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  پيشگفتارپيشگفتار
  

هاي  امروزه حوزه تعليم و تربيت بيش از هر عصر ديگري نيازمند دگرگوني در روش
  . تعليم و تربيت به منظور پرورش نسلي سازنده، مستقل، آزاد و خداجوست

الزمه چنين تحولي، رهايي از قيد و بند وضـع موجـود و حركـت بـه سـوي وضـع                     
فـاهيم، محتـوا و      اقدام بـه يـك تغييـر علمـي، مهـارتي و نگرشـي در م                ومطلوب  

ما بايد بدانيم تربيت صحيح يعني محو آن چه را . هاي آموزشي و تربيتي است   روش
  . دهيم و احياي آن چه كه به درستي بايد انجام گيرد كه به غلط انجام مي

شود و بـا نـصيحت    ما بايد به آن جا برسيم كه با سخن گفتن، تربيت حاصل نمي    
بـا فهمانـدن،   . شـود  د دادن، يـادگيري درونـي نمـي   با يا. 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 بگيرنـد كـه     تربيت صحيح و اسالمي، دانش    
  . زندگي كنند و ياد بگيرند كه با هم زندگي را تجربه نمايند

توانـد   آيد آيا نظام تعليم و تربيت رسمي به تنهايي مـي         ين پرسش پيش مي   حال ا 
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     

يافته و تشكيالتي با نوجوانان و جوانـان و فـراهم       علوم اجتماعي بر نياز كار سازمان     
كردن بستر تجربه عملي زندگي و فعاليت گروهي تأكيـد داشـته و راه بـرون رفـت           

در . دانند ها مي سيستم آموزشي كشور از تربيت يك سويه موجود را، توجه به تشكل       
، نـشانگر  آموزي  سازمان دانشدراين راستا توجه به تشكيالت پيشتاران و فرزانگان        
يافته و تشكيالتي با نوجوانان به        اهتمام جدي مسئوالن و اولياء امور به كار سازمان        

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

نظران    از دست اندركاران و صاحب     كتاب حاضر، حاصل تالش و كوشش بسياري      
باشد كه با نگاه ويژه و با دو رويكرد هويت  كسوتان عرصه تعليم و تربيت مي و پيش



2 NNNN /  2سطح راهنماي تشكيالتي مربيان پيشتازان و فرزانگان   

اي كه پيشتازان     ملي و ايراني و هويت ديني و اسالمي تدوين گرديده است به گونه            
  . هاي زير تشكيل دهند و فرزانگان بتوانند يك گروه مطلوب را با ويژگي

 ه مطلوب، اهداف شفاف و فراگير دارد و افراد در نيل به اهداف سـهيم               ـ يك گرو  1
  . هستند

ـ يك گروه مطلوب داراي افرادي اسـت كـه در عـين تفـاوت، مكمـل فكـري و               2
  . عملياتي يكديگر هستند

و  كند كه بين ميزان توجه به كار مورد انجام          ـ يك گروه مطلوب طوري عمل مي      3
  .  باشدنحوه انجام كار تعادل برقرار

خطرپذيري كند كه افراد در آن تمايل به        مي ـ يك گروه مطلوب، فضايي را ايجاد      4
هـاي يكـديگر را       پيدا كنند، و انديشه و احساسات واقعي خود را بيان دارند و ايده            

  . بهبود بخشند
گيرد و به     ها، ياد مي    ها و شكست    ـ يك گروه مطلوب، از تجربيات، شامل موفقيت       5

  . بخشند كردش را بهبود ميطور مداوم عمل
كند و با همان جديت، به اهـداف را جـشن             ـ يك گروه مطلوب، با جديت كار مي       6

  . 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          
هـاي فرعـي محتـواي آموزشـي           گانه محتواي آموزشـي، كـار گـروه        13 هاي  گروه

ها، كارشناسان و كارشناس مـسئوالن فنـي و          آموزي استان   ها، مديريت دانش    استان
آموزي مركز و   دانشاندركاران سازمان ها، دست آموزي استان آموزشي مديريت دانش

همكـاران ارجمنـد    ، مدرسين و اعضاي كميته فني و آموزشي به ويژه           كسوتان  پيش
  .رددگ آموزي صميمانه تقدير و تشكر مي هاي دانش مديريت تشكل

  
  

  آموزي  دانشازمان س                                                    

  اسالمي ايرانمهوري ج               



 

  

  مقدمه

فرد با  .  ارتباط فرد با گروه رشد اجتماعي و عقالني او تأثير به سزايي دارد             پيوند و 
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           فرد در گروه حس مي    . 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  خت مياو گاهي با اتكا به گروه، تن به كارهاي س. كند مشكالت را نيز پيدا مي    
  . كند و از اين راه، روح شجاعت را در خود تقويت مي

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

عاليـت،  انگيـز، ف    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
مان و شرايطي مربي خـود را ماننـد يـك عـضو در ميـان گـروه وارد                   در چنين ز  

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      

ل مـسئوليت ودر ايجـاد   گروه، انتخاب هدف، تهيه نقشه و برنامه، تقسيم كار و قبـو     
  . 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      يك مربي خوب و آگاه در صورتي مي       
ها را خـوب درك        كه بتواند مقاصد آن     كند در كارهاي گروهي و تشكيالتي شركت     

در ضمن تفاهم ميان مربي و اعـضا نيـز      . نان بفهماند  و مقاصد خود را نيز به آ       كرده
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توانـد كمـك مـؤثري بـه      داراي اهميت فراواني است و مربي در اين زمينه نيز مـي           
شود كه مربـي و       اعضاي گروه نمايد و اين تفاهم زماني به صورت واقعي ايجاد مي           

تياجـات  ديگر نگاه كنند، همكاري را وسـيله تـأمين اح   اعضاي گروه با احترام به هم     
هاي تربيتي بـه كـار    فردي ورفاه جمعي قرار دهند، روش عقالني را در كليه فعاليت      

  . ببرند و 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   

  .اد قرار دادافر... اجتماعي، عقالني، عاطفي و 
شود كه تنها روش مناسبي كه        با توجه به توضيحات ارائه شده چنين استنباط مي        

هاي سني مختلف و سطوح علمـي متفـاوت    هاي افراد را در گروه بتواند تمام ويژگي 
ار گروهي و تـشكيالتي     به طور صحيح پرورش داده و در مسير درست قرار دهد، ك           

  . مند استمناسب و هدف
فرادي كه با گروه ودسته معيني ارتباط ندارند، اغلب در تنهـايي بـه سـر    بنابراين ا 

  . كنند ارزش، نااليق و داراي نقص فرض مي برند، خود را بي مي
هـا    شود و گاهي ممكن است آن       ها مي   اين احساس، سبب اضظراب و ناراحتي آن      

  .مرتكب اعمال خطرناكي شوند
سال و فعاليـت تـشكيالتي    همپس يك فرد به خصوص نوجوان و جوان به گروه    

هاي خود بيـشتر   دهد و گاهي اوقات از دوستان و هم گروه عالقه شديدي نشان مي   
پذيرد و اين نيست مگر به ايـن خـاطر بـه او             از پدر و مادر و مربي خويش تأثير مي        

  . كند كند گروه او را بهتر درك مي احساس مي
ـ            ا دوسـتانش بـه راحتـي ارتبـاط         حال اگر روشي ابداع شود كه در آن فرد بتواند ب

ها با هم ديگر داراي نظم و ترتيب باشد و به طريقي كنتـرل   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                   
  . هند پذيرفتخوا
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هـاي گروهـي و تحقـق اهـدا ف            آموزي در راستاي تقويت فعاليت      سازمان دانش 
آموزي پيـشتازان و فرزانگـان را    تربيتي و آشنايي با مباني عقيدتي، تشكيالت دانش    

  . ده استوتأسيس نم
بديهي است كه مربيان محترم بر اين امر واقفند كه آموزش گروهي بـا آمـوزش                

اوت بوده و در اكثـر كـشورها نيـز بـه آمـوزش گروهـي اهميـت          انفرادي بسيار متف  
  . دهند بيشتري مي

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

  . انجام اين مسئوليت خطير موفق باشيدباشد، اميدواريم در  مستمر مي
  :در اين كتاب سعي گرديده است

هـاي    ـ مشاركت فعال و پويا و سهيم شـدن پيـشتازان و فرزانگـان در فعاليـت                1
  . تربيتي مورد توجه باشد

ـ ايجاد رقابت سالم و سازنده به جاي رقابـت ناسـالم و نـابود كننـده خالقيـت                   2
  . مدنظر باشد

نفس، خوداتكـايي، اعتمـاد بـه نفـس، قـدرت       ز جمله عزتهاي زندگي ا ـ درس 3
مندي به صورت  پذيري و قانون جويي، نظم پذيري، مشاركت رهبري كردن، مسئوليت

  . هاي عملي و تشكيالتي آموزش داده شود غيرمستقيم و در قالب مهارت
ـ توجه داشته باشيد ارائه مطالب اين كتاب به صورت كيفي، مخاطب را تشنه و               4

آمـوزان بـا ميـل و رغبـت خـود وارد مباحـث         اي كه دانش    نمايد به گونه    ق مي مشتا
  . شوند مي
اي است كه مخاطب در تمام طول         ـ تنوع در ارائه مطالب در اين كتاب به گونه         5

كند و توجه داشته باشيد بيشتر اتكـاء در ايـن             زمان احساس خستگي و كسالت نمي     
  . استكتاب بر تربيت ديداري، كرداري و رفتاري 

ـ توجه داشته باشيد ارائه مطالب به صورت تئوري و در محـيط كالسـي باعـث            6
آموزان را در شرايطي قـرار دهيـد كـه بـا      سعي نمائيد دانش  . شود  بروز خالقيت نمي  

  . دهيد، حل شوند ها آموزش مي تمام وجود در آن چه به آن
ه رفتـار و  هاي كمي نيست، بلك    ـ در اين كتاب مالك پيشرفت توجه به شاخص        7

  . شود اخالق، مالك اصلي پيشرفت محسوب مي
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آمـوزان و     هـاي هـر يـك از دانـش          هـاي فـردي و ظرفيـت        ـ توجه بـه تفـاوت     8
  . ها به طور جدي مدنظر قرار گيرد استعدادهاي آن

آمـوزان را وادار بـه انديـشيدن            انديـشي دانـش     ـ كارهاي گروهي و جلسات هم     9
  . نمايد هم ميكند و زمينه تربيت فعال را فرا مي

آموزان، كه امري دروني اسـت    آموزان را توسط خود دانش      ـ تربيت ديني دانش   10
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 ����

مين نظام جمع و مراسم تشكيالتي       بخش هويت سازماني، فرا    3ـ اين كتاب در     1
  . و فرهنگي تهيه و تدوين گرديده است

آموزان وارزشيابي عملكـردي مربيـان در        ها و پيشرفت دانش     ـ ارزيابي از فعاليت   2
  . گيرد اين كتاب توسط مربيان گروه و مربي راهنما صورت مي

ر خصوص ـ با توجه به اين كه نظرات و پيشنهادات مربيان و مسئولين محترم د  3
 تقليل، تكميل، رفع اشكال واصالح مطالب جهت تهيه يك كتـاب آموزشـي كامـل        

 خواهشمند است نظـرات و مطالـب خـود را بـه             براي اعضاء مفيد مؤثر خواهد بوده     
در چـاپ بعـدي در صـورت      ... صورت مكتوب به اين سازمان ارسال نمائيد تا انشاءا        

  . تأييد مدنظر قرار گيرد
ني كه در تهيه و تدوين اين كتاب نقـش داشـته و سـازمان               در پايان از همه كسا    

  .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                                        

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  ::تشكيالت پيشتازان و فرزانگانتشكيالت پيشتازان و فرزانگان
آموزان  دانش فرزانگان به تعداد مشخصي ازآموزي پيشتازان و   تشكيالت دانش

يابي به اهداف  هدايت و نظارت مربي به منظور دستكه با  شود،  اطالق ميداوطلب
و تمرين زندگي جمعي در قالب  هاي مفيد از طريق آموزش تربيتي و كسب مهارت

با داشتن وظايف مشخص و تقسيم كار شوند و  ور هم جمع ميم د دسته و تي،گروه
اين  .كنند مياجتماعي و الهي همكاري و تالش براي رسيدن به اهداف مفيد 

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

  ضرورت وجود و تاريخچه تشكيالت پيشتازان و فرزانگان ضرورت وجود و تاريخچه تشكيالت پيشتازان و فرزانگان 
هاي رسمي و نظري  م در كنار آموزشناخت حيات اجتماعي سالنوجوانان براي ش

 روش آشنا شوند بهترينهاي اسالمي و ملي  بايد با زندگي عملي منطبق بر آرمان
هاي گروهي و ايجاد  دادن دانش آموزان در فعاليت براي رسيدن به اين هدف شركت

تي پويا و رقابت سالم است و بهترين محل براي اجرا و تحقق آن طراحي تشكيال
   .هماهنگ است

 تشكيالتي به نام ،1364لذا به دنبال انحالل سازمان پيشاهنگي ايران در سال 
 زير نظر معاونت پرورشي و تربيت بدني شروع به فعاليت 1372پويندگان در سال 

نمود كه با تصويب قانون توسعه و تقويت بسيج دانش آموزي و همنامي تشكيالت 

 بخش اول 
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 نام تشكيالت پويندگان آموزش و پرورش  بهع راهنماييپويندگان بسيج در مقط
تغيير يافت و براي پسران تحت عنوان پيشتازان و براي دختران تحت عنوان 

  . داده و به فعاليت خود  ادامه دادفرزانگان تغيير نام 
در ايران  اسالمي آموزي جمهوري سيس سازمان دانشالزم به ذكر است پس از تأ

 اين تشكيالت جهت ادامه فعاليت خود به اين سازمان 1378 ارديبهشت سال  21
  . آموزي هم به تصويب رسيد  آرم سازمان دانش1381ديد در سال منتقل گر

  

  پيشتازان و فرزانگان پيشتازان و فرزانگان اهداف تشكيالت اهداف تشكيالت 

  ::اهداف كلياهداف كلي

در طبيعت و با هم زيستن به منظور كردن  زندگي نمودن اعضاء براي بهترمندتوان
 هدف كلي گروهي براي حضور موثر و مفيد در جامعه و يهاي فرد تقويت قابليت

   .تشكيالت است

  ::اهداف  جزئياهداف  جزئي
   .هاي گروهي و تقويت  روحيه تعاون و همكاري افزايش مشاركت در فعاليت .1
   .پذيري در اعضاء و استفاده مفيد از اوقات فراغت افزايش حس مسئوليت .2
  .كار و نوآوري، ابتاستعدادهاي اعضاء و ايجاد خالقيترشد و شكوفايي  .3
   .تقويت روحيه اجتماعي و احترام به قانون .4
  .پذيري و اطاعت از فرامين رهبري واليت .5

  ، ديني و ملي، ديني و ملي هويت تشكيالتي هويت تشكيالتي
رهبر معظم هويت تشكيالتي پيشتازان و فرزانگان برگرفته از رهنمودهاي ارزنده 

ين بر اساس ا. هويت ما هويت ايراني اسالمي است : انقالب است كه فرمودند
هاي حاكم بر اعمال و رفتار اعضاي تشكيالت پيشتازان و فرزانگان  رهنمود ارزش

  . افتخارات ميهن اسالمي ايران استهاي اسالم عزيز و همان ارزش
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هاي عمومي و  يعني دانستن آموزش) روحيه سازماني(منظور از هويت تشكيالتي 
 عالمت  منش،، روش،پيمان، شعار: عمل كردن به آنهاست كه شامل صصي وتخ
، سرود جمهوري فرم، آرم و نشان زماني، سالم، دست، سوگند پرچم، لباسسا

  .باشد مي.... ود پيشتازان و فرزانگان واسالمي ايران  و سر
  هاي تقويت هويت تشكيالتي  راه

   .اعتقاد در وجود اعضاء تشكيالتو ايجاد ايمان  �
  .الگوهاي برتر اسالميهاي اعضاء با  ين و تكرار و همانند سازي فعاليتتمر �
رقابت سالم بين اعضاي تيم ها و دسته ها در يادگيري و عمل به آنچه در  �

   .متن هويت بيان شده است

  آرم سازمانآرم سازمان
ني در عهد ، تاريخي و ايراهاي بناهاي مذهبي كاري آرم سازمان برگرفته ازكاشي

 ،اوتاي از طر نشانه. باشد است كه داراي ارزش هنري و مذهبي ميسلجوقي 
  .جواني، رويش، زيبايي دوستي و كمال است

  
  
   

  
  
  
  
  
  

  شرح آرم تشكيالت پيشتازان و فرزانگان

  : تشكيل شده استآرم تشكيالت از دو قسمت كلي
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   موج -2)       آرم سازمان ( نماد گل -1
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  باشد كه جزئيات آن به شرح زير مي
ازان و فرزانگان از اصول و تشكيالت پيشتنشانه آن است كه  :منشاء: الف

   .گيرد و ثابت الهي سرچشمه ميمباني پايدار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي  گلبرگ حالت پشتيباني از:و چپ آرمدو بخش راست  هاي گلبرگ-ب
شد و اي براي حمايت از ر كند كه زمينه مياني و نيرو بخشي به آن را القاء مي

 . باشد شكوفايي و رسيدن به كمال مي
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هاي  ماموريتآموزي بودن وظايف و  نشآور دا ياد:ها گلبرگقلم در ميان -ج

  . باشد  تشكيالت پيشتازان و فرزانگان ميآموزي و سازمان دانش
  
  
  
  
  
  
  
از دوازده منش اصلي تشكيالت اي   نشانه:بودن آرم  دوازده بخشي-د

  . پيشتازان و فرزانگان است
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 .آرامش  است ، پويايي ورشداست  و نشانه  نمادي اسالمي :رنگ سبز آرم-ه
 

ش كه باعث آرامش روح  شكل موج به معناي حركت و تالش و كوش: موج-2
دهنده طناب است، به يكي از وسائل اصلي  وج كه نشانو بافت مو روان است 

    .كند  اشاره ميهاي عملي  تشكيالت پيشتازان و فرزانگان مهارت
  
  
  
  
  
  
  

  : :  و فرزانگان و فرزانگانشعار اعضاي پيشتازانشعار اعضاي پيشتازان
 .همفكري، همدلي، همكاري 
 

  : : 22سطح سطح شعار پيشتازان و فرزانگان  شعار پيشتازان و فرزانگان  
  .تالش كن 

        22سطح سطح روش پيشتازان و فرزانگان روش پيشتازان و فرزانگان 
     . يك كار نيك در روزحداقلتالش كن  براي انجام   �
    .تالش كن  براي ياد گرفتن مطالب تازه و ارزشمند �
    .ندتالش كن  براي خدمت به هم نوعان و مردم نيازم �
هاي  تالش كن  براي موفقيت بيشتر گروه و دسته و تيم در فعاليت �

 .جمعي
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        22سطح سطح فرزانگان فرزانگان و و ها پيشتازان ها پيشتازان   منشمنش
من ترين شما به  شبيه: فرمايد مي) ص( اكرم پيامبر:و خوش خلقي ادب -1

  .ترين شماست اخالق خوش
 ادب را رعايت رد و در همه حالگذا  و فرزانه به بزرگترها احترام مي يك پيشتاز

كند و او در گفتار و كردار بسيار  وش پسنديده با ديگران همنشيني ميكند و با ر مي
   . است و موقرمودب

  . اوج ايمان است راستي:فرمايد مي) ع(  امام علي: راستي و درستي-2
يك پيشتاز و فرزانه در راستگويي و درست كرداري بايد الگو باشد گفتارش راست 

  .الش درست باشدوكردار و اعم
 است و فرد مهربانخداوند : فرمايد مي) ص( پيامبراكرم: ياري و مهرباني -3

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

  .رساند  ياري ميچشم داشتشناسد بدون  افرادي كه نمي
هر كس درختي بكارد خداوند به ): ص(اكرم پيامبر: دوستي با طبيعت-4

  .دهد اندازه ميوه آن درخت به او پاداش مي
 يك پيشتاز و فرزانه هميشه دوستدار طبيعت بوده و در حفظ و پاكيزگي محيط 

  .   نمايد كوشش مي.....ها و ، جنگلها اطراف خود، پارك
م نيكو در  تسلي ايمانريشه: فرمايند مي) ع(امام علي:  ديانت و معنويت-5

  .برابر فرمان خدا است
يك پيشتاز و فرزانه اهل پاكي و دينداري است و برنامه زندگي خود را بر اساس 

  .كند خدا محوري بنا و به دستورات ديني عمل مي
تقواي شما را به : فرمايد مي) ع( امام علي: مداري نظم پذيري و قانون -6

  .كنم  در امور سفارش مي نظم والهي
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 و دهد مياز و فرزانه نظم و انضباط را سر لوحه تمام كارهاي خود قرار يك پيشت
  .  ورزد  گذاشته و به اجراي آن اهتمام ميهميشه به قانون احترام

 آباد دوستي ميهنكشورها با : فرمايد مي) ع(امام علي:  ميهن دوستي-7
  .اند شده

ورزد و  عشق ميخود را دوست دارد و به آن يك پيشتاز و فرزانه ميهن اسالمي 
  .كند ظ آباداني و سر بلندي آن تالش ميدر جهت حف

 ثروت تمام نشدني قناعت): ص( پيامبر اكرم : تالش و صرفه جويي-8
  .است

را در همه امورات جويي و درست مصرف كردن   يك پيشتاز و فرزانه صرفه
  . كند زندگي رعايت مي

  22سطح سطح پيمان  پيشتازان و فرزانگان پيمان  پيشتازان و فرزانگان 

  من الرحيممن الرحيمبسم اهللا الرحبسم اهللا الرح
 

  : كهبندم پيمان مي+ در پيشگاه الهي  + من 
+ مقررات و اصول  + انجام داده+ ام را نسبت به دستورات الهي  وظيفه �

نظام مقدس جمهوري + كه برگرفته از + آموزي را  تشكيالت دانش
  . رعايت نمايم+ اسالمي است 

هاي شهداي عزيز ب كه خون+ در حفظ و سرافرازي ميهنم + هميشه �
  . تالش نمايم+  امر واليت فقيه تحت+ است 

   .و روان خود را پاك نگه دارم+ خرد خود را بيدار + تن خود را توانا  �
   صلوات

  .باشد اداي قول همراه با عالمت تشكيالتي مي: تذكر
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  ))سازمانيسازماني((عالمت تشكيالتي عالمت تشكيالتي 
  :  اي كه زانگان با روش و شكل زير به گونهپيشتازان و فر

 دست چسبيده و كف را در حالتي كه سه  انگشت وسط آن بهم  دست راست خود
 طوريه بروي ناخن انگشت كوچك قرار گرفته ت رو به جلو است و انگشت شس

 درجه ايجاد كرده 30در فرزانگان  درجه و 90در پيشتازان بازو با ساعد زاويه كه 
  )وير زيراتص. (دهد عالمت سازماني مي

ت روي ناخن باشد و انگشت شس  جزء شعار ميانگشت وسط نشانه سه سه :نكته
   .ز كوچكترها استك نشانه حمايت بزرگترها اانگشت كوچ

  
  
  
  
  
  
  

  موارد استفاده از عالمتموارد استفاده از عالمت
   . و سوگند پرچمهنگام اداي پيمان  .1
  .هنگام كسب اجازه از مقامات باالتر سازمان و مربيان براي صحبت كردن .2
در صورتي كه  و مقامات باالتر  اعضاي تشكيالتهنگام معرفي خود به ساير .3

 .تن نداريملباس تشكيالتي بر 
چه مربي  چنان(و جلب توجه اعضاي حاضر در جلسه براي دعوت به سكوت  .4

ئولين عالمت داد ما نيز بايد بالفاصله عالمت داده و سكوت گروه يا يكي از مس
 .)شود، باشيم ستورهايي كه داده ميو منتظر دكنيم 
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  لباس تشكيالتيلباس تشكيالتيسالم سازماني  با سالم سازماني  با 
باشد دست داشته  )حداقل دستمال گردن (لباس تشكيالتي هنگامي كه عضو 

ه و كنار گرفته با سرعت و نرمي از مقابل بدن باال آوردراست را به حالت عالمت 
  :دهد بطوري كه ابروي طرف راست قرار مي

    . باشدنوك انگشتان در كنار ابروي راست -الف 
  .  باشدجلوه مايل بقدري متسه انگشت كف  -ب
 درجه، و 90بدن زاويه بازو بحال افقي و در خط شانه ها  با  براي پيشتازان  -ج

  . درجه داشته باشد45براي فرزانگان  بازو با بدن زاويه
  گيرد ي جلوي كاله قرار مي سط كنار لبه انگشت و،هنگام احترام با كاله :نكته 

   :زيرمانند تصاوير 
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  : : بايست سالم تشكيالتي دادبايست سالم تشكيالتي داد  مواردي كه ميمواردي كه مي
 .اداي احترام به پرچم مقدس جمهوري اسالمي ايرانبراي  �
  براي اداي احترام به قرآن كريم هنگام عبور حامل قرآن از مقابل اعضاي  �

 .اند كه خارج از صف وستون ايستادهي تشكيالت            
    .براي اداي احترام به رهبر معظم انقالب اسالمي �
  .براي اداي احترام به رئيس جمهور �
  ، يا سر تيم، بي گروه، معاون گروه، سردستههنگام روبرو و جدا شدن از  مر �

 مسئولين           

  .پرورشو آموزي و آموزش               سازمان دانش
  اعضاء تشكيالت  سايربراي سالم و احوالپرسي با �

 در گلزار شهدا بصورت مي ايراني انقالب اسالاحترام به شهدابراي اداي  �
صورت ه جمعي و به حالت خبردار و هنگام عبور از مقابل يادمان شهدا ب دسته

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

  .سالم سازماني بدهيم
  

  آداب دست دادنآداب دست دادن
شوند پس از سالم، انگشتان دست  گاه دو نفر پيشتاز يافرزانه با هم روبرو ميهر

فشارند  گيرند و با محبت مي راست را به حالت عالمت درآورده دست يكديگر را مي
مربيان و ساير مسئولين . اي كه انگشتان كوچك آنها در يكديگر قفل شود به گونه
  .دهند هنگام مالقات به همين روش دست ميسازمان 

  
  .دهند تشكيالتي بصورت معمولي دست ميير  اعضاي تشكيالت با افراد غ:نكته 
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)                             )                             11((  

                        

)                                                 )                                                 22((  

  

  ))33((  

  مممتن سوگند پرچمتن سوگند پرچ

  بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
 

+ هن اسالمي من است مي+ ظهر استقالل كه م+چم مقدس به اين پر+ من 
و + دفاع نمايم + از ميهن عزيزم ايران + كه با نثار خون خود + كنم  سوگند ياد مي

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

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

   . عالمت سازماني بدهندبايد) باس تشكيالتيل باس و بيل
  
  
  



 

  
  
  
  
  
 

  

  
 

  فرامين نظام جمعفرامين نظام جمع
هاي نظام جمع استفاده  توانيم از فرمان ت نظم و انضباط بيشتر در گروه ميجه

  : شود كه شامل  از دو بخش تشكيل مينماييم كه هر فرمان
  .)شود  گفته ميبه صورت كشيده( جهت آمادگي   خبر،-1
  ).شود  گفته ميبه صورت كوتاه(  اجراي فرمان -2

   و ستون  و ستون طريقه قرار گرفتن افراد در صفطريقه قرار گرفتن افراد در صف
 همكنند و هنگامي كه پشت سر هر گاه افراد در كنار هم بايستند صف درست مي

  .دهند يل ميگيرند ستون را تشك قرار مي
 ستون نفرات بلند قد جلو ) پشت سر هم(بايستند ستوني  به صورت اعضا اگر 
 در سمت ترقد نفرات بلند) پهلوي هم( گيرند و اگر به صورت صف بايستند قرار مي
 )شكل زير( .گيرند قرار ميراست 

  
  
 

  
 

 

  دومبخش 
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.  سمت چپ افراد است حركت عادي گروه در   مربي و معاون گروهمحل ايستادن
 بقيه پشت سر او يك سوم  افراد جلوي او و دو سوم كه هنگام حركت  به طوري

 مربي گروه ،جا ايستاده باشند ركت نباشند و يك اگر افراد در حال ح وقرار گيرند
 )شكل زير(.  بشنوندگروهبايد در جايي بايستد كه صدايش را همه افراد 

 

 

 

 

 

  

  

  حركات انفرادي نظام جمعحركات انفرادي نظام جمع
 رعايت ن نكات زير كامالًمنظور از ايستادن حالتي است كه در آ  :ايستادن -1

  :شده باشد
  .دون اينكه فشاري به آن وارد شوداست ب بدن آزاد )الف
  اندازه ه پنجه هاي پا در يك خط بو  .پاشنه هر دو پا به هم چسبيده) ب

   . باشد) دست بازچهارانگشت(    
   . باشد، چانه اندكي باال صورت به حالت طبيعي، سر باال و روبرو)ج
    يا مانتوخط دوخت شلوار درامتداد هر دو دست كشيده و مشت، انگشت شست )د

 )تصاوير زير (   باشند
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 در يك ستون قرار گرفتن نفراتسر هم فرماني براي پشت  :از جلو نظام -2

گيرند  به سرعت پشت سر هم قرار مي) جلواز (ا شنيدن جزء اول فرمان افراد باست، 
 چپ خود را در ا شتاب دست باهللا اكبربا گفتن ) نظام( با شنيدن جزء دوم فرمان و

كف دست رو به و هم چسبيده ب، پنج انگشت دست  كشيدهكه باز و كامالً حالي
با شانه  دست كه انگشت بلند طوريه  باال آورده بيتا شانه نفر جلوي  است،زمين
 با گفتن فرمان خبردارا بو قرار گيرد .  چهار انگشت فاصله داشته باشدلونفر ج

ائين افتاده و همزمان مشت گرديده و در امتداد دست چپ با شتاب پ پاينده رهبر
 رعايت الت صحيح ايستادن كامالً و حگيرد قرار مييا مانتو  خط دوخت شلوار

  )تصاوير  زير( . گردد مي
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 حالت تشكيالتي بگيرند و استوار كه افراد كامالً  براي اين: از راست نظام-3
اما چون ممكن است هنوز افراد در يك .  شودصادر) خبردار(د، بايد فرمان بايستن

 فرمان از راست نظام صادر صف مستقيم و منظم قرار نگرفته باشند، پيش از خبردار
  . شود مي

) كسي در سمت راست ايشان قرار نگرفتهبجزستون اول كه (با اين فرمان همه 
م گرفته نظا و از سينه نفر سمت راست خود گردانند  به سمت راست بر ميخود راسر
 بر حالت اولدار همه افراد با شتاب و يك مرتبه سر را به  فرمان خبرا بو 
  )تصاوير  زير( .گردانند مي
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به اندازه پاي چپ خود را اعضاء گروه همه  ن اين فرمااجرايدر : آزاد -4

 حكمميك ضربه  شهيد گفتن كلمه  و با، بلند كردهزمينبسرعت از ها  عرض شانه
 از  دست چپ مچ دست راست راحركت با اين د، و همزماننكوب به سمت چپ مي

 تصاوير (.گردد جاي خود  به حالت قبلي خود بر ميو با فرمان به  ،گيرد ميپشت 
  )زير
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 درجه ايست بطرف چپ اين فرمان در دو جزء 90 تغيير سمت :چپ چپب -4
  .گردد به شرح زير اجراء مي

 درجه 90ندازه به اي پاشنه پاي چپ و پنجه پاي راست نفر رو :ا اجرجزء يكم
ها به بدن چسبيده و   دست،در حالي كه بدن كامال راست. چرخد به سمت چپ مي

  )تصوير زير(. باشد  ميكشيده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كه خم  پس از انجام گردش و مكث الزم پاي راست بدون اين : اجراجزء دوم
  )وير زيراتص(. چسبد  پاي چپ ميترين راه به تاهشود از كو
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اين فرمان در .  درجه ايست بطرف راست90غيير سمت ت: براست راست -6
  .دو جزء به شرح زير اجرا مي گردد

 درجه بسمت 90پ  باندازه نفر روي پاشنه پاي راست و پنجه پاي چ: جزء يكم
يده و كشيده، ها به بدن چسب كه بدن كامال راست دست چرخد در حالي راست مي

  ) زيرويراتص. (باشد مي، پاي راست كشيده سرباال
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 پاي چپ بدون اينكه خم شود از ،پس از انجام گردش و مكث الزم: جزء دوم

  )زيروير اتص( . چسبد ترين راه به پاي راست مي هكوتا
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دو   اين فرمان در،ست از طرف چپ درجه ا180 تغيير سمت :عقب گرد -7
  .گردد زء به شرح زير اجرا ميج

 درجه بسمت 180است باندازه  نفر روي پاشنه پاي چپ و پنجه پاي ر:جزء يكم
  به بدن چسبيده و كشيدهها  دست، راستكه بدن كامالً در حالي .چرخد چپ مي

. گيرد ر گودي پشت زانوي پاي چپ قرار مي، زانوي پاي راست د، سرباالاست
  )زيروير اتص(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

با ضربه ترين راه  دش و مكث الزم پاي راست از كوتاه پس از انجام گر:جزء دوم
  )وير زيراتص( .چسبد به پاشنه پاي چپ مي
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ور فرمان به چپ چپ، به راست راست و عقب گرد لفظ  هنگام صد:نكته مهم
 خبر فرمان بوده و در اين قسمت فرد هيچ حركتي ءجز) ، عقببه چپ، به راست(

اي كه گفته شد  به گونه) چپ، راست، گرد(داده و با شنيدن جزء دوم فرمان ام نانج
   .نمايد فرمان را  اجرا مي

  به استراحت ترك ويا دسته خود رااعضا، گروه  با اين فرمان :راحت باش -8
   .دنپرداز مي
  . است فرماني براي برگشت به حالت صحيح ايستادن:بجاي خود -9

ركت را در جاي مورد نظر متوقف  نفر در حال ح فرماني كه:ايست -10
  . سازد مي

 نفر پاي چپ ،فرمان ايست زير پاي راست نفر صادر و با شنيدن اين فرمان :نكته
درنگ پاشنه پاي راست بعدي را  شيده و با ضربه به زمين زده و بيطور كه خود را ب
  . چسباند آن ميه محكم ب

التي پيشتازان هاي تشكي جهت فعاليتياز روهاي مورد ن انواع قدم:  قدم رو-11
   :عبارتند ازو فرزانگان 

در اين ): بل بزرگ زيرپاي چپط(با شمارش طبل رو ضربه چهارم  قدم
روي  ، نفررا صادر نمود) قدم( رو هنگامي كه مربي گروه جزء اول فرمان قدمنوع 

نفر بدون  ،مودرا صادر ن) رو(فرمان  مربي گروه جزء دوم پنجه پا بلند شده و وقتي
جلو داده پاي ه سنگيني بدن را قدري بكند  حالت اوليه خود خارج را ازكه بدن  اين

از زمين بلند ) فرزانگان( درجه 45و ) پيشتازان( درجه 60به اندازه چپ را محكم 
ه ب. كوبد اخته و تمام كف پا را به زمين ميدر سمت حركت به پيش اند نموده و
 و هماهنگ با شود زمين گذارده ميه  سپس تمام كف پا بوكه اول پاشنه پا  طوري

كت و هنگام شنيدن صداي طبل بزرگ كه زير پاي چپ آن را طبل كوچك حر
تصوير (. كوبد همانند ضربه اول  به زمين مي) پاي چپ(  را ضربه چهارم ،شنود مي
  )زير
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و فاصله و  حفظ آهنگقدم رو ا جمنظور از در: )درجا زدن (در جا قدم رو

ز زانو درجا قدم رو نخست پاي چپ ا فرمانا ب .باشد مسافت و گرفتن نظام مي
 ،شود اي نخستين كوبيده مي، سپس با ضربه به جشكسته و از پشت باال آمده

مين ترتيب پاها با  هدهد به بالفاصله پاي راست نيز همين حركت را انجام مي
  )تصوير زير(. دنآي مي بلند شده و پائين بطور متناوب آهنگ قدم 
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  قواعد احترام به پرچم جمهوري اسالمي ايرانقواعد احترام به پرچم جمهوري اسالمي ايران
 پس  استملي و ديني ماهويت نشان جوينده عزيز پرچم رسمي كشورمان 

  :بايدهميشه 
   .به آن احترام گذاشته و از صميم قلب به آن عشق بورزيم �
   .ندگاه پرچم با زمين تماس پيدا ك هيچنبايد  �
م  از هفت قدم مانده به آن تا هفت قد،ز مقابل پرچم ثابتهنگام عبور ا �

  .دهيم ميسالم سازماني بعد از آن با نگاه كردن به آن 
دار سالم دهند بايد با حالت خبر مقابل ما عبور ميپرچم را از هنگامي كه  �

  .سازماني بدهيم
   

   پرچم رسمي جمهوري اسالمي ايران پرچم رسمي جمهوري اسالمي ايرانشرح و معرفي شرح و معرفي 

   : مشخصات پرچم-الف

، پرچم رسمي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانهيجدهم وجب اصل مه ب
جمهوري اسالمي و هاي سبز، سفيد و سرخ با عالمت مخصوص  ايران به رنگ

رنگ سرخ در ، سفيد در وسط و رنگ سبز در باال. استاهللا اكبر شعار مزين به 
  . پائين قرار گرفته است

  :ها  تشريح رنگ-ب

چم بيشتر كشورهاي اين رنگ در پر ،ا به اسالم است نشانه اعتقاد م،رنگ سبز 
انه عالقه ما به صلح و آرامش است و رنگ رنگ سفيد نش. شود اسالمي ديده مي

ا نثار خون آزادي وجمهوري اسالمي خود ب ، كه ما از استقاللنشانه آن است ،سرخ
  .خويش دفاع خواهيم كرد

   : شعار اهللا اكبر-ج

هاي سبز و سرخ به رنگ سفيد و  در محل اتصال رنگ در پرچم ما اهللا اكبرشعار 
آور روز  ياد22عدد . معروف است تكرار شده است) بنائي( بار با خطي كه به خط 22
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اهللا شعار .  ه روز پيروزي انقالب اسالمي ماستك.  است1357همن  ب22ميارك 

ها برتر  رت در پرچم ما نشانه اعتقاد ما به اين است كه خدا از همه نيروها و قداكبر
  . قدرت ديگر پست و پوچ و باطل استدر مقابل او هر، و بزرگتر است

  

  هاي استقرار گارد پرچمهاي استقرار گارد پرچم  شيوهشيوه
نفر  با فاصله دو قدم در كنار هم و  دو نفر: گارد پرچم  سه نفره-  الف 

  )شكل زير. (گيرند يك قدم جلو قرار مي) باال برنده پرچم (وسط
  
  
  
  
 

  
 

  
چم در وسط دو صف دو نفره  كه نفر باال برنده پر:ه گارد پرچم پنج نفر-ب

 دو ، و يك قدم فاصله با نفر جلو،د به فاصله يك قدم با دو نفر عقبگير قرار مي
  )شكل زير. (كنند قدم و از هم ديگر استقرار پيدا ميصف از كنار و جلو به فاصله دو 
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  پرچم و شيوه اجراپرچم و شيوه اجراگارد گارد متن فرمان متن فرمان 
   .)ايستند نجا افراد گارد به حالت خبردار ميدر اي(د گارد پرچم به جاي خو �
 ،ايراني اسالمي گارد پرچم جهت برافراشتن پرچم مقدس جمهور �

  .    كنند ، نفرات به طرف پرچم حركت ميرو قدم
   .)همگي با اين فرمان مي ايستند ( ايست،گاردپرچم �

 

 فرامين را صادر ابل گارد پرچممق چون فرمانده ميدان اغلب درجايگاه و در :نكته
پرچم در گارد  (ايست را موقعي كه نفرات صف اول فرمان ،گردد  توصيه مي،كند مي

 به سه قدمي نفر اول) گارد پرچم سه نفره(رسيدند و در دو قدمي ميله به )  پنج نفره
كند و نفرات   صادر مي، انداختندو پاي راست خود را به جلوميله پرچم رسيد 

ت خود را كنار پاي چپ  را به جلو انداخته و پاي راسبالفاصله پاي چپ خود
 )زير هاي شكل(. چسبانند مي
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رو اول پاي  قدم صورت نفر وسط به تدر اين حال(پيش  ،نفر به پرچم �
زند و  دوم پاي راست و سوم پاي چپ خود را محكم به زمين مي وچپ 

نشيند و  ست ميروي پاشنه پاي را،  خم شده زانوي پاي چپيسپس رو
 حالت خبردار  بهسپس بلند شده و ). شكل زير(بوسد  پرچم را مي

ايستاده و طناب پرچم را گرفته و آماده باال بردن آن همزمان  با  
     .شود ختن سرود جمهوري اسالمي ايران مينوا

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  
هماهنگ و آموزشگاه / اردو/ گروه: دهد فرمان مي فرمانده ميدان سپس �

در اينجا به همراه . را بسرود) سرود جمهوري اسالمي ايران(دا ص هم
رنده پرچم آهسته ، نفر باال باجراي سرود توسط افرادنواختن موسيقي و 

 ،، پرچم به باالترين پايه خود برسدبرد تا در پايان سرود پرچم را باال مي
گويد براي پايداري نظام مقدس  س مربي گروه يا فرمانده ميدان ميسپ
 كه همه افراد در ميدان يك بار با ، تكبير،مهوري اسالمي ايرانج
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، سپس فرمان قرائت پاينده رهبر اهللا اكبرگويند  صداي بلند مي
 سوگند  ، گفته شداي كه قبالً گردد و به شيوه سوگند پرچم صادر مي

  . گردد پرچم قرائت مي
  

يه افراد گارد  پرچم مقدس جمهوري اسالمي ايران كل هنگام بر افراشتن:نكته
 و داراي لباس) صف(گروه و افرادي كه خارج از گروه و همچنين مربي پرچم 

  .دهند  سالم سازماني مي،تشكيالت هستند
مربي گروه  سوگند پرچم قرائت واز اتمام سرود و برافراشتن پرچم بعد  �

نفر عقب گرد كرده با قدم رو به ( نفر به جاي قبلي خود ،دهد فرمان مي
  .)كند  سپس بطرف پرچم عقب گرد مي،رود ميود جاي اول خ

  .)كنند در اينجا افراد همگي عقب گرد مي( عقب گرد ،گارد پرچم �
ه در اين حالت افراد گارد ب(سمت جايگاه قبلي خود بدو رو ه  بگارد پرچم �

  .)ايستند گروه خود ميف رفته و در انتهاي رو به پشت صفو حالت بدو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  





 

  
  

  
  
  
  
  

  

  

  واع مراسم تشكيالتي و فرهنگيواع مراسم تشكيالتي و فرهنگيانان
هايي است كه داراي اهداف، چهارچوب و اصول  برنامه: تعريف مراسم

     . كه از پيش تعيين شده است،باشد مشخصي مي
  

  اهداف مراسم تشكيالتي و فرهنگي اهداف مراسم تشكيالتي و فرهنگي 
يالتي اهداف مختلفي را پيگيري هاي تشك برگزاري مراسم گوناگون در برنامه

 و درويي به بخشي از نيازهاي ابعاد وجودي انسان است  دنبال پاسخگنمايد و به مي
  .تاي تربيت انسان رو به تكامل استحقيقت در راس

  

  مراسم صبحگاهمراسم صبحگاه
ر اه دآموزشگ/اردوگاه  كه به منظور آغاز يك روز كاري دري است رسمي مراسم

  .  شود  حضار برگزار ميآموزي و  تشكيالت دانشساعات اوليه صبح با شركت اعضاي
 صبحگاه اعم از مسئولين، مربيان، فرزانگان و در ميدانافراد كه  ا بعد از اين ابتد

تعيين   ميدانفرمانده كه توسط هاي ايستادن در ميدان از شيوه پيشتازان به يكي
  :گردد  مراحل زير اجرا مي،ا كردند استقرار پيد،گردد مي
  

 بخش سوم 
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 بردار را صادر مان خ ميدان از جلو نظام و از راست نظام داده و فرفرمانده .1
  .نمايد مي
  .)حامالن قرآن(اولين برنامه تالوت قرآن مجيد  .2
  .همراه با نواختن سرود جمهوري اسالمي ايراناجراي گارد پرچم  .3
   .قرائت سوگند پرچم .4
    ...سخن روز و سخنراني و ،هاي هنري فرهنگي برنامه .5
    . مسابقاتاهداء لوح و جوائزاعالم نتايج ارزشيابي روزانه و  .6
  .ه تشكيالتيرژ .7

  

  شامگاه  شامگاه  مراسم مراسم 
عضاي گارد پرچم و فرمانده حضور ال از غروب آفتاب مي بايست حداقل با قب

آورده شود، كه براي انجام اين پرچم مقدس جمهوري اسالمي ايران پائين ميدان، 
  :گردد كار به گونه زير عمل مي

   .حضور نفرات گارد پرچم مقابل ميله پرچم .1
 جمهوري اسالمي ايران به فرمان فرمانده ميدان پائين آوردن پرچم مقدس .2

 .پرچم و قرائت سرود جمهوري اسالمي ايرانتوسط نفر 
    .جمع نمودن پرچم بصورت منظم و با احترام .3
 

  مراسم حامالن قرآنمراسم حامالن قرآن
هاي  حامالن قرآن مراسمي است براي حمل قران با نهايت احترام كه به روش

  .گردد مختلف اجراء مي
توان از گل، پرچم و يا  وي باشد كه براي اين كار مين قرآن معنحامالبرنامه بايد 

 و سرودهاي دروازه قرآن و همرا ه با قرائت شعرهاهاي رنگي به شكل  از پارچه
 .ديني و عرفاني قرآن را حمل نمودقرآني و تواشيح و متون ادبي 
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  برنامه افتتاحيه برنامه افتتاحيه 
ريحي در اولين روز دوره تف به منظور آغاز يك دوره آموزشي يا اردوي فرهنگي و

ن و مسئولين و مربيان به شرح زير برگزار فرزانگا/يا اردو با حضور پيشتازان
   :گردد مي

، فرزانگان و  ميدان  يا سالن  اعم از مسئولين، مربيانافراد درابتدا بعد از اينكه 
  :دگرد  اجرا مييدا كردند مراحل زيرر پپيشتازان استقرا

دار را صادر و از راست نظام داده و فرمان خبرنظام از جلو  فرمانده ميدان .1
  .نمايد مي
  .)حامالن قرآن(اولين برنامه تالوت قرآن مجيد  .2
  .نواختن سرود جمهوري اسالمي ايرانهمراه با اجراي گارد پرچم  .3
  .قرائت سوگند پرچم .4
  .همراه با نواختن سرود پيشتازان و فرزانگانافراشتن پرچم دوره  .5
  . عوامل اجرايي توسط مسئول اردوردو و معرفيهاي ا تشريح برنامه .6
 ... .نري فرهنگي وسخنراني و هاي ه برنامه .7

   . رژه تشكيالتي .8
   .نيايش .9

  

  اختتاميه دوره اختتاميه دوره برنامه برنامه 
به منظور پايان يك دوره آموزشي يا اردوي فرهنگي و تفريحي در آخرين روز 

 برگزار ه شرح زير ب، مربيان و مسئولينفرزانگان /دوره با حضور پيشتازاناردو يا 
  . گردد مي

و ، فرزانگان  اعم از مسئولين، مربيانر ميدان يا سالنافراد دكه  ابتدا بعد از اين
  : پيشتازان استقرار پيدا كردند
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و از راست نظام داده و فرمان خبردار را صادر  از جلو نظام ،فرمانده ميدان .1
  .دنماي مي
  .)آنحامالن قر(برنامه تالوت قرآن مجيد اولين  .2
  .نواختن سرود جمهوري اسالمي ايران .3
  .ارائه گزارش توسط مسئول اردو .4
   .... بيان احساسات وهاي هنري فرهنگي  برنامه .5
  .اهداء لوح و جوائز .6
  .رژه تشكيالتي .7
  .سازماني پيمان قرائت .8
  .نواختن سرود پيشتازان و فرزانگانهمراه با پايين آوردن پرچم دوره  .9
 .هتحويل پرچم دوره به مدير دور .10
  

  مراسم عبادي مراسم عبادي 
عائر مذهبي و تقويت ايمان و  ش،جهت احترام گذاشتن به مقدسات دينيمراسمي 

  .ي اعتقادي بيشتر در افراد است بنيه
و برگزاري دعاهاي مختلف و شبي با  نماز جماعت توان به از اين جمله مراسم مي

  .اشاره كرد ..... قرآن و

  

  جنگ شبجنگ شب
 با شور و نشاط  همراههاي متنوع د كه برنامهباش  رسمي در اردو ميمراسمي نيمه
 موجب ،اين مراسم ضمن رفع خستگي روزانه، آيد  در مي اردو به اجراتوسط اعضاي

ه از برنامه استفاداين در اجراي . گردد جذابيت در اردو مياد فضاي شاد و ايج
  .  استاعضاي توانمند مورد نظر 
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  ربي و مقام مافوق شيوه اخذ لوح تقدير و سپاس و جوائز از م

  توسط پيشتاز و فرزانه

  

به  ،كنند  احضار مي هديهرا جهت اخذ لوح سپاس وفرزانه /هنگامي كه پيشتاز
  :كند گونه زير عمل مي

با حالت بدو رو از صف خارج شده و يك قدمي مربي يا مقام مافوق فرزانه /پيشتاز
  تشكيالتي داده  سالمو چسبانيدن پاي راست كنار پاي چپبا كوبيدن پاي چپ 
داده و  را به دست چپ خود  آنبعد از اخذ لوح يا هديه آورد، ميدست خود را پائين 

اهللا « بلند شعار  با صداي رسا وبا دست راست مجددا سالم تشكيالتي داده و

 عقب گرد كرده و با  سازماني سالمبا  سپس و گفته را » رهبرپاينده  -اكبر
  .گردد ود باز مي بدو رو  به محل قبلي خحالت
  
  
   
 

 


