش توسط مربی 
این نوع قدم رو همانند قدم رو با شمارش طبل می باشد 

با سه تفاوت مهم:
الف- شمارش ها توسط مربی گروه و یا معاون گروه داده 

می شود.
ب- در این قدم   رو پای چپ شمرده می شود و شماره یک است.

ج- ضربه پای چهارم را )شماره چهار( پای راست می   زند. 
چهار    // چپ  سه   // راست  دو   // یک  چپ  پای  اول   »ضربه 

راست }ضربه پای راست{«
* این نوع قدم رو در زمان آموزش افراد صادر می شود.

فرمان پیش
وقتی که فرمان پیش«  زیر پای چپ نفرات توسط مربی 
گروه صادر می شود، همه افراد پای چپ را با یک ضربه 
محکم به جلو زده)بدون خم کردن از زانو( آغاز به حرکت 

می نمایند. 
         حركات انفرادی نظام جمع 

به چپ چپ 
به  درجه   90 سمت  تغییر 
طرف چپ است .این فرمان 

در دو جزء اجرا می گردد: 
روی  نفر  یکم:  الف(جزء 
پاشنه پای چپ و پنجه پای 
راست به اندازه 90 درجه به 
در  می چرخد.  چپ  سمت 
حالی که بدن کامال راست، 
دست ها به بدن چسبیده و 

کشیده می باشد. 
ب ( جزء دوم: پس از انجام گردش پای راست بدون  این که 

خم شود  از کوتاه ترین راه به پای چپ می چسبد. 

الفب
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به راست راست 
تغییر سمت 90 درجه به طرف راست است. این فرمان در 

دو جزء اجرا می گردد:
الف( جزء یکم: نفر روی پاشنه پای راست و پنجه پای 
در  می چرخد  راست  سمت  به  درجه   90 اندازه  به  چپ 
حالی که بدن کاماًل راست، دست ها به بدن چسبیده و 

کشیده، سر باال، پای راست کشیده می باشد. 
ب ( جزء دوم: پس از انجام گردش، پای چپ بدون  اینکه 

خم شود از کوتاه ترین راه به پای راست می چسبد. 

عقب گرد 
تغییر سمت 180 درجه به طرف چپ است. این فرمان در 

دو جزء اجرا می گردد:
پای  پنجه  و  چپ  پای  پاشنه  روی  نفر  یکم:  جزء  الف( 
راست به اندازه 180 درجه به سمت چپ می چرخد. در 
حالی که بدن کاماًل راست، دست ها به بدن چسبیده و 

بالف
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کشیده است، سر باال، زانوی پای راست در گودی پشت 
زانوی پای چپ قرار می گیرد. 

ب( جزء یکم: پس از انجام گردش و مکث الزم پای راست 
از کوتاه ترین راه با ضربه به پاشنه پای چپ می چسبد. 
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تعریف میدان صبحگاه 
قطعه زمینی است به مساحت حداقل 100 متر مربع كه در یكی از 
ضلع های آن جایگاهی جهت اجرای مراسم تعبیه شده و مقابل 
نصب  متر   4 حداقل  ارتفاع  به  پرچم  میله  یک  حداقل  جایگاه 

گردیده و امكان انجام رژه تشكیالتی در آن باشد. 

اشكال استقرار افراد در میدان صبحگاه
شكل اول : استقرار خطی

افراد دقیقًا مقابل جایگاه به شکل زیر استقرار پیدا 
می کنند.

 

شكل دوم : استقرار مربع یا مستطیل شكسته
افراد در مقابل جایگاه و سمت چپ و راست جایگاه به 

شکل زیر استقرار پیدا می کنند.
 

ته
کس

 ش
ل

طی
ست

ا م
ع ی

مرب
ار 

قر
ست

ا

بستگی به وسعت میدان دارد 

)یک الی سه قدم( 
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نكته:
- فاصله گروهها بستگی به وسعت میدان دارد که بین 

1 الی 3 قدم می تواند تغییر کند. 
- گروه های مستقر در میدان می بایست با فاصله سه 
سمت  مربی،  که  گونه ای  به  بایستند  هم  کنار  از  قدم 
اول صف  نفر  کنار  در  نیم دست  فاصله  با  گروه  راست 
قدم  سه  فاصله  با  پالکارد  حامل  نفر  و   اول  ایستاده 

جلوتر از نفر وسط صف اول می ایستد.
با  مربی  باشد  نداشته  پالکارد  گروه  که  صورتی  در   -

فاصله سه قدم جلوی گروه می ایستد. 
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          رژه 
جایگاه : محلی است به ارتفاع حداقل یك متر که در یکی 
از ضلع   های میدان صبحگاه و مشرف بر باند رژه می   باشد 
و  افتتاحیه  و  صبحگاهی  برنامه  مجریان  و  مسئولین  و 
اختتامیه جهت اجرای برنامه در آن استقرار پیدا می   کنند. 

)شکل زیر(:

باند رژه : محلی است مقابل جایگاه  که شروع آن از سمت 
چپ جایگاه به سمت راست به شکلی که جایگاه دقیقًا در 

وسط کنار باند رژه و مشرف بر باند باشد. )شکل زیر(
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پرچم   های  رژه،  باند  در  نماینده  از  منظور   : نمایندگان 
نشان می باشد که باند را جهت سه مرحله   ای رژه تقسیم 

نموده است. 

*** پرچم های رژه نباید پرچم رسمی کشور باشد. 

پهنای باند رژه
 پهنای باند رژه حداقل 9 قدم  در نظر گرفته می   شود.

نحوه اجرای رژه تشكیالتی
1- متن فرمان رژه عمومی 

افتتاحیه،  صبحگاه،  مراسم  پایان  در  میدان  فرمانده 
اختتامیه به گونه   ی زیر فرمان رژه را صادر می   نماید.

»گروه   های مستقر در میدان به رژه، نظر به راست، گروه به 
گروه، هر گروه به مسافت یك نماینده، گروه یکم، قدم   رو«.

با فرمان »رو« صدای طبل بزرگ به صدا در می   آید و افراد 
صدای طبل بزرگ را با پای چپ خود تنظیم نموده به 
طوری که ضربه پای چپ با طبل بزرگ هماهنگ شود. 

»طبل بزرگ زیر پای چپ«.

2- طریقــه ایســتادن افــراد گــروه در صــف و ســتون هنــگام 
رژه تشكیالتی 

2-1- مربی و معاون گروه - مربی گروه یک قدم جلوی 
گروه مقابل نفر دوم صف اول قرار می گیرد. معاون گروه در 
بین گروه قرار می گیرد. )در صورتی که گروه 6 نفره باشد 

سه نفر می توانند پشت سر مربی باشد. 
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2-2- افراد گروه: به ترتیب قد)از قد بلند به قد کوتاه( به 
گونه   ای که فاصله فرد با نفر سمت راست خود نیم دست 
و با نفر جلو یک دست و نیم فاصله داشته باشد حرکت 

می کنند.

3- نحوه حركت در باند رژه 
بعد از اینکه فرمان رژه توسط فرمانده میدان صادر شد به 
نحوه   ای که شرح داده می شود. افراد در باند رژه فواصل 
می   کنند.)سه  طی  را  نشان(  )پرچم   های  نمایندگان  بین 

نماینده(. 

مرحله اول: )طی حد فاصل بین نماینده اول تا دوم(
در این فاصله هنگامی که صف اول به نماینده اول رسید، 
زیر پای چپ نفر اول سمت چپ صف اول که زمین خورد، 
فرمان »نظر به ......« داده افراد بالفاصله به حالت قدم 
آماده به شکل 25 درجه پاهای خود را به زمین می   کوبند.

مرحله دوم: )طی حد فاصل نماینده دوم تا سوم(
در این فاصله هنگامی که صف اول به نماینده دوم رسید 
زیر پای چپ )نفر اول سمت چپ صف اول( زمین خورد 
اکبر- »اهلل  شعار  بالفاصله  افراد  داده  راست   ... فرمان 
 پاینده رهبر« را سر داده و بالفاصله درحالی   که همه نفرات 
گروه به جز نفرات ستون اول گروه )سمت راست( به سمت 
جایگاه نظر به راست نموده و افراد مستقر در جایگاه را 
به حالت قدم محکم 90 درجه مشایعت می   کنند و پاهای 

خود را به زمین می   کوبند و رژه می   روند. 
نکته: به هیچ عنوان افراد داخل صف و ستون نباید سالم 

تشکیالتی بدهند.
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مرحله سوم: )طی مسافت بعد از نماینده سوم( 
در این قسمت بعد از عبور صف آخر از نماینده سوم، مربی 
گروه یا معاون گروه فرمان آزاد را صادر نموده و افراد گروه 
را به هم بزنند، به  بدون  اینکه نظم صف و ستون خود 
صورت قدم موزون، تا استقرار در محل قبلی خود حرکت 

می   نمایند. 
نکته یك : در صورتی که معاون گروه جهت صدور فرمان 
رژه حضور نداشته باشد خود مربی گروه که در جلو گروه 
حرکت می   کند، هنگامی که به نماینده اول رسید، زیر پای 
چپش با باال آوردن دست راست خود به    صورت مشت 
چپ  پای  زیر  که  هنگامی  و  را  به...«  »نظر  فرمان  کرده 
را )دست( پایین می   آورد فرمان    »... راست« را صادر  آن 

می   نماید. 
 نکته دو: مربی و معاون گروه هنگام رژه که در جلو و کنار 
گروه )خارج از صف( حرکت می   کنند، می   بایست هنگام 
عبور از مقابل جایگاه نظر به راست نموده و در حالی   که 
سالم تشکیالتی می   دهند، فاصله نماینده دوم تا سوم را 

طی نمایند. 
به  بخواهند  تیم  گروه/  افراد  که  صورتی  در  سه:  نکته 
صورت یك ستون از مقابل جایگاه )باند رژه( رژه تشکیالتی 
بروند، کلیه افراد گروه / تیم، اعم از مربی و معاون گروه 
باید عالوه بر رعایت کلیه مقررات و مراحل رژه، فاصله   ها 
از جلو، نحوه استقرار پرچم و پالکارد، هنگام عبور از مقابل 
جایگاه نظر به راست نموده و سالم تشکیالتی بدهند و 

فاصله نماینده دوم تا سوم را طی نمایند.
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 قدم موزون
  قدم آماده

   8 قدم 
   8 قدم 

   2 قدم 

ی
صل

حكم )رژه ا
    )قدم م

ف آخر
ص

 با رد شدن 

صادر
 فرمان آزاد 

 می شود
 فرمان نظر به

صادر می شود
 

ت 
 فرمان راس

صادر می شود
 

    9 قدم 

گ با
ی و هماهن

 قدم عاد
ک با زدن

 موزی
ضربه چهارم

 فرمان خبردار به   8 قدم 

صادر می شود
 

ت
ی اس

بودن این نماینده اختیار
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        شیوه استقرار نفر حامل پرچم و پالكارد هنگام رژه 
در صورتی که بخواهیم در هنگام رژه پالکارد گروه و پرچم 
دوره و یا سازمان دانش   آموزی را استفاده کنیم به صورت 

زیر عمل می   کنیم :

پالكارد گروه 
یک  فاصله  گروه    با  مربی  صورتی   که  در 
قدم جلوی گروه حرکت کند نفر، پالکارد 
گروه را به موازات بدن به شکلی که دست 
راست  دست  و  پالکارد  میله  باالی  چپ 
با  و  گرفته  بدن  به  چسبیده     را  آن  پائین 
فاصله یک قدم جلوی مربی گروه حرکت    

می کند، و در صورتی که مربی گروه در جلو گروه نباشد با 
فاصله یک قدم جلوتر از نفر وسط صف اول گروه    با طی 

مراحل رژه، حرکت می   کند. 
- پالکارد هنگام رژه از بدن فاصله می گیرد. 

پرچم دوره 
 45 زاویه  با  را  دوره  پرچم  نفر، 
مقابل  از  عبور  هنگام  درجه)در 
شکلی  به  زمین  سطح  از  جایگاه( 
که دست راست پایین میله پرچم و 

دست چپ باالی آن    را چسبیده به بدن گرفته، 
جلوی گروه و سه قدم جلوتر از مربی گروه  با 

طی مراحل رژه حرکت می کند. 

نحوه استقرار پرچم جمهوری اسالمی ایران 
 نفر، پرچم را به موازات بدن ایستاده به شکلی 
که دست چپ باالی میله پرچم و دست راست 
پایین آن را عمود و به موازات و چسبیده به بدن 
گرفته و درحالی که دو نفر به عنوان گارد محافظ 
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پرچم  ایشان را همراهی می   کنند. 
قرار  جایگاه  راست  سمت  در  و  پرچم  دسته  داخل  )در 

می گیرد.(  

درفش سازمانی 
نفر،پرچم سازمان 
 45 زاویه  با  را 
سطح  از  درجه 
شکلی  به  زمین 
راست  دست  که 
پایین میله پرچم و 
دست چپ باالی 
به  را چسبیده  آن 

بدن گرفته و سه قدم جلوتر از مربی گروه و سه قدم پشت 
گارد پرچم جمهوری اسالمی ایران و سه قدم جلوی پرچم 
دوره با طی مراحل رژه حرکت می کند.  پرچم سازمان در 
هنگام رژه تا قبل از جایگاه  به صورت عمود حمل شود و 
از پرچم قرمز )نماینده دوم( تا نماینده سوم)بعد از جایگاه(  

کمی خم شده با زاویه 45 درجه سالم انجام  شود.  
- در داخل دسته پرچم و در سمت چپ پرچم  ملی قرار 

می گیرد. 

شیوه معرفی و گزارش مختصر 
پیشتازان و فرزانگان به مافوق

تیم  ایستاده   / گروه  در  فرزانه   / پیشتاز  که   هنگامی 
را  خود  مافوق،  مقام  یا  مربی  به  دارد  قصد  و  است 
زیر  شکل  به  کند  ارائه  کوتاهی  گزارش  و  نماید  معرفی 

عمل می نماید :
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فرزانه   / پیشتاز  که  است  )هنگامی  اول  حالت  الف- 
در یك صف است و مربی مقابل او با فاصله سه قدم 

ایستاده( :
ابتدا  در  و  قدمی  ایستاده  سه  در  فرد  حالت  این  در 
پایین  را  دست  آن  از  پس  و  می دهد  تشکیالتی  سالم 
می آورد و گزارش می دهد. و مجددًا پس از گزارش سالم 

تشکیالتی می دهد. 
پیشتاز،  من  الرحیم  الرحمن  اهلل  »بسم   : مثال  طور  به 
فرزانه/ شایسته/ جوینده .........عضو گروه ....... 
و تیم ......... به عرض می رسانم، در مدت ........ 
ساعت / روز گذشته من و دوستانم در صحت سالمت 
بسر برده و هیچ گونه اتفاق خاصی رخ نداده و همیشه 

برای خدمت به اسالم و میهن عزیزمان آماده    ایم«. 
و  صف  از  یکی  در  که  است  »هنگامی  دوم  حالت  ب- 
ستون    های گروه ایستاده است و مربی مقابل او نیست 

و با فاصله بیش از سه قدم ایستاده« :
در این حالت فرد با حالت به دو رو از صف خارج شده 
و یك قدمی مربی یا مقام مافوق با کوبیدن پای چپ 
در  و  چپ  ایستاده  پای  کنار  راست  پای  چسبانیدن  و 
در  که  گونه ای  به  و  داده  تشکیالتی  سالم  حال  همان 

قسمت الف آمد گزارش می دهد. 
*نکته: درپایان گزارش فرد گزارش دهنده با بیان )گروه 
برای خدمت به اسالم و مسلمین همیشه یا ... ( را به 
می گویند  هماهنگ  افراد  سایر  سپس  و  می آورد  زبان 

آماده ایم آماده ایم آماده. 
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بخش چهارم
فعالیت های درون مدرسه ای و برون 

مدرسه ای پیشتازان و فرزانگان
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فعالیت های داخل مدرسه پیشتازان/ فرزانگان
 

یاران   = نماز(  )یاران  مدرسه  جماعت  نماز  در  شرکت   -
از دانش آموزان فعال و مستعد، در برپایی  گروهی  نماز، 
با  گروهی و  که به صورت  نماز جماعت مدرسه هستند 
رعایت شرایط الزم با نظارت معاون / مربی پرورشی در هر 
هفته به منظور اقامه شکوهمند نماز جماعت در مدرسه و 

شرکت در نماز جمعه انتخاب می گردند. 

- انجام مراسم آغازین مدرسه)معاون یار( = معاون یار به 
دانش آموز منضبطی اطالق می شود که نسبت به سایر 
بیشتری  عملی  و  علمی  توانایی های  از  دانش آموزان 
برخوردار بوده و به عنوان همیار معاون مدرسه می تواند 
مسئولیت برخی از فعالیت های آموزشی و اجرایی مدرسه 

را به عهده گرفته و انجام وظیفه نماید.

- کمک به برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان)مدیر یار( 
از  که نسبت به سایر دانش آموزان  = دانش آموزی است 
توانایی مدیریت و رهبری بیشتری برخوردار بوده و به 
از  عنوان همیار مدیر مدرسه می تواند مسئولیت برخی 
فعالیت های آموزشی و اجرایی مدرسه را به عهده گرفته 

و انجام وظیفه نماید. 

تکالیف  مرور  و  اشکال  رفع  در  معلمین  به  کمک   -
دانش آموزان)معلم یار( = معلم یار دانش آموز فعالی است 
بوده  موفق تر  دانش آموزان  بقیه  از  تحصیلی  نظر  از  که 
علمی  سطح  ارتقاء  در  معلم  کمکی  بازوی  عنوان  به  و 

دانش آموزان کالس، انتخاب می گردد.

پرورشی  امور  انجام  در  آموزشگاه  مربی  به  کمک   -
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نسبت  که  است  دانش آموزی  مربی  یاور   = )یاور مربی( 
و  عملی  علمی،  توانایی های  از  دانش آموزان  سایر  به 
مهارت های تخصصی بیشتری برخوردار بوده و به عنوان 
همیار معاون پرورشی مدرسه می تواند مسئولیت برخی 
گرفته و انجام  را به عهده  از فعالیت های تربیتی مدرسه 

وظیفه نماید.

- راه اندازی کتابخانه )كتاب یار( = کتاب یار؛دانش آموزی 
فعال، اهل مطالعه و خوش ذوقی است که به راه اندازی 
و مدیریت امور کتابخانه و ترویج فرهنگ مطالعه در بین 

دانش آموزان می پردازد.  

 = دانش آموز(  نگار  )خبر  مدرسه  اخبار  از  خبر  تهیه   -
خبرنگار؛دانش آموزی است که با اتکا به ذوق و استعداد 
شخصی خود در زمینه خبرنگاری و عکاسی، وظیفه به 
دست آوردن، آماده کردن، و سامان  دادن اخبار مدرسه و 
انتقال آنها با استفاده از خبرگزاری پانا را به مخاطبان بر 

عهده دارد. 
از  پیگیری  و  دقت  عمل،  سرعت  خبری،  ذوق  داشتن 

شروط اصلی پیشبرد اهداف طرح می باشد.

- انجام فعالیتهای خیر خواهانه و خدمت رسانی )یاوران 
امداد( = امداد یاران دانش آموزانی هستند که به منظور 
و  فعالیت های خیرخواهانه  انجام  و  پیگیری  هماهنگی، 
خدمت رسانی به دانش آموزان نیازمند مدرسه انتخاب 
شرح  به  توجه  با  تحصیلی  سال  طول  در  و  می گردند 

وظایف معلوم شده به فعالیت می پردازند.

- اشاعه فرهنگ صرفه جویی و الگوی صحیح مصرف 
و  فعال  دانش آموز  انرژی  همیار   = انرژی(  )همیار  انرژی 
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و  جویی  صرفه  فرهنگ  اشاعه  جهت  که  است  مدبری 
الگوی صحیح مصرف انرژی با بیان و تدبیر دانش آموزی 

انتخاب می گردد.

- کمک به سالمت و بهداشت و پاکیزگی محیط مدرسه 
)شهردار مدرسه( = شهردار مدرسه دانش آموزی است 
فعال، خوش فکر، خالق و پر انرژی که مسئولیت کلیه امور 

شهرداری مدرسه را به عهده دارد. 

سایر  و  خود  روان  سالمت  ارتقای  و  حفظ  به  کمک   -
دانش آموزان )همیار مشاور( = همیار مشاور دانش آموزی 
است که متناسب با ضوابط، از بین دانش آموزان انتخاب 
شده و ضمن همکاری با مشاور مدرسه به ارایه خدمات 

راهنمایی و حمایتی به همساالنش می پردازد. 

-کمک به فرایند یاددهی و یادگیری بی سوادان )آموزش ی
اردانش آموز(=آموزش یاردانش آموز دانش آموزی است که 
به صورت داوطلبانه مسئولیت جذب، ثبت نام وآموزش 
سواد را در چارچوب ضوابط سازمان نهضت سواد آموزی 

به یک یا دو نفر از افراد و نزدیکان خود را دارد. 

-کمک در جهت به کارگیری فناوری های نوین )فن یار(= 
فن یار دانش آموز مستعد و ماهر در کار با رایانه )شناخت 
سیستم عامل، توانایی کار با نرم افزارهای آفیس، آشنایی 
با مفاهیم شبکه و کار با آن( است که در نگهداری و استفاده 
معلم  به  هوشمند  مدرسه  فناورانه  تجهیزات  از  درست 

کمک می کند. 

زمینه های  در  دانش آموزان  افزایی  بصیرت  به  کمک   -
گوناگون عبادی، اخالقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
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از طریق یاد آوری ارزشهای دینی )یاد آوران( =  یادآوران 
که  می باشند  مدرسه  عالقمند  دانش آموزان  از  گروهی 
با رعایت شرایط الزم به طور غیر مستقیم و دوستانه در 
راستای اجرای سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر 

در مدرسه فعالیت می نمایند.
)یاران  شهدا  و  دانش آموزان  بین  مناسب  ارتباط  - ایجاد 
شهدا(= یاران شهداء گروهی از دانش آموزان فعال و مومن 
هستند که به منظور زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا با 
تاکید بر شهدای دانش آموز و فرهنگی در مدرسه فعالیت 

می نمایند. 

- آذین بندی و تزیین کالس درس و محیط مدرسه به 
مناسبت جشن های نیمه شعبان و دهه ی فجر 

- شرکت در ویژه برنامه های سپاس معلم 

- برپایی مراسم عبادی در مدرسه ) محفل شهدا- انس 
با قرآن - دعای توسل ( 

 / فرزانگان  پیشتازان،  مدرسه  از  خارج  فعالیت های 
شایسته / جوینده 

- بازدیدهای علمی، پژوهشی و گردشگری
- شرکت در اردوهای تشکیالت در دل طبیعت 

- شرکت در نماز جمعه 
- شرکت در مراسم راهپیمایی 22 بهمن و 13 آبان 

- دیدار از آسایشگاه جانبازان 
- دیدار از آسایشگاه سالمندان 

- روز درختکاری 
- رفتن به مراکز فرهنگی و هنری و ... 

- اعتکاف دانش آموزی 
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پنجم بخش 
آشـنایی با لباس فرم اعضاء و مربیان 

تشكیـالت
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آشنایی با لباس فرم اعضا و مربیان تشكیالت 
هر شغل، نهضت، مکتب یا ارگانی، لباس خاص خود را 
اورژانس،  انتظامی،  مامورین  نشان ها،  آتش  مثاًل  دارد، 
امدادگران هالل احمر، نیروهای ارتش جمهوری اسالمی 

ایران و ... 
این لباس انگیزه خدمت و آمادگی اعضاء را برای کمک به 
دیگران را نشان می دهد. یکپارچگی و متحدالشکل بودن 
ظاهری  هویت  و  برابری  برادری،  دهنده  نشان  لباس، 
اعضاء و مربیان است. همچنین لباس پیشتازان و فرزانگان 
سازمان دانش آموزی نشان دهنده اخالق ستوده، شعار، 
روش، سوگند و منش اوست و  این لباس، تنها مخصوص 
اعضاء و مربیان تشکیالت پیشتازان و فرزانگان بوده و کس 
دیگری حق استفاده از  این لباس را ندارد زیرا  این لباس 
نشانه پایبندی آن شخص به اصول و روش و منش های 

انسانی می باشد.
لباس جزئی از هویت ماست پس ما باید برای آن ارزش و 
حرمت قائل باشیم و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم و 

همچنین، از آن در جای مناسب خود استفاده کنیم.
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پیشتازان

مربیان

 و مدرسین

اعضـــــــــــــــاء

اجزاء
دوره دوم 
متوسطه

دوره اول 
متوسطه

ابتدایی

دوره اول و دوم

سبز سدری

 سبز سدری با
 آرم تشکیالت لبه

دوزی خاکی

 سبز سدری با
 آرم تشکیالت لبه

دوزی خاکی

 آبی کاربنی
 باآرم لبه دوزی

قرمز
کاله

قهوه ای

)شتری(

 مربی
تشکیالت

لیمویی نارنجی قرمز  دستمال
گردن

آبی کاربنی 
وشن ر

مربی

کاردان

زرشکی
مربی

ارشد

سبز یشمی  مدرس مجرب 
وخبره

زرد پررنگ  مدرس عالی و
بین الملل

خاکی خاکی خاکی آبی کاربنی پیراهن

سبز سدری سبز سدری سبز سدری آبی کاربنی شلوار

راحتی مشکی راحتی مشکی راحتی مشکی راحتی مشکی کفش

برزنتی مشکی

با سگک طالیی

برزنتی مشکی 
با سگک 

طالیی

برزنتی مشکی 
با سگک 

طالیی

برزنتی مشکی 
با سگک 

طالیی
کمربند

لباس فرم اعضاء و مربیان و مدرسین
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فرزانگان

مربیان

و مدرسین 

اعضـــــــــــــــاء

اجزاء
دوره دوم 
متوسطه 

دوره  اول 
متوسطه 

ابتدایی

دوره اول 

و دوم

سفید سفیدبا آرم 
تشکیالت

سفید
با آرم تشکیالت

سفید با آرم 
تشکیالت آفتاب گیر

قهوه ای

)شتری( مربی تشکیالت

لیمویی نارنجی قرمز  دستمال
گردن

آبی

وشن کاربنی ر

مربی

کاردان

زرشکی
مربی

ارشد

سبز یشمی  مدرس مجرب 
وخبره

زرد پررنگ  مدرس عالی و
بین الملل

خاکی خاکی خاکی آبی کاربنی مانتو

خاکی خاکی خاکی آبی کاربنی شلوار

راحتی مشکی  راحتی
مشکی

راحتی مشکی راحتی مشکی کفش

سبز سدری سبز سدری سبز سدری آبی کاربنی مقنعه

نكته: دور دوزی کلیه دستمال گردن ها در اعضا و مربیان و مدرسین 
به جز مدرسین عالی و بین الملل به رنگ سفید می باشد.)دستمال 

گردن مدرسین عالی و بین الملل با دور دوزی پرچم خواهد بود(.

لباس فرم اعضاء و مربیان و مدرسین


