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نظام جمع
:فرامین نظام جمع

.جهت نظم و انضباط بیشتر در گروه می توانیم از فرمان هاي نظام جمع استفاده نماییم
طریقه قرار گرفتن افراد در صف -1

.هر گاه افراد در کنار هم بایستند صف درست می کنند و هنگامی که پشت سر هم قرار می گیرند ستون را تشکیل مـی دهنـد  
)1شماره تصویر(

1تصویر شماره 

و اگر بـه صـورت صـف بایسـتند    جلو ستون  قرار می گیرند،نفرات بلند قد ) پشت سر هم (اگر افراد به صورت ستونی  بایستند 
،محل ایستادن مربی و معاون گروه  در حرکـت عـادي گـروه   . قرار می گیرندصف در سمت راست ،نفرات بلند قد) پهلوي هم(

گیرند و اگر افراد می ک سوم  بقیه پشت سر او قرار یبه طوریکه هنگام حرکت دو سوم  افراد جلوي او و . سمت چپ افراد است
) 2شماره تصویر. ( در حال حرکت نباشند و یکجا ایستاده باشند ،مربی گروه باید در جایی بایستد که صدایش را همه افراد گروه بشنوند 

2شماره تصویر



)یسازمان( استقراروحرکتهنگامستونوصفدرافرادفاصله
قـدم صـورت بهحرکتوصبحگاهدانیمدرستادنیاجهتو) یسازمانبصورت( گروهدرکهیحالتدرافرادفاصله-الف

خودییجلونفربافرد،هرستوندروبستهدستمیناندازهبهخودراستسمتنفربانفرهر،صفدر،هستندروبدووموزون
ـ انـدازه بـه یپشـت کولـه باوانگشتچهارودستکیبه اندازه  مـی  )نظـام جلـو ازحالـت (انگشـت بنـد کیـ ودسـت کی

)3تصویرشماره(.باشد

3تصویرشماره

دستمینفاصلهبهخودراستسمتنفرازصفدرنفرهرستیبایم؛یالتیتشکرژهانجامجهتگروهدرافرادفاصله-ب
)5تصویرشماره(.باشدداشتهفاصلهمینوقدمکیایومیندستکیاندازهبهخوديجلونفرازستوندرو)4تصویرشماره(بسته

5ارهتصویرشم4شمارهتصویر



.هر فرمان در نظام جمع از دو جزء تشکیل می شود –تشریح فرامین-2
.جنبه اجرا دارد،جنبه خبر و کلمه نظام ،مانند فرمان از جلو نظام که کلمه از جلو.اجراء،و جزء دومخبر،جزء یکم

.دار کوتاه و مقطع فرمانکه فرمان خبر کشیده و .دار ...............صداي اخبار کشیده و صداي اجرا کوتاه بیان می گردد مانند خبر
.بایستندخبرداربحالتنفراتبایستیوبودهخبردارمنزلهبه،فرمانهرءخبرجز،جمعنظامازوضعیتهردر–مهمنکته

اجراي فرامین-3
کلیه نفرات ضمن اجراي جزء یکم ،1دهد بشمار میندامربی گروه پس  از اداي جمله فرمان ، –با نمره و با شمارش -1-3

.)هم صدا می گویند یک(با صداي بلند شمارش را تکرار می نمایند 
.)هم صدا می گویند  دو(شمارش را تکرار می نمایند با صداي بلندضمن اجرا ء جزء دوم همه نفرات،2بشمار  سپس می گوید

چنانچه بخواهیم حرکات جزء بجزء با شماره مربی گروه و بدون شمارش افراد صورت گیرد ، –با نمره و بدون شمارش - 3- 2
نفرات بدون تکرار شماره ، جزء یکم حرکت را اجراء ، و سپس با 1مربی گروه پس از اداي جمله فرمان ، فرمان می دهد بشمار 

:ندجزء دوم حرکت را نیز بدون تکرار شماره انجام می ده2فرمان بشمار 

فرمان براست راست :مثال
بانمره وباشمارش- 1

کلیه نفرات ضمن اجراء جزء یکم فرمان با صداي بلند ،1راست با نمره و با شمارش بشمارمربی گروه  فرمان می دهد براست 
.همزمان می گویند دو،همه نفرات ضمن اجرا جزء دوم فرمان،2سپس فرمان داده می شود بشمار .و هم زمان می گویند یک

بی شمارش وبا نمره-2
کلیه نفرات جزء یکم حرکت  را بدون شمارش اجراء و ،1بشمار .مربی گروه فرمان میدهد براست راست با نمره و بی شمارش. 

.و همه نفرات جزء دوم حرکت را بدون تکرار شمارش انجام می دهند 2بشمار ،سپس مربی گروه فرمان می دهد



بخش دوم 
عحرکات انفرادي نظام جم

:باشدشدهتیرعاکامالریزنکاتآندرکهاستیحالتستادنیاازمنظور–ستادنیا-1
.شودواردآنبهيفشارنکهیابدوناستآزادبدن) الف
ه چهـار انگشـت نیمـه بـاز     به اندازبا فاصله ايهر دو پا کامال کشیده، پاشنه ها به هم چسبیده و پنجه هاي پا در یک خط) ب

.دست، قرارمی گیرند
خطکیدروبازهاشانه،راستکمر،جلونهیس،داخلشکم) ج
باالیاندکچانه،یعیطبوضعه بصورتبجلو،میمستقچشمدید،شعاعروبرووباالسر،افراشتهگردن) د
و شـلوار بـه دهیچسـب دستانگشتانریسا،شلواردوختخطامتداددرشستانگشت،کردهمشتودهیکشدستدوهر)  ه

)6شمارهتصویر.  (بدنبهرودستکف

)6تصویر شماره (

) جلـو از( فرماناولجزءدنیشنباافراد.ستونکیدرنفراتگرفتنقرارهمسرپشتبرايستفرمانی–نظامجلواز-2
درراخـود چپدست،شتاببااهللا اکبربا گفتن )  نظام( فرماندومجزءدنیشنباورندیگیمقرارهمسرپشتسرعتبه

مـی آورنـد،  بـاال ییجلونفرشانهتا. استزمینبهرودستکفو چسبیدهبهمدستانگشتپنج،کشیدهکامالوبازحالیکه
دستبا گفتن پاینده رهبر ،افرادخبردارفرمانبا. باشدداشتهفاصلهانگشتچهار،جلونفرشانهابدستبلندانگشتبطوریکه

و حالـت ایسـتادن   . می دهندقراریا مانتو شلواردوختخطامتداددروکردهمشتهمزمانوآوردهپائینشتابباخود راچپ
)6و7تصویر شماره (رعایت می گردد کامال



)7شمارهتصویر(

تصـویر (باشدیممینوقدمکیایمینودستکیخودییجلونفرازستوندرفردفاصلهیالتیتشکرژهانجاميبرا:نکته
تصـویر . (باشـد یمـ انگشـت بندکیاندازههبجلونفریپشتکولهبافردبلندانگشت،فاصلهدنداریپشتکولهدافراکهیزمانو) 8شماره
)9شماره

)8شمارهتصویر(

)9شمارهتصویر(

چوناما. شودصادر) خبردار(فرماندیباستندیبااستوارورندیبگیالتیتشکحالتکامالافرادنکهیايبرا–نظامراستاز-3
. شودیمصادرنظامراستازفرمان،خبردارازشیپباشند،نگرفتهقرارمنظمومیمستقصفکیدرافرادهنوزاستممکن

،گرداننـد یمبرراستسمترابهخودسر) نگرفتهقرارراستشانسمتدریکسکهاولستوننفرات بجز(همهفرماننیابا
خـود راسـت سـمت نفرنهیسازیچشمریزودادهقرارچپگوشازباالتریکمراراستگوشورندیگیمباالیاندکراچانه
)10شمارهتصویر. (گردانندمیبر) حالت اول(جلوبهراسرمرتبهیکوشتابباافرادهمهدارخبرفرمانابوگرفتهنظام



)10شمارهتصویر(

آندرنظـر مـورد سمتدرستادنیاحیصححالتگرفتنخودبهیعنیجمعیدستهبحالتدارخبرفرماناجراي–خبردار-4
از پـس . گرددمیصادرنظامجلوازایونظامراستاز،نیفرامازپسدارخبرفرمانمعموال.ترتمامچههرشتابباوواحد

نیپـائ لحظـه یـک درکـرده، مشتوشتابباچپدست) باشدنظامجلوازیقبلفرمانصورتیکهدر( دارخبرفرمانصدور
یمـ بـر اولحالتبهسر) بودهنظامراستازیقبلفرمانکهیدرصورت(وردیگمیقراریا مانتو شلواردوختامتداددروافتاده
) 6شمارهرتصوی.  ( شودیمتیرعاکامالستادنیاحیصححالتوگردد

با وکردهبلندنیزمازبسرعتهاشانهعرضاندازهبهراخودچپپاي،گروهاعضايهمه يفرماناینياجرادر-آزاد-5
از راراسـت دسـت مـچ ،چپدستحرکتاینباهمزمانو،دنکوبمیچپسمتبهمحکمضربهیکباشهیدگفتن کلمه 

) 11شمارهتصویر( .  برمی گرددپشت می گیرد و با فرمان به جاي خود به حالت قبلی خود 

)11تصویرشماره(

.پردازدمیاستراحتبهوتركراخوددستهایگروه،نفر،فرماناینبا–باشراحت-6
).خبردار(ایستادنصحیححالتبهبرگشتبراياستفرمانی–خودبجاي-7
.گرددیبرمفرمانياجرازمانازقبلوضعیتهمانبهدوبارهفرد،فرماناینبا–نوازحرکت-8
. سازدمیمتوقفنظرموردجايدرراحرکتحالدرنفرکهاستفرمانی–ایست-9

درنگبیوزدهزمینبهضربهباوکشیدهبطورراخودچپپاي،فرماناینشنیدنبانفروصادرنفرراستپايزیرفرماناین 
. چسباندمیبآنمحکمراراستپايپاشنه



این فرمان زیرپاي راست .فرمانی است براي متوقف کردن فردي است که درحال درجازدن است-ایست درحال درجازدن-10
حالـت بارعایـت .اندچسـب مـی ه آنبضربهباراتراسپايپاشنهسپس،ثابتزمینرويخودراچپپايفاصلهبالصادروفرد

.خبردار
.گرددیماجراءزیرشرحبهجزءدودرفرماناین؛چپبطرفایستدرجه90سمتتغییر–چپبچپ-11

بـدن کـه حـالی در. چرخدمیچپسمتبهدرجه90اندازهبه،راستپايپنجهوچپپايپاشنهروينفر:اجراءیکمجزء
)12شمارهتصویر.(باشندمیکشیدهوچسبیدهبدنبهدستها،راستکامال

)12شمارهتصویر(

)13هشمارتصویر.(چسبدمیچپپايبهراهترینکوتاهازراراستپاي،الزممکثوگردشانجامازپس–اجراءدومجزء

)13شمارهتصویر(

.چپبچپمفادکلیهرعایتبابچپایستدرجه45سمتتغییر–چپبچپنیم-11
.گرددمیاجرازیرشرحبهجزءدودرفرماناین. راستبطرفایستدرجه90سمتتغییر–راستبراست-12

،راسـت کامالبدنحالیکهدرچرخدمیراستبسمتدرجه90باندازهچپپايپنجهوراستپايپاشنهروينفر–یکمجزء
)14شمارهتصویر. ( باشدمی کشیدهکامالراستپايوسرباال،کشیدهوچسبیدهبدنبههادست



)14شمارهتصویر(

)15شمارهتصویر. (چسبدمیاز کوتاه ترین راه به پاي راستچپپاي،الزممکثوگردشانجامازپس–دومجزء

)15شمارهتصویر(

.راستبراستمفادکلیهرعایتبابراستایستدرجه45سمتتغییر–راستراستبهنیم-14
.گرددمیاجرازیرشرحبهجزءدودرفرماناینچپطرفازایستدرجه180سمتتغییر–گردعقب-15

راسـت کامالبدنحالیکهدر.چرخدمیچپبسمتدرجه180باندازهراستپايپنجهوچپپايپاشنهروينفر–یکمجزء
)16شمارهتصویر. (گیردمیقرارچپپايزانويپشتگوديدرراستپايزانوي،سرباال،کشیدهوچسبیدهبدنبهدستها

)16شمارهتصویر(



)17هشمارتصویر. (چسبدمیچپپايپاشنهبهضربهباراهترینکوتاهازراستپاي،الزممکثوگردشانجامازپس-دومجزء

)17تصویر شماره (

فرمان بـوده و در  خبرجزء ) به چپ، به راست و عقب(راست راست و عقب گرد، لفظ بچپ چپ، بهنگام صدور فرمان : 1نکته 
اجرابه گونه اي که گفته شد فرمان را ) چپ، راست و گرد(این قسمت فرد هیچ حرکتی انجام نداده و با شنیدن جزء دوم فرمان 

.می نماید
جهـت شـمارش بـدون ونمـره با،شمارشباونمرهباراستراستبوچپچپب،گردعقبنیفرامياجراجهت:2نکته
. میکنیمعملاستآمدهشمارشبدونوشمارشباونمرهبانیفرامياجراقسمتدرکهياگونهبهیآموزشيتهایفعال



سومبخش

یجمعويانفرادحرکات
: ازعبارتندفرزانگانوشتازانیپیالتیتشکيتهایفعالجهتازینمورديهاروقدمانواع

اولجزء،گروهیمربکهیهنگامروقدمنوعنیادر) : چپيرپایزبزرگطبل( طبلشمارشباچهارمضربهروقدم-1
اینکهبدوننفرنمودصادررا)  رو(فرماندومجزءگروهیمربیوقتوشدهبلندپاپنجهيرونفر ،نمودصادررا)  قدم( فرمان

45و) پسـران (درجـه 60انـدازه بهمحکمراچپپاي،دادهبجلويقدررابدنینیسنگ،کندخارجخوداولیهحالتازرابدن
پاپاشنهاولبطوریکه. کوبدمیزمینبهراپاکفتماموانداختهپیشبهحرکتسمتودرنمودهبلندنیزماز) دختران(درجه

يپـا ریزکهبزرگطبليصدادنیشنهنگاموحرکتکوچکطبلباهماهنگوشودمیگذاردهبزمینپاکفتمامسپسو
بودهجلوسینهبایستیحرکتموقعدر.کوبدیمنیزمبهاولضربههمانند) چپيپا( راچهارمضربه،شنودیمراآنچپ

تـا وکشـیده ومشـت دسـت کـه دادحرکتطوريبدنپهلويدرآزادانهدیباشانهازرادستها. داشتنگاهراستراسرو
ـ حرکـت  وباالبهرودستپشت.شودپرتابعقبه بمحکمحرکتباوبیایدباال،آرنجشدنخمبدونشانهامتداد همـین ه ب
)18شمارهتصویر.( یابدمیادامهترتیب

)18شمارهتصویر(

سـه بـا باشـد یمـ طبـل شـمارش باروقدمهمانندروقدمنوعنیا:یمربتوسطشمارشباچهارمضربهباروقدم-2
:مهمتفاوت

.شودیمدادهگروهمعاونایوگروهیمربتوسطهاشمارش)١
استکیشمارهوشودیمشمردهچپشروع حرکت و شمارش يپا،روقدمنیادر)٢
.. زندیمراستيپا) چهارشماره( راچهارميپاضربه)٣
)) } راستي پا،ضربه{ راستپاي،چهار// چپپاي ،سه// راست، پايدو// پاي چپ، یکاولضربه(( 



)  آمـوزان دانش(قدمهرطول،نمایدمیحرکت) چهارمضربه(زمینبهپاکوبیدنبدوننفر،قدمنوعایندر-موزونقدم-3
.روقـدم –موزونقدمنفرایمیتدسته،،گروهشودمیدادهفرمانقدمنوعاینباحرکتبراي.می باشدمتریسانت60حدود

درمحکـم راچـپ پـاي ،دادهبه جلـو  يقدررابدنینیسنگ،کندخارجخوداولیهحالتازرا بدناینکهبدوننفرحالتایندر
محکمضربهزدنبدونرابعديپاهايوراستپايمتوالی وکوبدمیزمینبهراپاکفتماموانداختهپیشبهحرکتسمت

. یابدمیادامهترتیبمینهبهحرکتوشودگذاردهبه زمینپاکفتمامسپسوپاپاشنهاولبه طوري که . دهدمیحرکت
دادحرکتطوريبدنپهلويدرآزادانهبایدشانهازرادستها. داشتنگاهراستراسروبودهجلوسینهبایستیحرکتموقعدر
رودستپشت.شودپرتابعقبه بمحکمحرکتباوبیایدباال،آرنجشدنخمبدونشانهامتدادتاوکشیدهومشتدستکه

)شودهماهنگچپيپاباراستدستوراستيپاباچپدست. (ستبااله ب
.شودیمانجام) راستدست(دستکیصورتبههادستحرکتفرزانگانوشتازانیپالتیتشکدر: نکته

صورتبهرادومندهینماتااولندهینمافاصله،یالتیتشکرژههنگامگروهافرادحرکتبودنشکیلبمنظور–آمادهقدم-4
حرکـت ماننـد بـدن حرکـات کلیه.روقدم-آمادهقدم،شودمیدادهفرمان،حرکتاینبراي.دنکنیمحرکتآمادهقدم

زمینطرفه بپاپنجهوراستزانو،کشیدهپاطوریکهه ب،آمدهباالزمینازدرجه30باندازهپاهاکهتفاوتاینبابودهموزون
.شودمیزدهزمینبهضربهباپاپنجهاول،زمینرويبرپاگذاردنموقعدروباشد

ماننـد درستبدنحرکاتکلیهفرماناینبا.روقدم–محکمقدمشودمیدادهفرمان،رژهحرکتبراي-محکمقدم-5
. شودمیزدهبزمینمحکمپاکفتماموآمادهباالزمینازدرجه90باندازهپاهاکهتفاوتاینبابودهآمادهقدم

و........ بـه نظر،دادفرمانتوانمیآمادهقدماجرايبراي،استحرکتحالتدرگروه، دسته یا تیمکهحالتیدر–1تذکر
............راست،دادفرمانتوانمیمحکمقدمياجرايبرا

لـذا باشـد یمـ مشـکل دختـر وپسرآموزاندانشيبراوبودهانینظامژهیودرجه90محکمقدمنکهیابهتوجهبا:2تذکر
کـه یبیترتبهمحکمونمودهبلندنیاززمراخوديپادرجه45دخترانودرجه60پسرانمحکمقدمهنگامگرددیمهیتوص

.کوبندیمنیزمبهشرح داده شد
ـ توسـط )بـدو (فرماناولجز.شودمیرو صادربدوفرمانمسافتعیسرکردنطیبراي–)بدو رو(دوقدم-6 گـروه یمرب

جلوه ببدنینیسنگ،چسباندیمخودنهیسيروبهو کردهمشترادستها،شدهبلندیکمپاانگشتانيرونفرشودیمصادر
نیزمـ بهضربهباابتداچپپايشدصادر)  رو(فرماندومجزءیوقتو) دنیدويعادحالت(شودمیدادهراستپايرويو

)19رهشماتصویر). ( راستيپاریزچهارمضربه.(نمایدمیحرکتآهنگبادوصورته بنفربعدوشودمیزده



)19تصویر شماره (

قدمدرجافرمانا ب. باشدمینظامگرفتنومسافت،فاصله،آهنگحفظ،زدندرجاازمنظور-روقدمجادرایزدنجادر-7
جـاي بـه ضـربه بـا سـپس ،گیردقرارمنینشخطدرتقریباپاشنهتا،آمدهباالپشتازوشکستهزانوازچپپاينخست،رو

بلنـد متناوبقدمآهنگباپاهاترتیببهمین.میدهدانجامراحرکتهمیننیزراستپايبالفاصلهو شودمیکوبیدهنخستین
همـین نیزچپدستوآمدهباالزمینباموازيوجلونفرشانهخطتاچپپايباهمزمانراستدست. دنآیمیپائینوشده

بـه نمایندمیحرکتجلوبهکهشتابیهمانابوکشیدهدستدوهر،باالبهرودستپشتبطوریکهدهدمیانجامراحرکت
)20شمارهتصویر. ( گیردمیانجامموزیکآهنگباوموزونشمارشبازدنجادر. گردندمیبرنیزعقب

)20تصویرشماره(

ضـربه یکباراچپپايافرادهمه،شودیمصادرگروهیمربتوسطنفراتچپيپاریزپیشفرمانکهیوقت–پیش-8
. نمایندمیحرکتبهو شروعزدهجلوه بمحکم



فصل دوم
میدان صبحگاه

که در یکی از ضلعهاي آن جایگاهی جهت اجراي مراسم تعبیه شده مربعمتر1000قطعه زمینی است به مساحت تقریبی حداقل 
تصـویر . (متر نصب گردیده و امکان انجام رژه تشکیالتی در آن باشد4و مقابل جایگاه حداقل یک میله پرچم به ارتفاع حداقل 

)21شماره 
: اصول و معیارهایی که حتی المقدور در احداث میدان صبحگاه در نظر گرفته می شوند عبارتند از 

ها و طـول و عـرض براسـاس ضـابطه باشـد و ورودي و      میدان مورد نظر باید براساس هدف ساخته شود ، نوع خط کشی-1
. خروجی میدان مد نظر قرار گیرد 

بدین معنا که زاویه میدان باید طوري تنظـیم گـردد کـه    .بیده شود و مانع از دید آنها گرددنور آفتاب نباید بر صورت افراد تا-2
. نیروهاي حاضر در میدان به هنگام مراسم بتوانند جایگاه را واضح مشاهده کنند 

. جایگاه باید جنوبی ساخته شود و در صورت عدم امکان می توان آن را در شمال میدان احداث کرد -3
گاه شهدا در میدان باید طوري ساخته شود که جلوتر از تمام گروه هاي مستقر یعنی در سمت راسـت و ابتـداي  میـدان    جای-4

. قرار گیرد 
که صادر می شود براي تمامی افـراد حاضـر در میـدان    یهایسیستم صوتی میدان باید قوي و همیشه آماده باشد تا فرمان-5

. واضح باشد 
. تا انعکاس کارهاي میدانی به زیباترین وجه امکان پذیر گردد درنظرگرفته شودبرداري راي فیلم بمناسبیمکانهاي-6
.  ترتیب ورود یگانها از ارشد ترین یگان صورت پذیرد ر سمت شمالی میدان قرار گیرد وورودي میدان صبحگاه باید د-7
.جهت مدعوین جایگاهی در سمت چپ جایگاه اصلی با فاصله حداقل سه متر در نظر گرفته شود -8
.مخصوص گروه موزیک است ،مکان سمت راست جایگاه  اصلی -9
اشکال استقرار افراد در میدان صبحگاه -5

)23شماره تصویر. (دکننافراد دقیقا مقابل جایگاه به شکل زیر  استقرار پیدا می،استقرار خطی: شکل اول

)23تصویرشماره(



افراد در مقابل جایگاه و سمت چپ و راست جایگاه به شکل زیـر اسـتقرار پیـدا    ،یا مستطیل شکستهیاستقرار مربع: شکل دوم 
)24شماره تصویر.(میکنند 

)24شماره تصویر(

)25شماره تصویر.(افراد در مقابل جایگاه به شکل زیر استقرار پیدا میکنند ،استقرار هاللی: شکل سوم 

)25تصویرشماره(



فصل سوم

تشکیالتیرژه
تعاریف و اصطالحات:الف

رژه و مشـرف بـر بانـد   صـبحگاه که در یکی از ضـلعهاي  میـدان   ،محلی است به ارتفاع حداقل یک متر :تعریف جایگاه -1
در آن اسـتقرار پیـدا مـی کننـد    جهت اجـراي برنامـه  افتتاحیه و اختتامیه،و مجریان برنامه صبحگاهی مسئولین که.باشدمی 

)21شماره  تصویر(

)21شماره تصویر(

که شـروع  ) استسانتی متر 60هر قدم دانش آموز  حدود ( قدم 75محلی است مقابل جایگاه  به طول تقریبی : باند رژه -2
)22شماره تصویر. (جایگاه دقیقا در وسط کنار باند رژه و مشرف بر باند باشد ،آن از سمت چپ جایگاه به سمت راست به شکلی  که 

)22شماره تصویر(

)22تصویر. (رژه تقسیم نموده است هاي است که باند را جهت سه مرحلهپرچم ،منظور از نماینده در باند رژه: نمایندگان -3
:فاصله بین پرچمهاي باند رژه 

فاصله بین هر دو پرچم از پرچمهاي موجود در باند رژه ،به طول گروه رژه رونده از مقابل جایگاه بستگی دارد ، بدین منظور که 
پهنـاي بانـد رژه بـه    . نظر گرفته می شود در ) قدم25(اگرافراد رژه رونده به صورت گروهی باشند معموال به اندازه طول گروه

در نظر گرفته می شود و فاصله بین پرچم قرمز و سفید که محل مخصوص اجـراي قـدم   ) قدم3(اندازه عرض گروه رژه رونده
.گیردرژه ، روبروي نقطه مرکزي جایگاه قرار گروهیم می گردد که نقطه مرکزي محکم است به نحوي تنظ



نحوه اجراي رژه تشکیالتی- ب
متن فرمان رژه  عمومی -1

.فرمانده میدان در پایان مراسم صبحگاه ، افتتاحیه ، اختتامیه به گونه ي زیر فرمان رژه را صادر می نماید
--گروههاي  مستقر در میدان به رژه ، نظر به راست ، گروه به گروه ، هر گروه به مسافت  یک نماینده ، گروه یکم ، قدم ((  
))رو   --

صداي طبل بزرگ   به صدا در می آید و افراد صداي طبل بزرگ را با پاي چپ خود تنظیم نموده به طوري که "رو"با فرمان  
))بزرگ هماهنگ شود به تعبیري طبل بزرگ زیر پاي چپ ضربه پاي چپ با طبل 

طریقه ایستادن افراد گروه در صف و ستون هنگام رژه تشکیالتی -2

توصیه میگردد  براي هر چه منظم برگزار شدن رژه تشکیالتی اعضا گروه پیشتازان و فرزانگان در قالب سه گروه دوازده :نکته 
سازماندهی شده و  به شرح زیر عمل نمایید نفره در سه ستون و به ترتیب قد  

)26شماره تصویر(مقابل نفر دوم صف اول ،سه قدم جلوي گروه -)فرمانده گروه(مربی گروه-2-1

)26شماره تصویر(

به طوري که هنگام حرکت دو سوم افراد جلوي او و ،ستون سوم گروه سمت چپ،خارج از صف و ستون  : معاون گروه -2-2
)27هشمارتصویر( یک سوم بقیه پشت سر او قرار گیرند  

)27تصویرشماره(

فرد سمت راست خود  نیم دست باکه اي در فصل نظام جمع  آمده است به گونه که به ترتیب قد  به شکلی : افراد گروه-2-3
)5و4شمارهتصویر( .مستقرمی شونددنک دست و نیم فاصله داشته  باشیفاصله و با فرد جلو خود 

نحوه حرکت در باند رژه-3



) پرچمها ي نشان ( ندگان فواصل  بین نمای،افراد بعد از اینکه فرمان رژه توسط مربی گروه  صادر شد  به  شکل زیر در باند رژه 
.طی می کنندرا

،معاون  گروه  هنگامی که صف اول  به نماینده اول  رسید،در این فاصله:طی حد فاصل بین نماینده اول تا دوم : مرحله اول 
30افراد بالفاصله به حالت  قدم آماده  به شـکل  و داده ".......  نظر به "فرمان  ،اول سمت چپ صف اولزیر پاي چپ  نفر 

.پا هاي خود را به زمین میکوبند  ،درجه
زیر ،هنگامی که صف اول  به نماینده دوم رسید،در این فاصله معاون گروهطی حد فاصل نماینده دوم تا سوم:مرحله دوم

خامنـه اي  –اهللا اکبـر  "افـراد بالفاصـله شـعار    .داده".......  راست "فرمان  ،پاي چپ  نفر اول سمت چپ صف اول 
ضمن راست نموده و هبه سمت جایگاه نظر ب) سمت راست( همه نفرات گروه بجز نفرات ستون اول گروهرا سر داده  و"رهبر

درجه را نداشته تالش شود به 90اجراي رژه دانش آموزان توان ( درجه 90به حالت قدم محکم ، افراد مستقر در جایگاهمشایعت 
نگ بـا  دسـتا  پا هاي خود را با هم و هماهن،)درجه براي پسران  آموزش داده شود 60درجه براي دختران و45صورت حداقل 

. به زمین میکوبند و رژه می روند)  با دست چپ ،پاي راست.پاي چپ  با دست راست (
ش داده شـود  با توجه  به اینکه که حرکت دو دست براي دانش آموزان مشکل می باشد توصیه می گردد به شکلی آمـوز :نکته 

. که هنگام رژه  فقط دست راست هماهنگ با پاي چپ تا شانه نفر جلوي باال آمده و دست چپ ثابت بماند
.به هیچ عنوان افراد داخل صف و ستون نبایستی سالم تشکیالتی بدهند :نکته مهم 

طی مسافت بعد از نماینده سوم : مرحله سوم

مربی گروه یا معاون گروه فرمان آزاد  را صادر نموده و افراد گـروه بـدون   ،نماینده سومعبور صف آخر از از در این قسمت  بعد 
. نمایندن تا استقرار در محل قبلی خود حرکت میوکه نظم صف و ستون خود را به هم بزنند  به صورت قدم موزاین 
د مربی گروه که در جلو گروه  حرکت مـی  جهت صدور فرمان  رژه حضور نداشته باشد خو،در صورتی که معاون گروه:1نکته

فرمان نظـر بـه   "زیر پاي چپش  با باال آوردن دست راست خود به صورت مشت کرده  ،کند هنگامی که به نماینده اول رسید
. را صادر می نماید"راست...... "پایین می آورد فرمان دست راو هنگامی  که  زیر پاي چپ  " ....... 

حرکت می کنند  می بایست هنگـام عبـور از    ) خارج از صف ( مربی و معاون گروه هنگام رژه که در جلو و کنار گروه :2نکته 
. مقابل جایگاه  نظر به راست نموده و در حالی که  سالم تشکیالتی داده فاصله نماینده دوم تا سوم را طی نمایند

،رژه تشکیالتی بروند) باند رژه ( اهند به صورت یک ستون از مقابل جایگاه تیم  بخو/ دسته / در صورتی که افراد گروه :3نکته
، ضمن رعایت کلیه مقررات و مراحل تیم  هنگام عبور از  مقابل جایگاه/ دسته / اعم از مربی گروه و افراد گروه کلیه افراد گروه 

.  نمایندمیسوم را طینظر به راست نموده و سالم تشکیالتی داده و فاصله نماینده دوم تا رژه، 
شیوه استقرار نفر حامل پرچم و پالکارد هنگام رژه -4

استفاده کنیم به اشکال زیر عمل دوره و یا سازمان دانش آموزيپرچم پالکارد گروه ،،از در صورتی که بخواهیم  در هنگام  رژه 
:می کنیم 



)فرد پالکـارد بـه دسـت   (نفر،در صورتی که مربی گروه با فاصله سه قدم  جلوي گروه  حرکت کند: پالکارد  گروه-1-4
را  چسبیده به ومیله پالکاردبه شکلی که دست چپ باالي  میله پالکارد و دست راست پائین، پالکارد گروه را به موازات بدن،

صورتی که مربی گروه  در جلو گروه نباشد  با فاصله سه قدم جلوتر  از و در حرکت می کند سه قدم جلو تر از مربی گروه  ،بدن 
)28تصویرشماره( کند  نفر وسط صف اول گروه با طی مراحل رژه حرکت می 

)28شماره تصویر(

درجه  از سطح زمین  به شکلی که دست راست پایین میله پرچم و دست 45پرچم  دوره را با زاویه ،نفر:پرچم دوره -2-4
قدم پشـت 3با فاصله ، و  سه قدم جلو تر از مربی گروه  جلوي گروه می باشد،چسبیده به بدنومیله ي پرچم چپ  باالي آن

)29شماره تصویر( .ندحرکت می ک،پرچم جمهوري اسالمی ایران  با طی مراحل رژهگارد

)29شماره تصویر(  



پرچم  را به موازات  بدن  ایستاده به شکلی که دسـت چـپ بـاالي  میلـه     ،نفر:پرچم جمهوري اسالمی ایران -3-4
و در حالی که دو نفر به عنوان گارد محافظ پرچم ایشان بدن گرفته موازاتو به عمود وچسبیده،آن پرچم و دست راست پائین

)30شماره تصویر( جلوي  اولین گروه رژه رونده  با طی مراحل رژه حرکت می کند ،با فاصله هفت قدم را همراهی می کنند

)30شماره تصویر(

درجه  از سطح زمین  به شـکلی کـه دسـت راسـت      45پرچم  سازمان را با زاویه ،نفر:  پرچم سازمان دانش آموزي-4-4
سـه قـدم    ، سه قدم جلو تر از مربی گـروه  می باشد،چسبیده به بدنمیله ي پرچموپایین  میله پرچم و دست چپ  باالي آن

)31شماره تصویر( ه حرکت می کند با طی مراحل رژ،پشت گارد  پرچم جمهوري اسالمی ایران و سه قدم  جلوي پرچم دوره 

)31شمارهتصویر(


