
جزوه آموزشی
»سازمانی«هویت تشکیالتی 



بسمه تعالی

توصیه موکد اینجانب اهمیت دادن به برنامه هاي جوانان و نوجوانان است که باید ضمن برخورداري از استحکام 
.بنیادین با شیوه هاي جذاب، سالم و شادي بخش همراه باشد

)دامه ظله العالی(مقام معظم رهبري

پیشگفتار
امکانات را جهت رفاه و آسایش توانسته بیشترین ،پیشرفت هاي شگرف اشرف مخلوقات در زمینه علوم و فنون 

همچون گذشته با مشکالتی مواجه و ،اما هر چه زمان می گذرد در پرورش و تربیت انسان ها.آنهافراهم نماید
نتوانسته معنویت و اخالق، عدالت و نظم، قانونمداري، شادابی و با هم زیستن را به شکل صحیح در زندگی به کار 

.گیرد
ن و صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت ریشه مشکالت رادر شیوه آموزش، توجه نکردن به همه ي متخصصا

از طرفی نتایج تحقیق و پژوهش ها نشان می دهد که جهت عمق . نیازها و فراهم نکردن بستر مناسب می دانند
دگی و آداب اجتماعی بخشیدن به حیات و روابط صحیح اجتماعی، پایبندي به تعهد واخالق، کسب مهارت هاي زن

) خارج از فضاي رسمی(نسل جدید را باید با برنامه ریزي هدفمند، در قالب تشکل ها ... براي با هم زیستن و 
.ساماندهی و زمینه آموزش را متناسب با نیاز، توأم با یک زندگی عملی و گروهی فراهم نمود،

اهداف تربیتی و عقیدتی منطبق بر فرهنگ غنی سازمان دانش آموزي جمهوري اسالمی ایران در راستاي تحقق 
تقویت فعالیت هاي گروهی و اجتماعی، متولی تشکیالت دانش و ایرانی، کسب مهارت هاي زندگی واسالمی
شده تا آینده سازان میهن اسالمی با آموزش هاي کاربردي و عملی توسط مربیان ) پیشتازان و فرزانگان(آموزي 

هاي باید معنویت و اخالق، کسب مهارتند جهت رسیدن به سعادت و رستگاريیریاد بگ،عالقمند و توانمند 
نظم و قانونمداري، حس بشر دوستی و خدمت به دیگران را ،)جهت حضور موثر و مفید در جامعه(اجتماعی

.سرلوحه امورات زندگی خود قرار دهند
متولیان نظام تعلیم و تربیت کشور و با همکاري) عج(امید است در پرتو حضرت حق و توجهات حضرت ولی عصر 

همه دست اندرکاران و مربیان تشکیالت دانش آموزي، شاهد تربیت نسلی پویا، مومن و معتقد با نشاط، مسئولیت 
...انشاءا. پذیر، منظم و قانونمدار باشیم



تاریخچه و ضرورت وجودي تشکیالت دانش آموزي پیشتازان و فرزانگان

شخصیت دینی و اخالقی، علمی و مهارتی و شناخت حیات اجتماعی سالم و ایجاد زمینه به منظور اعتالي 
مشارکت همه جانبه در کنار آموزش رسمی و نظري، دانش آموزان باید با یک زندگی عملی منطبق بر آرمان هاي 

آمده بهترین طبق نظر متخصصان تعلیم و تربیت و براساس تحقیق و پژوهش به عمل.اسالمی و ملی آَشنا شوند
روش، شرکت دادن دانش آموزان در فعالیت گروهی و اجتماعی، ایجاد رقابت سالم و طراحی یک تشکیالت پویا و 

.هدفمند می باشد
تحت نظر معاونت 1372از سال ) ره(دست یابی به این اهداف، تشکیالتی با نام پویندگان راه امام لذا جهت 

اما به دلیل همنامی این تشکیالت با پویندگان بسیج . وع به فعالیت نمودپرورشی وزارت آموزش و پرورش شر
و فرزانگان را ) پسر(تشکیالت دانش آموزي عنوان پیشتازان را براي دانش آموزان 1374دانش آموزي از سال 

.انتخاب و نام گذاري نمود) دختر(براي دانش آموزان 
باتصویب 1378اردیبهشت ماه 21هاي این تشکیالت در جهت برنامه ریزي، آموزش و پیگیري فعالیت 

زیر نظر ) سازمان مردمی و غیردولتی(شوراي عالی انقالب فرهنگی، سازمان دانش آموزي جمهوري اسالمی ایران 
:اونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش تأسیس گردیده که تشکل هاي ذیل تحت پوشش این سازمان می باشدمع

)راهیان معرفت(عمره دانش آموزي-3هالل احمرشاخه دانش آموزي- 2انگان     پیشتازان و فرز-1

مجمع مربیان تشکل هاي دانش آموزي-6مجلس دانش آموزي         -5)پانا(خبرگزاري دانش آموزي-4

)داخل و خارج از کشور(سازمان فعالیت هاي فرهنگی و بازدید بین المللی-8مجمع اعضاي تشکل هاي دانش آموزي-7

یادآوران- 14ي      همیار انرژ- 13امدادیار       - 12معلم یار   - 11معاون یار     - 10کتاب یار   - 9

اهداف تشکیالت پیشتازان و فرزانگان 

اهداف کلی) الف

سانیزمینه سازي تعلیم و تربیت اسالمی جهت کسب فضایل اخالقی و کماالت ان- 1
توانمند کردن اعضاء براي با هم زیستن و بهتر زندگی کردن در طبیعت- 2
تقویت قابلیت هاي فردي و گروهی، و استفاده مفید از اوقات فراغت- 3



اهداف جزئی) ب

در زندگی) ع(و ائمه معصومین ) ص(الگو قرار دادن سیره پیامبر اسالم - 1
همچنین تقویت روحیه تعاون و همکاريافزایش مشارکت اعضاء در فعالیت هاي گروهی،- 2
ایجاد زمینه خالقیت، نوآوري و ابتکار براي رشد و شکوفایی استعدادها جهت حضور موثر و مفید در جامعه - 3
زندگی، افزایش حس مسئولیت پذیري، جامعه پذیري، خودباوري و اعتماد به نفسيکسب مهارت ها- 4
ه، تقویت روحیه اجتماعی و احترام به دیگران و قانون آموزش و تمرین مدیریت و رهبري گرو- 5
شناخت هویت ملی و دینی، تهاجم فرهنگی و مقابله با جنگ نرم و دشمن شناسی- 6
حفظ و نگهداري آن جهتکوشش درآشنایی با مسئله محیط زیست و- 7

تعاریف، شرح وظایف، سازماندهی در تشکیالت دانش آموزي پیشتازان و فرزانگان 

تعریف تشکیالت پیشتازان و فرزانگان * 

به هتشکیالت پیشتازان و فرزانگان به تعداد مشخصی از دانش آموزان داوطلب و عالقمند اطالق می شود ک
با هم (مرین زندگی جمعی منظور دست یابی به اهداف متعالی تربیتی، مهارتی و اجتماعی از طریق آموزش، ت

مربیان واجد شرایط در قالب گروه، تیم و نظارت و راهبريبا ،تقسیم کارداشتن وظایف مشخص وضمن) زیستن
.همکاري و فعالیت می کنند،تحت نظر سازمان دانش آموزي... 

/ پیشتازان(، مقطع راهنمایی )شایستهفرزانگان / پیشتازان(مقطع ابتدایی : نام گذاري اعضاي تشکیالت* 
)سیارفرزانگان / انپیشتاز(، مقطع متوسطه )جویندهفرزانگان 

.فرزانگان نامیده می شود،پیشتازان و اعضاي دختر،اعضاي پسر: فرزانه/ پیشتاز* 

تعریف گروه

که به منظور دستیابی به اهداف است فرزانه یاگروه، یک واحد تربیتی و اجتماعی متشکل از دانش آموزان پیشتاز
و تمرین زندگی گروهی ط مستمر با یکدیگر، تشکیل جلسات تربیتی و مهارتی تشکیالت از طریق آموزش و ارتبا

مسئولیت پذیري و مشارکت در فعالیت هاي گروهی و اجتماعی با بهره گیري از تعلیم و تربیت اسالمی تشکیل جمعی، 
.می شود



ترکیب گروه 
نفر عضو دیگر در 10و ، یک نفر معاون گروه)یاورمربی/ مربی تشکیالت (یک نفر مسئول گروه: نفره12گروه )الف

.شوندمی سازماندهی ) یک نفر مسئول تیم، یک نفر معاون تیم(نفره 2تخصصی تیم5قالب 
تیم درراجهت فعالیتنش آموزان عالقمنددا،ي تیم خودبه عضویابی و افزایش اعضاالبته هر تیم می تواند نسبت 

.نمایندجذبخودتخصصی 

تیم   5نفر دیگر در قالب 35، انتخاب می شودکه توسط مربی ارشد)یاور مربی(گروه یک نفر معاون: نفره36گروه ) ب

سازماندهی می شود) نفر عضو5م و یک نفر مسئول تیم، یک نفر معاون تی(نفره 7تخصصی 

ناظر و حامیمعاون گروهمسئول گروهترکیب گروهمقطع

راهنمامربی یاور مربیمربی تشکیالتنفره12ابتدایی
مربی راهنمایاور مربیارشدمربی نفره36

راهنمایی و متوسطه
مربی راهنما- مربی تشکیالتدانش آموزیاور مربینفره12
مربی راهنمایاور مربیمربی تشکیالتنفره12
مربی راهنمایاور مربیارشدمربی نفره36

متوسطه  صورت می گیردیان پاعضویابی از پایه چهارم  ابتدایی تا :نکته  

تعریف تیم

وان مسئول تیم و دانش آموز پیشتاز یا فرزانه به عن2تیم یکی از اجزاي تشکیل دهنده گروه می باشد که متشکل از 
.دنبا جذب تعدادي از دانش آموزان عالقه مند و مستعد در یک موضوع تخصصی فعالیت می نمایمعاون تیم بوده که

ترکیب تیم

تیم تخصصی به شرح زیر تقسیم می 5و معاون گروه در قالب ) مسئول گروه(می اعضاي گروه به جز یاور مربی تما
:گردند

تیم - 5تیم امداد و نجات     - 4تیم فرهنگی و تبلیغاتی    - 3تیم خودکفایی و حمایتی     - 2تیم علمی    - 1
ورزشی

مسئول تیم

گفته می شود که مسئول اداره و سازماندهی فعالیت هاي تیم تخصصی خود را عالیبا تجربه و في به پیشتاز یا فرزانه 
.به عهده دارد



تیممسئولشرح وظایف 

تعامل و همکاري با یاورمربی و معاون گروه - 1
سازماندهی اعضاي تیمشناسایی، عضویابی و - 2
ارائه آموزش هاي تخصصی و فنی به اعضاي تیم- 3
ها به یاور مربیارائه گزارش هفتگی از فعالیت - 4
دریافت آموزش هاي تخصصی و فنی از مربی گروه و یاور مربی- 5
عضویابی و افزایش تعداد اعضاي تیم خود بر حسب توانایی و عالقمندي- 6

شرح وظایف تیم هاي تخصصی
:شرح وظایف تیم علمی

علمی در مدرسه هاي  شناسایی دانش آموزان نخبه و مستعد علمی جهت تشکیل انجمن- 1
.ی دارندکاستی علمجهت ارتقاء سطح درسی دانش آموزانی که ،ري در اجراي طرح معلم یارهمکا- 2
اطالع رسانی آخرین یافته هاي علمی کشور و جهان به دانش آموزان - 3
برگزاري مسابقات علمی، آموزشی در سطح مدرسه، اطالع رسانی به دانش آموزان در مورد مسابقات و       - 4

و تشویق و ترغیب آنان به . کشور اجرا می شودسطح منطقه ،استان وشی که در برنامه هاي علمی، آموز
شرکت در این برنامه ها

ن و به سازمان دانش آموزي شهرستاومعرفی آناندانش آموزان مستعد و فعال در زمینه رباتیکشناسایی - 5
منطقه 

:شرح وظایف تیم خودکفایی و حمایتی

مربیان جهت جلب حمایت اولیاء از برنامه هاي پیشتازان و فرزانگانبرقراري ارتباط با انجمن اولیاء و- 1
همکاري در اجراي طرح امدادیار براي کمک به دانش آموزان بی بضاعت - 2
جهت کمک (جشن عاطفه ها - و برگزاري جشن نیکوکاري) دانش آموز(تشکیل مجمع خیرین همکاري در - 3

)به دانش آموزان بی بضاعت
نی مدرسه مشارکت در اداره تعاو- 4
ن برگزاري نمایشگاه عرضه محصوالت فرهنگی، هنري، صنایع دستی دانش آموزا- 5
تشکیل صندوق مالی گروه و دریافت حق عضویت ماهانه اعضاء- 6
برقراري ارتباط با مسئولین شهري، محلی و کسب حمایت معنوي و مادي آنان - 7
دانش آموزان يسایر موارد ابتکاري و پیشنهاد- 8



:فرهنگی و تبلیغیشرح وظایف تیم 
)سرود، تئاتر، تواشیح، شعر و مقاله(شناسایی دانش آموزان مستعد و عالقمند جهت تشکیل گروه - 1
...)قرآن، سرود، شعر، مقاله، تئاتر و ... (ایام امراسم ها و مشارکت و تهیه محتواي - 2
الن قرآن، گارد آمادگی کامل جهت اجراي مراسم حاممشارکت فعال در اجراي مراسم آغازین مدرسه و- 3

هاري سایر اعضاي تیماپرچم با همک
همکاري در اجراي طرح کتاب یار براي اداره کتابخانه مدرسه - 4
برگزاري محفل انس با قرآن و عترت - 5
همکاري در برگزاري مسابقات فرهنگی و هنري در مدرسه - 6
مدرسه هماهنگی و تعاون با سایر تشکل هاي موجود در مدرسه جهت برگزاري مراسم هاي- 7
طراحی و اجراي برنامه هاي ویژه روز دانش آموز- 8
غبارروبی مزار شهدا، مساجد و نمازخانه مدرسه - 9

بهمن، روز 22آبان، 13(...و برنامه هاي ایام اسازماندهی دانش آموزان جهت حضور فعال در راهپیمایی -10
...)قدس و 

ترغیب حداکثري دانش آموزان در اقامه تزئین و فضا آرایی مدرسه به ویژه نمازخانه جهت حضور و-11
نمازجماعت

برگزاري جنگ هاي شادي- 12
با همکاري خبرنگار ... بروشور، روزنامه دیواري، تهیه خبر و گزارش و (تهیه نشریات دانش آموزي به شکل - 13

)پانا
شناسایی و به کارگیري دانش آموزان خبرنگار- 14

:شرح وظایف تیم امداد و نجات

به نحوي که در هر کالس درسی یک تیم دو نفره تشکیل شوداد و نجات مدرسه تشکیل تیم امد- 1
به کمک (آموزش کمک هاي اولیه به تیم هاي امداد و نجات کالسی و استفاده به موقع از این آموزش ها- 2

)مربیان سازمان جوانان هالل احمر
طبیعیحوادث به خصوص زلزله و بالیاي و آموزش پیشگیري و مقابله با خطرات- 3
شناسایی دانش آموزان توانمند جهت امدادگري و عملیات در شرایط سخت- 4
به صرفه جویی در مصرف برق، آب همکاري در اجراي طرح همیار انرژي جهت متذکر شدن دانش آموزان- 5

در مدرسه و محل زندگی......و
سایر موارد ابتکاري به پیشنهاد دانش آموزان و مربی- 6



:شرح وظایف تیم ورزشی
وآمادگی ) پسران(شنا، کوهنوردي، فوتسال (ناسایی دانش آموزان ساعی و نخبه در رشته هاي ورزشی ش- 1

))دختران(جسمانی 
برگزاري مسابقات ورزشی براي هسته مرکزي و سایر اعضاء- 2
دعوت از مربیان رشته هاي ورزشی جهت آموزش هاي تخصصی به هسته مرکزي و سایر اعضاء- 3
با هماهنگی مسئولین مدرسهی و راهپیمایی در طبیعت و جنگل براي دانش آموزانبرگزاري برنامه کوهپیمای- 4
سایر موارد ابتکاري به پیشنهاد دانش آموزان و مربی با هماهنگی مسئولین مدرسه و اولیاء- 5

یاور مربی

از توانایی هاي اطالق می شود که ضمن مقبولیت اخالقی، نسبت به سایر دانش آموزان) عضو(یاور مربی به دانش آموزي 
علمی، عملی، تخصصی و مهارتهاي تشکیالتی بیشتري برخوردار بوده و به عنوان جانشین مربی می تواند مسئولیت گروه را 

و مدیر مدرسه انتخاب و مأمور تشکیل ) مربی پرورشی(یاور مربی توسط معاون پرورشی . به عهده گرفته و انجام وظیفه نماید
.آن می گرددگروه وهدایت فعالیت هاي

شرح وظایف یاور مربی

کتاب یار، معاون یار، (سازماندهی سایر تشکل هاي زیرمجموعه سازمان دانش آموزي و نظارت بر فعالیت هاي آنان - 1
)...ومعلم یار، امداد یار، همیار انرژي، یاران نماز، یادآوران و خبرنگار دانش آموز

وسازماندهی آنان در تیم هاي ) فرزانگانوپیشتازان (کزي گروه تشکیالتی شناسایی و عضویابی اعضاي  هسته مر- 2
تخصصی باتوجه به توانمندي آنان و تقسیم وظایف مسئولین تیم ها

مدیریت براجراي دقیق وبه هنگام برنامه هاي پیش بینی شده تیم ها - 3
پی گیري صدور کارت –انه جذب وسازماندهی سامدراء ثبت اطالعات وداده هاي اعض(انجام امور مربوط به گروه - 4

.)...شناسایی اعضا و
برگزاري جلسات منظم مسئولین تیم ها وثبت فعالیت هادردفترثبت- 5
شرکت دردوره هاي آموزشی منطقه وآموزش به اعضاي گروه - 6
ربی ارشدجهت تحویل به مربی وم)مربی تشکیالت(تهیه گزارش ماهانه ازفعالیت هاي گروه وارائه به معاون پرورشی مدرسه- 7

راهنما مدیریت بر اجراي دقیق به هنگام برنامه هاي پیش بینی شده تیم ها 

با هماهنگی مربی پرورشی مدرسه انتخاب می گردد که وظیفه اش ) یاور مربی(معاون گروه توسط مسئول گروه : نکته 
.انجام کلیه وظایف محوله از طرف یاور مربی می باشد



یالتمربی تشک
به شخصی اطالق می شود که از میان مربیان، دبیران، مدیران و معاونین رسمی و یا پیمانی مربی تشکیالت 

نفره پیشتازان و 12مدارس انتخاب و با ابالغ رسمی، مسئولیت سازماندهی، هدایت، آموزش و نظارت گروه 
.فرزانگان تحت پوشش خود را در یک سال تحصیلی به عهده می گیرد

تشکیالتح وظایف مربی شر

نفره12نفره در مدرسه محل خدمت خود با توجه به ساختار گروه هاي 12تشکیل یک گروه تشکیالتی - 1
منطقه وارائه گزارش به مسئول / شرکت درجلسات آموزشی فصلی برگزارشده توسط اداره دانش آموزي شهرستان - 2

یا مربیان راهنما دانش آموزي و
فعالیتی یکساله درجلسات آموزشی فصلی–مربی راهنما جهت تدوین برنامه آموزشی دریافت راهکار الزم از- 3
تکمیل - پیگیري صدور کارت شناسایی - ثبت اطالعات اعضا درسامانه(انجام امور مریوط به اعضاي گروه - 4

ته تشکیل جلسات آموزشی بااعضاي هس- انجام فعالیت هاي فرهنگی وتشکیالتی درمدرسه- دفترثبت فعالیت ها
) مرکزي گروه

منطقه با هماهنگی /جمع آوري و واریز وجوه حق عضویت ساالنه اعضا به حساب اداره دانش آموزي شهرستان- 5
مدرسهمدیر

مربی ارشد
عالوه برگذراندن دوره هاي آموزشی مرتبط ،درزمینه آموزش سرفصل هاي که به شخصی اطالق می شود مربی ارشد 
ا ابالغ رسمی،بانتخاب و ) رسمی یا پیمانی(از میان مربیان، معلمان، مدیران، معاونین بوده ومهارتی توانمند –تشکیالتی 

پیشتازان و فرزانگان تحت پوشش خود را در یک سال تحصیلی گروه و نظارت آموزش ،مسئولیت جذب، سازماندهی، هدایت
.به عهده می گیرد

مربی ارشدشرح وظایف 

نفره36با توجه به ساختار گروه مدرسه محل خدمت خوددرویژه نفره 36تشکیل یک گروه - 1
اخذ اطالعات و رهنمودهاي الزم جهت منطقه و/ همکاري با مربی راهنماي مشخص شده ازطرف شهرستان- 2

به ويهافعالیتوبرنامه هاارائه گزارش ازوتشکیل گروه 
شرکت درجلسات آموزشی ماهانه - 3
–فعالیتی یکساله وارائه آموزه هاي تشکیالتی - جهت تدوین برنامه آموزشیا نممربی راهالزم ازدریافت راهکار- 4

مهارتی به اعضاي گروه



تکمیل - پیگیري صدورکارت شناسائی- سامانهدراعضاثبت اطالعات(انجام امور مربوط به اعضاي گروه- 5
بااعضاي هسته ت آموزشیتشکیل جلسا- انجام فعالیت هاي فرهنگی وتشکیالتی درمدرسه- دفترثبت فعالیت ها

)مرکزي گروه
هماهنگی منطقه با/به حساب اداره دانش آموزي شهرستانوجوه حق عضویت ساالنه اعضاواریزوجمع آوري - 6

مدرسهمدیر
اجرا و  پاسخ دستورالعمل هاي ارسالی و ابالغی از سازمان دانش آموزي- 7
یشتازان و فرزانگان حضور فعال ومستمر دربرنامه ها وفعالیت هاي تشکل هاي پ- 8
داشتن ارتباط ،تعامل وهمکاري الزم باسازمان دانش آموزي- 9

مربی راهنما 
مهارتی - مربی راهنما به شخصی اطالق می شود که عالوه بر دارا بودن قابلیت آموزش سرفصل هاي تشکیالتی

رسمی ، مسئولیت نظارت بر روند منطقه توانمند تر بوده و با ابالغ /به دیگر مربیان ، از سایر مربیان شهرستان 
یک سال تحصیلی به نفره پیشتازان یا  فرزانگان  تحت پوشش خود را در 36گروه  8فعالیت ها و آموزش هاي   

.گیرد عهده می
راهنماشرح وظایف مربی

تهیه جدول زمانبندي جهت نظارت و سرکشی به گروه هاي تخصیص یافته به وي به ازاي هر گروه یک - 1
گروه جهت نظارت ، به هر 8ساعت در هفته به مربی راهنما و اختصاص 4با توجه به ابالغ ( ه در ماه  جلس

)ساعته جهت نظارت و بازدید اختصاص می یابد 2گروه در ماه یک جلسه 
ت گروه کمتر باشد ، مسئولی8نفره تشکیل شده در آن از  36در شهرستان و مناطقی که تعداد گروه هاي :نکته  

.منطقه می باشد / نظارت بر فعالیت گروه ها بر عهده مدیریت دانش آموزي شهرستان 
کسب اطالع از آخرین دستورالعمل ها و آموزش ها با مراجعه به ادارات دانش آموزي شهرستان و مناطق و - 2

ir.pishfar.wwwسایت اطالع رسانی سازمان دانش آموزي به نشانی 
فعالیتی گروه هاي تحت پوشش بر اساس منابع آموزشی قرار داده -تدوین برنامه زمانبندي یکساله آموزشی - 3

شده در پورتال سازمان دانش آموزي و کتب و جزوات ارسالی از سازمان دانش آموزي
جلسات آموزشی برگزاري جلسات آموزشی ماهانه با مربیان ارشد گروه هاي تحت پوشش خود و برگزاري - 4

فصلی با مربیان تشکیالت
ثبت اطالعات گروه ها در سامانه ، ( نظارت بر روند فعالیت ها و امور مربوط به گروه هاي تحت پوشش خود - 5

... )فعالیت هاي فرهنگی و تشکیالتی و –تکمیل دفتر ثبت فعالیت ها 
معرفی آن ها جهت تقدیر  و تشکرارزیابی فعالیت هاي مربیان و انتخاب مربیان و گروه هاي برتر و - 6
حضور فعال و مستمر در برنامه ها و فعالیتهاي تشکلهاي پیشتازان و فرزانگان- 7
داشتن ارتباط، تعامل و همکاري الزم با سازمان دانش آموزي- 8



ساختار گروه
ربی تشکیالتنفره در مدارس راهنمایی و متوسطه با محوریت یاور مربی و نظارت و حمایت م12ساختار گروه 

        ...      ...       ...       ... ...
با محوریت مربی تشکیالت ، راهنمایی و متوسطه نفره در مدارس ابتدایی 12ساختار گروه 

        ...      ...       ...       ... ...
ارشدراهنمایی و متوسطه با محوریت مربی ابتدایی ، در مدارس ) گروه ویژه ( نفره  36ساختار گروه 

)مسئول گروه(یاور مربی 
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)سازمانی(هویت تشکیالتی 
هویت : هویت تشکیالتی پیشتازان و فرزانگان برگرفته از رهنمودهاي ارزنده رهبر معظم انقالب است که فرمودند

براساس این رهنمود ارزش هاي حاکم بر اعمال و رفتار اعضاي تشکیالت پیشتازان و . اسالمی است،ما هویت ایرانی 
.همان ارزش هاي اسالم عزیز و افتخارات میهن عزیزمان استفرزانگان 

و عمل نمودن به مفاد آنایمان داشتن ومنظور از هویت تشکیالتی یعنی دانستن مفاهیم و اصول تشکیالت،
.می باشد

ویژگی راي ، عالوه بر برخورداري از اصول و مبانی مشترك با سایر تشکل ها، داتشکیالت پیشتازان و فرزانگان
این ویژگی هارعایت آن موجب ایجاد نظم، انسجام، اتحاد و وحدت رویه بین اعضاء می شود کهخاص هویتی بوده که 

:شامل
شعار، روش، منش، قول، پیمان، میثاق سازمانی، عالمت، سالم و دست تشکیالتی، سرود ملی، -آرم تشکیالت

.ت شناسایی، لباس فرم می باشدسوگند پرچم، سرود پیشتازان و فرزانگان، کار
ایجاد رقابت ت ها و آموزش ها به صورت عملی ،، تمرین و تکرار فعالیایمان و اعتقاد در وجود اعضاءداشتن: نکته

داشتن عالقه و روحیه تشکیالتی و عملکرد مربی، مهمترین اصل در تقویت هویت تشکیالتی بین سالم، همچنین
. آموزش ها و گفته هاي مربی موثر و مفید واقع می گردداست که در این صورت. اعضاء می باشد

:است کهییک پیشتاز و یک فرزانه وقتی داراي هویت تشکیالت

مرحله اي که در آن قرار دارد را دانسته، توانایی بیان و تشریح آن ،مواد و مفاد تعلیمات عمومی و تشکیالتی- 1
.را داشته باشد

.الت ایمان و اعتقاد داشته و با تمام وجود دستورات آن را در زندگی به کار گیردبه مواد و مفاد هویت تشکی- 2
تحقق معانی و ونهایت تالشش در جهت التزام عملی به جزء جزء مواد تعلیمات عمومی و مهارتی داشته، - 3

.باشدمیمفاهیم آن در جسم و روح خود

)نماد گل(آرم سازمان 

است داراي ساختار تزئینی و هنر ایرانی، که برگرفته از کاشی کاري هاي بناهاي گلی ،طرح آرم سازمان دانش آموزي
و کمال می یسترویش، زیبایی ، دوهمچنین نشانه اي از طراوت، جوانی،. مذهبی، تاریخی ایران در عهد سلجوقی است

.باشد



آرم تشکیالت پیشتازان و فرزانگان شرح 

موج) ب)      م سازمانآر(نماد گل ) الف:از دو قسمت تشکیل شدهآرم تشکیالت 
:رح ذیل می باشد که داراي پنج ویژگی به ش

نشانه ي آن است که تشکیالت پیشتازان و فرزانگان از اصول و مبانی پایدار و ثابت الهی سرچشمه     : منشأ آرم- 1
.می گیرد

ونیروبخشی به آن استازگلبرگ هاي میانیپشتیبانینه ينشا: ش راست و چپ آرمگلبرگ هاي دو بخ- 2
. که زمینه اي براي حمایت رشد وشکوفایی ورسیدن به کمال می باشد،راالقا می کند

وظایف و مأموریت هاي سازمان دانش آموزي و بودن ينشانه ي دانش آموز: هاگلبرگ در میان قلم - 3
.تشکیالت پیشتازان و فرزانگان می باشد

.پیشتازان و فرزانگان می باشداصلی تشکیالت نشانه ي دوازده منش : ه بخشی بودن آرمدوازد- 4
.نشانه اعتقاد اعضاء تشکیالت به دین اسالم و نمادي از پویایی و آرامش است: آرمرنگ سبز- 5

:موج

نده آب دهو حرکت موج هم نشان . شکل موج به معنی حرکت و تالش است که باعث آرامش روح و روان می باشد* 
.که سنبل نعمت خداوندي است،می باشد

.نشان دهنده نوع طناب است که اشاره به یکی از وسایل کار عملی در تشکیالت می باشد،بافت موج* 
.رنگ آبی موج ضمن ایجاد آرامش روحی در ترکیب با رنگ سبز، نوعی آرامش و سبکبالی را القاء می کند* 

و فرزانگانپیشتازاناعضاي تشکیالت شعار 

همفکري، همدلی و همکاري

پیشتازان و فرزانگانهاي روش 
تالش کن براي انجام مستمر کارهاي نیک- 1
تالش کن براي آموختن مطالب جدید- 2
تالش کن براي خدمت به همنوعان- 3
تالش کن براي موفقیت روزافزون گروه - 4



پیشتازان و فرزانگان هاي منش 

.شبیه ترین شما به من خوش اخالق ترین شماست: می فرماید) ص(پیامبر اکرم : ادب و خوش خلقی- 1
.خوش اخالق بوده و به دیگران احترام می گذارد،.یک پیشتاز و فرزانه در همه حال ادب را رعایت می کند

.راستی و درستی اوج ایمان است: می فرماید) ع(حضرت علی : راستی و درستی- 2
.درست باشدو اعمالشگفتارشان راست و کردار. در راستگویی و درست کرداري باید الگو باشدیک پیشتاز و فرزانه، 

.خداوند مهربان است و افراد مهربان را دوست می دارد: می فرماید) ص(پیامبر اکرم : یاري و مهربانی- 3
.رساندان را با مهربانی، یاري می دیگر،یک پیشتاز و فرزانه، خود را یار و مددکار دیگران می داند و بدون چشم داشت

هر کس درختی بکارد خداوند به اندازه میوه آن درخت به او پاداش : می فرماید) ص(پیامبر اکرم : دوستی با طبیعت- 4
.می دهد

... و در حفظ و پاکیزگی محیط زندگی خود، مدرسه، پارك، جنگل و بوده، همیشه دوستدار طبیعت یک پیشتاز و فرزانه
.نمایدکوشش می

.ریشه ایمان تسلیم نیکو در برابر فرمان خداست: می فرماید) ع(حضرت علی : دیانت و معنویت- 5
، اهل پاکی و دینداري است و برنامه زندگی خود را براساس خدا محوري بنا کرده و به دستورات یک پیشتاز و فرزانه

.دینی خود عمل می کند
.شما را به تقوي الهی و نظم در امور سفارش می کنم: می فرماید) ع(لی حضرت ع: نظم پذیري و قانونمداري- 6

همیشه به قانون احترام گذاشته و به ویک پیشتاز و فرزانه، نظم و انضباط را سر لوحه همه کارهاي خود قرار داده
.اهتمام می ورزدآن اجراي

.آباد شده اندکشورها با میهن دوستی : می فرماید) ع(حضرت علی : میهن دوستی- 7
درحفظ آبادانی و سربلندي آن تالش و. یک پیشتاز و فرزانه، میهن اسالمی خود را دوست دارد و به آن عشق می ورزد

.می کند
.ثروت تمام نشدنی است،قناعت: می فرماید) ص(پیامبر اکرم : تالش و صرفه جویی- 8

.مه امورات زندگی رعایت می کندیک پیشتاز و فرزانه، صرفه جویی و درست مصرف کردن را در ه
.شجاع ترین مردم، بخشنده ترین آن هاست: می فرماید) ع(حضرت علی : شجاعت و دلیري- 9

.و مقاومت کندایستاده، در برابر دشواري ها و مشکالت، شجاعانه یاد می گیردیک پیشتاز و فرزانه
.ن و انصاف مایه آسایش استعدالت زیور ایما: می فرماید) ع(حضرت علی : عدل و انصاف- 10

تار و در رفویک پیشتاز و فرزانه، همیشه خود را در محضر خدا می بیند، در مورد همه کس عدالت را رعایت نموده
.گفتارش منصفانه عمل می نماید



هر کس شب را به روز برساند و به فکر حل : می فرماید) ص(پیامبر اکرم : مسئولیت پذیري و مشارکت جویی- 11
.نباشد، مسلمان نیستانمشکالت مسلمان

.یک پیشتاز و فرزانه، ضمن مشارکت در کارها، نسبت به وظیفه اي که بر عهده گرفته احساس مسئولیت می کند
عبادت به بسیاري نماز و روزه نیست بلکه عبادت، اندیشیدن در کار : می فرماید) ع(امام رضا : تدبیر و تفکر- 12

.خداست
کارها را ،تفکرو تدبیربرنامه ریزي، رزانه، تفکر و اندیشیدن را در امورات زندگی الزم دانسته و همیشه با یک پیشتاز و ف

.می دهدانجام 

)مقطع ابتدایی(–شایسته قول پیشتازان و فرزانگان

بسم اهللا الرحمن الرحیم
وانائیم قول می دهم  که به اندازه ت+ فرزانه شایسته هستم / که یک پیشتاز+ من 
.انجام دهمرا دستورات الهی * 
.و از رهبري اطاعت نمایم+ صادقانه رفتار نموده * 
.               گروه خود باشمقوانین+ پیرو و * 

صلوات

)مقطع راهنمایی(جوینده پیمان سازمانی پیشتازان و فرزانگان 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
.که به اندازه توانائیم+ پیمان می بندم + در پیشگاه الهی + ستم فرزانه جوینده ه/ پیشتازکیکه+ من 
نظام +که برگرفته از + مقررات و اصول تشکیالت دانش آموزي را+ انجام داده + نسبت به دستورات الهی + وظیفه ام را * 

.رعایت نمایم+ مقدس جمهوري اسالمی است 
.تالش نمایم+ تحت امر والیت فقیه + اي شهداي عزیز است که خونبه+ حفظ و سرافرازي میهن ام در + همیشه * 
.               و روان خود را پاك نگه دارم+ خرد خود را بیدار + تن خود را توانا * 

صلوات



)مقطع دبیرستان(میثاق سازمانی پیشتازان و فرزانگان سیار 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
که به اندازه توانائیم+ عهد و پیمان می بندم + در پیشگاه الهی + فرزانه سیار هستم / که یک پیشتاز+ من 
+که برگرفته از + مقررات و اصول تشکیالت دانش آموزي را + انجام داده + نسبت به دستورات الهی+ وظیفه ام را * 

.رعایت نمایم+ نظام مقدس جمهوري اسالمی است 
+ تحت امر والیت فقیه + بادانی و سربلندي میهن سرافرازم براي آ+ با همفکري و همدلی و همکاري + همیشه * 

.تالش نمایم
.           پاك نگه دارم + روان خود را + خرد خود را بیدار + تن خود را توانا * 

صلوات

با لباس یا بدون (هنگام اداي قول، پیمان یا میثاق سازمانی همه اعضاي  تشکیالت پیشتازان و فرزانگان : نکته

.بدهند) سازمانی(باید عالمت تشکیالتی ) س تشکیالتیلبا

)ی سازمان( ی التیتشکعالمت
:  کهي اگونهبهریزشکلوروشبافرزانگانوشتازانیپ

شستانگشتواستجلوبهرودستکفودهیچسببهمانوسطانگشتسهکهی حالدرراخودراستدست
بازو با فرزانگانودردرجه90هیزاوساعدبابازوشتازانیپدرکهي طوربهگرفتهقرارکوچکانگشتناخني رو

)ریزریتصاو( .دندهی می سازمانعالمتکردهجادیادرجه30ساعد زاویه 
نشانهکوچکانگشتناخني روشستانگشتوباشدیمتشکیالت شعارجزءسهنشانهوسطانگشتسه: نکته
اطاعت پذیري کوچکترها از بزرگترها بوده و حلقه ایجاد شده هم حلقه برادري، وکوچکترهاازبزرگترهاتیحما

.وحدت و جهانی بودن تشکیالت را نشان می دهد



عالمتازاستفادهموارد

پرچمسوگندو) اریسثاقیم،ندهیجومانیپ،ستهیشاقول(ي اداهنگام- 1
کردنصحبتي براانیمربوازمانسباالترمقاماتازاجازهکسبهنگام- 2
.میندارتنبری التیتشکلباسکهی صورتدرباالترمقاماتوالتیتشکي اعضاریسابهخودی معرفهنگام- 3
دادعالمـت نیمسئولازی کیایگروهی مربچنانچه( جلساتدرحضارتوجهجلبوسکوتبهدعوتي برا- 4
.میباششودی مدادهکهیی هادستورمنتظرومیکنوتسکودادهعالمتبالفاصلهدیبازینما

احترامفیتعر
احترام. گویندمی احترامرا... وپرچممجید،قرآنمثلهرچیزوحتیهرکسوقداستحرمتمراعاتومیحرحفظ

گریکدیمقابلدرخاصیآدابطبقالتیتشکیک افرادکهاستحرکاتیو،رفتاراصطالحیمعنايدرسازمانی
. دهندمیانجام

احترامازهدف
. هدفبهرسیدنودستورهاعتریسرشبردیپبرايفردهرمراتبسلسلهنمودنمشخص- 1
استعملیدستورهرگونهاجرايبرايجمعآنآمادگیدهندهنشانکهسازمانیگروهیکدرمقرراتونظمتیرعا- 2

سالم سازمانی
ی التیتشکلباسبدونی  سازمانسالمروش-الف

احترامموردشخصمقابلنفرایستادن- 1
.خبردارحالتگرفتن-2

ی التیتشکلباسبای  سازمانسالم-ب

حالتبهراخودراستدستستیبای مباشدداشتهتنرب)گردندستمالحداقل(ی التیتشکلباسفردکهی هنگام
:کهي بطوردهدی مقرارراستطرفي ابروکناروآوردهالبابدنمقابلازنرموسرعتباگرفتهسازمانی عالمت

باشدراستي ابروکناردرانانگشتنوك–1
باشدجلوبهلیمتماي قدرانگشتسهکف- 2
45هیزاوبدنبابازوفرزانگاني براو،هاشانهخطدروی افقتحاله بدرجه90هیزاوبدنبابازوشتازانیپي برا- 3

.باشدداشتهدرجه



:  ریزریتصاومانندردیگی مقرارکالهی یجلوي لبهکناروسط،انگشتکالهبااحترامهنگام:1نکته

انگشتچسباندنضمن،احترامموردشخصایپرچممقابلازعبورهنگامورژهدرراستبهنظرموقعدر:2نکته
قراراحترامموردپرچمایشخصسمتبهچشمدیدوشودمیخمپائینوجلوبهکمیآرنج،ابرولبهکناربهسبابه

.می گیرد

.گذاشتاحترامکالهبدونتوانی مانینظامخالفبرفرزانگانوشتازانیپالتیتشکدر:نکته



:احترامموردشخصجهتی التیتشکسالموی  جمعدستهاحتراماتي ادا

:میکنی معملگونهنیااستستادهیاروهگکهی زمان
چپبهنیفرامباراصبحگاهدانیمایگروهافراد،دانیمدرفردنیترارشدایوگروهی  مرب،دانیمفرمانده:اول
موردشخصکهينظرموردسمتبه،راستراستبهمینویاچپچپبهمین،گردعقب،راستراستبه،چپ

.کندی متیهدااستستادهیاایحرکتحالدراحترام
. دهدی مخودي جابهمحلدرحاضرافرادبهسپس:دوم

.دهدی مخبردارسپسو،نظامراستازایونظامجلوازمحلدرحاضرافرادبه:سوم
افرادبهشانیاازابتینبهدانیمگروهی مربشدهصادراحترامموردفردتوسطآزادفرماننکهیاازبعد:چهارم

.دهدی مآزادفرماندانیمدرحاضر

:دادی التیتشکسالمستیبای مکهییزمانها

ی مستونوصفازخارجوهستندی التیتشکلباسبهملبسکهي افرادایفردمقابلازقرانحاملعبورهنگام-1
.باشند

رانیای اسالمي جمهورمقدسپرچمبهاحترامي اداي برا-2
میهستالتیتشکلباسبهملبسو) میهستستونکیدرکهی حالدر( ی  جمعاي یانفرادبصورتگاههر:نکته

ایفرد،پرچمازبعدقدم2تاپرچمبهماندهقدم6میداررارانیای اسالمي جمهورپرچممقابلازعبوروقصد
ی عبورموداده) ی التیتشک( ی سازمانسالمدستبا،پرچمعتیامشوچپایراستبهنظرضمنستونافراد
.ندینما
ی  اسالمانقالبمعظمرهبربهاحترامي اداي برا- 3

انیبصبحگاهدرشیاینمثلي هابرنامهدرشانیانامایوگرفتقرارمامقابلدري رهبرمعظممقامگاههر:نکته
ستیبای مدارندتنبهی التیتشکلباسوهستندستادهیا) گروه( ستونوفصازخارجکهي افرادوفرد،شد

.  دناوریبنیپائراخوددستعیسرودادهی سازمانسالمدستبابالفاصله
ي جمهورانگذاریبننیهمچنو)عج(عصری ولحضرتو) ص(اسالممکرمامبریپمباركنامکهی هنگام- 4

سالم،دوآمدبنددرنکتهکهی شکلبه،شدانیبی صبحگاهبرنامهدر) سرهقدسی نیخمامام( رانیای اسالم
. میدهی می التیتشک

.دارندحضوروستادهیامامقابلکهی زمانجمهورسیرئبهاحترامي اداي برا- 5
پرورشوآموزشوي آموزدانش سازماننیمسئولای،میتسر،دستهسر،گروهمعاون،گروهی مرببامواجهههنگام- 6



وي آموزدانش سازماننیمسئولای،میتسر،دستهسر،گروهمعاون،گروهی مربازشدنجداهنگام- 7
پرورشوآموزش

)باشدی مزینی احوالپرسمنزلهبه(التیتشکاعضاءریسابهسالموادباظهاري برا- 8
مقابلازعبورهنگاموصبحگاهدانیمدروشهداگلزاردررانیای ماسالانقالبءشهدابهاحترامي برا- 9
شهداءادمانی

) گروه(ستونوصفازخارجکهي افرادایفرد) شودی مبردهشهداءنامکهی هنگام( صبحگاهدانیمدر:1نکته
. آورندی منیپائراخوددستعیسرودهندی مسالمهستند

ي وروددربهماندرشدندشهداءگلزارواردافرادنکهیاازبعدمیشدشهداگلزارواردی گروهصورتبهاگر:2نکته
:میکنی معملریزشکلبهباشدستونوصفداخلدرافرادگرفتنقراربهازیننکهیابدونگلزار

: دیگوی مودهدی مفرمانگروهارشدایگروهی مرب
افرادهمه.دار----- خبر: مقدسدفاعسالهشتوی اسالمانقالبشهداءخوناحترامبه-ستیاافرادهیکل

گروهی مربفاتحهقرائتازبعدوکنندی مقرائتي افاتحهودادهی التیتشکسالمی همگوگرفتهخبردارحالت
.می دهدآزادفرمان
.ردیگی نمانجامي انفرادی  التیتشکسالمشهداگلزاردر:تذکر
دیرسادمانیمقابلنکهیامحضبه،کندعبورشهداءادمانیگاهیجامقابلخواهدی مفردکهی هنگام:3نکته

.دهدی مادامهخودریمسبهمجددونمودهقرائتي افاتحهودادهی التیتشکسالم،ستدیای مآنمقابل



پیشتازان و فرزانگان ) سازمانی(دست تشکیالتی 

هر گاه دو نفر پیشتاز یا فرزانه با هم روبرو شوند پس از اداي سالم سازمانی، انگشتان دست راست را به حالت عالمت 
به گونه اي که انگشتان کوچک و شست آنها در دست یکدیگر را می گیرندوبامحبت می فشارند،درآورده وبازسازمانی

.یکدیگر قفل شود

.ولین سازمان و تشکیالت هم، هنگام مالقات به همین طریق دست می دهندمربیان و مسئ:  1نکته
..اعضاء تشکیالت با افراد غیر تشکیالتی به صورت معمولی دست می دهند: 2نکته

لباس فرم اعضاء تشکیالت پیشتازان و فرزانگان

هاي مهارتی، ستاره م و نشانهکمربند و کفش، آر- پیراهن و شلوار- دستمال گردن- کاله: لباس فرم پیشتازان شامل
تعلیماتی هاي سنواتی و درجات

هاي ستارهآرم و نشانه هاي مهارتی ، - کفش- رمانتو و شلوا- دستمال گردن- مقنعه: لباس فرم فرزانگان شامل
).استفاده کنندنیزفرزانگان می توانند از نقاب آفتابگیر(تعلیماتی سنواتی و درجات

ن و فرزانگان رنگ لباس فرم پیشتازا

فرزانگانپیشتازان

متوسطهراهنماییابتداییاجزاءمتوسطهراهنماییابتداییاجزاء

کاله
آبی کاربنی با آرم 

لبه دوزي قرمز
سبز یشمی با آرم 
لبه دوزي لیمویی

سبز یشمی با آرم 
نقاب آفتابگیرلبه دوزي خاکی

آبی کاربنی با آرم 
لبه دوزي قرمز

سبز یشمی با آرم 
به دوزي لیموییل

سبز یشمی با آرم 
لبه دوزي خاکی

دستمال 

گردن
لیمویینارنجیقرمز

دستمال 

گردن
لیمویینارنجیقرمز

خاکیلیموییآبی کاربنیمانتوخاکیلیموییآبی کاربنیپیراهن

سبز یشمیسبز یشمیآبی کاربنیشلوارسبز یشمیسبز یشمیآبی کاربنیشلوار

مشکیمشکیمشکیکفشکیمشمشکیمشکیکفش

سبز یشمیسبز یشمیآبی کاربنیمقنعهمشکیمشکیمشکیکمربند



فرم لباس مربیان پیشتازان و فرزانگان

دستمال گردن زرشکی با ) + سبز یشمی(کاله، نقاب آقتابگیر ) + یشمی( شلوار سبز صدري ) + کرم روشن(پیراهن و مانتو 
سبز (مقنعه فرزانگان ) + مربی فرزانه( کفش مشکی –) مربی پیشتاز(ند و کفش مشکی کمرب- حلقه دکمه دار قهوه اي

)یشمی

تاریخچه و قواعد احترام به پرچم جمهوري اسالمی ایران 
اولین پرچم ایران در زمان حکمرانی ضحاك ستمگر توسط یک فرد ایرانی به نام کاوه آهنگر به وجود آمد.
د چرمی خود را بر سر چوب بست، عده اي را دور خود جمع کرد و بر علیه ظلم و ستم ضحاك قیام کاوه آهنگر پیشبن

در نهایت با قیام مردم، سلطنت ضحاك از بین رفت و فریدون یکی از شاهزادگان اصیل ایرانی بر تخت سلطنت . کرد
.نشست
 کاویانی، هخامنشیان، اشکانیان، (درفش لذا به ترتیب . به کار می رفت» درفش«در ابتدا به جاي پرچم، کلمه

و پرچم جمهوري ) پهلوي(، پرچم شیر و خورشید )ساسانیان، صفاریان، دیلمیان، صفویان، افشاریان، زندیان، قاجاریان
.اسالمی ایران نام گرفت

رانیای اسالمي جمهوری رسمپرچممقررات
پرچممشخصات-الف

جمهوري اسالمی ایران به رنگ هاي سبز و سفید و سرخ با عالمت بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی، پرچم 
: مخصوص جمهوري اسالمی ایران و شعار اهللا اکبر و داراي مشخصات زیر است

.رنگ سبز در باال، رنگ سفید در وسط و رنگ سرخ در پایین قرار می گیرد:هاترتیب قرار گرفتن رنگ- 1
.به رنگ سرخ در وسط پرچم و روي متن سفید قرار می گیرد: )اهللا(عالمت مخصوص جمهوري اسالمی ایران- 2

)اصول دین(نشان پنج اصل اعتقادي دین و مذهب است که.و داراي پنج جزء است
یازده بار در رنگ سبز و یازده بار » یازدهمین ماه هجري شمسی « به نشانۀ بیست و دوم بهمن ،اهللا اکبرشعار- 3

را بر مناره هاي مساجد یعنی همان خطی که اهللا اکبر ( بیست و دو بار با خط بنایی در رنگ سرخ یعنی جمعاً 
. . با رنگ سفید تکرار می شودسرخ سبز و به صورت حاشیه در مرز رنگ ) بنددنقش می

مقابلدرواستبزرگتروبرترقدرتهاونیروهاهمهازخداکهاستاینبهمااعتقادنشانهماپرچمدراکبراهللاشعار
. استباطلوپوچوپستدیگرقدرتهراو



بیشترپرچمدررنگ،ایناستاسالمدین بهمااعتقادينشانهنماد اسالمی و ،سبزرنگ:رنگهاتشریح- 4
ي ،نشانهسرخرنگواستآرامشوصلحبهماعالقهينشانه،سفیدرنگ. شودمیدیدهاسالمیکشورهاي

.کردخواهیمدفاعخویشخوننثارباخوداسالمیوجمهوري،آزادياستقاللازماکهاستآن
است که با 4به 7پرچم جمهوري اسالمی ایران داراي دوازده اندازه است با نسبت طول به عرض :اندازه ها- 5

.توجه به محلی که نصب می شود در اندازه هاي مختلف تهیه می شود
. رنگ میله پرچم نقره اي و سر چوبی که بر روي میله نصب می شود ساده است

تمام پرچم ها یک ال هستند به جز پرچم هاي رومیزي و پرچم هایی که روي وسائل نقلیه نصب می شود که 
آن حفظ شود و فاقد عیوبی باشد که به پرچم همیشه باید تمیز و رنگ و اندازة .تهیه شوندیهمی توانند دو ال

چنانچه رنگ پرچم بر اثر مرور زمان یا دالیل دیگر تغییر یابد یا در آن در رفتگی نخ یا سوراخ یا آثار . چشم آیند
لکه روغن و زردي وبریدگی و سوختگی و یا ضایعات دیگر مشاهده شود باید فوراً آن را تعویض و پرچم جدید 

. جایگزین آن کرد
آیین برافراشتن و پایین آوردن پرچم-ب

پرچم جمهوري اسالمی ایران همه روزه قبل از شروع کار اداري باید در ساختمان هاي دولتی برافراشته و قبل از -
. برافراشتن و پایین آوردن پرچم باید با احترام صورت گیرد. غروب آفتاب پایین آورده شود

ی شود از لوله هاي ثابت فلزي تهیه و ارتفاع میله برحسب وسعت حیاط میلۀ پرچم هایی که در حیاط نصب م-
. تعیین می شود و رنگ آن باید اکلیل نقره اي باشد

نصب پرچم روي دیوار، نرده، و تابلوهاي راهنما و تزیین نماي بیرونی یا درونی ساختمان با پرچم یا اضافه کردن -
خطوط یا شکل هاي اضافی روي پرچم ممنوع است

باید دقت شود که . استفاده از پرچم به صورت غیر استاندارد یا نصب آن روي میله یا پایه هاي کوتاه ممنوع است-
از نصب پرچم به صورت وارونه یا در محل . پرچم به هنگام نصب به طور صحیح و در جهت درست آن افراشته شود

. نامناسب خودداري شود

وري اسالمی ایرانموارد استفاده از پرچم جمه-ج 

: از پرچم جمهوري اسالمی ایران صرفاً در موارد ذیل می توان استفاده کرد
.محل هاي دولتی و وابسته به دولت-
)صرفاً در مسابقات رسمی (مجموعه ها و میدان هاي ورزشی -
از کشورنمایندگی هاي جمهوري اسالمی ایران در خارج -



ساي کشورهاي خارجی در مسافرت هاي رسمی ؤتزیین خیابان هاي محل عبور ر-
. محل هاي برگزاري کنفرانس ها در صورتی که جنبۀ بین المللی یا دولتی داشته باشد-
. در تشییع جنازة رسمی، تابوت را با پرچم جمهوري اسالمی ایران می پوشاند-

آیین استفاده از پرچم در اعیاد ملی و مذهبی–د 

شتر در محل هاي مناسب نصب ی، و مذهبی می توان پرچم جمهوري اسالمی ایران را به تعداد بدر اعیاد رسمی، ملی
. کرد

آیین نیمه افراشته کردن پرچم-ه

پرچم جمهوري ،می کندروزهائی که دولت جمهوري اسالمی ایران رسماً اعالمدرهنگام عزاداري عمومی، -
. آمداسالمی ایران به صورت نیمه افراشته در خواهد 

براي نیمه افراشته کردن، ابتدا پرچم را به طور کامل باید برافراشت و سپس به اندازة یک چهارم ارتفاع میله -
. پایین آورد

نصب پرچم روي وسایل نقلیه-و 

و . در داخل کشور، صرفاً اتومبیل حامل رئیس جمهوري اسالمی ایران می تواند مستقال  از پرچم ملی  استفاده کند
پرچم را می بایست روي گلگیر سمت راست خودرو  نصب نمایند 

اتومبیل هاي مقامات دیگر در صورت همراهی میهمانان خارجی می توانند از پرچم جمهوري اسالمی ایران استفاده 
که می بایست پرچم کشور میزبان سمت چپ و پرچم کشور میهمان سمت راست روي گلگیر اتومبیل نصب گردد. کنند

.آیین استفاده از پرچم جمهوري اسالمی ایران و پرچم هیئت هاي میهمان جمهوري اسالمی ایران-ز 

هنگامی « ند یک عدد پرچم کوچک رومیزي در سمت راست میزکار خود ظفؤم.. ...رؤساي  سازمان ها و ادارات و -
لندي تا سه برابر عرض پرچم در پشت سر یا یک عدد پرچم بزرگ ایستاده با میله اي به ب» که پشت میز نشسته اند 

. و در سمت راست خود قرار دهند



تقدم پرچم–ح 

در ساختمان محل مذاکرات دو جانبه مهیمان خارجی ، تقدم با پرچم میهمان خواهد بود و در سمت راست - 1
.بیننده نصب خواهد شد و پرچم جمهوري اسالمی ایران در سمت چپ آن قرار خواهد گرفت

ورتی که قرار باشد پرچم چند کشور در محلی نصب شود که جمهوري اسالمی ایران میزبان است، در ص- 2
جمهوري اسالمی ایران ها همه بر حسب حروف الفباي التینی نام کشورها نصب می شوند و پرچم پرچم

. می گیردردر وسط قرا
شد، تقدم پرچم ها از روي ترتیب در صورتی که جمهوري اسالمی ایران میزبان یک کنفرانس بین المللی با- 3

. الفباي التین خواهد بود

آنگرفتنقرارطرزوپرچمگارد
پرچمبردنکاربهطرزوبرافراشتنمحل-1

. شودنصب)  متر4حداقل( بلندايپایهرويبرمیداناضالعازیکیوسطدربایدمیدانهادررسمیپرچم- 1
. باشدتربلندهمهازبایدرسمیپرچمپایهباشدشدهنصبنیزدیگريهايپرچم،میداندرکهصورتیدر- 2
. گیردقرارراستطرفدربایدایرانپرچمشودافراشتهمیدانیکدردیگرکشورپرچمباایرانپرچماگر- 3
. ) باشدمیملتدومابینفیدوستینشانههمکناردرکشوردوپرچمافراشتن(
. شودنصبراستطرفدریاووسطدریاجمعیتمقابلدربایدپرچمهاسالناخلددر- 4
. شودنصبساختماننقطهترینبلنددریاووسطدربایدپرچمدولتیاماراتفرازبر- 5
.گیردقرارباالبهرواهللاآرمشودرعایتبایدشودختهیآوپرچمباشدالزمکهصورتیدر- 6
. باشدمیزراستطرفدربایدمیزيرويايهپرچم-7
. باشدپرچمهمراهپرچمگاردحتمابایدپرچمحملموقعدر- 8
.کندبرقرارتماسنیزمباوشوددهیکشنیزمي روبهپرچمستینباعنوانچیهبه–9

هم بطوري که میله متر در کنار5/1در میدان مراسم مناسب است سه میله پرچم  در یک خط و به فاصله -10
بزرگتر در وسط و دو میله هم اندازه در طرفین میله وسط نصب گردد که میله وسط جهت پرچم مقدس جمهوري 
اسالمی ایران و میله سمت راست جهت پرچم موضوع یادواره و دوره و میله سمت چپ جهت موضوعات مذهبی ،

. اجتماعی روز می باشد 



ز مقابل پرچم ثابت، از هفت قدم مانده به آن تا هفت قدم بعد از آن با نگاه کردن به آن سالم هنگام عبور ا-11
.سازمانی می دهیم

گارد پرچم
پرچمگاردایستادنمحل.شودمیتشکیلباشندمیجمعنظامفرامینبهآشناکهعضوپنجیاسهازپرچمگارد

مقابلخطکیدرقایدق،پرچمباالبرندهنفرکهیطوربه. استپرچملهمیمقابلقدم15تا10بینفاصلهباحداقل
. ردیگقرارپرچمهیپا

پرچمگارداستقراري هاوهیش
یک قدم جلو قرار ) باال برنده پرچم(دو قدم در کنار هم و نفر وسط فاصلهبانفردو:نفرهسهپرچمگارد-الف

)تصویرزیر(..می گیرد

نفره3وه استقرارگاردپرچمشی



کیوعقبنفردوباقدمکیفاصلهبهنفرهدوصفدووسطدرپرچمبرندهباالنفر:نفرهپنجپرچمگارد-ب
ی مدایپاستقرارگریدهمازقدمدوفاصلهبهجلووکنارازصفدو. قرار می گیردجلونفربافاصلهقدم
)تصویرزیر(.کنند

:گارد پرچم و شیوه اجرامتن فرمان

می گیرد و به ترتیب زیر فرمان اجرا می گارد پرچم قرارفرمانده میدان جهت صدور فرامین در جایگاه و در مقابل 
.شود

) ایستندمیدارخبرحالته بگاردافراد(خودجايبهپرچمگارد- 1
وشمارشباروقدمافراد به حالت( . روقدمایران،اسالمیجمهوريمقدسپرچمبرافراشتنجهتپرچمگارد- 2

) به طرف پرچم حرکت می کنندبزرگطبلبدونراستي پاوبزرگطبلهمراه چپي پاضربه
) ایستندمیفرماناینباهمگی(ایست،پرچمگارد- 3

و در گارد پرچم سه در گارد پرچم پنج نفره به دو قدمی میله پرچم اولصفنفراتکهموقعیستیافرمان:  نکته
که نفرات بالفاصله پاي چپ خود را به جلو .نفره، نفر اول به سه قدمی میله پرچم رسید زیر پاي راست صادر می شود

)تصویرزیر(..کنار پاي چپ می چسبانندبه انداخته و پاي راست خود را 



ي پاسوموراستي پادوموچپي پاولا،روقدمحالتبهپرچمباال برندهوسطنفر(پیشپرچم،بهنفر- 4
ی مراستي پاپاشنهي رووشدهخمچپي پاي زانويروسپسومی کوبد نیزمبهمحکمراخودچپ
می گیردراپرچمطنابوستادهیاخبردارحالتبهوشدهبلندسپسو)تصویرزیر.(بوسدی مراپرچموندینش
..شودی مرانیای اسالمي جمهورسرودتننواخباهمزمانآنبردنباالآمادهو

ایراناسالمیجمهوريسرود،صداهموهماهنگگروه،/ اردو/ دانش آموزان: دهدی مفرمانفرمانده میدان- 5
الباراپرچمآهسته،پرچمبرندهباالنفرافراد،توسطسروداجرايوسرود موسیقیهمراهبهاینجادر. سروده برا

ی اسالمي جمهورمقدسنظامي داریپاي برادیگوی مدانیمفرماندهسپس.برسدخودنقطهباالترینبهتابردمی
"پاینده رهبر،اکبراهللا":ندیگوی مبلندي صدابااعضاهمهکه.ریتکب،رانیا

. ی گرددو سوگند پرچم قرائت م: فرمانده میدان فرمان قرائت سوگند پرچم را صادر می کند- 6
:مراسم سوگند پرچم -

بعد از اینکه پرچم جمهوري اسالمی بر افراشته شد  با فرمان قرائت سوگند پرچم کلیه افراد مستقر در میدان یا سالن 
، جایگاه ،  با دست راست خود  عالمت تشکیالتی داده و فرد قرائت کننده سوگند پرچم متن سوگند را جزء به  جزء  

.همه  افراد بلند یک صدا و  هماهنگ با ایشان  قرائت می نمایند قرائت می کند و 



متن سوگند پرچم
بسم اهللا الرحمن الرحیم

سوگند یاد+ میهن اسالمی من است + و مظهر استقالل + که مزین به نام اهللا است+ به این پرچم مقدس + من 
.کوشا باشم+ و براي آبادانی و سر بلندي آن + ع نمایم دفا+ از میهن عزیزم ایران + که با نثار خون خود + می کنم 

صلوات:بعد از اتمام متن قرائت کننده می گوید 
فرجهم+وعجل+محمد + لٍوآ+ محمد+ ِ علیصل+ اللهم:همه افراد صلوات تشکیالتی می فرستند 

و همچنین مربی گروه و افرادي هنگام برافراشتن پرچم مقدس جمهوري اسالمی ایران کلیه افراد گارد پرچم: نکته
.و داراي لباس تشکیالت هستند سالم سازمانی می دهند) صف(که خارج از گروه 

نفر باال برنده پرچم عقب (نفر به جاي قبلی خود . بعد از اتمام قرائت سوگند پرچم فرمانده میدان فرمان می دهد- 7
).رف پرچم عقب گرد می کندگرد کرده با قدم رو به جاي اول خود می رود و سپس به ط

).افراد گارد همگی عقب گرد می کنند(عقب گرد ،پرچمگارد- 8
در این حالت افراد گارد به حالت بدو رو به پشت صفوف رفته و در (گارد پرچم به سمت جایگاه قبلی خود، بدو رو - 9

).انتهاي گروه خود می ایستند

شامگاه
ارشدایسردستهایمعاونایگروهی مربحداقلوپرچمگارداعضاءحضوربالحداقستیبای مآفتابغروبازقبل

. شودی مگفتهشامگاهمراسمنیابهکهشودآوردهنیپائرانیای اسالمي مهورجمقدسپرچمگروه
. ستدیای مپرچملهیممقابلوی قدمسهفاصلهبهپرچمگاردفاتیتشروروقدمبدونپرچمگاردابتدا-الف
قدمسهبانفر.شیپرانیای اسالمي جمهورمقدسپرچمآوردننیپائجهتنفر،دهدی مفرمانگروهی مرب- ب

. ماندی مي بعدفرمانمنتظروگرفتهراپرچمطنابورفتهشیپمحکم
.وردآی منییپاراپرچمبالفاصلهنفر. دیاوریبنیپائراپرچمدهدی مفرمانگروهی مرب- ج
.فرستادهی التیتشکصلواتی همگصلواتدهدی مفرمانگروهی مرب-د
رودمیخوداولجايبهمحکمقدمباکردهگردعقبنفر(خودی قبلي جابهنفردهدی مفرمانگروهی مرب-ه

. ) کندمیگردعقبپرچمبطرفسپس
آزادپرچمگارددهدی مفرمانگروهی مرب-و

/ شتازانیپسرودمیتوانی می ولستینی اسالمي جمهورسرودخواندنبهازینپرچمآوردننیپائتجه:کینکته
.میبخوانرافرزانگان



دورهپرچمافراشتنبرمراسم

:ي بجاکهتفاوتنیابانمودهعملپرچمگاردمانند
............ ای یآموزشدوره. ...........پرچممیگوی می اسالمي جمهورپرچمافراشتنبرجهتلفظ–1
.بوسدی نمرادورهپرچموزندی نمزانوگریدفرد- 2
.دهندی نمی التیتشکسالم- 3
ی مخواندهفرزانگانوشتازانیپسرودآني بجاوشودی نمخواندهی اسالمي جمهورسرودافراشتنبرهنگام- 4

.شود

دورهپرچمآوردننیپائ

:ي بجاکهتفاوتنیابانمودهعملپرچمگاردمانندی التیتشکرژهمراسمازقبلهیاختتاممراسمدر
دوره............ پرچمآوردننیپائجهتمیگوی می اسالمي جمهورمقدسپرچمپایین آوردنجهتلفظ–1

............ ای یآموزش
.بوسدی نمرادورهپرچموزندی نمزانوگریدفرد- 2
.دهندی نمی التیشکتسالم- 3
ی مخواندهفرزانگانوشتازانیپسرودآني بجاوشودی نمخواندهی اسالمي جمهورسرودآوردننیپائهنگام- 4

.شود
منتظروگرفتهرادورهپرچمطنابورفتهجلوقدمسهنفر،شیپپرچمبهنفر:دیگوی مکهی هنگامگروهی مرب- 5

ایشتازانیپسرودباهماهنگرا------- .دوره------- پرچمدیگوی مگروهی مرباستي بعدفرمان
. دیاوریبنیپائفرزانگان

. دهدی مدورهریمدلیتحوونمودهبازپرچمطنابازآنراوآوردهنیپائرادورهپرچمنفر- 6

سوگند وفاداري پرچم

، قبل از اداي قول، پیمان و میثاق سازمانی )کیالت و هویتتش(هر پیشتاز یا فرزانه پس از عضویت و آموزش مقدماتی 
یعنی عضو پیشتاز یا فرزانه در مقابل پرچم . باید در یکی از جلسات گروهی مراسم سوگند وفاداري به پرچم را به جا آورد

می دهد، بادست برافراشته به صورت خبردار بایستد، پس از احترام سازمانی، در حالی که با دست راست عالمت سازمانی 
.گوشه پرچم را گرفته، متن سوگند پرچم که قرائت می شود را تکرار می کند) در صورت ممکن(چپ 



در مکانی ایستاده  و پرچم را از آنجا عبور دهند یا از مقابل پرچم ثابت عبور ) فرزانه / پیشتاز (هنگامی که عضو : 1نکته 
در غیر این صورت به . داشتن لباس فرم باید سالم سازمانی بدهدهفت قدم قبل تا هفت قدم بعد در صورت. می کند

.احترام پرچم باید بایستد
که شش نفرند به ) افراد صاحب رتبه و درجه(براي حمل پرچم ازجایی به جاي دیگر باید توسط گارد پرچم : 2نکته 

.پرچم را حمل کنند) نفر وسط صف جلو پرچم دار(نفره 3صورت دو صف 

......... :وهیاختتامی،افتتاحیهپرچم،مراسماجرايبرايالزموهممتذکرات

قرآنقرائتحیندرکهاستپرچماحترامبهمربوطمقرراترعایتومیدانانضباط،توجهقابلومهممسئله- 1
ونمودهحرکتیاوخارجخبردارحالتازنبایدهیچکسپرچموسوگنداسالمیجمهوريسروداجرايومجید
.بزندحرفی

دورهودقیقه30حداکثرراهنماییدوره،دقیقه15حداکثرابتداییدورهدرمراسماجرايبرايالزمزمانمدت- 2
.  .  بودخواهددقیقه25حداکثرمتوسطه

جلويدررژهوشودنصبرهبريمعظممقامو) ره(امامحضرتتمثالگاهیجاجلويدرشودمیپیشنهاد- 3
. باشندداشتهحضورجایگاهبااليدرستیبای ماردومسئولینکهاستذکربهوالزمپذیردانجامآنانتمثال

صورتدروشودبازبینیمراسممسئولینتوسطقبلروزبایدحتماشودمیاجرامراسمدرکههاییبرنامه- 4
. شوددادهالزمتذکراتاشکال

. شوددانیقدروتشکراندکردههمکاريصبحگاهبرنامهاياجردرکهآموزانیدانشاز- 5



مراسم هاي تشکیالتی

مراسم حامالن قرآن

شیوه استقرار حامالن قرآن-1

حامالن قران به سه شیوه گارد پرچم یا هر شکل ابتکاري  می ایستند با این تفاوت که می توانند در هر ضلعی - الف
.که می خواهند بایستند از میدان با هر فاصله 

نفري که در گارد پرچم وظیفه بر افراشتن پرچم را بر عهده داشت  در تیم حامالن وظیفه حمل قرآن به جایگاه - ب
را داشته که می بایست قرآن مجید را در یک سینی  که کف آن با پارچه و گل تزیین شده را با فرامینی که می آید 

. به جایگاه حمل نماید
رامین  حامالن قرآن ف-2

: ا فرمانده میدان فرمان می دهد یمربی گروه 
که تیم  حاملین قرآن  با قدم موزون بدون کوبیدن پا .حامالن قرآن جهت حمل قرآن به جایگاه قدم رو–الف 

کلمه قرآنی که  توسط آن که  توسط  کاست ضبط صوت  یا دآهسته و منظم  با آهنگ تواشیح یا همخوانی قر
.ري  صبحگاه قرائت می گردد به سمت جایگاه حرکت می کنند مج

:ا مجري فرمان می دهد یوقتی نفر حامل قرآن  به دو قدمی قاري قرآن رسید مربی گروه - ب
حامل قرآن سمت چپ  سپسمی بوسد ووقرآن را برداشته ،نفر حامل قرآن می ایستد و قاري .نفر حامل قرآن ایست 

.می ایستدقاري
انده میدان یا مربی گروه به افراد مستقر در میدان  فرمان از جلو نظام و خبر دار داده فرم-ج 
می خواند تمام شد  فرد دیگري ترجمه آن راقاري شروع به قرائت چند آیه از آیات قرآن می نماید و وقتی قرائت-د

را بوسیده و داخل سینی حامل جم قرآنز قرائت ترجمه آیات ، متربعد ا.می شودخواندهیو در پایان صلوات قرآن
.قرآن  گذاشته 

فرمان می دهد  حامل قرآن بجاي قبلی خود حامل قرآن در جاي خود در گروه ،میدان یا مربی فرماندهسپس -ه
.تیم حاملین قرار می گیرد 

،استقرار در محل قبلی خود قدم روفرمان می دهد حامالن قرآن جهتسپس- و
.ح یا همخوانی قرآن نفرات حامل قرآن به جاي قبلی خود باز می گردندیمجدد با آهنگ تواشکه بالفاصله 

بهتر است برنامه حامالن قرآن معنوي تر باشد و تیم حاملین قران گل یا پرچم به دست باشند یا از طور هاي :نکته 
.رنگی به شکل دروازه قرآن ، رحل قرآن  در دست داشته باشند



حیه برنامه افتتا

فرزانگان و  /به منظور آغاز یک دوره آموزشی یا اردوي فرهنگی وتفریحی در اولین روز دوره یا اردو با حضور پیشتازان
. مسئولین و مربیان برگزار می گردد 

د مراحل استقرار پیدا کردندر میدان  یا سالن  ابتدا بعد از اینکه  افراد اعم از مسئولین ، مربیان ، فرزانگان و پیشتازان
.زیر  اجرا می گردد 

.می نمایدده و فرمان خبر دار را صادر ا فرمانده میدان  از جلو نظام و از راست نظام دایمربی گروه - 1
)حامالن قرآن (قرآن مجید آیاتی ازاولین برنامه تالوت- 2
چقرائت سوگند پرواجراي گارد پرچم همراه با نواختن سرود جمهوري اسالمی ایران - 3
..........برنامه هاي هنري فرهنگی وسخنرانی و اجراي –4
برافراشتن پرچم دوره همراه با نواختن سرود پیشتازان و فرزانگان- 5
رژه تشکیالتی- 6

اختتامیه دوره 

به منظور پایان یک دوره آموزشی یا اردوي فرهنگی و تفریحی در آخرین روز اردو یا دوره با حضور پیشتازان 
. گان ، مربیان و مسئولین برگزار می گردد فرزان/

: در میدان یا سالن  استقرار پیدا کردند   اعم از مسئولین ، مربیان ، فرزانگان و پیشتازانابتدا بعد از اینکه  افراد
.مربی گروه میدان یا مربی گروه  از جلو نظام و از راست نظام داده و فرمان خبر دار را صادر نمود- 1
)حامالن قرآن (ین برنامه تالوت قرآن مجید اول- 2
قرائت سوگند پرچمواجراي گارد پرچم همراه با نواختن سرود جمهوري اسالمی ایران- 3
..........برنامه هاي هنري فرهنگی وسخنرانی و   بیان احساسات - 4
قرائت میثاق سازمانی –5
اهداء لوح و جوائز - 6
مراه با نواختن سرود پیشتازان و فرزانگان پایین آوردن پرچم دوره ه- 7
تحویل پرچم دوره به مدیر دوره- 8
رژه تشکیالتی-9



مراسم صبحگاه

فرزانگان و مربی گروه /ساعات اولیه صبح  با حضور پیشتازاندرآموزشگاه /به منظور آغاز یک روز کاري دراردوگاه
.  برگزار می شود 

یدان  صبحگاه اعم از مسئولین ، مربیان ، فرزانگان و پیشتازان به یکی  از شیوه هاي ابتدا بعد از اینکه  افراد در م
تعیین می گردد استقرار پیدا کردند  مراحل زیر اجرا می گروه میدان  یا مربی فرماندهایستادن در میدان  که توسط 

.گردد 
.می نمایدفرمان خبر دار را صادر ده ومیدان یا مربی گروه  از جلو نظام و از راست نظام دافرمانده- 1
)حامالن قرآن (اولین برنامه تالوت قرآن مجید - 2
قرائت سوگند پرچمواجراي گارد پرچم همراه با نواختن سرود جمهوري اسالمی ایران- 3
برنامه هاي هنري فرهنگی وسخنرانی و   بیان احساسات  –4
اهداء لوح و جوائز - 5
)ورت امکان و زمان مناسب در ص( رژه تشکیالتی - 6



فرزانه به مربی گروه و مسئولین سازمان دانش آموزي و /شیوه گزارش دهی و معرفی  پیشتاز 
.........شخصیتهاي سیاسی فرهنگی و

معرفی و گزارش مختصر  پیشتاز و فرزانه به مافوق شیوه -1

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

) فرزانه در یک صف است  و مربی مقابل او با فاصله سه قدم ایستاده / هنگامی است که پیشتاز ( حالت اول–الف 
ف خارج شده و یک قدمی مربی یا مقام مافوق با کوبیدن پاي چپ و در این حالت فرد با حالت قدم محکم از ص

بسم اهللا الرحمن (( چسبانیدن پاي راست کنار پاي چپ  سالم  تشکیالتی داده و در همان حال سالم خود را به گونه 
معروض می دارم در ................. و تیم . ...............دسته ................ عضو گروه .....................فرزانه / الرحیم  من پیشتاز

گذشته من و دوستانم در صحت سالمت بسر برده و هیچ گونه اتفاق قابل به عرضی رخ نداده روز/ساعت.........مدت 
))  آماده ایم میهن عزیزمانو و همیشه براي خدمت به اسالم 

صف و ستونهاي گروه ایستاده   است  و مربی مقابل او فرزانه در یکی از/ هنگامی است که پیشتاز (( حالت دوم - ب
در این حالت فرد با حالت بدو رو از صف خارج شده و یک قدمی مربی ))نیست و با فاصله  بیش از سه قدم ایستاده 

یا مقام مافوق با کوبیدن پاي چپ و چسبانیدن پاي راست کنار پاي چپ   ایستاده و سالم  تشکیالتی داده و در 
................ عضو گروه .....................فرزانه / بسم اهللا الرحمن الرحیم  من پیشتاز(( ن حال سالم خود را به گونه هما

گذشته من و دوستانم در صحت روز/ساعت......... معروض می دارم در مدت ................. و تیم ................ دسته 
آماده میهن عزیزمانالم و تفاق قابل به عرضی رخ نداده و همیشه براي خدمت به اسسالمت بسر برده و هیچ گونه ا

)) ایم  
در هنگامی که فرد گزارش دهنده لفظ آماده ایم را به زبان می آورد  سایر افراد گروه یا دسته یا تیم با :1نکته 

.را بلند تکرار می کنند  "آماده ایم "ایشان هماهنگ سه بارلفظ
در صورتی که شخص گزارش گیرنده گزارش کامل تر ي را از پیشتاز و فرزانه خواستار گردید شخص بعد از :2نکته

عالمت تشکیالتی داده و در صورتی ،انجام احترامات و معرفی تشکیالتی خود  با دست راست  به منظور کسب اجازه
اجازه صحبت داد فرزانه یا پیشتاز گزارش که شخص گزارش گیرنده با  دادن عالمت تشکیالتی به گزارش دهنده 

.  ساعت گذشته ارائه می نماید 24دهنده دست خود را پائین آورده و گزارشی از 



شیوه اخذ لوح تقدیر و سپاس و جوائز از مربی و مقام مافوق توسط پیشتاز و فرزانه -2

:کنند به گونه زیر عمل می کند فرزانه  را جهت اخذ لوح سپاس و هدیه احضار می /هنگامی که پیشتاز 
در ) فرزانه در یک صف است  و مربی مقابل او با فاصله سه قدم ایستاده / پیشتاز کههنگامی است ( -حالت اول

این حالت فرد با حالت قدم محکم از صف خارج شده و یک قدمی مربی یا مقام مافوق با کوبیدن پاي چپ و 
الم  تشکیالتی داده دست خود را پائین آورده و بعد از اخذ لوح یا هدیه آن را چسبانیدن پاي راست کنار پاي چپ  س

را )) جانم فداي رهبر،اهللا اکبر (( شعار به دست چپ خود داده و با دست راست مجددا سالم تشکیالتی داده و بلند
.سر داده و به حالت سالم عقب گرد کرده و با قدم محکم به محل قبلی خود باز می گردد

فرزانه در یکی از  صف و ستونهاي  گروه  است  و مربی مقابل او با فاصله / پیشتاز کههنگامی است ( حالت دوم
در این حالت فرد با حالت بدو رو از صف خارج شده و یک قدمی مربی یا مقام مافوق با ) بیش از  سه قدم ایستاده 

الم  تشکیالتی داده دست خود را پائین آورده و بعد از اخذ کوبیدن پاي چپ و چسبانیدن پاي راست کنار پاي چپ  س
،جانماهللا اکبر (( بلند شعار لوح یا هدیه آن را به دست چپ خود  داده و با دست راست مجددا سالم تشکیالتی داده و 

.ی گردد مالت بدو رو  به محل قبلی خود بازرا سر داده و به حالت سالم عقب گرد کرده و و با ح)) فداي رهبر 



»سرود ملی جمهوري اسالمی ایران«

فروغ دیده حق باورانمهر خاوران سر زد از افق
استقالل، آزادي نقش جان ماستپیامت اي امامبهمن فر ایمان ماست
پاینده مانی و جاودان جمهوري اسالمی ایران پیچیده در گوش زمان فریادتان شهیدان

********
»متن سرود پیشتازان«

)2) (من سرافرازم، آینده سازممن پیشتازم، من پیشتازم(
حامی قرآن، سرباز دینممن پاسدار، ایران زمینم

در پیش دشمن آتشفشانممن در بزرگی چون کهکشانم
در زندگانی، برنامه دارممن اهل کارم، با ابتکارم
)2) (شور آفرینمبا پشتکار و (در راه مکتب، کوشاترینم

سرباز جانباز انقالبمفرزند پاك اسالم نابم
غیر از راه او، راهی نگیرماز رهبر خود، فرمان پذیرم

********
»متن سرود فرزانگان«

اال اي سرافراز فرزانگان
فروزنده خورشید جان و جهان

پیام آوران عفاف و حجاب
)2(بدستی سالح و بدستی کتاب 

 پیرو زینب و فاطمه      ره حق بپویید بی واهمه شما
شما دانش آموز و آینده ساز

به کار و کوشش همه پیشتاز
شما را درود و شما را سالم 

عزیزان امت، امید امام 
به ایمان به دانش به حق یاوري

همه پیران ره رهبري
خدایا یارتان باد تا جاودان 

)2(ن اال اي سرفراز فرزانگا

»سرود اي ایران«
اي خاکت سرچشمه هنراي ایران، اي مرز پر گهر

پاینده مانی و جاوداندور از تو اندیشه بدان
جان من فداي خاك پاك میهنماي دشمن ار تو سنگ خاره اي من آهنم 

دور از تو نیست اندیشه اممهر تو چون، شد پیشه ام
پاینده باد خاك ایران مادر راه تو کی ارزش دارد این جان ما

خاك دشتت بهتر از زر استسنگ کوهت در و گوهر است
بر گو بی مهر تو چون کنممهرت از دل کی برون کنم

نور ایزدي همیشه رهنماي ماستتا گردش جهان و دور آسمان بپاست
دور از تو نیست اندیشه اممهر تو چون، شد پیشه ام

پاینده باد خاك ایران مان جان مادر راه تو کی ارزش دارد ای
روشن از تو سرنوشت مناین اي خرم بهشت من

جز مهرت در دل نپرورمگر آتش بارد به پیکرم
مهر اگر برون رود گلی شود دلماز آب و خاك و مهر تو سرشته شد گلم

دور از تو نیست اندیشه اممهر تو چون، شد پیشه ام
پاینده باد خاك ایران مان جان مادر راه تو کی ارزش دارد ای


