بازمهندسی

بازمهنــــــدسی
اصـــولو فراینـــدهای اجــرایی

سازماندانشآموزی
تیرماه 1400

1

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

ســــند تحـ ــول
تشکیالتدانشآموزیپیشتازان

«باید در مرحله نخست برای برنامهریزی و نظارت در امور جوانان تشکیالت
مناسبی به وجود آید .در مرحله بعد ،این تشکیالت شرایط را برای تصمیمگیری و
مسئولیتپذیری دختران و پسران جوان فراهم کند ،برای آنان شغل مفید و مولد
ایجاد کند ،برای رشتههای تحصیلی و گذراندن اوقات فراغت بهگونهای که با
زمینههای تحصیلی و شغلی آینده آنان متناسب باشد و به ولنگاری و بیکارگی نکشاند
چارهاندیشی کند ،برای حل مشکالت ویژه جوانان از خود آنان کمک بخواهد ،آنان
را بهسوی کارهای گروهی تکاملیافته رهنمون شود ،شرافت و ارزش کار را به آنان
بیاموزد و نیروی خالقه و ذوق هنری و کنکاشگری و حقیقتجویی و نو طلبی آنان
را بهسوی کمال هدایت کند و با تشکیل جلسات سخنرانی و بحث در مورد انسان و
آزادیهای فردی و ایجاد نمایشگاههای هنری و ترتیب دادن گشتهای مسافرتی،
علمی ،حرفهای و محلی و واردکردن نماز جماعت و دعا و نیایش دستهجمعی در
زندگی جوانان بهعنوان برندهترین سالح بر ضد پوچی و هرزگی و فساد و اعتیاد ،به
رشد و پرورش و ارتقا آنان کمک کند».
مقام معظم رهبری
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امروزه با توجه به تحوالت گسترده در جهان ،انجام برنامه ریزی راهبردی بر مبنای نیازهای حال،
فرصتهای آینده و توانمندیهای موجود ،برای افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از سرمایههای
سازمان ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است .از سوی دیگر اجرای درست برنامه های راهبردی در افق
مورد نظر می تواند سهم بسزایی در ارتقای جایگاه سازمان و تحقق مأموریت های تربیتی داشته
ً
باشد .برای همین منظور ،الزم است از همان ابتدای کار ،الزامات اجرایی دقیقا مشخص و تعریف
شود .ارایه برنامه مدون بدین شکل با ویژگی های نقشه راه مطابقت بسیاری دارد .نقشه راه عبارت
است از روش کشف و توصیف آینده مطلوب و تبیین راه رسیدن به آن به زبانی ساده و قابل فهم.
نقشه راه ،یک شیوه برنامه ریزی فرایندی به شکل گام به گام و الیه به الیه در بستر زمان و معطوف
به آینده است .آنچه که در این مجموعه ارائه شده است بیشتر در قالب سند یا طرح اجرایی قابل
توصیف می باشد که در ادامه مسیر با افزودن قید زمان ،تقسیم مسئولیت های اجرایی و تأمین
و ابالغ منابع مالی مورد نیاز ،می تواند به نقشه راه عملیاتی کارآمدی برای سازمان دانش آموزی
جمهوری اسالمی ایران تبدیل شود.

نقشه راه بازمهندسی فعالیتهای تشکیالت دانش آموزی پیشتازان
نقشه راه بازمهندسی فعالیتهای تشکیالت دانش آموزی پیشتازان ،مبتنی بر اسناد باالدستی و به
گونهای که به رشد همه جانبه دانش آموزان و ارتقای جامعه پذیری آنان منتهی شود ،در برگیرنده
ً
مالحظات و الزاماتی است ،که نیازمند تبیین دقیق بوده و ذیال به اجمال مورد اشاره قرار می گیرد:
انسان شناسی صدرایی به عنوان یکی از مبانی نظری تربیت 1که در سند تحول بنیادین مورد
تائید ،تبیین و تأ کید قرار گرفته است ،به عنوان دستگاه فکری و روح حا کم بر برنامه ریزی تربیتی
سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران است.
در نگرش صدرایی هر دیدگاه ،نظریه یا طرح و برنامه ای مشتمل بر شماری از گزاره های تجویزی
ً
است که پذیرش آنها صرفا با توجه به اعتبار مفروض مجموعه ای دیگر از گزاره ها به عنوان مبانی
آن منطقی به نظر میرسد .از آنجا که فعالیت های تشکیالت دانش آموزی پیشتازان به دلیل
داشتن ماهیت تربیتی و تعالی بخشی با مبانی تربیت گره می خورد ،طبعا مبانی تربیت دینی و
اسالمی ایرانی خاستگاه آن می باشد.
مبانی تربیت از هستی جهان و انسان و موقعیت شایسته آدمی در هستی ،یعنی نسبت او با خالق
و دیگر موجودات ،وضعیت مطلوب زندگی انسان و غایت آن و از سرمایهها ،امکانات ،ظرفیتها،
ضعفها ،محدودیت ها ،سنت ها و ضرورت هایی بحث میکند که حیات انسان و نحوه تحویل
آن را تحت تاثیر قرار داده و یا تصویری از واقعیت تربیتی و نحوه تغییر و تحول در آن را ارائه میدهند
 . 1مبانی نظری سند تحول
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و بر همین اساس انواع گزاره های تجویزی درباره تربیت شکل میگیرد و قابل تأیید و اجرا می شود.
بدون شک مبانی اساسی تشکیالت دانش آموزی پیشتازان ،همسو و هماهنگ با مبانی نظری
اسناد باالدستی ،شامل اساسنامه سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران ،سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش و بیانیه گام دوم انقالب ،می تواند در پنج موضوع اصلی مبانی هستی شناختی ،مبانی
انسان شناختی ،مبانی معرفت شناختی ،مبانی ارزش شناختی و مبانی دین شناختی تبیین شود.
 -2فلسفه باز مهندسی
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سازمان دانش آموزی ،مطابق اساسنامه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ،عهده دار
وظایفی است که مهم ترین آن عبارت است از ارتقای جامعه پذیری دانش آموزان از طریق زمینه
سازی برای تربیت اسالمی آنان در ابعاد فردی و اجتماعی .به عبارت دیگر این سازمان باید تالش
کند زمینه مشارکت دانش آموزان را با همه نهادها ،سازمان ها و بخش های اجتماعی فراهم کرده و
ظرفیت عظیم آنان را در موقعیت و مسیری که کشور و انقالب بدان نیاز دارد ،به جریان انداخته
و شکوفا کند .بر همین اساس ضرورت داشت که نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها و
بازمهندسی سیاستهایحاکم بر تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازمان دانشآموزی جمهوری
اسالمی ایران در آستانه ورود به دهه سوم فعالیت آن و پس از گذشت بیش از دو دهه از تأسیس،
مبتنی بر اسناد باالدستی انجام شود .همچنین تأ کیدات مکرر و ٔموکد مقام معظم رهبری بر بومی
سازی تعلیم و تربیت و عدم اتکاء به روش ها و اسناد خارجی از قبیل سند  2030در وزارت آموزش
و پرورش ،مطالبه موکد و مصرح ایشان در دیدار اردیبهشت ماه سال  1395با جمعی از فرهنگیان
و دانش آموزان مبنی بر استفاده از عنوان پیشتاز و اصالح برخی از واژه ها ،نامها و نشان های
جامانده از زمان طاغوت از جمله سازمان پیشاهنگی سابق ،در این تشکل ،تطابق اهداف
و مأموریت های این تشکل با اهداف دوره های تحصیلی منبعث از سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش ،متناسب سازی محتوای برنامهها و فعالیت ها با پیشرفت سریع اطالعات و ارتباطات ،زمینه
سازی به منظور اجرایی سازی بند  10ماده  3اساسنامه مبنی بر استفاده از عالئم و نشانها به منظور
ایجاد و تقویت هویت اسالمی ایرانی را هم می توان از جمله دالیل و ضرورت های این امر ،نام برد.
 -3ارزشهای اساسی

ارزشهایحا کم بر تشکیالت دانش آموزی پیشتازان مبتنی بر گزارههای ارزشی مندرج در
بیانیه ارزشها ،بایدها و نبایدهای اساسی اسنادباالدستییادشده است که الزم است تمام اجزا و
مولفههای تشکیالت ،هماهنگ با آنها بوده و همه سیاستگذاران و کارگزاران تشکیالت ملتزم و
پایبند به آنها باشند .این ارزشها براساس آموزههای قرآن کریم و سنت پیامبر ا کرم (ص) و اهل
بیت (علیهمالسالم) ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،رهنمودهای رهبر کبیر انقالب اسالمی
حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبــــــری ،سند چشمانداز بیستساله ،نقشه جامع علمی
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.10بند هشتم ماده  3اساسنامه سازمان دانش آموزی
 .11بند ششم ماده  3اساسنامه سازمان دانش آموزی
 .12بند دهم ماده  3اساسنامه سازمان دانش آموزی
 .13بند پنجم ماده  3اساسنامه سازمان دانش آموزی
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کشور و سیاستهای کلی تحول نظام آموزشی تهیه و تدوین شده است و با مبانی نظری سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش (شامل فلسفه تعلیم و تربیت ،فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی
و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران)  2و اساسنامه مصوب
سازمان دانش آموزی ،سازگار و مستند به مضامین مندرج در آنها میباشد.بر همین اساس ،برخی
از مهمترین اصول حا کم بر فعالیت های تربیتی تشکیالت دانش آموزی پیشتازان به شرح زیر است:
 -1انطباق با نظام معیار اسالمی 3و اهتمام به حفظ اصول و ارزش های اسالمی ،ملی و انقالب
اسالمی بویژه پاسداری از حریم والیت ،قانون اساسی4و ارزشهای اخالقی ،اسالمی و انسانی در
شکل دادن و سازماندهیفعالیت های مختلف دانش آموزان در کلیه شئون تشکیالت5 .
 -2ارتباط با خداوند و تکیه بر تدابیر ربوبی او 6.
 -3تدریج و تعالی مرتبتی 7و توجه به نیاز ،عالقه ،استعداد و قابلیت های اعضای تحت پوشش
و تالش برای رشد همه جانبه فردی و اجتماعی آنان8.
 -4عقل ورزی ،اعتدال  9و حضور در کلیه عرصههای توسعه کشور اعم از فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و غیره به منظور ارتقای توانمندی های فردی و اجتماعیدانش آموزان متناسب
با مقتضیات سنی ،اجتماعی و محل جغرافیایی10 .
 -5رعایت اصل هماهنگی کلیه فعالیت ها با برنامههای تعلیم و تربیت عمومی کشور و بهره برداری
مناسب و درست از ظرفیت های موجود ملی اعم از فرهنگی ،آموزشی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه11 .
 -6ایجاد هویت اسالمی ایرانی انقالبی و تقویت روح جمعی و سازمان پذیری از طریق نشان ها و عالئم12.
 -7مشارکت فعال اعضا درهمه عرصههای فعالیت  13تشکیالت و تأ کید برانجام فعالیت ها به
شیوه کار گروهی ،پویا و فعال14 .
 -8تداوم در برنامه ریزیها و اجرای برنامههای تربیتی و تأ کید برتعلیم مهارت ها ،ایجاد روحیات
و صفات مطلوب از طریق فعالیت های عملی15 .

 -4استقالل هویتی
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بدن ه سازمانی تشکیالت دانش آموزی پیشتازان ،متشکل از افراد داوطلب ،متعهد و وفادار به
آرمانهای بلند انقالب اسالمی و فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی است که میکوشند تا از طریق
آموزش و توانمندسازی ،در راستای ارتقای جامعه پذیری خود و اعضای گروه ،گام بر دارند .ا گر
قرار باشد این تشکیالت مطابق با اهداف تربیتی خود در ابعاد فردی و اجتماعی به بهترین وجه
در خدمت مخاطبان باشد ،باید اهداف و اولویتهای خود و اجرای آنها را در چارچوب اسناد
معتبر باالدستی پی گرفته و مستقل از هر چارچوبی که مغایر با این اسناد باشد ،عمل نماید .در
عین حال در فرایندهای تصمیمگیری ،تصمیمسازی و اجرای این تصمیمات ،به خویشتن ّمتکی
باشد« .استقالل» با این مفهوم ،نه تنها به معنای نفی ارتباط با محیط داخلی و خارجی نیست،
بلکه ارتباط با محیط را به یک ضرورت تبدیل میکند .چرا که این تشکیالت به عنوان یک پدیده
اجتماعی ،باید با محیطی که در آن فعالیت میکنند ،ارتباط داشته و با آن تعامل عقالنی و معیار
مدار برقرار کند .بر همین اساس و به منظور حفظ استقالل هویتی ،هر کدام از فعالیتها ،عالئم،
نمادها و نشانهای مورد استفاده که استقالل هویتی تشکیالت پیشتازان را خدشه دار کند ،باید به
صحیح ترین و سریع ترین شکل ممکن مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته و اشکاالت آن مرتفع گردد.
 -5دکترین (رویکرد و جهت گیری کلی):

در دکترین ناظر بر فعالیت های تشکیالت دانش آموزی پیشتازان همسو با رویکرد های تربیتی
و آموزشی در آموزش و پرورش ،برمواردی چون دانش آموزان ،مربیان ،محتوا ،عالئم ،نمادها،
نشانها ،مهارت آموزی ،ارزشیابی و محیط یادگیری تا کید شده است.
مطابق با مبانی نظری سند تحول بنیادین ،جهت گیری راهبری و آینده پژوهانه ،فرایند مداری
و پیامد محوری ،مخاطب محوری ،مدرسه محوری ،عدالت مداری ،افزایش بهره وری و استفاده
آ گاهانه از یافته های پژوهشی و فناوری های نوین در چارچوب نظام معیار اسالمی مورد تأ کید
است .به گونه ای که ضمن تعالی و حفظ استقالل فرهنگی و تربیتی ،بتواند با تعاملی سازنده و
موثر در عرصه بین المللی الهام بخش تشکل های دانش آموزی در نظام های تربیتی باشد.
امید است با مشارکت فعال و هوشمندانه اعضا و مربیان ،مطابق با آنچه که در بیانیه گام دوم
انقالب ،اساسنامه مصوب سازمان و سند تحول تا کید شده است ،خروجی سازمان ،سرمایه های
ارزشمندی از نیروهای انسانی کارآمدی باشند که با اتکا به قدرت الیزال الهی ،مبتنی بر نظام
معیار اسالمی ،فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی ،قوامبخش آنها و زمینهساز جامعه جهانی عدل
مهدوی(عج) بوده و ضمن برخورداری از توانمندیهای تربیتی ممتاز در تراز جمهوری اسالمی
ایران در سطح منطقه ،الهامبخش و با نظامهای تعلیم و تربیتی در سطح جهان دارای تعامل
سازنده و موثر باشند16 .
 .16سند تحول :1390،فصل سوم

 -6رسالت
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 -7شناخت محیطی

شناسایی نقاط ضعف ،قوت و تهدیدها و فرصت ها منجر به شکوفایی ،تعالی و جلوگیری از
آسیب ها میگردد .عالوه بر آن شناخت محیطی ،آمادگی مقابله با چالش ها و امکان دوراندیشی
اثربخش را فراهم می کند تا سازمان بتواند راه حل عبور از تنگناهای پیش رو را از قبل مشخص
نماید.
ش20
سازمان دانش آموزی بر اساس اسناد باالدستی خود بویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرور 
و بیانیه گام دوم انقالب و روح حا کم بر اساسنامه سازمان ،برخالف برخی از اشکال رایج تربیت
رسمی ،به دور از هر گونه محافظه کاری و تبعیت کامل از شرایط اجتماعی ،از هرگونه تالشی که
.17سند تحول :1390،فصل سوم
 .18مبانی نظری تحول بنیادین409 :1390،
 .19اساسنامه مصوب سازمان
. 20سند تحول :1390،فصل سوم
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سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش ،مأموریت
دارد تا با زمینه سازی مناسب ،موجبات تربیت اسالمی دانش آموزان در ابعاد فردی و اجتماعی
و ارتقای جامعه پذیری آنان را با تأ کید بر شایستگی های پایه فراهم آورد و زمینه دستیابی آنان را
به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و جهانی 17به صورت نظام مند،
عادالنه ،داوطلبانه و اختیاری در ساختاری کارآمد و اثربخش فراهم سازد.
این سازمان تالش می کند تا در راستای تحقق غایت تربیت عمومی در نظام جمهوری اسالمی
ایران و دستیابی به مرتبه قابل قبولی از آمادگی جهت تحقق حیات طیبه در همه ابعا د ، 18گام بردارد.
مطابق اساسنامه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ،مهم ترین وظایف سازمان عبارتند از : 19
زمینه سازی تعلیم و تربیت اسالمی دانش آموزان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای کسب
فضایل اخالقی و کماالت انسانی براساس تعالیم عالیه اسالم ناب محمدی (ص) ،زمینه سازی
برای بسط مشارکت فعال دانش آموزان در عرصههای مختلف انقالب و کشور ،برنامه ریزی برای
استفاده مفید از اوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازی آنان برای پذیرش مسئولیت های فردی
و اجتماعی ،ترویج الگوها و اسوههای انقالبی ،اسالمی و ملی در بین دانش آموزان ،تقویت روحیه
تعاون ،نیکوکاری ،نوع دوستی و کمک به دیگران و ترغیب به رعایت نظم وانضباط اجتماعی و
روحیه قانون گرایی و احترام بهقانون در جامعه ،مشارکت در ارتباطات بین المللی دانش آموزان
بویژه با دانش آموزان کشورهای اسالمی ،ایجاد عالقه و ایمان به فرهنگ خودی ،خودباوری و
توجه به شعار نه شرقی و نه غربی.
به عبارت دیگر این سازمان باید تالش کند زمینه مشارکت دانش آموزان را با همه نهادها،
سازمانها و بخش های اجتماعی فراهم کند و ظرفیت عظیم آنان را در موقعیت و مسیری که کشور
و انقالب بدان نیاز دارد ،به جریان انداخته و شکوفا کند.
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منجر به تربیت انسان های منفعل و تأثیرپذیر ،مدافع تداوم وضع موجود و باز تولید شرایط حا کم
شود ،پرهیز نموده و مبتنی بر نگرش دین مبین اسالم ،انسان را موجودی برخوردار از آزادی،
قدرت تفکر ،تعقل ،قدرت خلق و تولید و تصرف در طبیعت می داند که توانایی اصالح موقعیت
خود و دیگران را دارد و الزم است ضمن مواجهه نقادانه با موقعیت های زندگی خود ،به اصالح و
بهبود آن ها بپردازد تا بتواند محملی برای ایجاد شایستگی های الزم(جهت درک و بهبود موقعیت
متربیان) شود .این سازمان ضمن مواجهه ای عقالنی با مقوله ارزش ها و پذیرش کثرت های قومی،
فرهنگی ،دینی ،مذهبی و تنوع زبانی ،آن را یکی از واقعیت های جامعه ایران می داند و با وجود
این کثرت قابل توجه که در کشور ما یک موضوع ریشه ای و تاریخی می باشد ،جریان وحدت و
انسجام را نیز به عنوان جریانی که همواره بصورت نوعی وحدت و هم گرایی تاریخی در مجموعه
صاحبان خرده فرهنگ ها و اقوام مختلف سا کن این سرزمین با نام ایران و عناصر مشترک فرهنگی
جریان داشته است ،مورد تأیید و تأ کید قرار می دهد.
از سوی دیگر در مواجهه با فرایند جهانی شدن و تاثیر پذیری از آن ،انعطاف پذیری معیار
مدار را به عنوان یکی از ویژگی های مهم تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران ،مبنای
عمل خود قرار می دهد و بر همین اساس ،فرایند ایجاد وفاق بین افراد و گروه های اجتماعی را
ً
فرایندی ضرورتا فرهنگی می داند.
لذا سازمان دانش آموزی معتقد است ،ساز و کار تربیت به مثابه یکی از ساز و کارهای فرهنگی
ایجاد وفاق ،باید ضمن وفادار بودن به ارزش های هسته ای و به اصول ثابت و نظام معیاری
مشخص ،نسبت به شرایط ،مقتضیات و نیازهای روزآمد فردی ،گروهی ،محلی ،ملی و جهانی
گشوده و منعطف باشد تا ظرفیت های انسجام بخشی آن (به ویژه در شکل گیری هویت مشترک)
افزون گردد.
بدیهی است که نباید در نظام تربیت رسمی و عمومی بدون مالحظه تناسب بین تجارب و
ایده های مورد نظر با مفروضات اسالمی و مقتضیات بومی ،به اقتباس و تقلید محض از دیگران
اقدام کرد یا در جهت مقابل ،هرگونه استفاده از تجارب دیگران را ممنوع ساخت21 .
 -8چشمانداز

ً
آرمان سازمان ،قله اصلی ،نقطه مطلوب و قابل دسترس سازمان در یک بازه زمانی نسبتا بلند
مدت است که جهت گیری اساسی تمامی برنامه ها ،فعالیت ها و اقدامات سازمان را مشخص می کند.
نقطه مطلوب سازمان دانش آموزی ،واجد ویژگی های متمایزکننده آن از دیگر الگوهای رقیب
و نشان دهنده ارتباط این الگو با مبانی اندیشه اسالمی و به ویژه با خصوصیات نظام جمهوری
اسالمی ایران است.
.21مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.1390 ،
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از جمله نکات و ویژگی های متمایزساز سازمان که مبتنی بر اسناد باالدستی 22می توان نام
برد ،عبارتند از:دین مداری(انطباق همه ابعاد و مولفه ها با نظام معیار اسالمی) در مقابل رویکرد
های سکوالر ،تکیه بر فرهنگ و تمدن اسالمی و تناسب با جامعه امروز ایران ،تبیین چرایی تربیت
اسالمی در ابعاد فردی و اجتماعی در قالب فعالیت های گروهی و تشکیال تی ،همچنین قسط و
عدالت گرایی برای تحقق آرمان های هدایت و عدالت در نظام اسالمی.
چشمانداز سازمان معرف وضع مطلوب دستیافتنی است که با الهام از وضعیت آرمانی و
تحت تأثیر چالشها در بازه زمانی مشخصی ترسیم شده است .استنادات این چشمانداز موید
فرایندی است که به تصویر آن وضعیت مطلوب معنا میبخشد .سازمان دانش آموزی به عنوان
بخش موثری از نظام تعلیم و تربیت و بر اساس مبانی نظری تربیت در نظام مذکور ،باید در سطوح
مختلف کالن ،عالی ،میانی و اجرایی ،سازمانی جامع و چابک باشد که ضمن برخورداری
از ویژگی های سازمان یادگیرنده ،قادر است با هوشمندی الزم ،تمامی نیروهای تغییر را بطور
هماهنگ ،کارا و اثربخش در جهت غایت تربیت یعنی تحقق مراتب حیات طیبه در همهی ابعاد و
اهداف تربیت یعنی «آمادگی متربیان برای تحقق آ گاهانه واختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد»
همسو سازد.
 -9سیاستهای اجرایی

 -10تحلیل محیطی

 SWOT 23مرکب از واژههای قوتها و ضعفهای داخلی و فرصتها و تهدیدات محیط
است .تجزیه و تحلیل  SWOTشناخت نظام یافته این عوامل و انتخاب استراتژی است که بهترین
ترکیب میان آنها را ایجاد میکند .منطق این تجزیه و تحلیل به حدا کثر رساندن فرصتها و قوتها
 . 22مبانی نظری تحول بنیادین.265-262 :1390،
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منظور از سیاست های اجرایی نگاه دقیق بر روند عملیاتی شدن برنامه ها و فعالیت ها و
تعیین بایدها و نبایدهای اجرایی در رسیدن به اهداف هریک از برنامه ها و فعالیت های سازمان
میباشد .سیاست های اجرایی را می توان اصول راهنمای کارگزاران و مجموعه عالئم و نشانههایی
دانست که مسیر حرکت را نشان می دهد و به نوعی دستورالعمل اجرایی است که روشنگر حرکت
است .این سیاست ها خاص هر برنامه و فعالیت بوده و مطابق با اصول اساسی حا کم بر سازمان و
در چارچوب وظایف و اختیارات ارکان تصمیم گیری سازمان شامل هیئت امنأ ،شورای برنامهریزی
و رئیس /قائم مقام سازمان دانش آموزی اتخاذ و ابالغ می شود و رعایت آنها در اجرای برنامه ها
و فعالیت های مربوطه ،الزامی بوده و موجبات ایجاد هم فکری ،همسویی ،همکاری و هماهنگی
در عوامل و عناصر مرتبط را با برنامه یا فعالیتفراهم می کند.
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در یک استراتژی اثربخش و به حداقل رساندن ضعفها و تهدیدات آن است .این فرض ساده ا گر
به درستی اجرا شود ،تأثیرات عمدهای بر انتخاب و طراحی استراتژی اثربخش خواهد داشت24.
تحلیل محیطی یکی از ضروری ترین اموری است که در هر یک از برنامه ها و فعالیت های خرد
و کالن سازمان دانش آموزی و تشکیالت دانش آموزی پیشتازان باید مورد توجه جدی دست
اندرکاران قرار بگیرد.
 -11اهداف
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اهداف همان نقاط آرامشی است که سازمان در بازههای زمانی مستمر و مشخص معطوف به
چشم انداز ،بر روی آن ها تمرکز میکند تا احساس رضایت نسبی را فراهم نماید.
عالوه بر اهداف کالنی که در خصوص تربیت دانش آموزان در مبانی نظری سند تحول ،بیانیه
گام دوم انقالب و اساسنامه سازمان ،ذکر شده می توان گفت سازمان دانش آموزی هدف اساسی
خود را تربیت انسانهای عالم ،توانمند ،ماهر ،متقی ،آزاده و اخالقی به منظور تحقق آرمانهای
متعالی انقالب اسالمی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسالمی ،حضور سازنده ،فعال و پیشرو در
میان ملتها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان می داند .تربیتی که در آن
متربی ،تحققبخش حیات طیبه ،جامعه عدل جهانی و تمدن اسالمی ایرانی باشد 25 .به همین
منظور با طراحی برنامه های کالن و عملیاتی بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت ،نقاط هدف
مشخصی را تعیین و تمامی منابع و ظرفیت های خود را در راستای تحقق آنها هماهنگ نماید.
 -12تدوین و تعیین راهبردها

مدیران و دست اندرکاران تشکیالت دانش آموزی پیشتازان ،میبایست راهبردهای مناسبی
برای نیل به اهداف تربیتی تدوین و اجرا نمایند .این راهبردها باید بر مبنای «شناخت کافی»
از رسالت و مقصود تشکیالت دانش آموزی پیشتازان ،هدفهای خرد و کالن آن ،ارزشهای
محوری و فرهنگی ،نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدهای محیطی تدوین و اجرا
شود .در واقع تعیین و تدوین راهبردهای مناسب انتخاب بهترین مسیرها برای دست یابی به
اهداف ،چشم انداز و حرکت در راستای نیل به آرمان های بلند تربیتی تشکیالت دانش آموزی
پیشتازان محسوب می شود.
 -13تبدیل راهبردها به برنامه عملیاتی

برنامهریزیعملیاتی یك اقدام قهرمانانه است كه كمك میكند رویاها و تصورات تشکیالت
پیشتازان به واقعیت تبدیل شود .برنامه عملیاتی روشی است كه به دست اندرکاران تشکیـ ـ ـ ـ ــالت
.24صالحی امیری ،سیدرضا ،کاووسی ،اسماعیل؛ ( ،)1391فرهنگ و مدیریت سازمانهای فرهنگی ،تهران :مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،مرکز تحقیقات استراتژیک ،چاپ دوم .به نقل ازپیرس ،رابینسون.307 :1376 ،
 .25مقدمه سند تحول بنیادین مشهور به سند مشهد1390 ،
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دانش آموزی پیشتازان ،اطمینان میبخشد تا چشم انداز پیشتازان را بطور دقیق و روشن مشخص
كنند ،همچنین روشی را توضیح می دهد كه کارگزاران تشکیالت باید بكارگیرند ،تا راهبردها را به
تحقق اهداف منتهی كند .یك برنامه عملیاتی شامل مجموعهای از گامهای عملیاتی است كه
انجام میگیرد تا تشکیالت به اهداف از پیش تعیین شده برسد .هر گام عملیاتی در تشکیالت
پیشتاز ،میبایست اطالعاتی را در بر گرفته و به سواالت مهم اجرایی بطور دقیق ،شفاف،
مشخص ،تحقق پذیر و قابل سنجش ،پاسخ دهد .از جمله این که  :چه اقداماتی میبایست
انجام شود؟ چه كسی مسئول انجام اقدامات تعیین شده می شود؟ چه زمانی هر یك از اقدامات
و فعالیت ها بایستی انجام گیرند و هر فعالیت تا چه زمانی بطول میانجامند؟ چه منابعی نیاز
است تا اقدامات و فعالیت های مربوطه انجام پذیرد؟ اطالعات حاصل به چه كسانی باید منتقل
شود؟ بدین ترتیب می توان انتظار داشت که راهبردها برای عملیاتی شدن به برنامه ها ،فعالیت ها
و اقدامات اجرایی تبدیل شده و تشکیالت را به سمت اهداف تعیین شده به حرکت در آورده و
به نقاط مطلوب سوق دهد.
 -14پژوهش محوری
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تشکیالت دانش آموزی پیشــــــــــتازان ،برای دانشمحـــــــــور شدن باید به شکلی تغییر کند
که بر اهمیت دانش درون و بیرون از تشکیالت توجه نماید و از تکنیک هایی برای به حدا کثر
رساندن بهرهگیری از دانش توسط کارکنان ،مربیان و دانش آموزان استفاده کند .از طرفی با
دانشمحور شدن تشکیالت ،می توان شرایطی را در نظر گرفت که دانش های جدیدی که به طور
پیوسته در تشکیالت خلق می شود ،به طور گسترده در تمامی ارکان آن توزیع شده و به سرعت آن
را خدمات و فناوری های جدید فرهنگی و تربیتی خود تعبیه کند و بتواند باارزش آفرینی برای
اعضا و مربیان ،بقای فعالیت خود را حفظ نماید .تشکیالت دانش آموزی پیشتازان همچنین
در این صورت میتواند در تبیین و مدل سازی فرایندهای تربیتی کارآمد و بروز ،تحقیق وتوسعه،
غنی سازی علمی و مهارتی ،توسعه انسانی ،انتقال دانش و نشر و اشاعه نوآوری نقش مهمی ایفا
کند .هراندازه این تشکیالت بتواند در ساختار خود از دانش های پنهان و آشکار درون و بیرون
خود ،بیشتر استفاده کند ،بر ارزش آن افزوده شده و چرخه تکامل یافته تری از بالندگی را به وجود
می آورد .دانش بنیان نمودن پیشتازان در طراحی ،اجرا و کنترل برنامه ها و فعالیت ها از طریق
ابزارهای روش های معتبر علمی پویای و نشاط آن را حفظ و ارتقا می دهد .همچنین تدوین
راهبرد تحقیقاتی تشکیالت از طریق تدوین برنامه ای پویا و فعال و به کارگیری روش های مختلف
علمی ،به شناسایی فرصتها و تعیین درست مسیر و جهت حرکت آینده آن می انجامد .

فصل 2
اعضا
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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بخش  /1ساختار تشکیالتی
بخش  /2نشان های دوره ای
بخش  /3نشان های تعلیماتی
بخش  /4نشان های شناسایی
بخش  /5نشان های شایستگی
بخش  /6درجات ســــنواتی
بخش  /7مدال های افتخـ ــار

• ساختــــــــــــــــــار

فصل/2اعضا

گام نخست در کار تشکیال تی سازمان دانش آموزی ،جذب و سازماندهی
اعضا و مربیان است .اما سازماندهی اعضا و مربیان که دو رکن اصلی سازمان را
تشکیل می دهند ،نیازمند ساختار تشکیالتی منظم و مشخصی است تا عالوه
بر انسجام بخشی به کارگروهی و جمعی ،موجبات نظم پذیری ،ارتباط موثر
بین اعضا و ارتقای اثربخشی آن را فراهم نماید .در حقیقت ساختار تشکیالتی
سازمان مبتنی بر ساختار وظیفه ای است که اعضا در یک تقسیم کار تیمی
چگونگی کار گروهی و جمعی را میآموزند و با عمل به وظایف خود نقش و
سهم خود را به منظور تحقق اهداف تشکیالتی ایفا می نمایند.
• ساختار تشکیالتی اعضای پیشتاز
 -1تیم متشکل از  7دانش آموز  1 +مربی
 -2رسته متشکل از  2تا  4تیم  7نفره  1 +یاور مربی  1 +خبرنگار  1 +مربی
 -3گروه متشکل از  5تا  8تیم  7نفره  2 +یاور مربی  1 +خبرنگار  1 +مربی

• ساختار تشکیالتی پیشتازان
ساختار تشکیالتی تیم
مربی
مسئول تیم
معاون تیم
مسئول علمی و آموزشی
مسئول فرهنگی و هنری
مسئول امداد و نجات
مسئول تربیت بدنی
مسئول پشتیبانی و تدارکات

* مدیر مدرسه ،مربی،سرتیم

شورای برنامه ریزی تیم*

• ارتبـاط ساختـــاری
مربی
یاورمربی
مسئولتیم
معاونتیم
اعضایتیم

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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ساختار تشکیالتی رسته

فصل/2اعضا

مربی

خبرنگار

شورای برنامه ریزی رسته*

یاور مربی
مسئول تیم

مسئول تیم

مسئول تیم

مسئول تیم

معاون تیم

معاون تیم

معاون تیم

معاون تیم

مسئول علمی و آموزشی

مسئول علمی و آموزشی

مسئول علمی و آموزشی

مسئول علمی و آموزشی

مسئول فرهنگی و هنری

مسئول فرهنگی و هنری

مسئول فرهنگی و هنری

مسئول فرهنگی و هنری

مسئول امداد و نجات

مسئول امداد و نجات

مسئول امداد و نجات

مسئول امداد و نجات

مسئول تربیت بدنی

مسئول تربیت بدنی

مسئول تربیت بدنی

مسئول تربیت بدنی

مسئول پشتیبانی و تدارکات

مسئول پشتیبانی و تدارکات

مسئول پشتیبانی و تدارکات

مسئول پشتیبانی و تدارکات

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان

* مدیر مدرسه ،یکی از معاونین مدرسه ،مربی1 ،نفریاور مربی1 ،نفر از اولیای دانش آموزان

ساختار تشکیالتی گروه
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مربی

خبرنگار

شورای برنامه ریزی گروه*
یاور مربی

یاور مربی
مسئول تیم

مسئول تیم

مسئول تیم

مسئول تیم

مسئول تیم

مسئول تیم

مسئول تیم

مسئول تیم

معاون تیم

معاون تیم

معاون تیم

معاون تیم

معاون تیم

معاون تیم

معاون تیم

معاون تیم

مسئول علمی
و آموزشی

مسئول علمی
و آموزشی

مسئول علمی
و آموزشی

مسئول علمی
و آموزشی

مسئول علمی
و آموزشی

مسئول علمی
و آموزشی

مسئول علمی
و آموزشی

مسئول علمی
و آموزشی

مسئول فرهنگی مسئول فرهنگی مسئول فرهنگی مسئول فرهنگی
و هنری
و هنری
و هنری
و هنری

مسئول فرهنگی مسئول فرهنگی مسئول فرهنگی مسئول فرهنگی
و هنری
و هنری
و هنری
و هنری
مسئول امداد
مسئول امداد
مسئول امداد
مسئول امداد
و نجات
و نجات
و نجات
و نجات
مسئول
مسئول
مسئول
مسئول
تربیت بدنی
تربیت بدنی
تربیت بدنی
تربیت بدنی

مسئول پشتیبانی مسئول پشتیبانی مسئول پشتیبانی مسئول پشتیبانی
و تدارکات
و تدارکات
و تدارکات
و تدارکات

مسئول پشتیبانی مسئول پشتیبانی مسئول پشتیبانی مسئول پشتیبانی
و تدارکات
و تدارکات
و تدارکات
و تدارکات

مسئول امداد
و نجات

مسئول امداد
و نجات

مسئول امداد
و نجات

مسئول امداد
و نجات

مسئول
تربیت بدنی

مسئول
تربیت بدنی

مسئول
تربیت بدنی

مسئول
تربیت بدنی

* مدیر مدرسه ،یکی از معاونین مدرسه ،مربی 2 ،نفریاور مربی2 ،نفر از اولیای دانش آموزان

• پیشتاز
فصل/2اعضا

دانش آموز (پسر یا دختر) عضو تیم ،رسته یا گروه تشکیالت ،پیشتاز نامیده میشود.
• شرح وظایف اعضا در ساختار تشکیالتی:
• یاور مربی
بهدانشآمـــــــــوزی(عضو)اطالقمیشود کهتوسطمربـ ـ ـ ـ ـ ــیانتخابو نسبتبهسایر
دانش آموزان از توانایی علمی ،عملی ،تخصصی و مهارت های تشکیالتی بیشتری
برخوردار بوده و به عنوان جانشین مربی ،مسئولیت رسته یا گروه را به عهده گرفته و
انجام وظیفه می نماید.
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شرحوظایف:
 -1شناسایی و عضو یابی
-2تقسیموظایفبینمسئولینتیمهاو مدیریتبر اجرایدقیقو بههنگامبرنامههای
پیش بینی شده
 -3پیگیری صدور كارت شناسایی برای اعضا
 -4دریافت حق عضویت ساالنه اعضا و تحویل به مربی
 -5برگزاری جلسات منظم مسئولین تیم ها و ثبت فعالیت ها در دفتر مربوطه
 -6آموزش به اعضای گروه (با هماهنگی مربی)
-7کمک به مربی درثبت اطالعات و داده های اعضا در سامانه جذب و سازماندهی
 -8شركت در دوره های آموزشی منطقه/ناحیه/شهرستان
 -9شركت در جلسات ماهانه تشکل
 -10تهیه گزارش ماهانه از فعالیت های رسته و گروه و ارائه به مربی
-11نظارت بر فعالیت های سایر تشکل های زیرمجموعه سازمان دانش آموزی
( کتاب یار،معاونیار،معلمیار،امدادیار،همیار انرژی،یاراننماز،یادآورانو خبرنگار
دانش آموز )
-12شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی (رسته /گروه)
• مسئول تیم
به یكی از اعضای پیشتاز با تجربه و فعال ،كه دوره های آموزشی را با موفقیت گذرانده
اطالقمیشود کهضمنداشتنمقبولیتدر بینسایر دانش آموزان،شایستگیالزمرابه

فصل/2اعضا
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
26

لحاظمتصفبهصفاتدینیو اخالقیبودنو نیز مهارتتخصصیو تشكیالتیتیم
راداشتهو مسئولادارهوسازماندهیفعالیتهایتیمخوداست كهتوسطمربیانتخاب
میشود.
شرحوظایف
 -1تعامل و همكاری با یاور مربی
-2شناسایی ،عضویابی و سازماندهی دانش آموزان عالقه مند در تیم با توجه به
عالقهمندیو توانمندیهایشان
 -3دریافت آموزش ها از مربی/یاور مربی و انتقال به اعضای تیم
 -4ایجاد ارتباط با سایر تیم ها و اعضای آنان
 -5ارائه گزارش هفتگی به مربی/یاور مربی از روند مباحث فعالیتی و آموزشی
-6شركت در نشست های هفتگی مسئولین تیم ها و رفع اشكاالت فنی و آموزشی آنان
• معاون تیم
معاون تیم توسـط مسئول تیم با هماهنگی مربی/یاور مــربی انتخاب می گـردد.
شرحوظایف
موظف به انجام كلیه وظایف محوله از طرف مسئول تیم می باشد.
• مسئول علمی و آموزشی
یكی از اعضای تیم ،که شایستگی الزم را به لحاظ مهارت های علمی و آموزشی
داشته باشد.
شرحوظایف
 -1شناسایی دانش آموزان نخبه و مستعد جهت تشکیل انجمن های علمی مدرسه
 -2اجرای طرح معلم یار
 -3برگزاری مسابقات علمی و آموزشی در سطح مدرسه
 -4اطالع رسانی از برخی یافته های علمی کشور و جهان به دانش آموزان
-5برنامهریزیفعالیتهایعلمیوترغیبدانشآموزانبهشرکتدر برنامههایعلمی
-6سایر موارد به پیشنهاد دانش آموزان و مربی با هماهنگی شورای برنامه ریزی تیم/
رسته یا گروه

فصل/2اعضا

• مسئول تدارکات و پشتیبانی
یكی از اعضای تیم ،که توانایی های الزم به لحاظ انجام امور تدارک و پشتیبانی تیم را
داشتهباشد.
شرحوظایف
 -1همکاری در تشکیل مجمع خیرین دانش آموز و برگزاری جشن عاطفه ها و جشن
نیکوکاری
 -2تشکیل صندوق مالی گروه و دریافت حق عضویت ماهانه
 -3مشارکت در اداره تعاونی مدرسه
 -4برگزاری نمایشگاه عرضه محصوالت فرهنگی ،هنری ،صنایع دستی دانش آموزان
-5همکاری در اجرای طرح امدادیار برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت
-6سایر موارد به پیشنهاد دانش آموزان و مربی با هماهنگی شورای برنامه ریزی تیم/
رسته یا گروه

شرحوظایف:
 -1تهیه محتوای مراسم وایام اهلل
 -2شناسایی دانش آموزان مستعد و تشکیل گروه های سرود ،همخوانی ،شعر و ...
 -3مشارکت فعال در اجرای مراسم آغازین مدرسه و ایام اهلل ( 13آبان ،راهپیمایی
 22بهمن ،سپاس معلم ،غبار روبی گلزار شهدا و مساجد و)...
 -4همکاری با سایر تشکل ها در مدرسه
 -5همکاری در اجرای طرح کتاب یار برای اداره کتابخانه مدرسه
 -6همکاری در برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در مدرسه
 -7فضا آرایی مدرسه قبل از مراسم ها به ویژه نمازخانه مدرسه
 -8برگزاری محفل انس با قرآن و ُجنگ های شادی
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• مسئول فرهنگی ،هنری
یكی از اعضای تیم ،که توانایی های الزم به لحاظ انجام امورفعالیت های فرهنگی
وهنری تیم را داشته باشد.

فصل/2اعضا
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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 -9شناسایی دانش آموزان مستعد خبرنگار برای تهیه خبر از فعالیت های گروه
 -10تهیه نشریات دانش آموزی به شکل بروشور ،روزنامه دیواری ،تهیه خبر و
گزارش و...
-11سایر موارد به پیشنهاد دانش آموزان و مربی با هماهنگی شورای برنامه ریزی
تیم/رسته یا گروه
• مسئول امداد و کمک های اولیه
یكی از اعضای تیم ،که مهارت های الزم به لحاظ انجام امورامداد و نجات
وکمکهای اولیه تیم را داشته باشد.
شرحوظایف
 -1تشکیل تیم امداد و کمک های اولیه
 -2آموزش کمک های اولیه به اعضای تیم
 -3شناسایی دانش آموزان مستعد و کوشا و به کارگیری آنان در قالب طرح همیار
انرژی
 -4آموزش پیشگیری و مقابله با خطرات به ویژه زلزله
-5سایر موارد به پیشنهاد دانش آموزان و مربی با هماهنگی شورای برنامه ریزی
تیم/رسته یا گروه
• مسئول تربیت بدنی
یكی از اعضای تیم ،که توانایی های الزم به لحاظ انجام امور فعالیت های ورزشی
تیم را داشته باشد.
شرحوظایف
 -1شناسایی دانش آموزان ساعی و مستعد در رشته های مختلف ورزشی
 -2برگزاری مسابقات ورزشی برای اعضا و سایر دانش آموزان عالقه مند
 -3برگزاری برنامه کوهپیمایی و راهپیمایی در طبیعت و جنگل برای دانش آموزان
با هماهنگی مربی و شورای برنامه ریزی مدرسه
 -4سایر موارد به پیشنهاد دانش آموزان و مربی با هماهنگی شورای برنامه ریزی
تیم/رسته یا گروه

-1نشان دوره ای
فصل/2اعضا

به منظور تعیین دوره تحصیلی ،سه نشان پیش بینی گردیده که هر یک مشخص
کننده دوره تحصیلی اعضا می باشد.
نشان پیشتاز بالنده
دارنده این نشان ،عضو پیشتاز دوره ابتدایی بوده و در این تشکل در حال فعالیت
می باشد.

نشان پیشتاز یابنده
دارنده این نشان ،عضو پیشتاز دوره متوسطه اول بوده و در این تشکل در حال
فعالیت می باشد

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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فصل/2اعضا

نشان پیشتاز پاینده
دارنده این نشان ،عضو پیشتاز دوره متوسطه دوم بوده و در این تشکل در حال
فعالیت می باشد.

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
30

نکات اجرایی:
• دانش آموزان به محض عضویت در تشکل پیشتازان نشان دورهی
مربوطه را طی مراسمی با حضور اعضایگروه از مربی دریافت می نماید.
• این نشان ها به شکل هاللی و از جنس جیر است.
• محل نصب این نشانها بر روی بازوی راست می باشد.
• اندازه نشانها در دوره ابتدایی به ابعاد  4در  8سانتی متر و در دوره
متوسطه  4در  10سانتی متر می باشد.

-2نشان تعلیماتی
فصل/2اعضا

• دوره اول ابتدایی  :نشان شــادابی
• دوره دوم ابتدایی :نشان شکـوفایی
• دوره اول متوسطه  :نشان دانــایی
• دوره دوم متوسطه :نشان توانـــایی

نشان شادابی
دارنده این نشان در حال گذراندن آموزش های تشکیالتی ،مهارتی و معرفتی،
اجتماعی و تجربه محور دوره اول ابتدایی می باشد.

نشان شکوفایی
دارنده این نشان در حال گذراندن آموزش های تشکیالتی ،مهارتی ،معرفتی،
اجتماعی و تجربی محور دوره دوم ابتدایی می باشد.

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

31

فصل/2اعضا

نشان دانایی
دارنده این نشان در حال گذراندن آموزش های تشکیالتی ،مهارتی و معرفتی،
اجتماعی و تجربه محور دوره متوسطه اول می باشد.

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان

نشان توانایی
دارنده این نشان در حال گذراندن آموزش های تشکیالتی ،مهارتی ،معرفتی،
اجتماعی و تجربه محور دوره متوسطه دوم می باشد.
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نکات اجرایی:
• این نشان به عضو پیشتاز یکه در حالگذراندن فعالیتها و آموزشهای تشکیالتی،

مهارتی ،معرفتیو اجتماعی دوره مربوطهمیباشد ،اعطاء میگردد.
• نشان های تعلیماتی اعضا در تمام سطوح ،بعد از آموزش هویت تشکیال تی وطی مراسم

رسمی با حضور شورای برنامهریزی و اعضای تیم /رسته و گروه و توسط مدیر مدرسه
اعطا میگـردد.
• نشان های تعلیماتی به صورت پیکسل ،به قطر  4سانتی متر میباشند.
• اعضا آخرین نشان تعلیماتی که دریافت نمودهاند در پیشتازان پسر بر روی جیب چپ و
در پیشتازان دختر بر روی آستین چپ ،باالتر از درجات سنواتی نصب می نمایند.

-3نشان شناسایی
فصل/2اعضا

هر یک از اعضا ،پیشتاز دارای یک کد شناسایی پنج رقمی می باشند که دو یا
سهرقم اول آن شماره کد استان ( کدمخابراتی استان بدون صفر) و سه رقم آخر
آن کد مسئولیت در ساختار تشکیالتی پیشتازان میباشد.

یاور مربی-آذربایجان غربی

نکات اجرایی:
• نشانکد شناسایی اعضا از جنس جیر به رنگ سفید با گلدوزی قرمز در ابعاد  2/5در
 6سانتیمتر می باشد.
• محل نصب کد شناسایی برای پیشتازان بازوی راست  8الی  10سانتی متر پایینتر از
درز دوخت شانه و باالتر از نشان دوره ای نصب می گردد.
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• کد نشان شناسایی اعضا:
یاور مربی111 :
مسئول تیم112 :
معاون تیم113 :
مسئول علمی و آموزشی114 :
مسئول فرهنگی و هنری115 :
مسئول امداد و نجات116 :
مسئول تربیت بدنی117 :
مسئول پشتیبانی و تدارکات118 :
خبرنگار119 :

-4نشان شایستگی
فصل/2اعضا
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
34

نشان شایستگی های اجتماعی ،سیاسی ،و اعتقادی
این نشان به اعضـــــــــــای پیشتاز در نتیجه فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی،
اعتقادی ،عبادی و اخالقی خارج از فعالیت های آموزشی و مه ـ ـ ــارتی پیشتازان
اعطاء میگردد.

نشان هویت اسالمی -ایرانی

نشان نماز شناسی

نظم و قانون پذیریی

نشان وطن دوستی

فصل/2اعضا
نشان تاب آوری و سازگاری

نشانهمیاری و نوع دوستی

نشان حقیقت جویی

نشان عزت نفس

نشان تکریم والدین

نشان احترام به طبیعت

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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فصل/2اعضا
نشان جرات مندی

نشان وفای به عهد

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
36
نشان بصیرت

نشان مسئولیت پذیر ی

نش ـ ـ ـــان ایثـ ـ ـ ـ ـ ــار

فصل/2اعضا
نشان کرامت

نشان جامعه پذیری

ن قرآنی
نشا 

نشان سخنوری

نشان انقالبیگری

نشانکنشگر اجتماعی

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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فصل/2اعضا
نشان خبرنگاری

نشان مداحی

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
38
نشان همیار سالمند

نشان همیار معلم

نشان همیار خانواده

نشان عفاف و حجاب

فصل/2اعضا

نشان شایستگی های عمومی
ایننشـــــانر ا اعضــــــــای پیشــــــتاز در نتیجهی فعالیتهایعلمـ ـ ــی،فرهنـ ـ ــگی،
زیبا شناختی هنری ،ورزشی ،فنی ،اقتصادی و حرفهای در خارج از فعالیتهای
آموزشی و مهـــــــارتی پیشتازان ،کسب می کنند،اعطاء میگردد.
زیستی و بدنی

نشان زیستی و بدنی(تیراندازیباکمان)

 نشان زیستی و بدنی(پرشبا اسب)

 نشان زیستی و بدنی (شنا)

نشان زیستی و بدنی(فوتبال)

 نشان زیستی و بدنی(تنیس)

 نشان زیستی و بدنی (بدمینتون)

نشان زیستی و بدنی(پرتاب وزنه)

 نشان زیستی و بدنی(ژیمناستیک)

 نشان زیستی و بدنی (والیبال)

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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فصل/2اعضا
نشان زیستی و بدنی(باستانی)

 نشان زیستی و بدنی(فوتسال)

 نشان زیستی و بدنی (قایقرانی)

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان

نشان زیستی و بدنی(تنیس روی میز)

 نشان زیستی و بدنی(هندبال)

 نشان زیستی و بدنی (جودو)

40

نشان زیستی و بدنی(شطرنج)

 نشان زیستی و بدنی(صخره نوردی)

 نشان زیستی و بدنی (شمشیربازی)

نشان زیستی و بدنی(تیراندازی)

 نشان زیستی و بدنی(دومیدانی)

 نشان زیستی و بدنی (دوچرخه سواری)

فصل/2اعضا
نشان زیستی و بدنی(دارت)

 نشان زیستی و بدنی( کشتی)

 نشان زیستی و بدنی (تکواندو)

نشان زیستی و بدنی(وزنه برداری)

 نشان زیستی و بدنی(واترپلو)

 نشان زیستی و بدنی (ماهیگیری)
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نشان زیستی و بدنی(بسکتبال)

 نشان زیستی و بدنی(اسکواش)

 نشان زیستی و بدنی (وشو)

زیبا شناختی و هنر
فصل/2اعضا
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
42

نشانزیباشناختی و هنر( گرافیک)

نشانزیباشناختی و هنر( نقاشی)

نشانزیباشناختی و هنر( حصیر بافی)

نشانزیباشناختی و هنر( نویسندگی)

نشانزیباشناختی و هنر( سفال)

نشانزیباشناختی و هنر( بافتنی)

نشانزیباشناختی و هنر( گلسازی)

نشانزیباشناختی و هنر( خوشنویسی)

نشانزیباشناختی و هنر( سفره آرایی)

نشانزیباشناختی و هنر( موسیقی)

نشانزیباشناختی و هنر( کاشیکاری) نشانزیباشناختیوهنر( فیلمبرداری و عکاسی)

فصل/2اعضا
نشانزیباشناختی و هنر( منبت کاری)

نشانزیباشناختی و هنر( معرق)

نشانزیباشناختی و هنر( جعبه سازی)

نشانزیباشناختی و هنر( خیاطی)

نشانزیباشناختی و هنر( فیلمسازی)

نشانزیباشناختی و هنر( نمایش)

نشانزیباشناختی و هنر( ساخت عروسک)

نشانزیباشناختی و هنر( نمایش عروسکی)
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نشانزیباشناختی و هنر( سخنوری)

نشانزیباشناختی و هنر( شعر و ادبیات)

نشانزیباشناختی و هنر( قالی بافی)

اقتصادی و حرفه ای
فصل/2اعضا
یوحرفهای( پیرایش)
نشاناقتصاد 

نشاناقتصادیوحرفهای( تایپ)

 نشاناقتصادیوحرفهای( برقکاری)

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان

نشاناقتصادی و حرفهای( کارآفرینی)

نشاناقتصادی و حرفهای( تراشکاری)

ّ
 نشاناقتصادی و حرفهای( بنایی)
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یوحرفهای( مکانیک)
نشاناقتصاد 

نشاناقتصادیوحرفهای( تعمیرکار گوشی همراه)  نشاناقتصادیوحرفهای(جوشکاری)

یوحرفهای( تعمیرکارقطعاتکامپیوتر)
نشاناقتصاد 

نشاناقتصادیوحرفهای( نجاری)

 نشاناقتصادیوحرفهای( جواهرسازی)

فصل/2اعضا
 نشاناقتصادی و حرفهای( کشاورزی)

 نشاناقتصادی و حرفهای( نانوایی)  نشاناقتصادی و حرفهای( نقاشی ساختمان)

 نشاناقتصادی و حرفهای( شیرینی پزی)

علمی و فناوری

 نشان علمی و فناوری( زبان های خارجی)

 نشان علمی و فناوری( جهت یابی)

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

 نشان علمی و فناوری( برنامه نویسی)

 نشان علمی و فناوری( ساخت ربات)
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فصل/2اعضا

نشان شایستگی های تخصصی تشکیالتی
ایننشـــــانبهاعضــای پیشتاز در نتیجهی داشتن مهارتهای تشکیالتی اعطاء
میگردد.

نشانشایستگیهای تخصصتشکیال تی نشانشایستگیهایتخصصتشکیالتی
( چادر زنی)

( چوب و گره)

نشانشایستگیهای تخصص تشکیال تی
( امداد و نجات)

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
46

نشانشایستگیهای تخصصتشکیال تی

نشانشایستگیهای تخصص تشکیالتی

نشانشایستگیهای تخصص تشکیال تی

( نقشه خوانی)

( آتش نشان)

( راپل)

نشانشایستگیهای تخصصتشکیال تی

نشا نشایستگی های تخصص تشکیالتی

نشا نشایستگیهایتخصصتشکیالتی

( حفاظت ازمحیط زیست)

( کوهنوردی)

(بازی های گروهی)

فصل/2اعضا

نکات اجرایی:
• دریافت هر یک از نشان های شایستگی سه گانه منوط به یک سال عضویت در تشکل

پیشتازان می باشد.
• دریافت نشان های شایستگی اعتقادی ،سیاسی و اخالقی با نظر مربی و مدیر مدرسه
یا پیشنهاد عوامل برگزاری فعالیت های اردویی یا ...و تایید نهایی مسئول آن فعالیت،
میباشد.
• دریافت نشان های شایستگی عمومی منوط به کسب مهارت از مرا کز رسمی یا غیر رسمی
مورد تایید سازمان دانش آموزی می باشد.
• دریافت نشانهای شایستگی تخصصی( تشکیالتی ) منوط به کسب مهارتهای فوق و
اخذ گواهی از کمیته های فنی سازمان های دانش آموزی میباشد.
• دانش آموزان پیشتاز پس از تحویل مدارک و مستندات الزم به کمیته فنی (سازمان
دانشآموزی شهرســـــتان /منطقه ،استان و کشور ) و تأیید آنها ،مفتخر به دریافت
نشانهای شایستگی اجتماعی ،اخالقی ،عمومی و تشکیالتی می شوند.
• نشان های شایستگی بصورت پیکسل دایره ای شکل و به قطر  4سانتیمتر می باشند که
نمادی از مهارت آموخته شده روی آن طراحی شده است.
•نشانهای شایستگی سه گانه برای پسران بر روی بازوی چپ و راست و برای دختران
روی سرجیب چپ و راست مانتو نصب میگردد.

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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جدول درجات سنواتی اعضا
فصل/2اعضا

سال عضویت

پیش

سا

سا
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
48

دب
ستانی

ل اول

ل دوم

سال

سال

چهارم

سال

سال

سوم

پنجم

ششم

دوره ابتدایی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دوم

جدول درجات سنواتی اعضا
فصل/2اعضا

سال عضویت

سال

سا

هفتم

ل
هشتم

سا

ل نهم

دهم

ال یا

سا

زدهم

ل دوا
زدهم
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سال

س

دوره متوسطه اول دوره متوسطه دوم

فصل/2اعضا

نکات اجرایی:
• دانش آموزان دوره ابتدایی با نظر مربی و دریافت گواهی عضویت تشکل پیشتازان به

ازای هر سال عضویت می تواند از یکی از درجات شش گانه دوره ابتدایی استفاده نمایند.
• درجات سنواتی اعضای پیشتاز در دوره اول و دوم متوسطه توسط مربی و کمیته های
فنی منطقه با رعایت ضوابط و شرایط( گواهی عضویت ساالنه) که توسط کمیته های فنی
صادر می گردد .قابل استفاده و نصب می باشد.
• درجات سنواتی اعضا در تمام سطوح طی مراسم رسمی و با حضور اعضای گروه های
تشکیال تی و مسئولین سازمان دانش آموزی منطقه و توسط مربی اعطا می گردد.
• درجات فوق به شکل مستطیل و از جنس جیر و به ابعاد  4در  7سانتی متر در دوره
ابتدایی و  5در  9سانتی متر در دوره اول و دوم متوسطه می باشد.
• درجات سنواتی برای اعضا پیشتاز پسر بر روی پاگون(سردوشی) بین یقه و شانه و برای
دختران روی آستین نصب میگردد.

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
50

مــدا لهای افتخار پیشــتازان
فصل/2اعضا

• مدال افتخار اعضا به دانش آموزان عضو تشکل پیشتازان که دارای شرایط
و ضوابط دریافت مدال هستند اعطا می گردد ،این مدالها به ترتیب تقدم
عبارت اند از :
• مدال افتخار همفکری
• مدال افتخار همـــدلی
• مدال افتخار همـکاری
• مدال افتخــار هادی

مــــدا لافتخـــــــار همفـــکری
مدا لافتخارهمفکری

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

• مدال افتخار همفکری (حداقل  8نشان شایستگی)
• حد اقل  2نشان شایستگی اجتماعی ،سیاسی و اخالقی
• حد اقل  3نشان شایستگی عمومی
• حداقل 2نشان شایستگی تشکیالتی

51

فصل/2اعضا

• مدال افتخار همدلی( حداقل  12نشان شایستگی )
•حداقل  4نشان شایستگی اجتماعی ،سیاسی و اخالق
•حداقل  5نشان شایستگی عمومی
•حداقل  5نشان شایستگی تشکیال تی

مدا لافتخارهمدلی

مــــدا لافتخـــــــار همــــدلی

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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• مدال افتخارهمکاری( حداقل  16نشان شایستگی )
•حداقل  5نشان شایستگی اجتماعی،سیاسی و اخالق
•حداقل  6نشان شایستگی عمومی
•حداقل  5نشان شایستگی تشکیال تی

مدا لافتخارهمکاری

مــــدا لافتخـــــــار همکاری

فصل/2اعضا

• مدال افتخار هادی( حداقل  20نشان شایستگی )
•حداقل  7نشان شایستگی اجتماعی،سیاسی و اخالق
•حداقل  8نشان شایستگی عمومی
•حداقل  5نشان شایستگی تشکیالتی
• دارندگان  3نشان همفکری ،همدلی و همکاری

مدا لافتخارهادی

مــــدا لافتخـــــــار هادی

نکات اجرایی:
• مدال های افتخار اعضا برابر با ضوابط و شرایط تعیین شده و بر اساس مستندات،

نکته:
دستورالعمل معادل سازی ارزش مادی و معنوی مدال های افتخار در حوزه اعضا ،مربیان،
ً
مدرسان ،مدیران و مدال های افتخار بین المللی متعاقبا توسط سازمان دانش آموزی تدوین
و پس از تصویب شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی مرکز ابالغ خواهد شد.

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

احکام ،گواهی و  ...از طریق کمیته فنی کشور اعطا می گردد.
• مدال های افتخار اعضا در هر استان حدا کثر  20مدال در سال می باشد.
• کمیته فنی کشور برای هریک از مدال های اعطایی می بایست گواهی و حکم ویژه مدال
را تدوین و در اختیار افراد ذینفع قرار دهد.
• مدال های افتخار در تمام بخش ها بدون گواهی و حکم مربوطه از درجه اعتبار ساقط
است.
• تولید مدال های فوق به صورت انحصاری در اختیار سازمان دانش آموزی می باشد و
تولید یا کپی برداری از این مدال ها پیگرد قانونی دارد.
• تعیین جنس مدال ها از اختیارات سازمان دانش آموزی است که به صورت انحصاری
تولید میگردد.

53

فصل 3
مربیـــــان
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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بخش  /1ساختار تشکیالتی
بخش  /2نشانهای رتبهای
بخش  /3نشانهای شناسایی
بخش  /4درجات تعلیماتی
بخش  /5مدالهایافتخار

ساختــــــــــــار تشکیالتی مربیان
فصل /3مربیان

معاون فعالیتها

مدرســــــان
بینالملل
ملی

مربیـــــــــان

استانی

عالی

منطقهای

خبره

کاردان

• مربی:
به مربیان ،معلمان ،معاونان و مدیران رسمی ،پیمانی یا قراردادی مدارس
که به طور داوطلبانه و با عالقه مندی اعالم آمادگی نموده و با ابالغ رسمی
سازمان دانشآموزی مشغولفعالیت می شوند و مسئولیت جذب ،سازماندهی،
هدایت ،آموزش و نظارت بر عملکرد تیم /رسته /گروه پیشتازان تحت پوشش
خود را در مدت یک سال تحصیلی بر عهده میگیرند ،مربی گفته میشود.

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

ارشد
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جدول رتبه بندی تشکیالتی مربیان
فصل /3مربیان
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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رتبه

کارکرد

دامنه
نظارتی

جغرافیایی

مربی عالی

• جذب ،سازماندهی و آموزش اعضا
•آموزش مربیان ارشد و کاردان
• نظارت بر عملکرد مربیان خبره

8نفر
مربیخبره

کشور

مربی خبره

• جذب ،سازماندهی و آموزش اعضا
•آموزش مربیان کاردان
• نظارت بر عملکرد مربیان ارشد

 4نفر
مربیارشد

استان

مربی ارشد

• جذب ،سازماندهی و آموزشاعضا
• نظارت بر عملکرد مربیانکاردان

 2نف ر
مربیکاردان

منطقه

مربیکاردان

• جذب  ،سازماندهی و آموزشاعضا

دانش آموز

مدرسه

شرح وظایف مربی:
 -1عضوگیری و تشکیل تیم ،رسته یا گروه و ثبت اسامی دانش آموزان در سامانه جذب
 -2سازماندهی اعضای هسته مركزی در تیم های تخصصی با توجه به توانمندی آنان
-3آموزش های تشکیـالتی اعم از مهارتی و دانشی ،تشکیالتی و معرفتی به اعضا
-4سازماندهیسـایر تشــــــکلهایزیر مجمـ ـ ــوعهسازماندانشآم ـ ـ ــوزی( کتابیار،
معاونیار،معلمیار،امدادیار،همیار انرژی،یاراننماز،یادآورانو خبرنگار دانش آموز )
-5هدایت و رهبری اعضا تیم ،رسته و گروه در راستای تحقق برنامه های ابالغی از
سوی سازمان /شهرستان /منطقه
-6ثبت اطالعات و داده های اعضا در سامانه جذب و سازماندهی اعضای سازمان
-7تشکیلجلسهشورایتیم/رسته /گروه
 -8تدوین پیش نویس برنامه ساالنه تیم/رسته  /گروه و تصویب در جلسات
 -9ارزیابی مستمر از نقاط قوت و ضعف فعالیت های تیم/رسته /گروه
-10ثبت گزارش فعالیت های گروه در سامانه

 -1نشان های رتبهای مربیان
فصل /3مربیان

مربیان با توجه به احراز شــــــــــرایط عمومی و اختصاصی در یکی از رتب ـ ـههای
تعریفشده درجهبندی میشوند.

مربی کــــــــاردان
مربی ارشـــــــــــــــد
مربی خبــــــــــــــره
مربی عالـــــــــــــــی

شرایط عمومی دریافت نشان رتبهای مربیان:

•تعهد و تقید به ارزش های دینی و معیارهای اخالقی؛
•برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و انگیزه قویدر تالش برای
کار با دانش آموزان؛
•بهره مندی از قدرت رهبری و مدیریت گروهی؛
•بهره مندی از قدرت ارتباطی  ،مهارت های اجتماعی و سالمت کالم؛
•برخوردار یاز دانش مرتبط با محتوای دانش و مهارت های معرفتی و تشکیالتی

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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شرایط اختصاصی دریافت نشان رتبهای مربی کاردان:
فصل /3مربیان
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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این نشان به مربیانی که با دارا بودن شرایط زیر فعالیت خود را آغاز نمودهاند
تعلق میگیرد:
• عالقه مند و داوطلب
• توانمند در اداره گروه
• کسب موفقیت در دوره آموزشی  16ساعته مربی پیشتاز کاردان
• داشتن تیم ،رسته یا گروه تشکیال تی منسجم و فعال در سال تحصیلی جاری
(ثبت شده در سامانه)

فصل /3مربیان

شرایط اختصاصی دریافت نشان رتبهای مربی ارشد:

این نشـــــــان به مربیانی تعلق میگیرد که با توجه به توانمندیهای تشکیالتی،
دارای شرایط زیر باشند:
• داشتن درجه تعلیماتی مربی پیشتاز کاردان
• داشتن حداقل  2سال سابقه به عنوان مربی پیشتاز کاردان
• همکاری فعال و مستمر با سازمان دانش آموزی شهرستان /منطقه در اجرای
برنامه ها و فعالیت ها با تایید رئیس اداره دانش آموزی
• داشتن تیم ،رسته یا گروه تشکیالتی منسجم و فعال در سال تحصیلی جاری
( ثبت شده در سامانه)
• کسب موفقیت در دوره آموزشی  24ساعته مربی پیشتاز ارشد

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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شرایط اختصاصی دریافت نشان رتبهای مربی خبره:
فصل /3مربیان

این نشان به مربیانی تعلق می گیرد که با توجه به توانمندی های تشکیالتی،
دارای شرایط زیر باشند:
• داشتن گواهی نامه دوره آموزشی تعلیمات مربی پیشتاز ارشد
• داشتن حداقل  2سال سابقه به عنوان مربی پیشتاز ارشد
• شرکت حداقل یک دوره در اردوهای کشوری پیشتازان
• شرکت فعال در برنامه و فعالیت های استانی با تایید مدیر استان
• شرکت و کسب موفقیت در دوره آموزشی  32ساعته مربی پیشتاز خبره

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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شرایط اختصاصی دریافت نشان رتبهای مربی عالی:

این نشان به مربیانی تعلق می گیرد که با توجه به توانمندی های تشکیالتی،
دارای شرایط زیر باشند:
• داشتن درجه تعلیماتی مربی پیشتاز خبره
• داشتن حداقل  3سال سابقه به عنوان مربی پیشتاز خبره
• شرکت حداقل دو دوره در اردوهای کشوری
• شرکت فعال در برنامه و فعالیت های استانی و کشوری با تایید مدیر سازمان
دانش آموزی

فصل /3مربیان

• تالیف حداقل  1عنوان کتاب یا  1مقاله پژوهشی در زمینه مهارت های
تشکیال تی یا تربیت اجتماعی (مورد تاییدکمیته فنی)
• شرکت و کسب موفقیت در دوره آموزشی  40ساعته مربی پیشتاز عالی

فنی نشان را دریافت و نصب نماید.
• نشان مربی کاردان و ارشد طی مراسم رسمی با حضور اعضایکمیته فنی توسط مدیر
دانشآموزی منطقه اعطاء میگردد.
• نشانمربیخبره طی مراسم رسمی با حضور تعدادی از مربیان ،کمیته فنی و با حضور
اعضای شورای برنامه ریزی استان توسط مدیرکل آموزش و پرورش اعطا می گردد.
• نشانمربی عالی طی مراسم رسمی با حضور تعــــــــدادی از اعضای کمیته فنیکشور و
مسئولین سازمان دانش آموزی مرکز توسط قائم مقام سازمان اعطا می گردد.
• این نشان به شکل دایره و از جنس جیر به قطر  6سانتی متر برای آقایان و قطر  5سانتی
متر برای خانمها می باشد.
• این نشان برای مربیان پیشتاز آقا روی جیب چپ و برای مربیان پیشتاز خانم روی
آستین چپ باالتر از پاگون نصب میگردد.

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

نکات اجرایی:
• مربی میتواند پس از احراز شرایط اختصاصی نشان مربوطهو اخذگواهی ازکمیتههای
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فصل /3مربیان

 -2نشان شناسایی مربیان
هر یک از مربیان پیشـــــــتاز دارای یک کد شناسایی پنج رقمی میباشند که
دو رقم اول آن شماره کد استان ( کدمخابراتی استان بدون صفر) و سه رقم آخر
آن کد رتبه آنها در ساختار پیشتازان میباشد.
• کد نشان شناسایی مربیان:
مربیکاردان221 :
مربی ارشد222 :
مربی خبره223 :
مربی عالی224 :

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان

مربی ارشد -لرستان
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66 - 222
نکات اجرایی:
• نشانکد شناسایی مربیان از جنس جیر به رنگ آبیکاربنی با گلدوزی طالیی در ابعاد

 2/5در  6سانتیمتر می باشد.

• محل نصب کد شناسایی برای مربیان پیشتاز بازوی راست  8الی  10سانتی متر پایینتر
از درز دوخت شانه و باالتر از نشان دوره ای نصب می گردد.

درجات تعلیماتی مربیان
فصل /3مربیان

• درجات تعلیماتی به مربیانی تعلق می گیرد که شرایط عمومی و اختصاصی
نشان های رتبه ای مربیان را احراز نموده و دوره آموزش رتبه مربوطه را با موفقیت
گذرانده اند.

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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مربی کاردان

مربی ارشد

فصل /3مربیان
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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مربی خبره

مربی عالی

نکات اجرایی:
• درجات تعلیماتی مربیان همزمان با اخذ نشان رتبهای دریافت میگردد .
•شرط اصلی نصب درجات تعلیماتی مربیان شرکت در دوره های آموزشی و کسب موفقیت

تعریف شده در شرایط اختصاصی نشان رتبهای می باشد.

•درجات تعلیماتی مربیان از جنس جیر و بصورت گلدوزی متناسب با رنگ های تعریف
شده و به ابعاد  6در  11سانتی متر می باشد.
• نصب درجات تعلیماتی مربیان با دریافت گواهی از کمیته های فنی ،متناسب با نشانهای
رتبهای تعریف شده امکان پذیر می باشد.

مدال های افتخار مربیان
•مدال افتخار مربیان به اشخاصی تعلق می یابد که دارای دانش و مهارت تخصصی
در تشکیالت بوده و فعالیتی درخور و فراتر از انتظار سازمان انجامداده اندو زمینه ساز
تعلیم و تربیت اسالمی دانش آموزان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای کسب
فضایل اخالقی و کماالت انسانی بر اساس تعلیم عالیه ناب محمدی (ص) بوده اند.
• مدال افتخار دانش و مهارت تشکیالتی
• مدال افتخار فعالیتهای گروهی

مــــدا لافتخـار دانش و مهارت تشکیالتی
مدالافتخاردانش و مهارت تشکیالتی

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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مــــدا لافتخـار فعالیت های گروهی
فصل /3مربیان

مدالافتخارفعالیتهایگروهی

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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نکات اجرایی:
• مدال افتخار دانش و مهارت تشکیالتی و مدال افتخار فعالیتهای گروهی پس از

تأیید کمیته فنی استان و پیشنهاد مدیر دانش آموزی هر استان با موافقت کمیته کشور به
مربیان واجد شرایط اعطا می گردد.
• مدال های افتخار مربیان در هر استان حدا کثر  10مدال در سال می باشد.
• کمیته فنی کشور برای هریک از مدال های اعطایی می بایست گواهی و حکم ویژه مدال
را تدوین و در اختیار افراد ذینفع قرار دهد.
• مدال های افتخار در تمام بخش ها بدون گواهی و حکم مربوطه از درجه اعتبار ساقط است.
• تولید مدال های فوق به صورت انحصاری در اختیار سازمان دانش آموزی می باشد و
تولید یا کپی برداری از این مدال ها پیگرد قانونی دارد.
• تعیین جنس مدال ها از اختیارات سازمان دانش آموزی است که به صورت انحصاری
تولید میگردد.
نکته:
دستورالعمل معادل سازی ارزش مادی و معنوی مدال های افتخار در حوزه اعضا ،مربیان،
ً
مدرسان ،مدیران و مدال های افتخار بین المللی متعاقبا توسط سازمان دانش آموزی تدوین
و پس از تصویب شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی مرکز ابالغ خواهد شد.

فصل 4
مدرســـان

بخش  /1ساختار تشکیالتی
بخش  /2نشان های رتبهای
بخش  /3نشانهای شناسایی
بخش  /4درجات تعلیماتی
بخش  /5مدالهایافتخار
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ساختــــــــــــار تشکیالتی مدرسان
فصل /4مدرسان

معاون فعالیتها

مدرسـ ـ ــان
بینالملل
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان

ملی

مربیـــــــــان

استانی

عالی

منطقهای

خبره
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ارشد
کاردان

فصل /4مدرسان

• مدرس:
مربیانیکه از دانش و مهارت های آموزشی و تشکیالتی الزم برخوردار بوده و
واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این آیین نامه باشند ،مدرس
نامیده میشوند.

جدول رتبه بندی تشکیالتی مدرسان
رتبه

کارکرد

• نظارت بر عملکرد مدرس ملی
مدرس بینالملل • آموزش مدرسین ملی ،استانی و 
مربیان خبره و عالی

مدرس استانی

نظارتی

جغرافیایی

 10نفر
مدرسملی

کشوری و
بینالمللی

 10نفر
• نظارت بر عملکرد مدرسین استانی و
مدرس استانی،
منطقه ای و مربیان عالی
• آموزش مدرسین منطقه ای و مربیان خبره مربیعالی
• آموزش مربیان خبره ،ارشد و کاردان
• نظارت بر عملکرد مربیان خبره
• آموزش مربیان ارشد و کاردان

 8نفر
مربیخبره
 4نفر

کشوری
استانی

مدرس منطقهای
مربیارشد وکاردان منطقهای
• نظارت بر عملکرد مربیان ارشد و کاردان

69

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

مدرس ملی

دامنه

 -1نشان های رتبهای مدرسان
فصل /4مدرسان

مدرسان با توجه به توانمندی و احراز شرایط عمومی و اختصاصی در یکی از
رتبههای تعریف شده درجهبندی میشوند.

مدرس منطقــهای
مدرس اســـــــتانی
مدرس ملــــــــــــــــــی
مدرس بینالمللی
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
70

شرایط عمومی دریافت نشان رتبهای مدرسان:

تعهد و تقید به ارزش های دینی و معیارهای اخالقی؛برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و انگیزه قوی در تالشبرای کار با دانش آموزان؛
بهره مندی از قدرت رهبری و مدیریت گروهی؛بهره مندی از قدرت ارتباطی  ،مهارت های اجتماعی و سالمت کالم؛برخورداری از دانش مرتبط با محتوای دانش و مهارت های معرفتی وتشکیال تی

شرایط اختصاصی دریافت نشانرتبهای مدرس پیشتاز منطقهای:

ی ایران
سالم
ا

آموزی جمهو
ری

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

71

سا
ازمان
دان
ش

فصل /4مدرسان

این نشان به مدرسانی تعلق میگیرد که با توجه به توانمندی های تشکیالتی،
دارای شرایط زیر باشند:
• داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس
• داشتن سابقه خدمت حدا کثر  25سال و سن حدا کثر  45سال
• داشتن درجه تعلیماتی مربی پیشتاز خبره ،مربی پیشتاز عالی
• داشتن حداقل  3سال سابقه به عنوان مربی خبره یا عالی
• داشتن تعامل و همکاری با سازمان دانش آموزی (شهرستان /منطقه/استان و مرکز)
• حضور فعال و تدریس در دوره های آموزشی در سطح شهرستان /منطقه و
استان ( حداقل  3دوره آموزشی)
• شرکت و کسب موفقیت در دوره آموزشی  24ساعته مدرس پیشتاز منطقهای

شرایط اختصاصی دریافت نشانرتبهای مدرس پیشتاز استانی:

فصل /4مدرسان

این نشان به مدرسانی تعلق میگیرد که با توجه به توانمندی های تشکیالتی،
دارای شرایط زیر باشند:
• داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس
• داشتن سابقه خدمت حدا کثر  30سال و سن حدا کثر  52سال
• داشتن درجه تعلیماتی مربی پیشتاز عالی
• داشتن درجه تعلیماتی مدرس پیشتاز منطقهای
• داشتن حداقل  3سال سابقه به عنوان مدرس پیشتاز منطقهای
• داشتن تعامل و همکاری با سازمان دانش آموزی (شهرستان/منطقه/استان و مرکز)
• حضور فعال و تدریسدر دوره هایآموزشی در سطح شهرستان /منطقه و
استان (حد اقل  3دوره آموزشی)
• شرکت و کسب موفقیت در دوره آموزشی  32ساعته مدرس پیشتاز استانی

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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ی ایران
سالم
ا

سا
ازمان
دان
ش

آموزی جمهو
ری

شرایط اختصاصی دریافت نشان رتبهای مدرس پیشتاز ملی:

ی ایران
سالم
ا

آموزی جمهو
ری
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سا
ازمان
دان
ش

فصل /4مدرسان

این نشان به مدرسانی تعلق میگیرد که با توجه به توانمندیهای تشکیالتی،
دارای شرایط زیر باشند:
• داشتن مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس
• داشتن سابقه خدمت حدا کثر  32سال و سن حدا کثر  55سال
• داشتن درجه تعلیماتی مربی پیشتاز عالی
• داشتن درجه تعلیماتی مدرس پیشتاز استانی
• داشتن حداقل  3سال سابقه به عنوان مدرس پیشتاز استانی
•داشتن تعامل و همکاری با سازمان دانش آموزی( شهرستان /منطقه /استان و مرکز)
• حضور فعال و تدریس دردورههای آموزشی در سطحشهرستان/منطقه/استان
و کشور (حد اقل  3دوره آموزشی)
• تالیف حداقل  1عنوان کتاب و  2مقاله در زمینه مهارت های تشکیالتی یا
تربیت اجتماعی (مورد تاییدکمیته فنی)
• شرکت و کسب موفقیت در دوره آموزشی  40ساعته مدرس پیشتاز ملی

شرایط اختصاصی دریافت نشان تعلیماتی مدرس رتبهای بین الملل:

فصل /4مدرسان
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان

ی ایران
سالم
ا

آموزی جمهو
ری

سا
ازمان
دان
ش

74

این نشان به مدرسانی تعلق میگیرد که با توجه به توانمندی های تشکیالتی،
دارای شرایط زیر باشند:
• داشتن مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس
• داشتن سابقه خدمت حدا کثر  33سال و سن حدا کثر  58سال
• داشتن درجه تعلیماتی مربی عالی
• داشتننشانتعلیماتیمدرسپیشتاز ملی
• داشتن حداقل  3سال سابقه به عنوان مدرس ملی
• داشتن تعامل و همکاری با سازمان دانش آموزی( شهرستان /منطقه /استان و مرکز)
• حضور فعال و تدریس در دوره های آموزشی یا اردوهای قطبی و کشوری (حداقل
سه دوره)
•تالیفحداق ل2عنوان کتابو2مقالهپژوهشـ ـ ــیدر زمی ـ ـ ــنهمهـ ــارتهایتشکیالتی
یا تربیت اجتماعی (مورد تایید کمیته فنی)
•آشناییبهیکیاز زبانهایخارجـــــــه(عربـ ـ ـ ــی،انگلیسی،فرانسـ ـ ـ ـ ــوی،آلم ـ ـ ــانیو
روسی و )...
• شرکت و کسب موفقیت در دوره آموزشی مدرس  48ساعته پیشتاز بین الملل

نکات اجرایی:
فصل /4مدرسان

•مدرس میتواند پس از احراز شــــــرایط اختصاصی نشان مربوطهو اخذگواهیازکمیتهفنی،
نشــــــان را در یافت و نصب نماید.
•نشانمدرسمنطقهایطیمراسمرسمیباحضور اعضای کمیته فنی توسط شورای برنامهریزی
استان و توسط مدیرکل آموزش و پرورش اعطا میگردد.
• نشان مدرساناستانی توسط کمیته فنیکشور و طیمراسم رسمی با حضور اعضای کمیته و
شورای برنامهریزیکشور یو توسط قائم مقام سازمان اعطا میگردد.
س بین الملل توسط کمیته فنیکشور ،و طی مراســـــم رسمی با حضور اعضای
•نشانمدر 
شــــــورای برنامهریزی و هیئت امنا و توسط وزیر آموزش و پرورش اعطا میگردد.
• این نشانها به شکل مستطیل و از جنس جیر و به صورت گلدوزی و به ابعاد  6در 7
سانتیمتر می باشد.
• این نشانهابرای مدرسان آقا بر روی جیب چپ و برای مدرسان خانم روی آستین چپ
جایگزین نشان رتبهای مربیان خواهد بود و باالتر از پاگون نصب میگردد.
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 -2نشان شناسایی مدرسان
فصل /4مدرسان
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
76

هر یک از مدرسان پیشتاز دارای یک کد شناسایی پنج رقمی میباشند که دو
رقم اول آن شماره کد استان ( کدمخابراتی استان بدون صفر)و سه رقم آخر آن
کد رتبه آنها در ساختار پیشتازان میباشد.

• کد نشان شناسایی مدرسان:
مدرس منطقهای331 :
مدرس استانی332 :
مدرس ملی333 :
مدرس بینالملل334 :
مدرس ملی -کرمان

34 - 333
نکات اجرایی:
ی مدرسان از جنس جیر به رنگ آبیکاربنی با گلدوزی طالیی در
• نشانکد شناسای 

ابعاد  2/5در  6سانتیمتر می باشد.

• محل نصب کد شناسایی برای پیشتازان بازوی راست  8الی  10سانتی متر پایینتر از
درز دوخت شانه و باالتر از نشان دوره ای نصب می گردد.

درجات تعلیماتی مدرسان
فصل /4مدرسان

• درجات تعلیماتی به مدرسانی تعلق می گیرد که شرایط عمومی و اختصاصی
نشانهای رتبهای مدرسان را احراز نموده و دوره آموزش مربوطه را با موفقیت
گذرانده اند.
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مدرس منطقهای

مدرس استانی

فصل /4مدرسان
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
78

مدرس ملی

مدرس بین الملل

نکات اجرایی:
• درجات تعلیماتی مدرسان همزمان با اخذ نشان رتبهای دریافت میگردد .
• شرط اصلی نصب درجات تعلیماتی مدرسان شرکت در دوره های آموزشی و کسب

موفقیت تعریف شده در شرایط اختصاصی نشان رتبهای می باشد.

• درجات تعلیماتی مدرسان از جنس جیر و بصورت گلدوزی متناسب با رنگهای
تعریف شده و به ابعاد  6در  11سانتی متر می باشد.
• نصب درجات تعلیماتی مدرسان با دریافت گواهی از کمیته های فنی ،متناسب با
نشانهای رتبه ای تعریف شده امکان پذیر می باشد.

مــدا لهای افتخار مدرسان و مدیران
فصل /4مدرسان

• مدال افتخار مدرسان و مدیران به اشخاصی تعلق می یابد که دارای دانش
و مهارت تخصصی در تشکیالت بوده و فعالیتی درخور و فراتر از انتظار
سازمان انجام داده اندو زمینه ساز تعلیم و تربیت اسالمی دانش آموزان در ابعاد
مختلف فردی و اجتماعی برای کسب فضایل اخالقی و کماالت انسانی بر
اساس تعالیم عالیه ناب محمدی (ص) بوده اند.
• مدال افتخار راهبـــری تشکیالتی
• مدال افتخارمدیریت و رهبری تشکیالتی

مــــدا لافتخـــــــار راهب ـ ـ ـ ــری تشکیالتی
مدا لافتخارراهبری تشکیالتی

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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مدال افتخار مدیریت و رهبری تشکیالتی
فصل /4مدرسان

مدالافتخار مدیریتورهبریتشکیالتی

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
80

نکات اجرایی:
• مدال افتخار راهبری تشکیال تی و مدال افتخار مدیریت و رهبری تشکیالتی به مدرسان

و مدیران ستادی و استانی سازمان یا مدیران آموزش و پرورش به پیشنهاد قائم مقام و
معاونین سازمان و تایید شورای برنامه ریزی و کمیته فنی کشور اعطا میگردد.
• مدالهای افتخار راهبری تشکیال تی و مدال افتخار مدیریت و رهبری تشکیالتی حد
ا کثر  5مدال در سال می باشد.
• کمیته فنی کشور برای هریک از مدال های اعطایی می بایست گواهی و حکم ویژه مدال
را تدوین و در اختیار افراد ذینفع قرار دهد.
• مدال های افتخار در تمام بخش ها بدون گواهی و حکم مربوطه از درجه اعتبار ساقط است.
• تولید مدال های فوق به صورت انحصاری در اختیار سازمان دانش آموزی می باشد و
تولید یا کپی برداری از این مدال ها پیگرد قانونی دارد.
• تعیین جنس مدال ها از اختیارات سازمان دانش آموزی است که به صورت انحصاری
تولید میگردد.
نکته:
دستورالعمل معادل سازی ارزش مادی و معنوی مدال های افتخار در حوزه اعضا ،مربیان،
ً
مدرسان ،مدیران و مدال های افتخار بین المللی متعاقبا توسط سازمان دانش آموزی تدوین
و پس از تصویب شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی مرکز ابالغ خواهد شد.

فصل 5
درجات
اداریتشکیالتی
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بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
82

مدیر مدرسه تمام تشکیالتی
کارشناس منطقه

مدیر دانش آموزی منطقه
کارشناس مسئول تشکیالتی استان
کارشناس تشکیالتی ستاد

معاون تشکیالتی اسـ ـ ــتان
کارشناسمسئول تشکیالتیستاد

مدیر دانش آموزی اســـتان
مدیران تشکیالتی ســــــــتاد
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بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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معاون و مشاوران تشکیالت

رئیس و قائم مقام سازمان

فصل 6
مدالهایافتخار
بین الملل

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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مــدا لهای افتخار بین الملل
فصل /5مدالهای افتخار بینامللل

• مدال های افتخار بین الملل سازمان دانش آموزی به افراد شایسته دریافت
مدال اعم از اتباع جمهور یاسالمیایرانیا اتباع خارجیاعطا میشودکه به ترتیب
تقدم عبارت اند از :

• مدال افتخــــار والیت
• مدال افتخــــار تمدن سازی
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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• مدال افتخــــار مقاومت
• مدال افتخــــار عدالت
• مدال افتخــــار شجاعت
• مدال افتخــــار علمی پژوهشی
• مدال افتخــــار فرهنگ و هنر
• مدال افتخــــار تربیت اجتماعی

 -1مدال افتخار والیت
فصل /5مدالهای افتخار بینامللل

• مدالافتخـــــــار والیت به عنوان عالیترین مدال سازمان دانشآموزی به
شخصیتهای برجسته فرهنگی ،س ـ ـ ــیاسی و بین المللی که به مبانی فکری
انقالب اسالمی معتقدند و در برهههای حساس از مواضع ایران در عرصه های
بین المللی دفاع می نمایند ،اعطا میگردد.

-2مدال افتخار تمدن سازی

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

•مدال افتخار تمدن سازی یکی از مدال های عالی سازمان دانش آموزی است
که به شخصیت های داخلی و خارجی که در جهت اعتالی اسالم و مبانی
فکری انقالب اسالمی و برقراری تمدن نوین اسالمی در جهان و ایران تالش
مینمایند ،اعطا میگردد.
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-3مدال افتخار مقاومت
فصل /5مدالهای افتخار بینامللل

• مدال افتخار مقاومت یکی از مدال های عالی و برجسته سازمان دانش آموزی
است  ،ک ه ب ه شخصیتهای داخلی  ،خارجی ،ایثارگ ـ ـ ـ ــران یا خانواده شهدای
شاخصعرصهبینالملل که با پذیرفتن ماموریتهای خطیر و مجاهدتهای
بی نظیر در عرصههای بین الملل ،جانفشانی و رشادت به خرج دادهاند ،اعطا
میگردد.

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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-4مدال افتخار عدالت
• مدال افتخارعدالت یکی از مدال های عالی سازمان دانش آموزی است که به
اشخاص داخلی و خارجی که در جهت گسترش عدالت و عدالتخواهی و دفاع
از حق و عدل و احقاق حقوق مردم تالش می نمایند ،اعطا میگردد.

-5مدال افتخار شجاعت
فصل /5مدالهای افتخار بینامللل

•مدال افتخار شجاعت یکی از مدال های عالی سازمان دانش آموزی است
که به شخصیتهای داخلی و خارجی که در انجام امور دشوار و حساس کشور
از خود رشادت ،جانفشانی و گذشت به خرج می دهند ،اعطا میگردد.

• مدال افتخار علمی پژوهشی یکی از مدال های افتخار عالی سازمان دانشآموزی
است که به شخصیت های داخلی و خارجی یا خانوادههای شهدایعلمی و
هستهایکه در جهت اعتالی دانش و پژوهش و پیشرفت علمی و بنیادین کشور
تالش نمودهاند ،اعطا میگردد.

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

-6مدال افتخار علمی پژوهشی
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 -7مدال افتخار فرهنگ و هنر
فصل /5مدالهای افتخار بینامللل
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
90

•مدال افتخــــار فرهنگ و هنر یکی ازمدالهای عالی سازمان دانش آموزی است که
به شخصیت های فرهنـگی و هنری داخلی و خارجی که درجهت ارتقا و اعتالی
فرهنگ ،هنر ،تاریخ و تمدن اسالمی ایرانی ،تالش چشمگیر و اقدامات برجسته ای از
قبیل خلق آثار ارزشمند فرهنگی  ،هنری ،مذهبی و تاریخی داشته اند اعطا می گردد.
تبصره:

به سازمان دانش آموزی استان های سراسر کشور اجازه داده می شود به منظور تشویق
و ترغیب دانش آموزان ،مربیان و مدرسان شرکت کننده در جشنواره های فرهنگی و
هنری ابالغی از طرف وزارت آموزش و پرورش ،سازمان دانش آموزی و سایر نهادهای
یش ـ ـ ــود ،پس از کسب مجوز از سازمان
رسمی فرهنــــــگی که در سطح ملی برگزار م 
دانشآموزی مرکز ،نسبت به طراحی و ساخت مدال افتخـ ـ ــار فرهنگ و هنر متناسب
با نمادها و نشانهای فرهنگی ،هنــــــری ،مذهبی و تاریخ تمدن بومی و اسـ ــتانی ،اقدام
و به آنان اعطا نمایند.

فصل /5مدالهای افتخار بینامللل

•مدا لافتخارتربیتاجتماعییکیازمدا لهای
ت کهبهشخصیتهای
عالیسازماندانشآموزیاس 
علمی و فرهنـگی که درجهت ارتقـــــــــا و اعت ـ ـ ــالی
فعالیتهایگروهیو فوقبرنامهسازماندانشآموزی،
تالش چشمگیر و اقدامات برجستهایاز قبیلتالیف
آثار ارزشمند علمــــــی یا فرهنـــــــگی مرتبط با تربیت
اجتماعی ،سیاسی و اخالقی انجام داده اند ،اعطا
می گردد.

مدالافتخار تربیت اجتماعی

 -8مدال افتخار تربیت اجتماعی

نکات اجرایی:
• مدالهای بین الملل با پیشنهاد قائم مقام و موافقت رئیسسازمان و تائید کمیته فنیکشور به

نکته:
دستورالعمل معادل سازی ارزش مادی و معنوی مدال های افتخار در حوزه اعضا ،مربیان،
ً
مدرسان ،مدیران و مدال های افتخار بین المللی متعاقبا توسط سازمان دانش آموزی تدوین
و پس از تصویب شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی مرکز ابالغ خواهد شد.

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

اشخاص داخلی اعطا میگردد.
• مدال های بین الملل با پیشنهاد رئیس /قائم مقامسازمان و تصویب شورای برنامه ریزی و پس از
هماهنگی با نهاد های ذیصالح توسط وزیر آموزش و پرورش /رئیس /قائم مقامسازمان دانش آموزی
به شخصیت های حقیقی یا حقوقی خارجی اعطا میگردد.
• در هر سال حداکثر از هر یک از مدال های بین المللی  3عدد اعطا می گردد.
• کمیته فنی کشور برای هریک از مدال های اعطایی می بایست گواهی و حکم ویژه مدال را تدوین
و در اختیار افراد ذینفع قرار دهد.
• مدال های افتخار در تمام بخش ها بدون گواهی و حکم مربوطه از درجه اعتبار ساقط است.
• تولید مدال های فوق به صورت انحصاری در اختیار سازمان دانش آموزی می باشد و تولید یا
کپیبرداری از این مدال ها پیگرد قانونی دارد.
• تعیین جنس مدال ها از اختیارات سازمان دانش آموزی است که به صورت انحصاری تولید
میگردد.
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فصل 7
نمادها و عالئم
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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-1فضیلت های تشکیالتی
فصل /6منادها و عالئم

فضیلت ها
1

دیانت و معنویت

2

عدل و انصاف

عرصههای ارتباطی
خــــــدا

خــــــود

دیگران

طبیعت

 3راستی و وفای به عهد
 4عفت و پا کدامنی
 5عزت نفس
 6ایثار و نوع دوستی
 7شجاعت و حقیقت جویی

 9میهن دوستی
 10نظم و قانون مندی
 11طبیعت دوستی
 12پرسشگری و نقد پذیری
 13تاب آوری و سازگاری
 14مسئولیت پذیری و
مشارکتجویی

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

 8تدبیر و تفکر
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-2شعار تشکیالتی پیشتازان
فصل /6منادها و عالئم

پیشتازان گام دوم انقالب ،پیشگامان تمدن نوین اسالمی
 -3راهبرد تشکیالتی پیشتازان

همفـــــــــکری ،همــــــــــــدلی ،همکـــــــــــاری
 -4عالمت پیشتازان

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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پیشتازان دست راست خود را در حالی که پنج انگشت به
هم چسبیده و کف دست رو به جلو است باال میآورند ،به
طوری که در پیشتازان پسر بازو با ساعد زاویه  90درجه و در
پیشتازان دختر زاویه  45درجه ایجاد کند و عالمت تشکیالتی
می دهند.
-5میثاق تشکیالتی پیشتازان

من ،که یک پیشتاز هستم ،در پیشگاه الهی عهد می بندم که:
_ وظیفه ام را نسبت به دستورات الهی انجام دهم.
_ مقررات و اصول تشکی ـ ـ ـ ـ ــالت دانش آموزی را ،که برگرفته از
آرمانهای مقدس جمهوری اسالمی است ،رعایت نمایم.
_ همیشه ،در حفظ و سرافرازی میهنم ،که خون بهای شهدای
عزیز است ،تحت امر والیت فقیه ،تالش نمایم( .صلوات)

پیشتازانهنگام قرائت میثاق نامه به حالت خبردار میایستند
و عالمت تشکیالتی می دهند.

 -6احترام تشکیالتی
فصل /6منادها و عالئم

پیشتازان هنگامی که لباس تشکیالتی داشته باشند به حالت
نظامی و به صورت دست باز به گونه ای که پنج انگشت به هم
چسبیده باشند ،دست راست خود را از مقابل بدن باال آورده و
کنار ابروی راست قرار می دهند(در صورت داشتن کاله ،دست
راست مماس به لبه کاله ،روی ابروی راست قرار می گیرد)
 -7آرم تشکیالتی پیشتازان

آرم پیشتازان به صورت چاپدیجیتالیا گلدوزیبه قطر 6سانتی
متر بر روی پارچه بوده که در اعضای پسر بر روی جیب راست و
در اعضای دختر بر روی ساعد دست راست نصب میگردد.

 -8نحوه دست دادن تشکیالتی
پیشتازانهنگاممواجهـــــهبایکدیگرضمنادایسالم،بادستراستو
مطابق با آداب و فرهنگ اسالمی -ایرانی دست می دهند.

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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-9سرود تشکیالتی پیشتازان
فصل /6منادها و عالئم

سرود ملی پیشتازان ،با استفاده از کلید واژه های :فضیلتها،
شایستگی ها ،نمادها ،نشان ها ،مدال ها ،شعار پیشتازان ،الگوها
ً
و واژ گان هویت ساز اسالمی ،ایرانی و انقالبی خصوصا «امام،
انقالب ،ایران ،شهدا و والیت» توسط هنرمندان متخصص و
برجسته کشور ساخته شده و در برنامه های رسمی تشکیالت اجرا
می شود.
 -10پرچمجمهوریاسالمی ایران

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان

پرچم جمهوری اســـــــــالمی ایران به صورت چاپ دیجیـ ـ ـ ــتال و یا
گلدوزی بر روی پارچه جیر به ابعاد  3/5در  6/5سانتی متر تهیه
میشود و پیشتازان دختر و پسر آن را بر روی بازوی چپ به فاصله 8
الی  10سانتی متر پایین تر از درز دوخت شانه خود نصب میکنند.
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-11سوگند پرچم
من در مقابل این پرچـــــــم مقـ ـ ـ ــدس که مزین به نام اهلل و مظهر
استقالل میهن اسالمی من است در پیشگاه الهی سوگند یاد
میکنم که تا آخرین قطره خون خود از میهن عزیزم ایران دفاع
کرده و برای آبادانی و سر بلندی آن تالش نمایم.
هنگام برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران و سرود ملی،
اعضایپیشتاز بهحالتخبردار میایستندواحترامتشکیالتیمیدهند.
پیشتازانهنگامقرائتسوگندپرچمدستراستخودرابهنشاناحترام
بر روی قلب قرار می دهند و به حالت خبردار می ایستند.

-12لباس فرم تشکیالتی
فصل /6منادها و عالئم

طراحی لباس فرم ویژه پیشتازان با استفاده از نمادها و نشانهای
نشأتگرفتهاز آدابوفرهنگاسالمی-ایرانی،متناسببافعالیتهای
تشکیالتی و ویژ گی های سنی اعضا ،مربیان و مدرسان ،توسط گروه
علمی طراحی و دوخت دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی تهران،
طراحی شده و پس از نقد ،بررسی و اجماع جامعه نخبگانی (ملی و
استانی)تشکیالت،موردتأییدقرار گرفتهوباتصویبشورایبرنامهریزی
سازمان ،به عنوان لباس فرم تشکیالتی پیشتازان مورد بهرهبرداری قرار
می گیرد.
-13شال تشکیالتی پیشتازان

تبصره:
سازمان دانش آموزی مرکز می تواند در مناسبت های خاص ملی و
مذهبی ،اردوها ،جشنواره ها و فعالیت های ملی ،شال تشکیالتی
ویژهای را با حفظ نمادها و نشان های تشکیالتی ،و درج پیام ها و
رنگهای مناسب با موضوع برنامه یا فعالیت ،تولید و صرف نظر
از تفکیک دوره های تحصیلی به صورت عمومی مورد بهره برداری
قراردهد.
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سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی

به منظور نمایش هویت تشکیالتی اعضا ،مربیان و مدرسان پیشتاز،
نماد تشکیالتی تحت عنوان شالتشکیالتی طراحی شده است.
مهمترین کارکرد این شال معرفی هویت تشکیالتی پیشتازان است؛ در
عین حال از ویژ گی های دیگر آن می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:
کم هزینه بودن تولید و بهره برداری آن در مقایسه با لباس فرم؛ برخورداری از قابلیت استفاده در برنامه های همگانی و عمومی؛ برخورداری از قابلیت بهره برداری در برخی فعالیت ها و مهارت هایتشکیالتی.

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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شالگردن دانشآموزانپیشتازدورهابتدایی

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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شالگردن دانشآموزانپیشتازدورهمتوسطهاول

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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شالگردن دانشآموزانپیشتازدورهمتوسطهدوم

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
102

شالگردنمربیانپیشتاز
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شالگردنمدرسانپیشتاز

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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شالگردن کادراداری

 -14محل نصب عالئم ،نشان ها و درجات پیشتازان
فصل /6منادها و عالئم

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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جدول محل نصب عالئم ،نشان ها و درجات اعضای پیشتاز
فصل /6منادها و عالئم

ردیف

پا گــــــون

جیب راست

جیب چپ

بازوی راست

بازوی چپ

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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ساعد راست

2
3
4
5
6
7
8

باالی جیب راست

1

عنـــــــــــوان
پرچم ایران
آرم تشکیالت
نشان دورهای
نشان تعلیماتی
نشان شناسایی
نشان شایستگی
درجاتسنواتی
مدال افتخار

جدول محل نصب عالئم ،نشان ها و درجات مربیان و مدرسان
ردیف

پا گـ ـ ــون

جیب راست

جیب چپ

بازوی راست

بازوی چپ

ساعد راست

2
3
4
5
6

آرم تشکیالت
نشان رتبهای
درجات تعلیماتی
نشان شناسایی
مدال افتخار

ساعد چپ

1

پرچم ایران

باالی جیب راست

عنـــــــــــوان

فصل 8
محتوایآموزشی

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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محتوای آموزشی
فصل / 7محتوای آموزشی

 دانش تشکیـــــــــــــالتی
 دانش و مهارت معرفتی
 مهارت های تشکیالتی
 مهارت های زندگی
 فن آوری های نوین
 دانش عمومی

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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سرفصل های محتوای دانش تشکیالتی
موضوع
آشنایی با هویت سازمانی
آشنایی با هویت تشکیالتی
آشنایی با هویت اسالمی ایرانی
آشنایی با قوانین نظم دهنده
حرکات و نمایشهای تشکیالتی
آشنایی با قانون اساسی
آشنایی با بیانیه گام دوم
آشنایی با سند تحول بنیادین آ  .پ
آشنایی با اساسنامه سازمان

دامنه آموزش

دوره اول
ابتدایی

دوره
دوره
دوره دوم
ابتدایی متوسطهاول متوسطه دوم

فصل / 7محتوای آموزشی

سرفصل های محتوای دانش و مهارت معرفتی
موضوع

دامنه آموزش

دوره اول
ابتدایی

دوره
دوره
دوره دوم
ابتدایی متوسطهاول متوسطه دوم

خداشناسی (توحید)
امام شناسی (عترت)
مکارم اخالق
نماز شناسی
قرآن شناسی
معاد شناسی
زیبا شناختی خلقت

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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سرفصل های مهارت های زندگی( فردی و اجتماعی)
فصل / 7محتوای آموزشی
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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مهارت ها
مهارت جرأتمندی
مسئولیتپذیری
مهارت خودآ گاهی
ت خوب گوشکردن
مهار 
مهارتهمدلی
مهارت تابآوری و سازگاری
مهارت نویسندگی
مهارتسخنوری
مهارت تفکر خالق
مهارتهای شهروندی
مهارت رهبری
مهارت خود کنترلی و استرس
مهارت خودانگیزی
مهارت مدیریت زمان
مهارت عفاف و حجاب
مهارت سواد مالی
مهارتارتباط بین فردی مؤثر
مهارت تفکر انتقادی
مهارت دفاع از حقوق فردی
مهارت گفتگو و تعامل
مهارت تصمیمگیری و حل مسئله
مهارت امنیت در فضای مجازی
مهارت سواد رسانهای
مهارت سواد رایانهای
مهارت شهروند دیجیتال

دامنه آموزش
دوره اول
ابتدایی

دوره
دوره
دوره دوم
ابتدایی متوسطهاول متوسطهدوم

مهارت های تشکیالتی
فصل / 7محتوای آموزشی

• رهب ـ ـ ــری تشکی ـ ـ ـ ـ ـ ــالت
• پیشـ ـ ـ ــگیری و امـ ـ ـ ـ ــداد
• نش ـ ـ ـ ـ ـ ــاط و ش ـ ـ ـ ــادابی
• مهارت هـ ـ ــای اردوی ــی

سرفصل های محتوای رهبری تشکیالتی
موضوع

دامنه آموزش

دوره اول
ابتدایی

دوره
دوره
دوره دوم
ابتدایی متوسطهاول متوسطه دوم

برنامه ریزی ،سازماندهی و
هدایت تشکیالتی
مدیریت فعالیت های گروهی

سرفصل های محتوای پیشگیری و امداد
موضوع
فوریت های پزشکی
خود امدادی و دیگر امدادی
(کمک های اولیه)
مدیریت بحران حوادث طبیعی
(سیل  /زلزله)
مدیریتبحرانحوادثغیرطبیعی
(آتش سوزی  /انفجار)

دامنه آموزش

دوره اول
ابتدایی

دوره
دوره
دوره دوم
ابتدایی متوسطهاول متوسطه دوم

سـند تحــــول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان سازماندانشآموزی
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سرفصل های محتوای نشاط و شادابی تشکیالتی
فصل / 7محتوای آموزشی

موضوع

دامنه آموزش

دوره اول
ابتدایی

دوره
دوره
دوره دوم
ابتدایی متوسطهاول متوسطه دوم

نغمه ها و فریادهای اردویی
دست ها و تشویق ها
بازی های محلی و گروهی
بازی با کاغذ و تا (اوریگامی)
بازی های فکری

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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سرفصل های محتوای مهارت های اردویی
موضوع
اسکان در طبیعت
بهداشت محیط و سالمت
آشپزی و تغذیه در اردو
نقشه خوانی و جهت یابی
کار با چوب و طناب
ایمنی در اردو
آشناییبا آتش،اجاقها و اطفاءحریق
اصول راهپیمایی و کوه پیمایی

دوره اول
ابتدایی

دامنه آموزش

دوره
دوره
دوره دوم
ابتدایی متوسطهاول متوسطه دوم

سرفصل های محتوای دانش عمومی
فصل / 7محتوای آموزشی

موضوع

دامنه آموزش

دوره اول
ابتدایی

دوره
دوره
دوره دوم
ابتدایی متوسطهاول متوسطه دوم

روانشناسی رشد وتربیت
آداباقواموفرهنگاسالمی ایرانی

سرفصل های محتوای فناوری های نوین
موضوع
آشناییباشبکههایاجتماعیمجازی

آشنایی با استارت آپ ها

دوره اول
ابتدایی

دوره
دوره
دوره دوم
ابتدایی متوسطهاول متوسطه دوم
113
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آشنایی با تکنولوژی های نوظهور

دامنه آموزش

فصل 9
کمیتههایفنی

بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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کمیته های فنی تشکیالت
فصل  /8کمیته های فنی

ترکیبــی متشــکل از اعضــا ،مربیــان ،پیشکســوتان و کادر اداری اســت کــه براســاس
وظایــف محولــه در ســه ســطح شهرس ـ ـ ـ ــتان/منطقه /اسـ ـ ــتان و کشــور فعالیــت
مینماینــد.
 -1ساختـــــــار
ســاختار کمیتــه فنــی درهــر ســه ســطح شهرســتان/منطقه /اســتان و کشــور متشــکل
از اعضــا و مربیــان پیشــتاز بــوده و ترکیــب آن شــامل رئیــس ،دبیــر ،و ســایر اعضــا
میباشــد.
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 -2تعداد و ترکیب اعضای کمیته فنی
• شهرستان/منطقه
مجمــوع هفــت نفــر کمیتــه فنــی اعضــا و مربیــان شهرســتان /منطقــه را
تشــکیل م ـی دهنــد کــه شــامل:
•مسئول سازمان دانش آموزی (رئیس کمیته)
ً
•دو نفــر پیشکســوت فعــال (ترجیحــا یــک آقــا و یــک خانــم) بــا انتخــاب
مســئول ســازمان دانــش آمــوزی
•دو نفر مربی مرد و زن عضو هیئت رئیسه مجمع شهرستان
• یک نفر دانش آموز پسر عضو هیئت رئیسه مجمع شهرستان (باالترین رای)
• یک نفر دانش آموز دخترعضو هیئت رئیسه مجمع شهرستان (باالترین رای)
• استان
• مجموع هفت نفر ،کمیته فنی استان را تشکیل میدهند که شامل:
• مدیر سازمان دانش آموزی (رئیس کمیته)
• معاون تشکیالت سازمان دانش آموزی
• دونفر دانش آموز پیشتاز دختر و پسر عضو هیئت رئیسه مجمع استان

فصل  /8کمیته های فنی
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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• دو نفر مربی مرد و زن پیشتاز عضو هیئت رئیسه مجمع استان
• یک نفر پیشکسوت فعال (آقا یا خانم) با انتخاب مدیر سازمان دانش آموزی
• کشور
مجموع یازده نفر ،کمیته فنی کشور را تشکیل میدهند که شامل:
• قائم مقام سازمان دانش آموزی (رئیس کمیته)
• معاون فعالیت های سازمان (دبیرکمیته)
• دو نفر از مدیران حوزه معاونت فعالیت های سازمان مرکز
• دو نفر از مدیران سازمان دانش آموزی (با انتخاب مدیران استان)
• مدیرحراست سازمان
• دو نفــر پیشکســوت و صاحبنظــر تشــکیالتی بــا انتخــاب رئیــس یــا قائــم مقــام
سازمان
• دونفر مربی خانم و آقا عضو هیئت امنای سازمان دانش آموزی
• دبیر دبیرخانه های کمیته های فنی کشور(عضو مدعو)
نکته:
-1منظور از پیشکسوت فعال فردی است شاغل یا بازنشسته که حداقل دارای
 10سال سابقه تشکیال تی بوده و درحال حاضر با سازمان دانش آموزی همکاری
دارد.
 -2کمیته فنی کشور میتواند با بررسی و تأیید مدارک و مستندات یا براساس
خدمات آموزشی ،فنی و فعالیتی پیشکسوتان ،یکی از درجات تعلیماتی یا
نشانهای رتبه ای مربیان و مدرسان را به صورت افتخاری به آنان اعطا نماید.
-3اعطای درجات تعلیماتی یا نشان های رتبهای مربیان و مدرسان به پیشکسوتان
ت کمیت ه فنیکشور می باشد و استان ها باید افراد واجدش ـ ـ ــرایطر ا
فقطاز اختیارا 
به کمیتهفنی کشور معرفینمایند.

فصل  /8کمیته های فنی
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-3شرح وظایف کمیته فنی
• شهرستان/منطقه
• بررســی مــدارک و ســوابق مربیــــــــــان پیشــتاز کاردان و ارشــد جهــت دریافــت
نشــــان هــای رتب ـهای و درجــات تعلیماتــی و صــدور احــکام مربوطــه
• بررســی مــدارک و ســوابق اعضــا پیش ـ ـ ـ ــتاز جهــت دریافــت نشــانهای دورهای،
تعلیمــــــــاتی و درجــات ســنواتی و صــدور احــکام مربوطه
• بررســی مــدارک و مســتندات مربــوط بــه دریافــت نشــان هــای شایســتگی عمومی
اعضــا و اعطــای نشــان هــای مربوطه
• استان
• بررســی مــدارک و ســوابق مربیــان پیشــتاز خبــره و مدرســان منطقـهای و اســتانی
جهــت دریافــت نشــان هــای رتبــه ای و درجــات تعلیماتــی و صــدور گواهــی و
احــکام مربوطــه
• بررسی مدارک و مستندات مربوط به دریافت نشان های شایستگی اجتماعی
و اخالقی و تشکیال تیاعضاو صدور گواهی و احکام مربوطه
• بررسی مدارکو مستندات دریافت مدال های افتخاراعضا( مدال همفکری،
همدلی ،همکاری و مدال هادی)و صدور گواهی و احکام مربوطه
ک و مستندات دریافت مدال های افتخارمربیان(مدال دانش و
• بررسی مدار 
مهارت و مدال فعالیتهایگروهی)و صدور گواهی و احکام مربوطه
• کشور
• بررسیمدارک و سوابق مربیـــــان عالی و مدرسان ملی پیش ـ ــتاز معرفی شده
توسطکمیــــته فنی استان جهت دریافت نشان های رتبه ای و درجات تعلیمـاتی
• بررسی مدارک و سوابق مدرسان بین الملل به پیشنهاد معاون فعالیت ها جهت
دریافت درجه تعلیماتی مدرس بین الملل و صدور گواهی و احکام مربوطه.

فصل  /8کمیته های فنی
بازمهندسی
تشکـــیالت
پیشـــتازان
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کو مستندات و اعطـــــــای مدال های افتخار بین الملل به افراد شایسته
• بررسی مدار 
دریافت اعم از اتباع داخلی و خارجی و صدور گواهی و احکام مربوطه
• بررسی مدارکو مستندات اعطای مدال افتخار راهبری تشکیالتی و مدال افتخار
ی تشکیالتی بهمدرسان با پیشنهاد معاون فعالیتها و تأیید قائم مقام
مدیریت و رهبر 
سازمان و به مدیران با پیشنهاد قائم مقام سازمان و تأیید رئیس سازمان و صدور گواهی
و احکام مربوطه
-4زمان تشکیل کمیته فنی
-1تشکیل جلسات فوق العاده کمیته فنی بنا به ضرورت بال مانع است.
 -2حضور رئیس کمیته در تمام سطوح الزامی است.
 -3مدت عضویت اعضا کمیته فنی  2سال می باشد.
 -4در صــورت عــدم همــکاری اعضــا بــا کمیتــه فنــی (دوجلســه متوالــی غیبــت
غیرموجــه و  )...رئیــس کمیتــه فنــی ،مســئول جایگزینــی اعضــا جدیــد مــی باشــد.
 -5جلسه با حضور اعضا رسمیت مییابد.
-6صــدور احــکام اعضــای کمیتــه هــای شهرســتان توســط ســازمان دانــش آمــوزی
اســتان صــادر مــی گــردد.
-7صــدور احــکام اعضــای کمیتــه های اســتان توســط رئیــس ســازمان دانشآموزی
اســتان صــادر می گــردد.
-8صــدور احــکام روســای کمیتــه فنــی و اعضــای کمیتــه فنــی کشــور توســط
قائممقــام ســازمان دانــش آمــوزی صــادر مــی گــردد.

سطح
شهرستان/منطقه
استان
کشور

زمان
هر  3ماه یکبار
هر  4ماه یکبار
هر  6ماه یکبار

