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  پيشگفتار
رگـوني در   امروزه حوزه تعليم و تربيـت بـيش از هـر عـصر ديگـري نيازمنـد دگ                 

هــاي تعلــيم و تربيــت، بــه منظــور پــرورش نــسلي ســازنده، مــستقل، آزاد و  روش

  . خداجوست

الزمه چنين تحولي، رهايي از قيد و بند وضع موجود و حركـت بـه سـوي وضـع           

مطلوب است، يعني اقدام به يك تغيير علمي، عملي، مهارتي و نگرشي در مفاهيم،              

ما بايد بدانيم تربيت صحيح يعني محو       . هاي آموزشي و تربيتي است      محتوا و روش  

  .چه كه به درستي بايد انجام گيرددهيم و احياي آن  آن چه را كه به غلط انجام مي

شود و با نـصيحت       ما بايد به آن جا برسيم كه با سخن گفتن، تربيت حاصل نمي            

بـا فهمانـدن،    . شـود   با ياد دادن، يادگيري درونـي نمـي       . كند  كردن رفتار تغيير نمي   

در تعليم و . گيرد آيد و با ديني كردن، ديني شدن صورت نمي   فهميدن به وجود نمي   

آموزان ما بايد ياد بگيرند كه بدانند، ياد بگيرند كـه             تربيت صحيح و اسالمي، دانش    

  . زندگي كنند و ياد بگيرند كه با هم زندگي را تجربه نمايند

توانـد   سمي به تنهايي مـي آيد آيا نظام تعليم و تربيت ر حال اين پرسش پيش مي    

آمـوزان را بـه سـوي         اين مأموريت و رسالت عظيم را به سرانجام برسـاند و دانـش            

  اهداف بزرگ سوق دهد؟

نظران و كارشناسان حوزه تعليم و تربيـت و   بدين جهت تمامي دلسوزان و صاحب 

اهم يافته و تشكيالتي با نوجوانان و جوانـان و فـر   علوم اجتماعي بر نياز كار سازمان 

كردن بستر تجربه عملي زندگي و فعاليت گروهي تأكيد داشـته و راه بـرون رفـت                 

در . دانند ها مي سيستم آموزشي كشور از تربيت يك سويه موجود را، توجه به تشكل

آموزي، نشانگر     سازمان دانش  دراين راستا توجه به تشكيالت پيشتاران و فرزانگان         

يافته و تشكيالتي با نوجوانان به        ه كار سازمان  اهتمام جدي مسئوالن و اولياء امور ب      

يـابي بـه اهـداف بـزرگ دينـي، اخالقـي و               سازي آنان در جهت دست      منظور آماده 

  . باشد ناپذير اين قشر عظيم مي اجتماعي و با استفاده از پشتكار پايان
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نظران   كتاب حاضر، حاصل تالش و كوشش بسياري از دست اندركاران و صاحب           

باشد كه با نگاه ويژه و با دو رويكرد هويت   عرصه تعليم و تربيت ميكسوتان و پيش

اي كه پيشتازان     و هويت ديني و اسالمي تدوين گرديده است به گونه         ملي و ايراني    

  . هاي زير تشكيل دهند و فرزانگان بتوانند يك گروه مطلوب را با ويژگي

ر نيل به اهداف سهيم  يك گروه مطلوب، اهداف شفاف و فراگير دارد و افراد دـ1

  . هستند

 يك گروه مطلوب داراي افرادي است كه در عـين تفـاوت، مكمـل فكـري و             ـ2

  . عملياتي يكديگر هستند

كند كه بين ميزان توجه به كار مورد انجام            يك گروه مطلوب طوري عمل مي      ـ3

  . و نحوه انجام كار تعادل برقرار باشد

كنـد كـه افـراد در آن تمايـل بـه              يك گروه مطلـوب، فـضايي را ايجـاد مـي           ـ4

هـاي    واقعي خود را بيان دارنـد و ايـده        خطرپذيري پيدا كنند، و انديشه و احساسات        

  . يكديگر را بهبود بخشند

گيـرد و   ها، ياد مي  ها و شكست     يك گروه مطلوب، از تجربيات، شامل موفقيت       ـ5

  . بخشند به طور مداوم عملكردش را بهبود مي
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كند و با همان جديت، به اهداف را جشن           ا جديت كار مي    يك گروه مطلوب، ب    ـ6

  . گيرد مي

در پايان از همه كساني كه در تهيه و تدوين اين كتاب نقش داشته و بـا ارسـال                   

انـد، بـه ويـژه از اعـضاء كـار             جزوات و مقاالت از سراسر كشور ما را ياري رسـانده          

تـواي آموزشـي    هـاي فرعـي مح       گانه محتواي آموزشـي، كـار گـروه        13هاي    گروه

ها، كارشناسان و كارشناس مـسئوالن فنـي و    آموزي استان  ها، مديريت دانش    استان

آموزي مركـز     ان دانش اندركاران سازم   ها، دست   آموزي استان   آموزشي مديريت دانش  

همكاران ارجمند  موزشي به ويژه    ، مدرسين و اعضاي كميته فني و آ       كسوتان  و پيش 

  . گردد زي صميمانه تقدير و تشكر ميآمو هاي دانش مديريت تشكل

  

  

  آموزي  دانشسازمان                                            

  اسالمي ايرانجمهوري                                             

  



  مقدمه
فرد با  .  و ارتباط فرد با گروه رشد اجتماعي و عقالني او تأثير به سزايي دارد              پيوند

آموزد، شيوه برخورد با ديگـران        حضور در گروه، چگونگي مشاركت با ديگران را مي        

شود كه چگونه بايد ديگران را  گيرد و در اثر تماس با رهبر گروه متوجه مي را فرا مي

كند كه افراد هم سن او نيز با مشكالتي شبيه            يفرد در گروه حس م    . راهنمايي كند 

اين امر تا حدودي فشارهاي روحي او را در برخورد با           . مشكالت او رو به رو هستند     

ها راه حـل   فكري با آن دهد و در اثر تماس با افراد گروه و هم       مشكالت كاهش مي  

دهد   سخت مياو گاهي با اتكا به گروه، تن به كارهاي. كند مشكالت را نيز پيدا مي

  . كند در خود تقويت ميو از اين راه، روح شجاعت را 

گروه جايي است كه فرد در آن گذشت، تحمل، وفاداري، اطاعـت و همكـاري را                

سـازد، محبـت بـه     سن، محبوب مـي  آن چه كه افراد را در ميان گروه هم . آموزد  مي

 فعاليـت،   انگيـز،   بخش و نشاط    ديگران، شركت در كارهاي جمعي، مصاحبت مسرت      

  . باشد مي.... رويي و  گشاده

مـا  . بايد توجه داشت عمل اصلي در تشكيل گروه، احتياجات اساسي افـراد اسـت    

هاي گروهي و  بايد گروه را به رسميت شناخته و موقعيت آن را درك كنيم و فعاليت

  . اي براي رشد افراد مورد استفاده قرار دهيم تشكيالتي را به عنوان وسيله

 زمان و شرايطي مربي خـود را ماننـد يـك عـضو در ميـان گـروه وارد                    در چنين 

ها را خوب درك كرده و رغبت و تمايالت اعضا را             سازد و مقاصد واحتياجات آن      مي

تواند در توسـعه   او در اين صورت مي. دهد نقطه شروع كارهاي تربيتي خود قرار مي      

بول مـسئوليت ودر ايجـاد      گروه، انتخاب هدف، تهيه نقشه و برنامه، تقسيم كار و ق          

  . ها به ايشان كمك كند فرصت براي هر يك از اعضا به تناسب استعداد و ميل آن

تواند به عنوان يك عضو با اعـضاي گـروه     و آگاه در صورتي مييك مربي خوب  

ها را خوب درك كند و  در كارهاي گروهي و تشكيالتي شركت كه بتواند مقاصد آن

در ضمن تفاهم ميان مربـي و اعـضا نيـز داراي       .  بفهماند مقاصد خود را نيز به آنان     

تواند كمك مـؤثري بـه اعـضاي          اهميت فراواني است و مربي در اين زمينه نيز مي         
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شود كه مربي و اعـضاي        گروه نمايد و اين تفاهم زماني به صورت واقعي ايجاد مي          

جـات فـردي   ديگر نگاه كنند، همكاري را وسـيله تـأمين احتيا           گروه با احترام به هم    

هاي تربيتي به كار ببرند و        ورفاه جمعي قرار دهند، روش عقالني را در كليه فعاليت         

  . هر يك از افراد حق اظهار نظر درباره مسائل مختلف را داشته باشد

اي براي رشد و تعـالي        توان پيوند و ارتباط گروهي را وسيله        در چنين محيطي مي   

  .قرار دادافراد ... عقالني، عاطفي و اجتماعي، 

شود كه تنها روش مناسبي كه        با توجه به توضيحات ارائه شده چنين استنباط مي        

هاي سني مختلف و سطوح علمي متفـاوت          هاي افراد را در گروه      بتواند تمام ويژگي  

به طور صحيح پرورش داده و در مسير درست قرار دهد، كار گروهي و تـشكيالتي                

  . مند است مناسب و هدف

ادي كه با گروه ودسته معيني ارتباط ندارند، اغلب در تنهايي بـه سـر               بنابراين افر 

  . كنند ارزش، نااليق و داراي نقص فرض مي برند، خود را بي مي

هـا   شود و گاهي ممكن است آن      مي ها  اين احساس، سبب اضظراب و ناراحتي آن      

  .مرتكب اعمال خطرناكي شوند

سـال و فعاليـت       ه هـم  پس يك فرد بـه خـصوص نوجوانـان و جوانـان بـه گـرو               

هاي   دهد و گاهي اوقات از دوستان و هم گروه          تشكيالتي عالقه شديدي نشان مي    

پذيرد و اين نيست مگـر بـه ايـن            خود بيشتر از پدر و مادر و مربي خويش تأثير مي          

  . كند كند گروه او را بهتر درك مي خاطر به او احساس مي

 بـا دوسـتانش بـه راحتـي ارتبـاط      حال اگر روشي ابداع شود كه در آن فرد بتواند        

ها با هم ديگر داراي نظم و ترتيب باشد و به طريقي كنترل               برقرار كند و ارتباط آن    

ها را به انحراف نكشاند، قطعاً روش خوب و مناسبي خواهد بود، زيرا در                شود كه آن  

اين روش، ديگران به او و باورهاي او احترام خواهند گذاشـت و دوسـتان نيـز او را                 

  . واهند پذيرفتخ

هـاي گروهـي و تحقـق اهـدا ف            آموزي در راستاي تقويت فعاليت      سازمان دانش 
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آموزي پيشتازان و فرزانگـان را        تربيتي و آشنايي با مباني عقيدتي، تشكيالت دانش       

  . تأسيس نمده است

بديهي است كه مربيان محترم بر اين امر واقفند كه آموزش گروهي بـا آمـوزش                

فاوت بوده و در اكثر كـشورها نيـز بـه آمـوزش گروهـي اهميـت                 انفرادي بسيار مت  

  . دهند بيشتري مي

هـاي تـيم،      اميد است با استعانت از درگاه خداوند سبحان بتوانيم در قالب فعاليت           

  .هاي مؤثر و اساسي برداريم آموزان كشور گام دسته و گروه در توانمندسازي دانش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  سخني با مربي
  همكار گرامي، مربي محترم گروه پيشتازان و فرزانگان 

  با عرض سالم و احترام

سازان ميهن اسالمي در قالب  با تشكر از پذيرش مسئوليت تربيت گروهي از آينده

يافته و دراز مـدت و        تشكيالت پيشتازان و فرزانگان كه يك فعاليت تربيتي سازمان        

  . نجام اين مسئوليت خطير موفق باشيدباشد، اميدواريم در ا مستمر مي

  :در اين كتاب سعي گرديده است

هـاي     مشاركت فعال و پويا و سهيم شـدن پيـشتازان و فرزانگـان در فعاليـت                ـ1

  . تربيتي مورد توجه باشد

 ايجاد رقابت سالم و سازنده به جاي رقابـت ناسـالم و نـابود كننـده خالقيـت                   ـ2

  . مدنظر باشد

نفس، خوداتكايي، اعتمـاد بـه نفـس، قـدرت             جمله عزت  هاي زندگي از     درس ـ3

منـدي بـه      پـذيري و قـانون      جـويي، نظـم     پذيري، مشاركت   رهبري كردن، مسئوليت  

  . هاي عملي و تشكيالتي آموزش داده شود صورت غيرمستقيم و در قالب مهارت

 توجه داشته باشيد ارائه مطالب اين كتاب به صورت كيفي، مخاطب را تشنه و             ـ4

آمـوزان بـا ميـل و رغبـت خـود وارد مباحـث        اي كه دانش نمايد به گونه  مي مشتاق

  . شوند مي

اي است كه مخاطب در تمام طول          تنوع در ارائه مطالب در اين كتاب به گونه         ـ5

كند و توجه داشته باشيد بيشتر اتكـاء در ايـن      زمان احساس خستگي و كسالت نمي     

  . ستكتاب بر تربيت ديداري، كرداري و رفتاري ا

 توجه داشته باشيد ارائه مطالب به صورت تئوري و در محـيط كالسـي باعـث     ـ6

آموزان را در شرايطي قرار دهيـد كـه بـا             سعي نمائيد دانش  . شود  بروز خالقيت نمي  

  . دهيد، حل شوند ها آموزش مي تمام وجود در آن چه به آن

 رفتـار و  هاي كمي نيست، بلكه  در اين كتاب مالك پيشرفت توجه به شاخص    ـ7

  . شود اخالق، مالك اصلي پيشرفت محسوب مي
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آمـوزان و   هـاي هـر يـك از دانـش      هـاي فـردي و ظرفيـت         توجه بـه تفـاوت     ـ8

  . ها به طور جدي مدنظر قرار گيرد استعدادهاي آن

آمـوزان را وادار بـه انديـشيدن            انديـشي دانـش      كارهاي گروهي و جلسات هم     ـ9

  . نمايد م ميكند و زمينه تربيت فعال را فراه مي

آموزان، كه امري دروني اسـت   آموزان را توسط خود دانش  تربيت ديني دانش  ـ10

آموزان را در شرايطي قرار دهيد كه اين امر با ميـل و             مورد توجه قرار دهيد و دانش     

  . رغبت و نه از روي اجبار و اكراه انجام دهند

  :توجه كنيد ����
ين نظام جمع و مراسم تشكيالتي       بخش هويت سازماني، فرام    2 اين كتاب در     ـ1

  . و فرهنگي تهيه و تدوين گرديده است

آموزان وارزشيابي عملكـردي مربيـان در    ها و پيشرفت دانش   ارزيابي از فعاليت   ـ2

  . گيرد اين كتاب توسط مربيان گروه و مربي راهنما صورت مي

 خصوص  با توجه به اين كه نظرات و پيشنهادات مربيان و مسئولين محترم درـ3

تقليل، تكميل، رفع اشكال واصالح مطالب جهت تهيه يك كتاب آموزشـي كامـل              

براي اعضاء مفيد مؤثر خواهد بودف خواهشمند است نظرات و مطالـب خـود را بـه                

در چـاپ بعـدي در صـورت    ... صورت مكتوب به اين سازمان ارسال نمائيد تا انشاءا   

  . تأييد مدنظر قرار گيرد

ي كه در تهيه و تدوين اين كتاب نقـش داشـته و سـازمان               در پايان از همه كسان    

  .نمايم اند تقدير و تشكر مي آموزي را در اين امر مهم ياري نموده دانش

  

  آموزي هاي دانش فعاليتعاونت م                                            
  آموزي هاي دانش مديريت تشكل                                              

  

 



 

 

  
  
    
  
  
  
  

    تعريف تشكيالت پيشتازان و فرزانگانتعريف تشكيالت پيشتازان و فرزانگان
 گروه؛ دسته و تيم آموزان كه با هدايت مربي به  صورت دانشبه تعداد مشخصي از 

با داشتن وظايف مشخص و تقسيم كار براي رسيدن به شوند و  دور هم جمع مي

 تشكيالت پيشتازان كنند،  و تالش مياجتماعي و الهي همكارياهداف مفيد 

  . شود گفته مي) دختران(و فرزانگان ) پسران(

  . شود زي جمهوري اسالمي ايران اداره ميآمو اين تشكيالت زير نظر سازمان دانش

    اهداف تشكيالتاهداف تشكيالت
  :  ما بياموزد كهخواهد به اين تشكيالت مي

  .  و به دستورات او عمل نماييمبهتر بشناسيمخداي مهربان را . 1

  . رهبري اطاعت نماييم و از فرامين مسئوليت پذير باشيم. 2

  .  هاي گروهي شركت نماييم خوب  فكر كرده و در فعاليت. 3

  . ميبه قانون و مقررات اجتماعي احترام بگذاريم و به آن عمل نماي. 4

  . ترام بگذاريمپدر و مادر را دوست بداريم  و به آنها و ديگران  اح. 5

  .خود را پاكيزه نگه داريمبگيريم محيط زندگي ياد  .6

گوناگون دركنار هم و در دامن طبيعت خوب زندگي هاي  مهارتبا يادگرفتن . 7

  . كنيم

 بخش اول
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  هويت تشكيالتيهويت تشكيالتي
هاي عمومي و تخصصي و عمل  منظور از هويت تشكيالتي دانستن آموزش

  شعار، روش، منش، سالم، دستسوگند پرچم، قول،:  كه شامل،كردن به آنهاست

 و عالمت سازماني، لباس فرم،آرم و نشان، سرود جمهوري اسالمي ايران و دادن

  .مي باشد.... سرود پيشتازان و فرزانگان و

  آرم سازمانآرم سازمان
، هاي بناهاي مذهبي كاري كاشياست كه برگرفته از زير آرم سازمان مانند شكل 

  .باشد ي و مذهبي ميارزش هنرتاريخي و ايراني است كه داراي 

  

  

  

  

  

 

 

  

  آرم تشكيالت پيشتازان و فرزانگانآرم تشكيالت پيشتازان و فرزانگان
  : تشكيل شده استآرم تشكيالت از دو قسمت كلي

          )آرم سازمان(ماد گل  نـ1
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   موج  ـ2
  :  كه جزئيات آن به شرح زير مي باشد

  منشاء : الف
  

  

  

  

  

  

  

  

  ي دو بخش راست و چپ آرم ها  گلبرگـ ب
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  ها   قلم در ميان گلبرگـ ج
  
  

 

   

 

 

 

  

  

  

   دوازده بخشي بودن آرمـ د
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   رنگ سبز آرمـه
  
  :   موج ـ2
  
  
  
  
  
  
  
  

  : : شعار اعضاي پيشتازان و فرزانگانشعار اعضاي پيشتازان و فرزانگان
 همفكري، همدلي، همكاري -

  : : 11 سطح  سطح شعار پيشتازان و فرزانگانشعار پيشتازان و فرزانگان
  كوشش كن  -

    11 سطح  سطح روش پيشتازان و فرزانگانروش پيشتازان و فرزانگان
  .   براي انجام كارهاي خوب  و مفيد براي مردمكوشش كن �

  .  كوشش كن براي ياد گرفتن مطالب تازه و ارزشمند �

  . كوشش كن براي جلب رضايت و خواسته هاي مفيد  پدر و مادر �

  . كوشش كن براي موفقيت بيشتر گروه و دسته و تيم �
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    11سطح سطح    فرزانگان فرزانگان و وهاي پيشتازانهاي پيشتازان  منشمنش
ترين شما به من  شبيه: فرمايد مي) ص(اكرم پيامبر :  ادب و خوش خلقيـ1

  . شماستترين اخالق خوش

رد و در همه حال ادب را رعايت گذا يك پيشتاز و فرزانه به بزرگترها احترام مي

كند و در گفتار و كردار بسيار  وش پسنديده با ديگران همنشيني ميكند و با ر مي

  . مودب است

  . اوج ايمان استراستي: مايدفر مي) ع(امام علي :  راستي و درستيـ2

 يك پيشتاز و فرزانه در راستگويي و درست كرداري بايد الگو باشد گفتارش 

  . راست و كردار و اعمالش درست باشد

 است و مهربانخداوند : فرمايد مي) ص( پيامبر اكرم :ياري و مهرباني ـ3

  . را دوست داردمهربانفرد 

 اطرافيان خود حتي داند و به كار ديگران مي خود را يار و مدد يك پيشتاز و فرزانه

  .شناسد بدون چشم داشت ياري مي رساند افرادي كه نمي

هر كس درختي بكارد خداوند به ): ص(پيامبر اكرم :  دوستي با طبيعتـ4

  .دهد ازه ميوه آن درخت به او پاداش مياند

ي محيط حفظ و پاكيزگ در  هميشه دوست دار طبيعت بوده ويك پيشتاز و فرزانه

  .   نمايد كوشش مي.....ها و ها، جنگل خود، پاركاطراف 
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  11طح طح سسقول پيشتازان و فرزانگان قول پيشتازان و فرزانگان 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
  :كهدهم  ميقول + فرزانه شايسته هستم / كه يك پيشتاز +من �

  .دستورات الهي را انجام دهم �

  .اطاعت نمايمو از رهبرم  +  صادقانه رفتار نموده �

 .قوانين گروه باشم+ وپيرو  �

  

  .باشد  اداي قول همراه با عالمت تشكيالتي مي:تذكر

  

  ))سازمانيسازماني((عالمت تشكيالتي عالمت تشكيالتي 
  :  اي كه پيشتازان و فرزانگان با روش و شكل زير به گونه

 دست راست خود را در حالي كه سه انگشت وسط آن به هم چسبيده وكف 

وچك قرار دهيد دست رو به جلو است و انگشت شصت روي ناخن انگشت ك

 درجه ايجاد كند، 30 درجه و در دختران 90بطوري كه در پسران بازو با ساعد زاويه 

  )تصاوير زير. (دهد كه اين تشكيل عالمت سازماني مي

   

ت روي باشد و شس سه جزء قول پيشتازان مي سه انگشت وسط نشانه :نكته

  .باشد انگشت كوچك نشانه حمايت بزرگترها از كوچكترها مي
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  موارد استفاده از عالمت 
   .هنگام اداي قول شايسته و سوگند پرچم -1

  .هنگام كسب اجازه از مقامات باالتر سازمان و مربيان براي صحبت كردن -2

هنگام معرفي خود به ساير اعضاي تشكيالت و مقامات باالتر در صورتي كه  -3

 . لباس تشكيالتي بر تن نداريم

چه مربي  لب توجه اعضاي حاضر در جلسه چنانبراي دعوت به سكوت و ج -4

داده و سكوت فاصله عالمت نيز بايد بالگروه يا يكي از مسئولين عالمت داد ما 

 .باشيمشود  ميهايي كه داده كنيم  و منتظر دستور

  سالم سازماني  با لباس تشكيالتي سالم سازماني  با لباس تشكيالتي 
داشته باشد دست ) حداقل دستمال گردن(هنگامي كه فرد  لباس تشكيالتي 

ه و كنار ست را به حالت عالمت گرفته با سرعت و نرمي از مقابل بدن باال آوردرا

  :دهد بطوري كه ابروي طرف راست قرار مي

    .  باشد نوك انگشتان در كنار ابروي راستـ الف

  .  باشدقدري متمايل بجلوسه انگشت كف  ـ ب

  درجه و 90اويه با بدن ز، ها زو به حالت افقي و در خط شانهبابراي پيشتازان  ـ ج

  . درجه داشته باشد45 بازو با بدن زاويه فرزانگانبراي 
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 گيرد ي جلويي كاله قرار مي ط كنار لبه انگشت وس،هنگام احترام با كاله :نكته 

   .)زيرتصاوير (

    
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  
  

  

   :بايست سالم تشكيالتي داد  كه ميرديموا
  . اسالمي ايران براي اداي احترام به پرچم مقدس جمهوريـ

 براي اداي احترام به قرآن كريم هنگام عبور حامل قرآن از مقابل اعضاي ـ

  .اند  ايستاده خارج از صف و ستوني كهتشكيالت

    . براي اداي احترام به رهبر معظم انقالب اسالميـ
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  . براي اداي احترام به رئيس جمهورـ

دسته، سرتيم، يا روه، سر از مربي گروه، معاون گ هنگام روبرو يا جدا شدنـ

  .مسئولين سازمان دانش آموزي و آموزش و پرورش

  .  براي اظهار ادب و سالم به ساير اعضاء تشكيالتـ

احترام به شهداء انقالب اسالمي ايران درگلزار شهدا بصورت دسته اداي  براي ـ 

   .راديصورت انفه جمعي و به حالت خبردار و هنگام عبور از مقابل يادمان شهدا ب

 هنگامي كه در صف و ستون هستيم يا بدون لباس تشكيالتي باشيم نبايد :نكته

  .        سالم سازماني بدهيم

  آداب دست دادنآداب دست دادن
شوند پس از سالم، انگشتان دست  پيشتاز يا فرزانه با هم روبرو ميهرگاه دو نفر 

فشارند  يگيرند و با محبت م يكديگر را ميراست را به حالت عالمت درآورده دست 

مربيان و ساير مسئولين ها در يكديگر قفل شود،  اي كه انگشتان كوچك آن به گونه

  .دهند هنگام مالقات به همين روش دست ميسازمان 

 . دهند ير تشكيالتي بصورت معمولي دست مي اعضاي تشكيالت با افراد غ:نكته

     

   
                                                                                         

  
   )1(  

 

 

            )2(  
 

 

 

                         )3(  
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  مممتن سوگند پرچمتن سوگند پرچ
  بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

+ ميهن اسالمي من است + ظهر استقالل كه م +به اين پرچم مقدس + من 

و +  نمايم دفاع+ از ميهن عزيزم ايران + كه با نثار خون خود + كنم  ميياد  سوگند

  )صلوات (       .باشم كوشا+ و سر بلندي آن  آباداني براي

  

 هنگام قرائت سوگند پرچم همه اعضاي تشكيالت پيشتازان و فرزانگان  :نكته

  .  عالمت سازماني بدهندبايد) با لباس و بي لباس تشكيالتي(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرامين نظام جمعفرامين نظام جمع
هاي نظام جمع استفاده  نيم از فرمانتوا ت نظم و انضباط بيشتر در گروه ميجه

  : شود كه شامل  كه هر فرمان از دو بخش تشكيل مينماييم

   .)شود  گفته ميبه صورت كشيده( خبر، جهت آمادگي ـ1

  ).شود به صورت كوتاه گفته مي ( اجراي فرمانـ2

   و ستون طريقه قرار گرفتن افراد در صف
د و هنگامي كه پشت سر هم كنن يدر كنار هم بايستند صف درست م  افرادگاههر

  .دهند يل ميگيرند ستون را تشك قرار مي

 ستون جلو نفرات بلند قد) هم پشت سر( بايستندستوني  به صورت اعضاء اگر 

 در سمت ترقد نفرات بلند) پهلوي هم( گيرند و اگر به صورت صف بايستند مي قرار

 )شكل زير( .گيرند قرار ميراست 

 بخش دوم
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. سمت چپ افراد است حركت عادي گروه  درو معاون گروه مربي محل ايستادن

 بقيه پشت سر او يك سوم افراد جلوي او و دو سومكه هنگام حركت  به طوري

 بايد  مربي گروه اگر افراد در حال حركت نباشند و يكجا ايستاده باشند، وقرار گيرند

  )شكل زير( . بشنوندگروهدر جايي بايستد كه صدايش را همه افراد 

  

 

  

 

  
  
  
  

  حركات انفرادي نظام جمعحركات انفرادي نظام جمع
 رعايت  منظور از ايستادن حالتي است كه در آن نكات زير كامالً:ايستادن ـ1

  :شده باشد

  .كه  فشاري به آن وارد شود  بدن آزاد است بدون اين)الف 

چهار (اندازه ه هاي پا در يك خط ب پنجه و پاشنه هر دو پا به هم چسبيده ) ب
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  .باشد) بازانگشت دست 

   . باشد صورت به حالت  طبيعي، چانه اندكي باالسر باال و روبرو،) ج

 يا خط دوخت شلواردر امتداد هر دو دست كشيده و مشت، انگشت شست ) د

 )تصاوير زير( .باشندمانتو 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 در يك  قرارگرفتن نفراتسر هم فرماني است براي پشت  :از جلو نظام ـ2

به سرعت پشت سر هم قرار )  جلواز(ا شنيدن جزء اول فرمان   افراد ب،ستون است

با شتاب دست چپ  اهللا اكبربا گفتن ) نظام(گيرند و با شنيدن جزء دوم فرمان  مي

كف دست و  هم چسبيدهبكه باز و كامال كشيده، پنج انگشت دست  خود را در حالي

 دست با شت بلندكه انگ طوريتا شانه نفر جلويي باال آورده ب  است،رو به زمين
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 با گفتن فرمان خبردارا بو قرار گيرد شانه نفر جلو چهار انگشت فاصله داشته باشد 

امتداد  در گرديده و دست چپ با شتاب پائين افتاده و همزمان مشت پاينده رهبر

الت صحيح ايستادن كامال رعايت  و حگيرد قرار مي  يا مانتوخط دوخت شلوار

 ) زيرتصاوير( .گردد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 به اندازه پاي چپ خود را اعضاي گروه  اين فرمان  همه اجرايدر : آزاد ـ3

 محكم با يك ضربه شهيدگفتن كلمه  بلندكرده وزمينبسرعت از ها  عرض شانه

 از ا مچ دست راست ر، دست چپحركت همزمان با اين ند ووبك مي سمت چپ به

 )زيرتصاوير (. گردد ي خود برمي و با فرمان به جاي خود به حالت قبلگيرد  ميپشت
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 درجه ايست بطرف چپ اين فرمان در دو جزء 90تغيير سمت : چپ چپب ـ4

  .گردد به شرح زير اجراء مي

 90 به اندازه  نفر روي پاشنه پاي چپ و پنجه پاي راست: اجراءجزء يكم

ها به بدن   دست، در حالي كه بدن كامال راست،چرخد درجه به سمت چپ مي

   )زير تصوير ( .باشد  ميچسبيده وكشيده
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پس از انجام گردش و مكث الزم پاي راست بدون اينكه خم  : اجراءجزء دوم

   )زير تصوير ( .چسبد ترين راه به پاي چپ مي  از كوتاهشود

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
ان در اين فرم.  درجه ايست بطرف راست 90تغيير سمت  :براست راست ـ5
  .گردد زء به شرح زير اجرا ميدو ج

 درجه 90اندازه ه نفر روي پاشنه پاي راست و پنجه پاي چپ  ب :جزء يكم
ها به بدن چسبيده   دست،كه بدن كامال راست چرخد در حالي بسمت راست مي

 )تصوير زير. (باشد  ميوكشيده، سرباال، پاي راست كشيده
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 كه خم شود از  پاي چپ بدون اينپس از انجام گردش و مكث الزم :جزء دوم

  ) زيرتصاوير (.چسبد ترين راه به پاي راست مي كوتاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ان در دو اين فرم،  درجه است از طرف چپ180 تغيير سمت  :عقب گرد ـ6

  .گردد جزء به شرح زير اجرا مي

 درجه 180اندازه ه  نفر روي پاشنه پاي چپ و پنجه پاي راست ب:جزء يكم

ها به بدن چسبيده   دست،كه بدن كامال راست در حالي .چرخد يبسمت چپ م

ر گودي پشت زانوي پاي چپ قرار ، زانوي پاي راست د، سرباال استوكشيده

  )زيرتصاوير ( .گيرد مي
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 راه با ترين  پاي راست از كوتاه،دش و مكث الزمپس از انجام گر: جزء دوم

  )تصاوير زير( .سبدچ ضربه به پاشنه پاي چپ مي
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 هنگام صدور فرمان به چپ چپ، به راست راست و عقب گرد لفظ: نكته مهم

 خبر فرمان بوده و در اين قسمت فرد هيچ حركتي ءجز) به چپ، به راست، عقب(

اي كه گفته شد  به گونه) چپ، راست، گرد(م فرمان انجام نداده و با شنيدن جزء دو

  .مايدن ميفرمان را اجرا 

  

  قواعد احترام به پرچم جمهوري اسالمي ايران قواعد احترام به پرچم جمهوري اسالمي ايران 
 پس ،ست ا ملي و ديني ما هويت نشانشايسته عزيز پرچم رسمي كشورمان

  :بايد هميشه

  . از صميم قلب به آن عشق بورزيمبه آن احترام گذاشته و  �

  . گاه پرچم با زمين تماس پيدا كند نبايد هيچ �

 قدم مانده به آن تا هفت قدم هنگام عبور از مقابل پرچم ثابت، از هفت �

  .دهيم  سازماني ميبعد از آن با نگاه كردن به آن سالم

دار دهند بايد با حالت خبر  كه پرچم را از مقابل ما عبور ميهنگامي �

  . سالم سازماني بدهيم

   پرچم رسمي جمهوري اسالمي ايران پرچم رسمي جمهوري اسالمي ايرانمعرفيمعرفيشرح و شرح و 
   مشخصات پرچم  مشخصات پرچم ــالفالف

هوري اسالمي ايران، پرچم هيجدهم قانون اساسي جمموجب اصل ه ب

هاي سبز، سفيد و سرخ با عالمت مخصوص جمهوري  رسمي ايران به رنگ

رنگ سبز در باال، سفيد در وسط و رنگ .  استاهللا اكبراسالمي و شعار 

  . سرخ در پائين قرار گرفته است

  :ها  تشريح رنگـب 

ر چم بيشت رنگ سبز، نشانه اعتقاد ما به اسالم است، اين رنگ در پر

رنگ سفيد نشانه عالقه ما به صلح . شود كشورهاي اسالمي ديده مي

 آزادي و رنگ سرخ، نشانه آن است كه ما از استقالل،. وآرامش است
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  .جمهوري اسالمي خود با نثار خون خويش دفاع خواهيم كرد
  : شعار اهللا اكبرـج 

 هاي سبز و سرخ به رنگ  در پرچم ما در محل اتصال رنگاهللا اكبرشعار 

. معروف است تكرار شده است) بنائي( بار با خطي كه به خط 22سفيد و 

  روز پيروزي انقالب اسالمي ما1357 بهمن 22ارك  يادآور روز مب22عدد 

 در پرچم ما نشانه اعتقاد ما به اين است كه خدا از همه اهللا اكبرشعار . ستا

ت ديگر پست و ها برتر و بزرگتر است و در مقابل او هر قدر نيروها و قدرت

  .پوچ و باطل است

  

  شيوه هاي استقرار گارد پرچم شيوه هاي استقرار گارد پرچم 
 و نفر وسطنفر با فاصله دو قدم در كنار هم  دو : گارد پرچم سه نفرهـ   الف

  )شكل زير(گيرند  يك قدم جلو قرار مي) پرچم  برندهباال(
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 نفره وسط دو صف دوكه نفر باال برنده پرچم در :  گارد پرچم پنج نفرهـ ب

گيرد به فاصله يك قدم با دو نفر عقب و يك قدم فاصله با نفر جلو و دو  ميقرار 

شكل  (.كنند دا ميصف از كنار و جلو به فاصله دو قدم و از هم ديگر استقرار پي

  ) زير

  

  

  

  

  

  
 

  

   پرچم و شيوه اجرا  پرچم و شيوه اجرا  گارد گاردمتن فرمانمتن فرمان
   .)ايستند ميدار نجا افراد گارد بحالت خبردر اي(گارد پرچم به جاي خود  �

دم گارد پرچم جهت برافراشتن پرچم مقدس جمهوري اسالمي ايران، ق �

  .    كنند رو، نفرات به طرف پرچم حركت مي

  ). ايستند مان ميهمگي با اين فر( ايست ،پرچم گارد �

در مقابل گارد پرچم فرامين را  فرمانده ميدان اغلب در جايگاه و چون: نكته

درگارد  ( فرمان ايست را موقعي كه نفرات صف اولگردد  توصيه مي،كند ميصادر 

 به سه نفر اول) گارد پرچم سه نفره( در به دو قدمي ميله رسيدند و) پرچم پنج نفره

و نفرات كند  مي صادر ،قدمي ميله پرچم رسيد و پاي راست خود را به جلو انداختند

 پاي چپ ربالفاصله پاي چپ خود را به جلو انداخته و پاي راست خود را كنا

  )زيرهاي  شكل(. چسبانند مي
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رو اول پاي چپ  وسط به حالت قدمدر اين حال نفر (نفر به پرچم، پيش  �

زند و  پاي چپ خود را محكم به زمين ميو دوم پاي راست و سوم 

نشيند   خم شده و روي پاشنه پاي راست مي زانوي پاي چپ،سپس رو

و سپس بلند شده و حالت خبردار ) يرشكل ز(بوسد  و پرچم را مي

ايستاده و طناب پرچم را گرفته و آماده باال بردن آن همزمان با اجراي 

    .شود ميسرود جمهوري اسالمي ايران 
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آموزشگاه  هماهنگ / اردو / گروه : دهد سپس فرمانده ميدان فرمان مي �

در اينجا به همراه . درا بسرو) سرود جمهوري اسالمي ايران(صدا  و هم

نواختن موسيقي و اجراي سرود توسط افراد، نفر باال برنده پرچم آهسته 

 ،برد تا در پايان سرود، پرچم به باالترين پايه خود برسد پرچم را باال مي

گويد براي پايداري نظام مقدس  س مربي گروه يا فرمانده ميدان ميسپ

اي ر ميدان يك بار با صدهمه افراد د، جمهوري اسالمي ايران تكبير

سوگند ، سپس فرمان قرائت ر پاينده رهبراهللا اكبگويند  بلند مي

پرچم اي كه قبال گفته شد، سوگند  گردد و به شيوه  ميپرچم صادر

 .گردد قرائت مي

المي ايران كليه افراد افراشتن پرچم مقدس جمهوري اس هنگام بر :نكته

و داراي ) صف(ي كه خارج از گروه  و همچنين مربي گروه و افرادگارد پرچم

  .دهند  مي سالم سازماني، تشكيالت هستندلباس
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 مربي گروه ،ت سوگند پرچمبعد از اتمام سرود و بر افراشتن پرچم و قرائ �

نفر عقب گرد كرده با قدم رو به ( نفر به جاي قبلي خود ،دهد فرمان مي

  ).كند  سپس بطرف پرچم عقب گرد مي،رود ميجاي اول خود 

 ). كنند در اينجا افراد همگي عقب گرد مي(ارد پرچم عقب گرد گ �

در اين حالت افراد گارد (سمت جايگاه قبلي خود بدو رو ه گارد پرچم  ب �

  ).ايستند گروه خود مي رفته و در انتهاي فبه حالت بدورو به پشت صفو

 

  مراسم حامالن قرآنمراسم حامالن قرآن
 هاي  كه به روش،محامالن قرآن مراسمي است براي حمل قران با نهايت احترا

  .گردد صورت ابتكاري  اجرا ميه مختلف و ب

چم به دست بايد برنامه حامالن قرآن معنوي باشد و حامالن قرآن گل يا پر

و . هاي رنگي به شكل دروازه قرآن و رحل قرآن استفاده نمايند بگيرند و يا از پارچه

  .ت قرآني بخوانند و يا جمال مذهبي، تواشيح اشعارهنگام حمل قرآن كريم  شعر و
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