
 

 أ
 



 

 أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سند عملیاتی اردوهای تشکیلاتی

 

 کالک

Kalk.ir 
 

 

  



 

 ب
 

 فهرست

 صفحه                                                                                                                          عنوان

 1......................................................................................................................................................................................... مقدمه:1

 1 ......................................................................................................... کلان: یگذارهدف2

 4 ............................................................................................................... کلان: کردیرو3

 4 .................................................................................................. اردو یکل کردیرو1.3

 5 ............................................................................ تشکل: یبرا کردهایرو یسازیمبو1.3

 5 ................................................................................ تشکل: ییو شناسا یبررس1.3.3

 6 ............................................................................. دانشگاه: ییو شناسا یبررس1.3.3

 6 ............................................................................................. تشکل: یازسنجین میترس4

 7 ..................................................................... :ییکلان اجرا یهایریگمیو تصم یزیربرنامه5

 8 ............................................................................................... اردو: یبرگزار وهیش5.3

 9 ................................................................................................... اردو: یبندزمان5.3

 11 .................................................................. کادر اردو: نیینش اعضا و تعینام، چثبت5.1

 11 .............................................................. کنندگان اردو:انتخاب شرکتنام و ثبت5.1.3

 11 ........................................................................................ اعضا: نشینحوه چ5.1.3

 13 ................................................................................ اردو: ییکادر اجرا نییتع5.1.1

 14 ................................................................................ اردو یآموزش یهایزیربرنامه5.4

 14 .......................................................................... :یآموزش یمحتوا یزیربرنامه5.4.3

 21 .................................................................................. ها:کلاس یقالب برگزار5.4.3

 25 .................................................................... اردو: ینکات مهم در بخش آموزش5.4.1

 27 ............................................................................ اردو یمکمل و فرهنگ یهابرنامه5.5



 

 ت
 

 33 ........................................................................................ اردو: یتیترب یهامهبرنا5.5

 37 ..................................................................................... و تدارکات اردو یبانیپشت5.5

 38 ................................................................................................. اسکان اردو5.5.3

 41 ............................................................................................. ونقل اردوحمل5.5.3

 42 ................................................................................................. اردو هیتغذ5.5.1

 43 ................................................................................................... اردو یمال5.5.4

 45 .................................................... اتیآن و ثبت تجرب یل و بررسیاردو، تحل یشناسبیآس5

 45 .............................................................................................................. ..تدام اردو5

 47 ................................................................................ بهتر اردو تیریمد یبرا ینکات کل8

 48 .................................................................................... اردو: یقسمت آموزش یبرا8.3

 49 ................................................................................... اردو: یقسمت فرهنگ یبرا8.3



 

1 
 

 

 :مقدمه 3
 

ر این د کنندگانشرکتبرای  للهک به سیر الی اما، آسان کننده، خودسازی برای ما و کم یسازندهتشکل ما باید *

باید  و شودمیل و سرگرم شدیم چنین تشکلی لهو وجمع ما به تشکلمان مشغو وقت یکی از ما هر  د.تشکل باش

تشکل ما بایستی به درد مردم بخورد و باری از دوش مردم بردارد نه اینکه یک باری باشد بر  کنیم. از آن پرهیز

 نه باید بت باشد، نه باید لهو باشد و نه باید لغو لاتیتشک ،ازاینپس .شودمیه در این هنگام لغو دوش این جامعه ک

 بهشتی )ره( اللهآیتشهید  *.باشد

 رشپرو وتشکیلاتی  سازی کادر اسلامی، انقلاب تراز نیروی تربیت و جذب دانشجویی هایتشکل مهم اهداف از

 بسیج در اردوهای تشکیلاتی یبرگزار مقدماتی برای تحقق این مهم، هایراهاز  یکی .است انقلاب مسئولین

 یدقوایتجد برای تازه هوایی عنوانبه که است هاییفعالیت از یکی تشکیلاتی یاردو است. هادانشگاه دانشجویی

 به و گرددیم تلقیرشد اعضا و مسئولین فعلی فرصتی برای و همچنین  تشکل نفستازه نیروهای تربیت و نیروها

یلاتی آموزشی تشک هایدوره البته علاوه بر اردوهای تشکیلاتی، .نگرندمی آن به پربازده اما مدتکوتاه اردویی چشم

 یتوجهقابلبا رسمیت و وجاهت و شانیت  تربیت نیرو باهدفامام ره و ...در سطح کلان و  خط طرح ولایت، ازجمله

 یهادوره نیا که البته مخاطب این سند،) تشکیلاتی هستند.هم برای اردوهای  و مکمل خوبی شوندمیبرگزار 

 آموزشی نیستند.(

که  تاس شدهتهیهسندی جامع  هاآنبهبود کیفی  یبرا ،هاتشکلتربیت  ه اهمیت این اردوها در تعلیم وبا توجه ب

صد برگزاری  اصفرت ادامه، در .کمک خواهد کردبه دانشجویان بسیجی  ن اردوها به نحو احسنبرای برگزاری ای

 عملیاتی مرور خواهیم کرد. صورتبهاردوی تشکیلاتی را 

 :کلان گذاریهدف 2

انتظاراتی داریم و  چه کلی چیست؟ صورتبههدف ما از برگزاری این اردو  کنیم. گذاریهدفا لازم است در ابتد

 تصمیم به در مجموعه لأهاییخبا توجه به چه نیاز و  ؟برای تشکل ما داشته باشد ایثمرهچه این اردو قرار است 

 برگزاری اردو گرفتیم؟

 متصور شد: توانمیاردوهای تشکیلاتی  انواع چند هدف عمومی و کلان برای معمولاً
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ها آنو تربیت  کردن دمندغدغه  به جدید و شروع هایورودیمستعد مسئولیت از بین  نیروهای شناسایی-1 

 (هامسئولیتجدی برای آماده شدن برای  صورتبه)

 و رشد بعد اخلاق تشکیلاتی مجموعه و انس و الفت بین اعضای تشکل انسجام ایجاد اتحاد،-2

 گذاریهدف و ریزیبرنامهتشکیلاتی و  دهیسازمان ،عملیاتی-محتوایی بعد از فعلی فعال اعضای و مسئولین رشد-3

ه و توقعاتی ک انتظارات ،خلأهانیازها و  خود را طبقابتدا لازم است هدف  در ،با توجه به اهداف کلانی که بیان شد

نوع اردوی تشکیلاتی که مدنظر ما است مشخص  درواقع گذاریهدفاین  با برای تشکلمان داریم تعیین کنیم.

خواهیم  هاآنو اهداف  فیتعار ادامه به معرفی انواع اردوهای تشکیلاتی، در درک بهتر این بحث، یبرا .شودمی

 :پرداخت

اردوی برگزاری  درواقعو تربیت نیروهای ورودی مستعد و فعال است  رشد کردن، دمنشروع دغدغه اگر هدف ما -1

زان می داردو تفریحی  یتیترب آموزشی، هایجنبهاردو  نیا داریم. مدنظررا  جدید ورودی نیروهایتشکیلاتی 

 اد را برای فعالیت در تشکلافر داردفشرده نیست و بیشتر جنبه انگیزشی  در آن آموزشی هایکارگاهو  هاکلاس

 دجدی نیروهای ورودی هایمهارتو  هاتواناییفعلی نیز در این اردو با  نیمسئول خواهد کرد. دمندانشجویی دغدغه 

داشته باشید که این  توجه مختلف شناسایی خواهند کرد. هایمعاونترا برای تربیت در  هاآنآشنا خواهند شد و 

یدالورودها متفاوت است و افرادی که مستعد و فعال هستند مخاطبان اصلی این اردو اردو با اردوهای تفریحی جد

 طراحی خواهد شد. هاآنهم با توجه به همین مخاطب و اهداف مجموعه در قبال  هاریزیبرنامهخواهند بود و 

ظر گرفتن جنس مخاطب اردوها بدون در ن ریزیبرنامهو یا اشتباهات مسئولین در  باهماین دو اردو ترکیب  مسلماً

در پی خواهد داشت و ممکن با ذهنیت نادرستی که از تشکل ما  را برای تشکل هاییبیآس ،و اهداف مجموعه

 دهیم!بنیروهای جدیدالورود را از دست  شوندمیمتصور 

 نیدکدر لینک زیر مشاهده  توانیدمیاست که  شدهنوشتهسند مفصلی برای اردوی عمومی جذب جدیدالورودها - 

این سند برای اردوی عمومی جذب جدیدالورودهاست و بخشی از  چراکهو از بخشی از اطلاعات آن استفاده کنید 

 :استآن برای اهداف این نوع اردوی شما مناسب 

 https://kalk.ir/doc/6/ 

یش رو پ سند سندی که معرفی شد،اوه بر استفاده از نکات ورودی عل نیروهایتشکیلاتی برای برگزاری اردوی اما -

 .کنید ریزیبرنامهو نکاتی که مطرح کردیم سطح مخاطب را نیز مطالعه کنید و مطابق با 

 

https://kalk.ir/doc/6/
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 مسئولین و اعضای فعال(تشکل )و یا عدم انسجام و اتحاد بین اعضای یک  شکاف گاهی ممکن است دلسردی،-2

 و یا به دلیل ضعف اعضا در رعایت اصول  آمدهپیشحران یا بحث جدی یک ب به دلیل تواندمیاحساس شود که 

 

 اعضای بین الفت و انس و انسجام اتحاد، ین موارد هدف از اردو ایجادا در اخلاق تشکیلاتی و کارگروهی باشد.

 نیا ت.سا تربیتی مدنظری تشکیلات اردویبرگزاری  درواقعمجموعه است و  تشکیلاتی اخلاق بعد رشد و تشکل

یک دورهمی  صورتبهمتداول و همیشگی نیست و در مواقعی که ضرورت آن احساس شود  صورتبهنوع اردو 

ی آموزشی رسمی نخواهد هاکلاس معمولاً اردو  نیا .شودمیتشریفات رسمی برگزار  دورازبهو  ساده ،مدتکوتاه

رای ب تشکیلاتی-صورت لزوم از اساتید اخلاقی درالبته و  شودمی هاآنبحث دوستانه جایگزین  هایگعدهداشت و 

-لازم صورت گیرد و نکات تربتی هایشناسیآسیباست قبل از اردو  لازم ستفاده خواهد شد.همراهی در این اردو ا

 هاسیبآبرای رفع  هاآنپرداخته شود را با اساتید و یا متربیان در میان گذاشته و از  هاآنتشکیلاتی که باید به 

 نیا عملیاتی و غیرمستقیم در اردو اجرا کنیم. صورتبهکنیم که چطور راهکارها را  ریزیبرنامهبخواهیم و مشورت 

 برای استفادهقابلتجویز کرد که مشترک و  اینسخه تواننمی اردواردوها برنامه و یا چیدمان خاص و مدونی ند

ردوی برای برگزاری ا را مطالعه کنید و در همین سند تربیتی اردو هایبرنامهبخش  توانیدمیباشد اما  هاتشکلهمه 

 خود استفاده کنید.

 

 عضایاو  اعضای کادر مرکزی بسیج دانشجویی() نیمسئول اگر هدفمان از برگزاری اردوی تشکیلاتی رشد و اما-3

زاری برگ رواقعداست  مجموعه گذاریهدفو  هاریزیبرنامهتشکیلاتی و  دهیسازمان ،عملیاتی-محتوایی بعد از فعال

ارند ددارند هم با توجه به بازه زمانی که  ایگستردهاردوها طیف  نیا .ستما مدنظر اردوی تشکیلاتی آموزشی

ن که در ای باشندمیعمو صورتبهممکن است اعضای یک تشکل آن )(، هم با توجه به اعضای چندروزهتا  روزهیک)

ط اعضای یک معاونت یا کارگروه باشند که در این صورت صورت اردوی تشکیلاتی آموزشی عمومی است و یا فق

. پس نسخه ثابتی برای این اردوها وجود ندارد فقط مهم این است که بتوانید هدف مجموعه (استاردو اختصاصی 

 آن تعیین نمایید. را مشخص کرده و بقیه پارامترها را طبق

مفصل به آن خواهیم  طوربهاین سند در تشکل دارد  که در تأثیرگذاریو  آن اهداف اهمیت این اردو،به با توجه 

 صد برگزاری عملیاتی این اردو را مرور خواهیم کرد. صفرتاپرداخت و 
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 :کلان رویکرد 3
 

 رویکرد کلی اردو 1.3
 

عملیاتی مجموعه و -محتوایی هایجنبهیعنی رشد نوع اردو و هدف کلانی که در نظر گرفتیم بعد از معین شدن 

کلی که یک اردوی تشکیلاتی  هاینگاهو  کردهایرو .پردازیممیاردو  ترجزئیرویکردها و اهداف به  اعضای تشکل،

 داشته باشد شامل موارد زیر است: تواندمیآموزشی 

ی و بهبود اجرای اصول تشکیلات یریادگی ،سازی کادر ساختار تشکیلات، دهیسازمان :تشکیلاتی دهیسازمان/1

 و رویکردهایشان اهداف ،هامعاونتختلف بهبود ساختار م هایمعاونتو ارتقا کیفی 

 افتادن مسئول جدید، جا از اهداف مهم آن، یکی ،شودمیاگر اردو در زمان تحویل مسئولیت به فرد جدید برگزار -

 ازیکادر س و هامعاونتهمچنین شناسایی اعضای مستعد برای پذیرفتن مسئولیت  شدن اعضا با ایشان و آشنا

 جدید است.

یشان و هامسئولیتو هم در  عمومی صورتبههم  هاآنبعاد مختلف سطح نیروها و رشد ا ارتقا :رشد نیرو -2

 تربیتی(-عملکردی/معرفتی-رشد محتوایی/مهارتیدهند )میکه انجام  هاییفعالیتاجرای 

 :ی اجراییهاریزیبرنامهمجموعه و  برای گذاریهدف_ 3

 و ایحوزهدرون هایبرنامهمنظور که چند هدف و محور کلی برای  نیبد :الانهو تعیین نگاه کلان س گذاریهدف-

مثال تربیت نیروی گفتمان  طوربه .تعیین شود کشور و مجموعه هایاولویتو  هاضرورت طبق نیازها، ایحوزهبرون 

 ایحوزهبرون  هایبرنامه از اهداف اینمونهو موضوع کارآمدی نظام  ایحوزهدرون اهدافاز  اینمونهساز در جامعه 

 .است

 ریزیبرنامه نیا .ترم هر و اجرایی یک سال تحصیلی هایبرنامه نقشه کلی تقویم تشکیلاتی طراحی و ریزیبرنامه- 

 دانشگاه خوابگاه، در هامعاونت اجرایی هایبرنامه و برای اعضا() یاحوزهدرون هایفعالیتمجموعه،  کلی روح برای

 .استشهر  سطح و

 ...دیگر موارد و یموضوع ،مأموریتیرویکردهای  _ 4
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 :رویکردها برای تشکل سازیبومی 2.3
 

ق طب مورد اهداف و رویکردهای کلی اردوهای تشکیلاتی هستند که ما باید برای اردوی تشکل خودمان هارچاین 

بتدا لازم است مجموعه . پس در اکنیممیبونظر بگیریم و  در ،و مجموعه دانشگاه ،شهر های استان،شرایط و نیاز

و  کنیممیبو متناسب با تشکل خودمان تا بتوانیم رویکردهای کلی را و شناسایی کرده بررسی خوبیبهخود را 

 ی لازم را انجام دهیم.هاریزیبرنامه و طبق آن را ترسیم کرده مجموعه خود سپس بتوانیم نقشه نیازسنجی

 .پردازیممی رویکردها هستند، سازیبومیکه مقدمه  شکلتبررسی و شناسایی  در این مرحله به چگونگی 

 

 :بررسی و شناسایی تشکل 1.3.3

 مهم و مقدماتی در آن که از ارکان بررسی و شناسایی تشکل بسیار گسترده است و اجزای مختلفی دارد

 بیان خواهیم کرد:توضیحاتی برای آشنایی با این دو مفهوم در ادامه است.  سطح سنجیو  شناسیآسیب

خروجی  هایبرنامهدید ساختار و ارتباطات تشکیلاتی و  از کلی، صورتبهمجموعه  شناسیبیآس :شناسیسیبآ-

مختلفی از قبیل موارد  هایبخشمجموعه است که خود شامل  هایضعفمهم برای شناخت  هایگاماجرایی از 

 زیر است:

خلاق ا و اتحاد ارکان داخلی حوزه، ارتباط ،اهمعاونتساختاری  تیفیک ساختار تشکیلاتی مجموعه، شناسیآسیب- 

 ی و ...تشکیلات

شامل  ایحوزهدرون هایشده فعالیتانجام هایفعالیتو  اجرایی هایبرنامهاهداف مجموعه،  شناسیآسیب-

مناسبتی، صحنی،  هایبرنامهشامل  ایحوزهبرون  هایفعالیت ... وبین اعضا و  هایحلقهسیرهای مطالعاتی و 

 البته از نگاه کلی و کیفیت کلی نقش هر یک در خروجی مجموعه ... استم و بهنگا

 کمک خواهد ریزیبرنامهمخاطب اردو برای  عنوانبهیکی دیگر از مواردی که به ما در شناخت اعضا  :سطح سنجی

 مختلف است که شامل هایجنبهکرد سنجش سطح اعضا از 

میزان اطلاعات و دانش انقلابی و ) یفرد صورتبهتشکل معرفتی اعضای  و یمهارت سطح سنجی محتوایی،-

 اخلاقی(-ی که یک فعال تشکیلاتی نیاز دارد/میزان اعتقادات و معرفت دینیهایمهارتتشکیلاتی/میزان 
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)اگر فردی معاونت سیاسی است دانش و  دتوجه به مسئولیتی که دارن با اختصاصی، صورتبهسطح سنجی اعضا -

 این مسئولیت را در چه سطح دارد؟( لازم برای هایمهارت

چقدر بار محتوایی داشته؟  اجراشدهی که هایبرنامه) یکل صورتبهمجموعه خروجی  هایبرنامهسطح سنجی -

 (...و جریان سازی داشته؟ و  تأثیرگذاریچقدر 

در صورت چند )ها دانشکدهاز مسئولین فعلی  توانیدمی*برای رسیدن به این اطلاعات و شناخت از مجموعه خود 

کمک بگیرید  و پایش تحلیل ،رصدف و یا حتی اعضای عادی در مختل هایمعاونت ،دانشگاه( بودن ایدانشکده

مرتبط و ...در جمع  هایبحثاز راه انداختن  توانمیمستقیم باشد و  صورتبه)البته لازم نیست مطرح کردن آن 

 .استفاده کرد(

با توجه به شناختی که از فضای دانشگاهتان دارند و با تجربیاتی که در آن  چراکهادوار گذشته را فراموش نکنید 

 مشاور خوبی در این زمینه باشند. توانندمیفضا داشتند 

 بررسی و شناسایی دانشگاه: 1.3.3

اجرایی نقش  هایبرنامه طراحی مجموعه و گذاریهدف نیازسنجی، که بیان شد یکی از عواملی که در طورهمان

به  لازم است هستند پسما  هایفعالیتبستر  هادانشکدهدانشگاه و  چراکهاست  ه فضای دانشگاهدارد شناخت ب

 وامل زیر را بررسی و تحلیل کنیم:ع توانیممیو برای تحقق این هدف شناخت پیدا کنیم  فضای دانشگاه

 انشجویان،د ایتغذیهع شناخت منب-تأثیرگذارشناخت و محیط افراد -و فضای کلی دانشگاه هادانشکدهمحیط فکری 

 ... و -دانشکده و دانشگاه  خلأهایو  شناخت نیازها-بررسی مشکلات مختلف دانشجویان-...و  دیاسات

 :تشکل نیازسنجیترسیم  4

و فضای وعه مجم شناسایی وسطح سنجی  ،شناسیآسیبتمرکز بر نتایج  با ،پس از رصدی که از تشکلمان داشتیم 

جه با تو و سپس کنیممیمجموعه خودمان بومی رویکردهای کلی که بیان شد را برای ابتدا اهداف و  در دانشگاه،

ز بررسی ا برآیندینقشه نیازسنجی  درواقع .کنیممیرا ترسیم  ماننیازسنجی تشکل نقشهبه همه این موارد 

 .مجموعه خودمان است شدهبومیو شناسایی تشکل و دانشگاه و اهداف و رویکردهای 

د و باید ارتقا یاب هابرنامهکه سطح محتوایی اعضای مجموعه و  دریافتیم هاشناسیآسیبتوجه به  مثال با طوربه

ب ریضباید  ارتقا سطح محتوایی اعضا پس افراد محتوایی مجموعه کم است، تعداد بعد در سطح سنجی دریافتیم

 توانیممیکه چند درصد از این هدف را  به این نکته فکر کنیم دیبا این مرحله، در بالایی در اردوی ما داشته باشد.
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؟ این پایش مثالی برای هر یک موکول کنیم تداوم بعد از اردو هایآموزشدرصد را به و چند  در اردو محقق کنیم

 کنیم ریزیبرنامهو سپس برای آن بخشی که قرار است در اردو محقق شود  از متغیرهای ما نیاز است

قبل  ایهدوره شدهشناختهی دیگر و تکرار نیازهای هادانشگاهاز  یدیتقل ل،یک تشک نیازسنجی ندیفرا *نکته:

 و /مهارتی/معرفتی افراد تشکیلاتیسطح محتوایی داردو شرایط خاص خودش را  اقتضااتهر دوره بلکه  نیست.

 یکرارت ملاًکا رودمیانتظار  ییدانشجو جیکه از بس یازین حتی اگرشود که  دقت جامعه تغییر خواهد کرد. نیازهای

 .مسائل دور نکند نیا یریگیاز پ شمارابرطرف شود و  دیبا ازین نیا یشده باشد ول ایکلیشهو 

ی اجرائی هاریزیبرنامه رسیده است که طبق آن،تا به اینجا نقشه نیازسنجی تشکلمان را ترسیم کردیم و نوبت آن 

 .کنیممیاردو را شروع 

 

 :اجرایی نکلا هایگیریتصمیمو  ریزیبرنامه 5
 

کردهایی و روی که ترسیم کردیم هایینیازسنجی به نقشه توجه با و پایش هایی که داشتیم، لیتحل پس از رصد،

 .کنیممیعملیاتی مربوط به اردو را شروع  هایگیریتصمیمو  هاریزیبرنامهکه برای اردو در نظر گرفتیم، 

خواهیم  هاآنبه هریک از  تفصیلبهو بعد  خواهیم کرد پیش رو اشاره هایگامبه  لیستچک صورتبهدر ابتدا 

 پرداخت:

 شیوه برگزاری اردو 

 اردو بندیزمان 

 اعضا و تعیین کادر اردو نشیچ ،نامثبت 

 اردو ی آموزشیهاریزیبرنامه 

 مکمل و فرهنگی اردو هایبرنامه 

 تربیتی در اردو هایبرنامه 

 اردو پشتیبانی و تدارکات 

عطیل ان تتشکلمکه  توجه داشته باشیم شودمیاردو شروع  و اجرائیات برگزار شدن ریزیامهبرنکه  از این مرحله

 کرف به باید اردو از قبل ماه چند از و است برزمان و گیروقت بسیار کاری خودخودیبه اردو برگزاری اگرچه !نشود

 تعطیل ل،تشک هایفعالیت سایر نباید هم دلایل این به حتی اما بود، اردو هایهماهنگی سایر و پشتیبانی تدارکات
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 انجام را اردو کارهای نحوی به ،بیشتر افراد کردن درگیر و هامسئولیت صحیح تقسیم با باید شود؛ کم حتی یا و

 .زندن ایلطمه مجموعه دیگر هایفعالیت به تا داد

 

 شیوه برگزاری اردو: 1.5

 برگزار شود سه هیناح ،حوزه پایگاه، حدهای تشکیلاتیشیوه برگزاری اردو برحسب اینکه اردو در چه سطح از وا

کل تش اهداف ،گذاردمی تأثیرداشته باشید که یکی از عوامل مهمی که در انتخاب شیوه اردو  توجه .مدل کلی دارد

مثال اگر هدف از برگزاری  طوربه هر هدفی محقق شود. ایشیوهنیست که در هر  طوراینبرای این اردو است و 

ا . پس بنیستمناسب  ایناحیهروش تجمیع دانشگاهی و  گرید با مسئول جدید تشکل است، سازی کادر اردو،

 را انتخاب کنیم.و کارآمد مناسب  یمدل مختلف، هایشیوه هایویژگیتشکل و مطابقت آن با  اهدافتوجه به 

 .گرددمیبرگزار دیگر کمتر  هایشیوهکه اکثر اردوهای تشکیلاتی آموزشی دانشگاهی بوده و  هرچند

 :و مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت هاشیوهدر ادامه به توضیح هر یک از  

جویی بسیج دانش ناحیه و پشتیبانی مسئولیت با و هادانشگاهبه درخواست  در این روش اردو: ایناحیه و متمرکز

 هاشگاهدانی اردو طبق اعلام نیازهای هایریزبرنامهو  گرددمیبرگزار  استانیک شهر یا  ی یکهادانشگاه و با تجمیع

ی دخالتو ساختارشان  هادانشگاهآن  ریزیبرنامهکلان باشد و در  صورتبهالبته این مدل اگر ) .پذیردمیصورت 

 (.کنندنمیو جنبه اردوی تشکیلاتی دانشگاهی پیدا  شوندمیآموزشی محسوب  هایدوره جز نداشته باشند،

 شتربی رشد فضای -هادانشگاه افزاییهماتحاد و  – هادانشگاه برای هزینه نداشتن از: اندرتعبا این روش هایمزیت

و  ریزیامهبرنرگیر نشدن در د به دلیل هادانشگاهفراغت بیشتر مسئولین  -در بستر تعاملات بیشتر برای اعضا

 تدارکات.

 کاهش کیفیت برگزاری اردو با-طح هر دانشگاه سب با نیاز و سبومی نبودن آن متنااز:  اندعبارتمعایب این روش 

 شدن حضور افراد هر دانشگاه در اردو ایسهمیهو  توجه به بیشتر بودن جمعیت افراد

ن روش دو یا چند دانشگاهی که اهداف مشترک در موضوع و یا رویکردی دارند، برای در ای :دانشگاهی تجمیع

 .کنندمیاردو برگزار تجمیعی  صورتبه تحقق آن،

 افزاییهم-هر دانشگاه اردو در نسبت به برگزاری مستقل هاهزینهاز: کمتر شدن  اندعبارتاین روش  هایمزیت

گاه دانش و نزدیک بودن به نیاز و سطح هربومی تر بودن اردو -اعضا بیشتر و فراهم شدن بستر رشد هادانشگاه

 ایناحیهنسبت به اردوی 

خود مجری و مسئول برگزاری  هادانشگاه چراکه اردو است، ریزیبرنامه و مدیریتدشواری  از معایب این روش 

هماهنگ و برای مدیریت اردو تقسیم وظایف  باهمباید  هاآن نیمسئول ،هادانشگاهاردو هستند و به دلیل تجمیع 
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بخش  هر تیمسئول دانشگاه، هر مسئولین و تقسیم شود قسمت چند به اردو کلی که مدیریت صورتنیبد .کنند

 توانمیردو ا شدن برگزار دانشگاهی سه برای مثال نیاید پیش مشکلی و اختلاف مدیریت امر درتا  را به عهده گیرند

 .سپرد هادانشگاه از هرکدام به را آموزشی و یبانیپشت فرهنگی، مسئولیت

 نکات زیر توجه کنید: به و تجمیع دانشگاهی، ایناحیه دو روشدر *

شان در کوچک برای هرچند یهایبرنامهه نیازهای مجموعه و اعضای خود توجه داشته باشد و بهر دانشگاه باید -

 و اتحاد اردو آسیب نزند کلی روحکه به  ایشیوهنظر بگیرد البته به 

 .شکل بگیردبین اعضا انس و الفت مختصری  و ییآشنا بل از اردو در صورت امکان،ق -

 کمک کند. هابرنامهشتر اعضا در اجرا هر چه بیو همکاری  همراه کردنهر دانشگاه به -

ا نیز سعی شود برای هر دانشگاه ب بیان شد هاتشکلو نیازسنجی  ییشناسا در مورد رویکرد، حالتابهمواردی که -

 انجام شود. هاآنکمک مسئولین 

 .کندمی اردوی تشکیلاتی را برای اعضای خود برگزار تنهاییبهیک دانشگاه  در این روش: دانشگاهی

بالا بودن کیفیت -و اهداف آن دانشگاه و بومی بودن اردو متناسب با یتخصص از: اندعبارتاین روش  هایمزیت 

ضور امکان ح -کادر سازیبرای اهداف  خصوصبه و مسئولین با اعضای اردو باهمانس و الفت بیشتر بین اعضا -آن 

 و کاندید در اردو موردنظرحداکثری افراد 

 ،ریزیبرنامهای درگیر بودن کادر اردو بر -هزینه اردو برای یک دانشگاه  تقبل از: اندعبارت ین روشمعایب ا 

 ...تدارکات و 

 اردو: بندیزمان 5.3

م تعطیلات بین دو ترو  تابستان که تشکل و اعضای مجموعه فراغت زمان در معمولاً آموزشی، تشکیلاتی اردوهای

 تابستان از طرفداران بیشتری برخوردار است. بیننازایکه البته  گردندمیبرگزار است 

 کنندگانکتشرکنیم که  را انتخاب زمانی توانیممی دانشگاه و اعضا شرایط به توجه با ماههسه بازه این در :تابستان

 تاراس نیدر هم ؛ وباشند حضورداشتهبا فراغ باز  بتوانند دانشگاه محل از خارج شهر در ساکن افراد بخصوص اردو

 .ابدی شیاردو افزا یفیک بازدهی

مجدد اعضا  وآمدرفتاز مزایای آن عدم  که دهیم قرار ترم امتحانات پایان از پسبلافاصله  توانیممیزمان اردو را 

تمایل به شرکت در اردو  میزانکاهش  و بودن اعضا از امتحانات خستهاز معایب آن اما بین منزل و دانشگاه است 

 .است
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علاوه بر عدم است که مزیت آن  ترمرسمی شروع از قبل شهریوربه آن فکر کرد  توانمیکه  هاییزماناز دیگر 

 است. هاورودیشدن بهتر برای برنامه جذب  آماده مجدد اعضا بین منزل و دانشگاه، وآمدرفت

مجموعه به  و یا مشغول بودنه دور را اعضای وآمدرفتدلیل سخت بودن  به زمانی دیگر در تابستان هایبازه

 کمتر مورد استقبال قرار گیرد.ممکن است جهادی اردوی تدارکات 

 یتشکیلات اردوی برای شودمی هم که است مناسبی فرصت ترم دو بین فراغت زمان تعطیلات بین دو ترم:

 یردوا ،یزمان بازه این برای معمولاً یول .مستعد از آن استفاده کرد ورودی نیروهای تشکیلاتی اردوی هم و آموزشی

 هاآنکردن  دمنپرداختن به نیروهای ورودی فعال نباید دیر بشود و بهتر است دغدغه  چراکهبهتر است  دوم نوع

ازه زمانی که این ب البته .را تربیت و آماده کنیم هاآنی سال بعد هامسئولیترا زودتر شروع کنیم تا بتوانیم برای 

 نندگانکشرکتتعداد  رم و استراحت دانشجوهاست ممکن است ریزشبه دلیل اینکه تنها زمان تعطیلی بین دو ت

 داشته باشد. در پی هم را

 ردوانسخه زمانی ثابتی وجود ند دوروزهدر مورد اردوهای تشکیلاتی تربیتی و اردوهای تشکیلاتی آموزشی یک یا 

 در نظر گرفتن شرایط برگزار خواهد شد. با باشد، موردنیاز زمان کههر 

تر است هر دانشگاه با توجه به شرایط مجموعه و اعضای خود بازه زمانی را انتخاب کند که هم اعضا به درمجموع

 خوبی از آن حاصل گردد. وریبهرهبا توجه به اهداف اردو راضی باشند و هم 

 

 اردو: کادر تعیین و اعضا نشیچ ،نامثبت  5.1
 

  اردو: کنندگانشرکتانتخاب و  نامثبت 5.1.3
 و اعضای اردو توسط مسئولین گیردنمیصورت  و فراخوان عمومی نامثبت معمولاًتی آموزشی اردوهای تشکیلا یبرا

 هم در مورد اردوهای تشکیلاتی آموزشی و هم اردوهای تشکیلاتی نیروهای ورودی ؛شوندمیمجموعه انتخاب 

 است. نینچروال  جدید

 -هاایگاهپ ینمسئول – هاحوزه ینلمسئو از: اندعبارت ،دارندبر عهدهاردو را  که شناسایی و انتخاب اعضایمسئولینی 

 .که در ادامه توضیح خواهیم داد هاییکارگروهدلیل تشکیل  ها بهپایگاهو  هاحوزه مختلف هایمعاونت

 رگزاری مصاحبهبه ب ازین و محدود بودن امکانات، شدهانتخابدر صورت بالا بودن تعداد افراد ممکن است  البته

 باشد. هانیازسنجیو  کردهایرو با اهداف، مطابق اعضا،و محدود کردن  برای گزینشمختصر 
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م است بسیار مه رودارندکه پیش  هاییموقعیتشرایط و  قبل از توجیه کردن اعضااردو:  کنندگانشرکتتوجیه 

بهتر است این کار توسط مسئولین اردو انجام گیرد و بدون تعارف نکات  ...بسزایی دارد تأثیرکیفی اردو  و در بهبود

 هانآستند و همکاری بهتر بیشتر ه کنندگانشرکتدانشگاهی که  و یا تجمیع ایناحیهاردوهای  در شود.ازم بیان ل

است  لازم و علاوه بر توجیهات مسئولین اردو،از اهمیت بیشتری برخوردار است  هاآنشدن  هیتوج ،طلبدمیرا 

 دگانکننشرکتای تشکیلاتی نیروهای ورودی که اردوه در ند.هر دانشگاه برای اعضای خود وقت بگذار ینمسئول

مرحله از اهمیت بالایی  نیا نیز برای ما مهم است، هاآنو رضایت  کنندمیآن برای اولین بار این فضا را تجربه 

 برخوردار است.

 :از اندعبارت توجه کنیم هاآناتی که برای توجیه کردن اعضا لازم است به برخی از نک

 و تفاوت آن با دیگر انواع اردوو شانیت اردو  تیجد هداف،وضیح در مورد ات-

 رودمی هاآنتظاراتی که از و ان کنندگانشرکتتوضیح در مورد وظایف -

 هایبرنامهو یادآور بودن این مورد که اعضا متعهد به استفاده حداکثری از  هابرنامهفشرده بودن توضیح در مورد -

 را داشته باشند.و توجه و تمرکز لازم اردو باشند 

لزوم صبر در  بودن ادآوری و ...، انتظارغیرقابلآمدن پیشامدهای  به وجودشرایط اردو و احتمال توضیح در مورد -

 اردو برگزارکنندگانهمکاری با پیشامدها و فضای برخورد با اعضای دیگر و لزوم 

 اردو اهداف ،اصل کهنکته را یادآور شوید این  حتماً شوندمیبرگزار  زیارتی شهرهای در که اردوهایی خصوص رد-

 و بیشتر از آن برای فضای این نوع اردو جایز نیست. برود زیارت تواندمی محدودی تعداد به فرد هر و است

 که برای اردو لازم است همراه داشته باشند. وسایلیبیان  -

 

 نحوه چینش اعضا: 5.1.3

در اردو را طراحی کنیم تا هم نظم برگزاری اردو بیشتر  وقت آن است که چینش اعضا تخاب و توجیه اعضابعدازآن

بیشتر بوده است اشاره  هاآناین سند به سه مدل که تجربه برگزاری  در شود و هم اهداف اردو بیشتر محقق شود.

گری دی هایمدلبا شرایط هر مجموعه  متناسب با خلاقیت، توانمیخواهیم کرد که البته نسخه همگانی نیست و 

 جرا کرد.نیز ا
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 طوربهبا مسئولیت های متفاوت است و همه اعضا  فضای اردو تشکیلاتی عمومی در کل،موازی:  هایکارگروه

و رشد اختصاصی  هامعاونتمهم اینجاست که بهتر است به  حضور دارند اما نکته هاکارگاهو  هاکلاسمشترک در 

ترک را در ه مشبا نقش و وظیف افرادی توانیممیتحقق این هدف  یبرا متناسب با مسئولیت اعضا نیز فکر کنیم.و 

ی رشد کنند و یا برا نیز مسئولیت خود در رشد عمومی، موازاتبهقرار دهیم تا بتوانند  یک گروه با اهداف مشخص

هر گروه با محور  ی، کلاس هااردو اجازه داد آموزشی اگر شرایطو  در آن زمینه آماده شوند. پذیرفتن مسئولیت

 .و برگزار شود شان پیشی تخصص

 

 وجود در تشکلم هایمعاونتب با متناس هاییکارگروه لیتشک ،شودمیبرای تحقق این مهم اجرا مدلی که گاها 

 عموماً ،هاآنکه مسئول  شودمیل تشکی هاییکارگروه هاتشکلموجود در  هایمعاونت بر اساساین مدل  در است.

قبل از برگزاری اردو و با  درزمانی هاگروه لیتشک سطح پایگاه، حوزه و یا ناحیه هستند. در هامعاونتمسئول آن 

  .پذیردمیجه به مصاحبه اعضا صورت و با توو رصد  شناخت اساس بر ،هاگروهانتخاب مسئول کار

این است که فضای کارگاه یا کلاس ها کمی برای دانشجویان با محور فعالیتشان در  از این تقسیم بندی هاهدف 

بهتر است بعد از اردو نیز ارتباطات خود را حفظ کرده و یا در صورت لزوم  هاگروهاین کار البتهتشکل پیش رود. 

 مختصری برای خود ترتیب دهند.تخصصی اردوهای  صورتبه

 اندعبارتمثالی آن  هاینمونهتند که و ناحیه متغیر هس حوزه با توجه ساختار معاونتی هر پایگاه، هاگروهاین کار

 از:

 صورتبه هرکداماست  هاحوزهو  هاپایگاهبا توجه به گستردگی و شیوه برگزاری شامل مسئول کارگروه مسئولین که 

جداگانه/ کارگروه سیاسی / کارگروه فرهنگی / کارگروه علمی / کارگروه آموزش / کارگروه رسانه / کارگروه جهادی 

 و ...

 گیردیماز زمان شکل  ایبازهتشکل در  مأموریتیوجود دارد که طبق اهداف  هاگروهه نوع دیگری از تشکیل کارالبت

کارگروهی اردو را مطابق آن طراحی کنند. مثل  بندیتقسیمسیستم  دهندمیترجیح  هادانشگاهبعضی از  متعاقباًو 

 ...کارآمدی نظام و  کارگروه کارگروه اقتصاد مقاومتی،

 عمومی یضاف ،هاگروهکار این تشکیل بگذاریم نباید که است این کرد توجه آن به باید قسمت این در که ایکتهن*

 بزند. آسیبی اردو عمومی هایبرنامه برگزاری به و بزند به هم را اردو انسجام و
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این  در .رایج شده اجرایی و تازگیبهتند که هسچینش اعضا در اردوها  مدل دیگری ازاردوهای گروهی  گروهی:

گروهی فعالیت  صورتبهنیز و تا پایان اردو  کنندمی نامثبت گروهی صورتبهفقط  اعضا راهمان ابتدا  مدل از

را انجام  هاییپروژه ،بینندمیو یا یک موضوع تخصصی آموزش  در موضوعات مختلف هاگروهاین  خواهند داشت.

 .کنندمی رقابت یا بین گروهی،در گروه خود و در قالب مسابقه و  دهندمی

 

ح و سط هانیازسنجی متعاقباً وجود دارد که ی داوطلب برای اردوبین اعضا حی زیادیتفاوت سط گاها: ایدومرحله

 و  ایناحیهجمعیتی و تجمیعی اردوهای  ازلحاظه در اردوهای گسترد خصوصبه طلبدمی نیز متفاوتی را آموزشی

 

 ،ندزاردوی عمومی به اعضا و کیفیت اردو آسیب می شودمی بینیپیش واقعاً ارد اگرن موای در ،تجمیع دانشگاهی

 یم باکنت افراد را به دو سطح تقسیم برگزاری این اردو لازم اس یبرا .کنندمیبرگزار  ایدومرحله صورتبهرا  اردو

 زیادیتصمیم به عوامل  این البته مجزایی برگزار کنیم. یبرای هر سطح اردو مشخص ومعیارها و ابزار سنجش 

انی لازم، پشتیب مکان و تدارکات مهیاکردنکافی،  مالی، وجود نیروی مدیریتی و وقت توانایی ازجملهد داربستگی 

 . هماهنگی اساتید و ...

 توانیمشرایط و امکانات کافی موجود نیست  ولیاست  توجهقابلمحسوس و  بین اعضا تفاوت سطح کهدرصورتی

و مهارتی مکملی را در اردو و یا بعد از اردو برای افراد با سطح بالاتر در نظر گرفت و یا حتی  تغذیه محتوایی

 برگزار شود را دوپیشرفته بعد از  هایکارگاه

تشکل  الفت اعضای یک که در این قسمت باید به آن توجه کرد این است که این تفکیک به فضای انس و اینکته*

خود را از دست ندهند و همچنین از فضای رشدی برخورد با افراد  نفساعتمادبه ترایینپبا سطح  افراد آسیب نزند،

گروهی  و با ماهیت متشکل بودن و فعالیت شودنمیدر کل چنین تفکیک توصیه  البته .سطح بالاتر محروم نشوندبا 

 .شودمیبرگزار  هادانشگاهدر  ندرتبهکه  هرچنددر یک مجموعه تناقض دارد 

 

 کادر اجرایی اردو: تعیین 5.1.1

ه باما در این قسمت  شوندمیند اردو انتخاب و شروع فرای گذاریهدفاردو از همان اول و قبل از مسئولین اصلی  

ل نبودن در مورد تعطیابتدا که در  راستای نکاتی در .پردازیممیاجرایی اردو  نکاتی مرتبط با تعیین و چینش کادر
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ست ا بهتر ،ین حوزه یا پایگاه در اجرائیات اردو بیان شدر درگیر شدن مسئولتشکل در طول فرایند اردو و کمت

 برای برگزاری اردو تعیین کنیم. افراد مختلف تقسیم کرده و کادر اجرایی رابین هامسئولیت

د بسیار خوب برای رش بسترهایاز  ایحوزهدرون هایکارگاهتوجه داشته باشیم که برگزاری اردوهای تشکیلاتی و 

 اریمبسپزاری اردو را به این معاونت برگ تیمسئول در صورت امکان، توانیممی پس عاونت آموزشی مجموعه است،م

و هم  ناظر به مدیریت اردو خواهند بود( قطعاً ) ی اردو نشودهاریزیبرنامهدرگیر  ازحدبیشتا هم مسئول مجموعه 

ی دیگری در کادر اجرایی هامسئولیتسئول مجموعه کنار م در .باشد شدهفراهمرشدی برای معاونت آموزش فضای 

 از: اندعبارتهستند که 

 :اردو تدارکاتانجام لازم و  زاتیتجه ،موردنیازاقلام  اکردنیمه پشتیبانی 

 :در اردو فرهنگی و تربیتی برای اعضا هایفعالیت یاجرا فرهنگی داخلی 

 :اساتید هماهنگی با و هاکارگاه ،هاکلاسو تنظیم  یطراح آموزشی 

 هاآنگروهی  هایفعالیتو  هاگروهو راهبری کار تیریمد :هاگروهکار ینمسئول 

 

 پرداخته خواهد شد. تفصیلبه هابخش*در ادامه سند به هر یک از این 

 

 ی آموزشی اردوهاریزیبرنامه 5.4

 

 محتوای آموزشی: ریزیبرنامه 5.4.3

 رواقعد صحبت کردیم. مفصلاًاردو تعیین رویکرد  و یازسنجین ،گذاریهدفمورد ضرورت  در ابتدایی، هایبخشدر 

نیازها و اهداف مجموعه آموزشی خوب و متناسب با  ریزیبرنامهبتوانیم  کهآنبود برای  یمقدمات مباحث،همه آن 

-تیعملیا ،محوردانشرا به سه دسته  یآموزشتوجه به گستردگی این حوزه، در ابتدا مباحث  با را داشته باشیم.

 با محوریت یکی عموماً ،آموزشی هایکارگاهیا  هاکلاسکه هریک از  کنیممیتقسیم  اعتقادی-معرفتیو  مهارتی

 .خواهد بود از این سه دسته

 رای ب موردنیازی هاحوزهو دیگر  یاسیس ،یفرهنگ آموزش دانش تشکیلاتی،محتوایی شامل  هایسرفصل

 .یک فعال تشکیلاتی است

 استبیان و  فن ،یمستندساز ی مثل نوشتن،هایهارتممهارتی شامل آموزش  هایسرفصل .... 

 معرفتی شامل آموزش معارف دینی فردی و جمعی است. هایسرفصل 
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در  و کنیممی ستیل که انجام دادیم، هایینیازسنجیبق را ط موردنیازآموزشی در ابتدا موارد  ریزیبرنامهبرای 

ز ا هرکدامدر  شودمیاین مرحله مشخص  در (.شدهبیان هر یک از سه دسته) میسینومیدسته مربوط به خودش 

و مجموعه  هایاولویت اهداف و بعد با توجه بهچه نیازهایی داریم و  تعدادی() یکم ازلحاظآموزشی  هایبخش

 یریزبرنامهکلیت لیست  را انتخاب و (داراولویت) یاولداریم موارد در اردو با توجه محدودیت زمانی که همچنین 

نیم فکر ک هاآنباید در مورد قالب برگزاری عناوین آموزشی و اساتید  بعدازآن .کنیممی را طراحیین آموزشی عناو

 خواهیم پرداخت. هاآنکه در همین سند به 

ه ب توانیدمی که است شدهبیانآموزشی  هایبخشهریک از برای  و با تعداد محدود ی مثالیهایسرفصلدر ادامه 

 .خود از آن الهام بگیرید آموزشیی هاریزیبرنامه در ،اننسبت تشکل خودت

 

 شکیلاتیت هایسرفصل*

 

اصول مبنایی تشکل  -1 

 و  قاآ که به عهده دارد در کلام امام، یتشکیل آن و وظائف ییچرا بسیج دانشجویی، هایآرم آن آشنایی با

و اهمیت  دارندبر عهدهظائفی که نشان دادن جایگاه بسیج و بسیجیان، و باهدفبزرگان )دیگر 

 (شانهایفعالیت

 هانتمعاوو شرح وظائف مسئولیت و  آن اجرایی چارت دانشجویی، بسیجتشکیلاتی ساختار  شنایی باآ 

 

 مبانی تشکیلات و کار تشکیلاتی-2

 زمان انقلاب و هایفعالیتدر زمان ائمه،  وجود تشکیلات هایمصداقعریف کار تشکیلاتی و ضرورت و ت ... 

 دانشگاهی هایتشکلکار تشکیلاتی و مصداق سازی آن در  هایبایسته 

  عملیاتی  صورتبه...(  و پذیریمسئولیت ،پذیریتیولا و رفتار، کلام لاتی )آداب تعامل،اخلاق تشکیبررسی

 صرف بیان فضائل اخلاقی و مسائل شرعی صورتبه نه دانشگاهی در تشکیلات

  کادر سازیتربیت نیرو و 
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 در دانشگاه هاتشکلفعالیت  اتئاقتضا-1

 با یکدیگر و ... هاتشکل، مدیریت روابط و تعامل هاتشکلرق تعریف و بیان ف 

 شورای فرهنگی و ... ،هاکانون هاینامهنییآ ضوابط، آشنایی با 

  شهری،فرهنگی و... / معاونت مقام معظم رهبری، هاددانشگاه نچگونگی ارتباط با مسئولین /

 ادوار هایتجربهشوری و ...به همراه بیان استانی،/ک

 وردنظرم تشکل هایفعالیتدیدگاه و جایگاه تاریخ و همچنین  هاتشکلو  دیاسات ،اریخ مواضع دانشکدهت 

 برای  جزئی صورتبهو تحصیلی  ترمیکو سال  یک یبرا کلی، صورتبهتشکیلاتی  ریزیبرنامهصول ا

 (...و  امحتوگزینش  –قالب  تعیین-ذاریگهدف-یمخاطب شناس-نیازسنجی) اتیاجرائ

  از آن  هر یکدر  ریزیبرنامهچگونگی  وتشکل  در ی مختلفهامسئولیتو  هامعاونتشرح وظایف

 هامسئولیت

 

 ناسی و جذبمخاطب ش-4

  مختلف( هایعرصهبرای  استفادهقابلمخاطب )چگونگی شناخت 

  و جذب گیریارتباطراهکارهای اصول و 

 

 بصیرتی هایسرفصل*

 

 سیاسیدانش -3

 تعریف واژگان و اصطلاحات سیاسی کاربردی 

  ه قانون اساسیناظر به مطالع هاآنآشنایی با جایگاه رهبری و سه قوه مدیریتی حاکم و وظایف 

 آشنایی با کلیات قانون اساسی 

 سیاسی رصد و تحلیل روش 

  فرمایشات این دو بزرگوار تحلیل و خواندن چگونگی و امام و قاآ فکری منظومهآشنایی با 

 ی سیاسی مهم در کشورهای مختلف و ایرانهاگروهو  هاانیجر ،هاحزبنایی با آش 
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 زمان پهلویقبل از سیاسی تا -سیره سیاسی امامان و جریان شناسی تاریخی 

  که در کشور داشتند تأثیراتیآشنایی و چگونگی نقد نظام سلطه پهلوی و عواقب و 

 انقلاب جهانی بازتاب-شبهات آن و هاچالش ،فقیهولایت و فلسفه چرایی انقلاب 

 مختلف هایدولتتاکنون  انقلاب از تاریخی-سیاسی شناسی جریان 

 المللبینروابط  با کشورها در منطقه و فرای آن یرانا روابط دیپلماسی هایسیاست 

 مواجه با آن تجربیات و شناسیتاریخ و شناسیدشمن 

 اهی جنبش دانشجوئی از انقلاب تاکنونتاریخ شف 

  سیاسی تشکل هایفعالیتبرای  ریزیبرنامهو چگونگی شرح وظائف معاونت سیاسی 

  ی هاآسیبو  اقتضااتفضاهای دانشگاهی و شهری و سیاسی دانشجویان در  هایفعالیتچگونگی و ابزار

 آن

 چگونگی جریان سازی سیاسی 

 ایران اسلامی جمهوری یهاچالش و انقلاب اهداف تحقق بررسی 

 و شناسی مسئله-منطقه و کشور موجود شرایط تحلیل ... 

 و کارآمدی نظام... 

 

 فرهنگیدانش -3

  حات کاربردی در این عرصهتعریف واژگان و اصطلای آن و هاحوزهتعریف فرهنگ و 

  حکومتی و نهادهای خصوصی و غیرخصوصی مربوط به فرهنگ کشور هایارگانآشنایی با 

 منظومه فرهنگی امام و آقا 

 (...و  پرستیطانیش ،هافراماسونریها )فرهنگشناسی ضد  آشنایی با جریان 

  فرهنگی در سطح جامعه تا دانشگاه شناسیآسیبچگونگی رصد و 

 هایدولتپهلوی و جریان شناسی فرهنگی ایران در پس  زمان سی فرهنگی قبل از انقلاب،جریان شنا 

 مختلف

  که بر  تأثیراتیکشورهای منطقه و کشورهای غربی و جریان شناسی های مهم آن و  بافرهنگآشنایی

 کشور ما داشتند

 اهو خوابگ دانشگاه و طرح مسئله در سطح جامعه، شناسیبیآس فرهنگی، چگونگی رصد 
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 اثرگذار در فرهنگ جامعه و  هایبخشو دیگر  مایصداوس ،یقیموس ،تئاتر ،نمایس هنر،آشنایی با

 هاآن شناسیآسیب

  هایحلراهو ...و چگونگی یافتن  خانواده فرهنگی وارداتی و اثرات آن بر روی جامعه، هایهجمهآشنایی با 

 هاآنمقابله و مهار کردن 

 جریان شناسی فرهنگی معاصر 

 فرهنگی هایفعالیتبرای  ریزیبرنامهوظائف معاونت فرهنگی و چگونگی  شرح 

  هایشناسیآسیببه و سطح شهر با توجه  خوابگاه فرهنگی در دانشگاه، هایفعالیت هایبایستهاصول و 

 رصد شده

 اجراشدهتوسط مجموعه  حالتابهفرهنگی که  هایبرنامه شناسیآسیب 

  فرهنگی جریان سازیچگونگی 

 ... و 

 

 جهان اسلام و تمدن اسلامی-1

  آن در الگوهای جنبش اسلامی تأثیراتبازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام و 

  هاآنو ...در  هاانقلاب اتفاقات، جریان سازیآشنایی با کشورهای جهان اسلام و 

  ی کشورهای اسلامیهاانقلابآشنایی با منظومه فکری رهبران 

  و  انطالب ،هاتکفیریداشتن )که در کشورهای جهان اسلام  تأثیراتیو  امیضد اسل هایجریانآشنایی با

...) 

  تحلیل  و تاریخچه رویدادهایی که در آن اتفاق افتادهقلب جهان اسلام، بررسی  عنوانبهآشنایی با فلسطین

 مسائل فعلی مربوط به آن

 ،آن هایفرصتو  هاچالش و تحلیل وضعیت منطقه، یبررس چگونگی رصد 

 ایران از  هایتیحما منطقه، هایجنگایران در  نقش از قبیل: ایمنطقهشبهاتی در مورد مسائل  رفع

 کشورهای مظلوم و ...

  دانشجویی صورت گرفته در این حوزه هایفعالیتآشنایی با 

  در حوزه جهان اسلام دمنچگونگی تربیت نیروهای دغدغه 
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 مهارتی: -عملیاتی هایسرفصل*

 

 رسانه-3

  ایرسانهکار و ابزارهای اصول و  ایرسانهسواد 

 در این حوزه هاتشکللیت فعا شناسیآسیبآن و  اقتضائاترسانه،  جریان سازی 

  شخصی و ...( یتقوا سازی، انیجر رصد،) اجتماعی هایشبکه هایفرصتتهدیدها و 

 (نشریات و ... نامهآئینو آشنایی با  آن مدیریتو  شناسیآسیبصد نشریات ) صفرتا 

 فظ پویایی ح برای ریزیبرنامهیک تریبون دائمی و چگونگی  عنوانبهی مدیریت برد تشکل بایدهاو ن بایدها

 آن

 و  نگارش مصاحبه، اصول ،نویسیگزارشو  ادداشتی اصول خبرنویسی،) یخبرنگار هایمهارت

 و ...( نویسیدرست

 ،(...اداری و  هاینامه نوشتن نشریه، یسندگینو مهارت نویسندگی )بیانیه نویسی 

  و یک سال ترمیکو ثبت تجربیات در طول  هابرنامهمستندسازی از 

 

 آفرینینقشو  مطالبه گری-1

 ،و ... مناظره یادگیری اصول فن بیان در مباحثه 

  مرتبط با آن هایمهارتیادگیری اصول نقد و 

 آشنایی با اصول آزاداندیشی 

  و  یفرهنگ مطالبه گری سیاسی، و آفرینینقش لیاتیعم هایشیوهبررسی... 

  تزیسمحیطو  یکشاورز نظام سلامت، یبررس مثل:تخصصی  هایآفرینینقشبررسی اصول و ضرورت، 

 ...علمی و  جهاد اقتصادی، جهاد انسانی اسلامی، علوم صنعت و دانشگاه، ارتباط
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 میدانی شهری هایفعالیت-4

  میدانی در سطح شهر هاییتفعال هایبایستهتعریف و 

 ایهاولویتمیدانی متناسب با  هایفعالیتشناسی و طراحی  مخاطب ،شهری هایفعالیتی هانیازسنجی 

 سطح کشور و شهر ... درو  یاقتصاد ،یاسیس فرهنگی،

 ی اجتماعیهاآسیبدر  فعالیت هایعرصه 

 

 فردی: مدیریت-5

 دی و هم از حیث تعامل با افراد در تشکل ایجاد تعادل سبک زندگی دانشجوی فعال انقلابی هم از حیث فر

 ...غذایی و  میرژ استراحت، زمان ،کار بین خانواده،

  ریزیبرنامهمدیریت زمان و چگونگی 

 

 :اعتقادی-معرفتی هایسرفصل

 

 زنان مطالعات -3

  مقام معظم رهبری در حوزه زنانآشنایی با منظومه فکری امام و 

  مختلف هایعرصهآنان در  آفرینینقشاسلامی و بررسی  یاسوهبانوان  جانبههمهشناخت 

  جهان سطح که داشتند در هاییآفرینینقشآشنایی با جایگاه زنان و 

 سی هویت و شخصیت شناسی زنانبرر 

 ،و ایران غرب آشنایی و بررسی حقوق زنان در اسلام 

 ایران شناسی آن در غرب و جریان و فمینیسم آشنایی با 

 ،گذشته تاکنون از آشنایی با جایگاه زن در غرب 

 بررسی مسائل مربوط به مد و حجاب و تهدیدهای پیش رو 

 بررسی جایگاه خانواده و تهدیدهای پیش رو 

 ،فعلی هایعرصهمقدس و  دفاع بررسی جایگاه و نقش زنان در انقلاب 
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  برای خواهران هاتشکلی هاآسیبو  هافرصتبررسی 

  و یفرهنگ سیاسی، هایعرصهخواهران در  آفرینینقشبرای معاونت مطالعات زنان و  اندازچشمترسیم 

 ...در دانشگاه

 وضوعات کلیم _3

 عناوین کتب شهید مطهری 

  مصباح یزدی اللهآیتعناوین مرتبط کتب 

  سجادیه و... فهیصح ،اغهالبلنهجآشنایی و شیوه خواندن و تفسیر 

 ،و ... یفرهنگ ،یاسیس شیوه تدبر در قرآن و فهم آیات موضوعی اجتماعی 

  تئوری بلکه همراه با مصادیق سبک زندگی اسلامی صورتبه صرفاً آشنایی با سیره زندگانی ائمه البته نه 

 ،و  یلاتیتشک ،یاجتماع اخلاق فردی... 

 دنمهدویت، انتظار و چگونه منتظر واقعی بو 

 هاآننوظهور و چگونگی مقابله با  هایعرفان 

 یادگیری چگونگی پاسخ به شبهات دینی 

  و... 

ید و اسات انتخاب ،اجرایی آن است که برای قالب نوبت بعد از تعیین عناوین منتخب برای محتوای آموزشی اردو،

 .خواهیم پرداخت هاآنه در ادامه به کنیم ک ریزیبرنامه هاآنبرگزاری  چینش

 

 :هاکلاسقالب برگزاری  5.4.3
 

 یا همایشی، استاد محوری هاکلاسمختلفی از قبیل  هایقالبعناوین مختلف آموزشی که در نظر گرفتیم در 

تخصصی بودن آن  زانیم ا توجه به نوع محتوا،که ب اجراستقابل ...کارگروهی و  هایحلقه بحث محور، هایکارگاه

 هایقالبنواع اادامه توضیح  در .قالب انتخاب خواهد شد نوع ،مخاطبان نظرتبادلو میزان نیاز به مشارکت و 

 انتخاب اساتید به تفضیل بیان خواهد شد.آموزشی و 
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 یا همایشی استاد محوری هاکلاس

قالب  از این دارند برای انتقال مطالب قوی و مدیریت خوببیان و نیاز به فن  دهستن ترتخصصیکه  در مباحثی

رسمی برگزار خواهد شد و استاد  صورتبهاردو و  یبرای همه اعضا معمولاً هاکلاسنوع  نیا .شودمی استفاده بیشتر

 هایثبحهمراه با پرسش و پاسخ و خرده  برد البتهکلاس را پیش خواهد  طرفهیکمتکلم وحده و  صورتبه تقریباً

 .میانی کلاس که در محوریت نیستند

 

 از اساتید استفاده کرد. دودستهاز  توانمی اهکلاساین نوع برای برگزاری  

 خصصو ت خاصی تبحر آموزشی ایهزمینه درکه  هستند برجسته استانی و کشوری و سخنرانان اساتیددسته اول 

ا بسیج دانشجویی، مسئولین قبلی خود و ی به ناحیه و یا سازمان توانیدمی لیست این اساتید دارند. برای اطلاع از

 .ی دیگر مراجعه کنیدهاهدانشگامسئولین 

که  این است دعوت از این اساتیدمزیت  هستند کهدانشجویی سازمان بسیج افراد باتجربه در ناحیه و دسته دوم 

 ،ترعملیاتیاساتید  نیا بر آن، علاوه .کندمیا باز ر هاآنبه  بیشترارتباط و مراجعات  راه آشنا شده و هاآناعضا با 

 .کنندمیاهداف ما صحبت و نزدیک به  تریمصداق

ه ک نیز استفاده کنیم .علمی و آفرینینقش هایزمینهدردانشگاه خود  فکرهمو  اللهیحزباز اساتید  توانیممی-

در ... و  هاآفرینینقش ،هاگیریموضع در مواقع لازم هاآنو همراه کردن  هاآنمزیت آن انس و الفت بیشتر با 

 است. دانشگاه

 

 این قسمت باید به آن توجه کرد:کاتی که در *ن

 لاسک درگیر آن شوند و مستمعان و خشک نباشد تا در حین بحث اعضا طرفهیک صرفاً  مباحث ارائهیوه ش 

البته تحقق این مهم به اشتیاق مستمعان و  صرف به یک کارگاه پویا تبدیل شود. همایشی از سخنرانی

 .نیز بستگی دارد هنگام دعوت از ایشاناستاد  توجیه کردنتوسط آنان و مناسب  سؤالاتطرح 

 یکی  که کندمیمستمع را کسل  و را راکد کلاس اتی،دوهای تشکیلاستفاده از سخنرانان معروف در ار اگاه

غیر تکراری و یا  هایبحث و طرح این اشخاص هایسخنرانیموجود بودن صوت  تواندمیاز دلایل آن 

 باشد. عینی
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 ًایرزومه گوش دهیم، هاآناز  یصوت پیدا کنیم. هاآنبه  شناخت کامل قبل از دعوت از اساتید حتما 

و همچنین برای دعوت  کنیم وجوپرس اندکردهان دعوت از ایش قبلاًاینکه از افرادی که و یا  مطالعه کنیم

ن امان اکتفا نکنیم و هر آنچه از این کلاس انتظار داریم را به ایشموردنظربیان عنوان  صرفبهاز ایشان 

 بیان کنیم.

  صلی ومات ازو مل ودهبی دوره رگزاری کلاس براناسب بم آن  طمحی دقت شود که هاکلاسدر انتخاب

 را دارا باشد. هاییدورهچنین 

 

 :محور بحث هایکارگاه

را در  هالاسک اعضا نیاز است،بیشتر و مشارکت  نظرتبادل تجربه،بیان در مباحثی که کمتر تخصصی هستند و به 

طالب هم مری بهتر مباحثه و یادگی ییتوانا که برای تقویت فن بیان، کنندمیبحث محور برگزار  هایکارگاهقالب 

از ناحیه و یا حتی  یدیاسات از ادوار موفق، توانیممیبحث  و انسجام تیهدا برای مدیریت، است. مؤثربسیار 

 .استفاده کنیم دارند توجهیقابلکه توانایی مجموعه فعلی  ینمسئول

 

 *نکاتی که در این قسمت باید به آن توجه کرد:

  همه میدان داده شود و زمینه افرادی در جمع باشند که سعی کنند همه اعضا را به بحث وارد کنند تا به

 رشد برایشان فراهم گردد و اگر خجالتی هستند از همین فضاها شروع به تمرین و مباحثه کنند.

  م هتجربه و ارائه راهکار را  انیب ،شناسیآسیب عملیاتی شویم، هایمصداقوارد  شودمیی که هایبحثدر

 .اعضا بخواهیم از

  هاآنو از  خیلی مهم است هاکارگاهو انسجام بحث در این  تیهدا ت،توجیه شوند که مدیری حتماًاساتید 

 .تسلط دارند موردنظرو همچنین اطمینان حاصل کنیم که به موضوع  رودمیانتظار 

 را  هاآنو  دهدمی هیو روح زهیانگ نفستازه یروهایاست که به ن نیا استاد، عنوانبهدعوت از ادوار  تیمز

داشته باشیم،  هاآنشناخت کافی از  اما باید کندمی دواریام در مجموعه شتریب تیبه رشد و فعال

است  لدلی اینبه  هادقت نیا د.با مجموعه در ارتباط باشن مسئولیتبعد از  ترجیحاً  و باشند اطمینانقابل

 درکه فضای ناامیدی را  منجر به دعوت از ادواری شودکه گاهی انتخاب و هماهنگی عجولانه ممکن است 

مخرب  کوبنده وتاحدی را قبول نداشته باشند و یا حتی  مجموعه و سیستم فعلی کلاس حاکم و مسئولین

 .کنند صحبتهم
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 کارگروهی: هایحلقه

و مدیریت  هامعاونترشد اختصاصی و متناسب با ، معاونتی هایکارگروهتشکیل  ضرورت مورد در ،ازاینپیش

 .یشیمبی اند هاگروهآموزشی این کار ریزیبرنامهبه  ر این مرحله لازم استصحبت کردیم. د هاگروهساختاری این کار

و  هاینیازسنجبا توجه به  لازم است طح دانشگاه یا ناحیه هستندسدر  هامعاونتکه مسئولین  هاگروهمسئول کار 

در اردو  هاگروهی کاربراآموزشی  ریزیبرنامه برای معاونت خود در نظر دارند هااولویتکه طبق  هاییگذاریهدف

 .اصلی آسیبی وارد نکند هایکارگاهو  هاکلاسداشته باشند البته در حدی که به 

 

 شامل موارد زیر باشد: تواندمی هاگروهرویکردهای مباحث کار

  شانهایفعالیتبرای  ریزیبرنامهو یادگیری  هامعاونتتشریح شرح وظایف 

 که  کلی هایبرنامهعلاوه بر  کنندمیعضایی که در اردو شرکت و مهارتی اختصاصی اعضا: ا رشد محتوایی

اختصاصی رشد داشته  صورتبهمعاونت خود نیز  هایکارگروهباید در  شودمیبرایشان در نظر گرفته 

رتی رشد مها یبرا شود. ... محققو  مباحثه ،مستندها ،هاکتاببا  تواندمیمحتوایی اختصاصی  رشد باشند.

 .در نظر گرفت هامعاونتاعضای برای  موردنیاز هایمهارتعملیاتی متناسب با  هایلیتفعا توانمیهم 

ایده فعالیت فرهنگی و پرداخت آن  طرح برای کارگروه رسانه، هرچند مختصرطراحی برد و نشریه  مثل

 ...مسائل سیاسی برای معاونت سیاسی و  لیتحل برای کارگروه فرهنگی،

 شهر و خوابگاه دانشگاه، فضای رصد همچنین و اجرایی هایبرنامه کردن شناسیآسیب چگونگی یادگیری 

 فیدبک و بررسی گذشته هایبرنامه هایگزارش مرور است. هافعالیت ریزیبرنامه برای ایمقدمه که

 به این امر (شودمی توصیه سایت تجربیات قسمت مرورها )آن کاستی و کم و هاضعف درآوردن و هابرنامه

 اهد کرد.کمک خو

 برای ترم و سال آینده در هر کارگروه برای هر معاونت ریزیبرنامه 

 د فعالیت گروهی اعضا را هدف دارد.است که تقویت بع یموردتوجهناب و  هایایدهاز گروهی  هایپروژه 

تند هسعملیاتی متناسب با معاونتی که  ایپروژهدر ابتدای اردو به هر کارگروه  ،توانیممیانجام آن  یبرا

عیارهایی آن را به سرانجام برسانند و بعد با توجه به م بخواهیم تا انتهای اردو هاآنرا تحویل دهیم و از 

 هانآمشارکت اعضا و ...به  زانیم ا،اجر تیفیک ،محتوا ،تیخلاق مثل: گذاریممیکه برای ارزیابی فعالیت 

ز اهریک از اعضای آن گروه امتی گواهی کارنامه تقدیم کنیم و یا به ایهدیهامتیاز دهیم و به گروه برتر 
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بخواهیم  هاآندر ابتدای اردو بدهیم و از  ایجزوهبه هر کارگروه یک  توانیممیمثال  طوربه اضافه کنیم.

محتوای جزوه را به بقیه یاد بدهند و یا یک طرح  ایخلاقانهو یا هر روش  میپانتوم مثل تئاتر، هاییروشبا 

 اجرای آن در دانشگاه طراحی کنند و ...عملیاتی برای 

 

 آموزشی اردو: بخش نکات مهم در  5.4.1
 

 از راهکارهای زیر کمک بگیرید: توانیدمی هاکارگاهو  هاکلاسبودن  مؤثرای مفید و رب-1

 کسع از خلاصه مطالب در اختیار اعضا قرار گیرد و یا در قالب اینوشتهدستآخر هر کارگاه یا کلاس تراکت و یا * 

شویق ت برداریخلاصهبه اعضا را  ترجیحاً . البته بهتر استشود رسمتختهشود و یا نموداری روی  بارگذاری در کانال

امتیازی اضافه  هاآن یدهیم و یا به کارنامه گواهی اردو ایهدیه هاخلاصهبهترین  ادی بافراکنیم و در آخر به 

ه آن توجه داشته باشیم و نگذاریم با گوش دادن ویس کلاس ی است که باید بهایمهارتجز  برداریخلاصه کنیم.

 .یا ...به بعد موکول شود

 کنیم تا آرشیوی بارگذاریدر کانال اردو  توانیممیمثال  طوربهدر اختیار اعضا قرار دهیم  هرروزرا  هاکلاسویس * 

نکته  سر فرصتوش دهند و دوباره گ هابحثجلسات را داشته باشیم و اعضا بتوانند برای یادآوری از صوت 

 .هدفمند داشته باشند هایبرداری

ا ب هادانشگاهو یا بین  هاگروهبین کار مناظره ید.باش خود داشته یهاریزیبرنامهرا در  مناظره برگزاری حتماً* 

ضا ز اعمدیریت بحث و زمان را فراموش نکنید که وقت و انرژی زیادی ا البته .است شدهطرحموضوعاتی که در اردو 

 نگیرد.

و  هاکلاسهای آموزشی ضرورت محتواایجاد احساس نیاز و از نکات مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم * 

که باید  هاییسؤالو طرح  در تشکل موضوعات خلأ هایمصداق انیب است. هاآنقبل از برگزاری  هاکارگاه

 .این امر کمک خواهد کرد ... بهرا بدانیم و  هایشجواب

ندانید و برای درک کامل موضوع و پرداختن به ابعاد کامل آن  شدهطرحم هایبحثکلاس را فقط محدود به * 

از  دتوانیمیمرتبط با آن موضوع را معرفی کنید و حتی جامع و معتبر و مستندهای  هایتیسا کتاب، توانیدمی

 مسابقات در اردو نیز کمک بگیرید. فرهنگی داخلی و برگزاری هایفعالیت
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یادداشت کنید و بعد از  شودنمیبه آن پاسخ کاملی داده  هاگروهو کار هاکلاسو یا شبهات اعضا که در  سؤالات *

برای  هبه افراد شد ایتوصیهکامل برطرف شود و یا حتی اگر  صورتبهتا پیگیر آن شوید  سر فرصتاتمام اردو و 

 رفتند یا خیر اهتوصیهو پیگیری  دنبال حل مسئلهبه پیگیر شویم که  هاآناز  بعداً داشتند،که  ایمسئلهپیگیری 

 

کارگروهی اختصاص دهید تا  هایحلقهو یا بحث محور زمانی را به  استاد محوری هاکلاسبعد از پایان رسمی -2

 تخصصی و عملیاتی در حیطه معاونت خود بحث کنند. طوربهپیرامون همان موضوع 

خش و ب باشدمیعمو صورتبهاردو  هایکارگاهو  هاکلاسالزامی وجود ندارد که اکثر  حتماًتوجه داشته باشید که -3

در کنار  اهقالبزمانی و چینش  بندیمیتقس اختصاص پیدا کند. هاگروهکمی از زمان اردو به فعالیت تخصصی کار

 به اهداف تشکل شما بستگی دارد. کاملاً یکدیگر

وارد  ترراحت اعضا که باشند جنسهم ترجیحاً دیاسات ،اردو در خواهران از برادران حوزه بودن جدا صورتدر -4

 .بحث شوند

 مدرسه کالک

 برای هم. است خوبی جای کالک مدرسه حتماً تانتشکیلاتی یهااردو هایکارگاهو  هاکلاس ریزیبرنامه برای*

 ارهشمما با  بابرای ارتباط . بدهید سفارش را هست تانمدنظر که یهایکارگاه اینکه برای هم و گرفتن مشورت

 .بدهید کارگاه درخواست کالک مدرسه صفحه در یا و بگیرید تماس حتماً 19331251313 کالک مدرسه تلفن

 جنس هک هستند افرادی و دانشجویی هایتشکل التحصیلانفارغ از آن اساتید که است این در کالک مدرسه خوبی

 .بیایند شما کمک به هاحوزه این از یک هر در توانندمی و شناسندمی را تشکیلاتی کار و دانشگاه

 است تهگرف نظر در تشکیلاتی اردوی یک محتوایی نیازهای به توجه با را پیشنهادی هایکارگاه کالک مدرسه خود

 .رادارند برگزاری قابلیت شما نیاز به بسته که

 و ثبت درخواست کارگاه به لینک مدرسه کالک مراجعه کنید: هاکارگاهبرای اطلاع از عناوین *

https://madrese.kalk.ir/ 

 

https://madrese.kalk.ir/
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 مکمل و فرهنگی اردو هایبرنامه 5.5
 

ی آموزشی نیست و لازم است برای رشد هاکلاساری برگز صرفاًکه میدانیم در اردوی تشکیلاتی هدف ما  طورهمان

روحیه و ایجاد نشاط و تنوع در فضای آموزشی  تیتقو دیگر، هایقالببه یادگیری مطالب در  کمک اعضا، جانبهمهه

خی ادامه به بر در .هاستآنفرهنگی داخلی مجری  تیم معمولاًمکمل و فرهنگی نیز تدارک ببینیم که  هایبرنامه

 :پردازیممیمرتبط در این حوزه  هایایدهاز 

ر اردو را د کنندهشرکتقبل از اردو تشکیل دهیم و اعضای  کانالی توانیمیم ی اردو تشکیل دهیم!کانالی برا-1

و بیان  سؤالات ،خوانپیش جزوات ،هابرنامه نیس از اردو یک سری مقدمات و توجیهات، قبل در آن عضو کنیم.

 اردو هم طی زمان رار دهیم و درو...را در کانال ق تشکیلاتی برای ایجاد حس نیاز به یادگیری مطالب خلأهای

 سعک ،مسابقات سؤالات اردو، انگیزخاطرهطنز و  ریتصاو ی تکمیلی،هاکتابو  جزوات صوت جلسات، توانیممی

 ریزیبرنامهبرای کانال و تداوم مطالب  توانمیاز اتمام اردو هم  پس کنیم. بارگذاری و ...را تشکیلاتی هاینوشته

 .اجراستقابلنیز در کانال  شودمیرهنگی که در ادامه مطرح ل و فمکم هایایده کرد.

ی را در هایمکملاست  لازم ،هاکلاسدر  شدهطرحدرک کامل و تثبیت موضوعات م یبرا :آموزشی هایمکمل-2

 فصلاًم بعداًخوب و جامع )در کانال و فضای کافه کتاب که  هایسایتو  جزوات کتب، نظر داشته باشیم مثل معرفی

 ترسادهو هم مفاهیم را  کندمیب و معتبر که هم فضای متنوعی ایجاد یح خواهیم داد( و اکران مستندهای خوتوض

 .کندمیبیان  ترمصداقیو 

بیت نیم به تثک و مصداقی برای اعضا تکرارمسابقات عملیاتی گروهی  صورتبهاگر بتوانیم مباحث را همچنین 

مک ک توانیدمیفرهنگی اردو نیز برای تحقق این امر  هایقالبو دیگر ز فضاسازی البته ا ایمکردهمطالب کمک 

 بگیرید.

سمتی از فضای اردوگاه طراحی کافه کتابی در ق توانیمیم !کتاب این مغفول مانده همیشگی را دریابیم-3

ابع ین منا شودمی) میدهقرار و جزوات خوب و مفید عمومی و تخصصی تشکیلاتی را  هاکتابدر این فضا و  کنیم

تر و انتخاب به هاکتابمعرفی  یبرا .کرد و یا از ناحیه و کتابخانه به امانت گرفت( آوریجمعرا قبل از اردو از اعضا 

 یاوریم.را خیلی کوتاه ب هاکتاباز  و کاربردی یک منو یا آلبوم کتاب درست کنیم و معرفی مختصر توانیمیم ،اعضا

 د را معرفی کنند وی خوبی که خواندنهاکتابطراحی کنیم و از اعضا بخواهیم دیوارکوبی  توانیممیبر آن  علاوه

 کتاب خواندن را یاد نکته برداری و مفید هایوهیش ازدهی بیشتر اعضا در کتاب خواندن،خوب است برای ب ضمناً

 دهیم.
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 هاکتاب ازکوتاه  حلیلت یا برداشت خلاصه، یک کردند مطالعه را هاکتاب که افرادی از توانیممی میان این در

 تاببحث ک حلقه کوتاه در کافه کتاب، هاینوشتهدست ویس در کانال، مثل ارسالمختلفی  هایقالبدر  بخواهیم

 ابینر کتاب آن هایفصل و کنیم انتخاب را یک کتاب مثلاً کرد، نیز اجرا دیگری به گونه را ایده این توانیم و...

 رد و خواندب را فصلیک گروه هر دهیم تا زمان دانشجویان به بازه معقول یک ای ساعت یک حدود و کنیم هاگروه

 و کند انتخاب افراد همه مقابل در ارائه برای نماینده عنوانبه را نفر یک گروه هر باید ساعت یک از بعد پایان

یک فعالیت گروهی و هم  شودمی مرور کتاب یکهم  گونهاین و کند بیان را فصل از آن خود برداشت و خلاصه

 است. شدهانجام

 ترمسلطجزوات  ها وکتابرا به فردی بسپاریم که به نسبت بقیه اعضا به  کافه کتاب مسئولیتلازم به ذکر است که 

 است.

 را تمرین کنیم. اسلامیصحیح و سعی کنیم در مدت اردو سبک زندگی -4

ر نظر اما باید د اعضا نیز قرار گیرد ی مورد غفلتتمرین برای سبک زندگی صحیح و اسلامی مهم است و شاید گاه

هم بخشی از تربیت یک نیروی تراز فردی اعضا زش تشکیلاتی نیست و رشد آمو صرفاًهدف ما داشته باشیم که 

مدت  در کافی استاز اردو صرف این هدف شود بلکه  ایجداگانهانقلابی است البته قرار هم نیست که یک بخش 

توجه  هاآن اجرای به توانیممیمواردی که  ازجمله این نکات را رعایت کنیم. کنیممیندگی اردو که کنار هم ز

 از: اندعبارت کنیم

هم در طول روز -نشاط و ایجاد آلودگیخوابصبحگاهی برای برطرف شدن حس  هایورزشانجام  -

 ،پیماییکوه ،سواریرخهدوچ بال، نتیپ ،فوتبال ،بالیوال مثل:متنوعی انجام دهیم  هایورزش توانیممی

 و ... دارت ،شنا ،پنگنگیپ ،نتونیبدم

دعای  چسباندن اذکار روی دیوار محل مربوطه(: مثلروزانه ) هایفعالیتیادآوری دعاهای مختلف برای  -

 خوابیدن و ...برای  اذکار ،برای وضو و ... سرویس بهداشتیدر  ییدعاها ،غذا خوردن هنگام

 انیپرهیز از گناهان زب ،آداب معاشرت در ینکات یگر برای اصلاح رفتار و رشد فردی.ی به یکدیادآوری نکات -

 و ... غرور کنترل رفتارهای نادرستی مثل عصبانیت، ،مثل غیبت و ...

...  و نمک در اردو استفاده کنیم و سعی کنیم از مواد مضری مثل نوشابه، تریسالماز غذاهای  توانیممی -

 رژیم غذایی سالم را یاد بگیریم.را بشناسیم و  هاآنغذاها و ترکیب درست  طبع ،استفاده کنیم کمتر

 و... گیاهی یداروها ،هانوشدماستفاده از 
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ه زمینورد بررسی قرار دهیم و مرا یاد  از علما و متخصصین بیان شده است رای خواب مفیدکه نکاتی ب -

 فراهم کنیم.نزدیک است که به فضای اردوی ما را  مدلیاجرای 

 .مرا تمرین کنیو ... و یا چگونگی تمرکز پیدا کردن یا کار با رایانه برای مطالعهطرز صحیح نشستن  -

ه عکس نوشت صورتدهیم بهدر دستور کار قرار  توانیممیرا نیز  اشتی و سلامت بدنآموزش مسائل بهد -

 مطالعاتی و ... هایشیف روی دیوار،

 ،بارمصرفیک ظروف در غذا، اسراف .تمرین کنیم اسراف نکنیم که خود نوعی اصلاح الگوی مصرف است -

 و ... کاغذ ،برق

 تا ظرف از اعضا بخواهیم ترجیحاًاستفاده کنیم و  بارمصرفیکاز ظروف  حداقلی صورتبه سعی کنیم -

یم استفاده کن بارمصرفیککاغذی  ظروفاز  همراه خود بیاورند و اگر هم شرایط برای شستشو فراهم نبود

 هم مضر نباشد. زیستمحیطکه برای 

 وردن،و یا قبل از خ بخوریم باهم دودوبهبرای جلوگیری از اسراف غذا اگر میزان هر پرس زیاد است  -

 .کنیم آوریجمعاضافی را  نخوردهدست یغذاها

م هنگا به ،زیستمحیطرا تمرین کنیم و همچنین برای کمک به حفظ  تر و خشک هایزبالهتفکیک  -

 ریآوجمعموجود در آن منطقه رو  هایزبالهدهیم و همگی  زبالهکیسهبه اعضا  توانیممیگردش در طبیعت 

 به انجام این کار دعوت کنیم. توانیممیدیگری هم در آن محل هستند را  هایخانوادهکنیم و یا حتی اگر 

در قرآن  تدبر دعای عهد همراه نماز صبح، خواندن توجه به معنویت و عبادت در اردو را فراموش نکنیم. -

 هایسورهاز و با استفاده  یا مجریان فرهنگی داخلی توسط روحانی اردو وروزانه )در کنار نمازهای 

 ...کوچک و  هایسورهحفظ  مسابقه (،مؤمنانجمعی  هایفعالیتلاتی و یا با مفاهیم مرتبط با تشکی

 

 مسابقات

فضای متنوع و مفرحی ایجاد کنند و هم مکملی باشند برای  توانندمیبسترهایی هستند که هم  ازجملهمسابقات 

از  هاییمثالاین قسمت  در تی.و هم رشد مهار کندمیکه هم به رشد محتوایی کمک  مدنظراهداف آموزشی 

 شود. تروسیع تواندمیمسابقات آورده شده که دایره آن با خلاقیت بیشتر 

 .که برای تثبیت نیاز به تکرار دارند شوندمیعناوین مختلف آموزشی در اردو بیان : تشکیلاتی دانش مسابقات-

 تخصصی هر معاونت و... علاوه بر ایجاد  طلاعاتا رد دانش تشکیلاتی،در مو شدهطرحاز مباحث م مسابقاتی یبرگزار
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 در کانال اردو قرار داده شود تواندمیمسابقه هم  سؤالات. شودمی هاآنتکرار مطالب و تثبیت  باعث فضای مفرح،

 .مطرح شود جمعیدستهو هم در فضای حضوری و 

طراحی کنیم  گروهی صورتبهرا  یعملیات هایمهارت مسابقات توانیمیم عملیاتی گروهی: هایمهارتمسابقات -

 نوشتن برد، یطراح میدانی،-سیاسی هایفعالیت هایایده یطراح مثل طراحی فضاسازی و پک برای یک ایده،

تری در اردوهایی که وقت بیش شودمی یحت . ... پوستر و یطراح کلیپ، ساخت کانال،متن برای یک نشریه یا پست 

ال مث طوربه انجام شود. تریگستردهگروهی در سطح  هایمسابقهاعضا است داریم و هدفمان تقویت بعد مهارتی 

 آن در سطح شهر. سازیپیادهطرح یک ایده توسط هر گروه و 

سبک زندگی افراد را هدف قرار دهیم هم در برادران و هم در  هایمهارتمسابقاتی برگزار کنیم که  توانیممی-

 و ؛در برادرانوسایل و ... ریتعم کردن چوب، اره لاستیک ماشین، کردن باز خواهران مثل مسابقات امور فنی مثل

 خواهران. ... درو یاطیخ ،آراییسفره مسابقاتی مثل آشپزی،

سیاسی در مورد موضوعاتی  هایتحلیل مسابقه طنز اردو، هایموقعیتو یا  انگیزخاطرهمسابقه عکس از لحظات -

 رای اجرا در اردو هستند.ب بررسیقابل هایگزینهخاص و... هم از 

سخنرانان و اساتید در  تأثیرگذارو یا مسابقه جملات ناب و  هاکارگاهو  هاکلاسمحتوای  از سؤالمسابقه طرح -

 کمک کند. هاآندر مرور مطالب و تثبیت  تواندمیهم  کانال

 

 :بازی

قه هم مثل مساب یباز باشید. بازی به فکر اجرای هاکلاسبرای ایجاد فضای مفرح و متنوع برای رفع خستگی از 

 یتی نیز دارند،نکته تربکه  هاییبازی ترجیحاً باشید که  دنبالانبه  پس جنبه آموزش و تربیتی داشته باشد. تواندمی

 با اعمال تغییرات محتوایی اجرا کنید. را معمول هایبازیدهید و یا  انجام

 هایمتنا ب انیمیشن بر روی دوبله تشکیلاتی، کلمات با سازیملهج استفاده کنید: هاآناز  توانیدمیکه  هاییبازی

 تشناخ مختلف، هایقومیتشناخت لهجه برای آشنایی با گویش و لهجه بازی  ،و ... یاسیس ،طنز تشکیلاتی

 ویر حدس کلمه و یا اصطلاح تشکیلاتی که بسته، چشمان با اشیا چیستی حدس ،از روی عکس مشاهیر انقلابی

  صندلی ،مشاعره پانتومیم، ،حدس بزندبا توضیحات ما بپرسد و  سؤالو خود فرد باید  چسبانیممی رادپیشانی اف
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شور بجای میوه و ک فامیل البتهاسم ،سؤالیبیستدر حال پخش صوت بر گوش، با داشتن هدفون  خوانیلب ،بازی

 ...در فضای اسکان و برای پخش  رادیو گروهیعناوین دیگری قرار دهید و اجرای  توانیدی... مو 

 

 هایتفعال خاطرات بحث دوستانه و غیررسمی فضایی در! دهیم ترتیب تشکیلاتی خاطرات بیان هایحلقه -

 فتاریر هایظرافت آموزش و تشکیلاتی تجربیات تبادل هم و ایجادشده مفرحی فضای هم گونهنیا .بیندازیم راه را

 .گیردمی انجام

 

مختلف در  هایرنگاز  استفاده هم جنبه آموزشی. دارده هنری و تلطیف فضا فضاسازی هم جنب فضاسازی:_ 

و محتوای فضاسازی مکملی خواهد بود برای رشد  فضاسازی به تنوع فضای بصری و نشاط اردو کمک خواهد کرد

مختلف تشکل باشد یعنی هم تم  هایمعاونتنشانی از  کنیدمیکه طراحی  ایفضاسازیسعی کنید در  .اعضا

بخشی را قرار دهید که اعضا در طول مختص هر معاونت مطالعات زنان و ...و در هر قسمت  هم یاسی هم رسانه،س

 امتیاز قائل شوید. این کاراردو با ایده و خلاقیت خودشان طراحی کنند و برای 

 "لحظهچند  دببخشی"عنوان سری پوسترهایی با  توانیدیم و اما فرصت آموزش را در اینجا هم از دست ندهید!

 (شودیممتفاوت بودن پوسترها در روزهای مختلف باعث جذب بیشتر ) دیکنروزانه نصب  صورتبهطراحی کنید و 

اشد بسیار گسترده ب تواندمیپوسترها  اتیمحتو .مسابقاتی از طریق کانال برگزار کنید هاآناز محتویات  هرروزو 

 مثل:

 هاگروهکار تخصصی و میعمو صورتبه مدکارآ و خوب هایسایت معرفی

 در قسمت سبک زندگی و ... شدهگفته بسیجی نکات برادر یا خواهر یک زندگی فضای به مربوط نکات گزیده

 دانشگاه محل شهر یا ایدرفته اردو آن در که شهری و بومی یاجتماع فرهنگی، نکات

 یرهس هایخاطره تشکیلاتی، لاتجم سنتی، طب مقدس، دفاعدر  از مدیریت تشکیلاتی داستانی کوتاه؛ هایآیه

 ... و ینی رهخم امام یا ایخامنه امام از یامیپ شهدا،

 هب لازم است، این کار یبرا روزانه است.ارزاق معنوی  شودمیدیگری که منجر به پویا بودن فضاسازی  هایایدهاز 

 ارند.ارزاق را چاپ کنید و در محل خودش قرار دهید تا اعضا برد روزانه اعضا، تعداد
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قرار  موردتوجهکه  است و همچنین محل اجرای آنیز بودن و زیبا بودن فضاسازی *نکته مهم در این قسمت تم

 گیرد.

حرم  مدافعان مقدس، دفاع انقلاب، اردو شهدایو یا دعوت از آنان در فضای  دیدار با خانواده شهدا-

کنیم و سعی کنیم نکات مهم مدنظرمان توسط  از قبل آماده سوا لاتیتلاش کنیم  ترجیحاًدر این دیدارها ... و

 مادر و همسر شهید و ... عنوانبهنقش زن -سبک زندگی-تربیت در خانواده شود چگونگیایشان بیان 

علاوه بر سرود  !آوردمی به وجودی را انتخاب سرود و همخوانی آن در طول اردو شور و هیجانی خاص-

 .کنیدپخشنیز اصواتی را  هاکلاسصبح و شروع برای زمان بیدارباش  توانیدمیواحد اردو 

گروهی تحت عنوان گروه نشاط در نظر بگیریم جهت تغییر حال و هوای  توانیممیحال خوب با گروه نشاط! -

 توانندمیکه این گروه  هاییفعالیت ازجمله ...و  هاآنو دل با اعضا و کمک به  درد انگیزه و هیجان، قیتزر اردو،

و  هاکلاسهنگام شروع  موردنظراز: رهبری خواندن سرود واحد اردو و دیگر سرودهای  اندعبارتداشته باشند 

تربیتی برای  هافعالیتاجرای یک سری از – هابازیاجرای -بیدارباش اعضا-...شعرهای طنز هنگام انتظار غذا و 

 ...بر اعضا و  تأثیر

د داری وبرگشترفتزمان فراغتی که به هنگام د! در اتوبوس یا قطار را از دست ندهی وبرگشترفتزمان -

 یکهصورتبه بلکه ،فشرده صورتبهنه  البته بیان کردیم. تاکنون ی کههایایدهاجرای فرصتی باشد برای  تواندیهم م

 هم داشته باشند. زمان معقولی برای استراحتاعضا 

که در یک کارگروه  یافراد ر گرفتید،برای اعضا در نظ هامعاونت کارگروهی طبقو سیستم  اگر امکانش هست

 ،هاشناسیآسیبدر مورد  بحث هستند را نزدیک هم قرار دهید تا حداکثر استفاده را از زمان داشته باشند.

ردی است که موا ازجمله ...کارگروهی و  هایپروژه آموزشی، هایمکملآموزشی و  هایبحث سالیانه، ریزیبرنامه

 انجام شود. تواندیمبخشی از آن در این فرصت 

 ،است شبخانگیزهکه  پیشین مجموعه هایفعالیتاز  هاییکلیپ پخش فرهنگی که بیان کردیم، هایایدهعلاوه بر 

که  مواردی است ... ازجملهمسابقات و  ،هابازیانگیزشی و اجرای  هایپادکست پخش فیلم همراه نقد آن، پخش

د برای اص دهینکته توجه داشته باشید که زمان رفت را بیشتر اختصاین  به آن فکر کنید.اجرای به  توانیدمی

که هنوز  فرهنگی داخلی هایفعالیتو انجام و توضیحات و توجیهات مربوط به آن  ساختارها ،هاگروهایجاد کار
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، هافعالیت بندیجمعمثل کارهای دستی، برش ارزاق و ... زمان برگشت هم بیشتر اختصاص دهید به  نشدهانجام

 ...و  ماندهعقبانجام کارهای 

 

 تربیتی اردو: هایبرنامه 5.5
 

و رشد مجموعه  اعضا رشد فردی اردو اصلی اهداف از یکی ذکر شد، اردو رویکردهای و گذاریهدف در که طورهمان

 هایقالب تمام در مهم بعد یک درواقع پس ،هستنداین هدف مهم  ارکاناز  و شخصیتی رشد اخلاقی قطعاًکه  است

 صرفاً  را ودخ اردو مسئولین که است امر این برای کافی دلیلی نیا .است تربیتی هایبرنامه ،تشکیلاتی اردوی یک

 را گرییمرب نقش باید که بدانند و نبینند دهدمی انجام را اردو برگزاری کارهای و پشتیبانی که فردی جایگاه در

 قرار و،ارد برگزاری فرآیند در بدانیم که معناست این به یگرمربی. بگیرند عهده بر هامسئولیت این حین در هم

 از یمیزان به کلان تعالی طرح دریکیک هر و شوند ساخته اردو در کنندهشرکت افراد سپس و خودمان ابتدا است

 .رسندب اردو از پیش از تغییر

. هیمد قرار موردتوجه حتماً را نخودما که بدانیم اول باید دلیل همین به .شد تربیت بایدابتدا  بودن مربی برای

 ودشخ که یکس .کنم منتقل توانمنمی هم چیزی باشم نداشته چنته در چیزی هستم اردو مسئول که منی اگر

 هم کسع اثر گاهی بلکه ندارد، فایده تنهانه کند، تربیت را دیگری بخواهد اگر است، نکرده تربیت و نساخته را

 با واندتمی اردو مسئول یک که است ایسرمایه ترینبزرگ خویشتن نفس یهمحاسب و توکل تضرع، ،توسل دارد.

 گوش آویزه گیرندمی عهده بر اردو در را یمسئولیت که کسانی تکتک را این باید دلیل همین به. سازد همراه خود

 خود بتداا باید است، شدهتشکیل آن برای بسیج که مقدسی هایآرمان با تربیت افراد برای که باشند داشته خود

 م،نیستی وجود عالم در مؤثر ما که بدانیم بعدازآن هم و باشیم هاآرمان آن به عامل خودمان و باشیم شدهساخته ما

 ترمی اذ رمیت ما و» که همانا ،اندازدمی دیگران هایدل در را ما عملکرد و رفتار نگاه، کلام، تأثیر که خداست این

 .«رمی الله ولکن

 

و تربیتی در ارد تأثیراتبرای  در عین توجه و مراقبه خود، مسئولین و کادر اجراییتربیتی چیست و  کارو اما 

 باید انجام دهند؟ کارهاییچه

 یگوییمم شودمی کادر اردو ایجاد گفتار و کردار رفتار، در اعضا تغییرپذیری و تأثیرگذاری برای که هاییتلاش آن

و  اخلاقی مباحث عملی تدریس برای هدفمند را خود رفتار مسئول تمامی یک عنوانبه شما یعنی! تربیتی کار
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 این یمجموعه از و! افرادبه  خصوصی تدریس معلم شودمی شما جوارح و اعضا تمام. دهیدمی انجام تشکیلاتی

 .شودمی ایجاد هاآن و رفتاری یاخلاق فکری، رشد اعمال

 ریزیرنامهبیتی در اردوهایتان ترب تأثیراتبتوانید برای  هاآنتا با کمک  در ادامه نکاتی در این مورد بیان خواهیم کرد

 کنید:

 است. تأثیرگذار و عمیق اما غیرمستقیم تربیت اولیه اصول از یکی بودن روخوش و خلق حسن -

 عنوانبه ار ما راگ باشند، داشته دوست راما  و اعضا رفتار ما را بپسندند کهکنیم  رفتار و برخورد ایگونهبه بایدما 

 لاسک صندلی بر هاصبح اگر. خواهیم داشت را الگو نقش شانیبرا باشند، داشته دوستاردو  در و کادر اردو مسئول

 .بود خواهدن هاکلاس آن از ترکم ما کار تأثیر و ارزش شود، تدریس هم رفتار و اخلاق کتاب نصف تئوری

دلیلی بر عدم جدیت و یی و دوستی روخوش ن خلق،توجه داشته باشیم که حس رجا و خوف پاداش و تنبیه

عی و در مواق داشته باشیم و تعریف و تمجید واقع لازم باید پاداشدر م .شودنمیمحکم ما در مواقع لازم  هایواکنش

 سعی کنیم هم در ذهنمان و هم در رفتارمان بر نقاط قوت افراد تکیه کنیم. هم جدیت و واکنش به رفتار نادرست.

 

 رتراحت ... راو  نقدها تذکرات، شودمیما موجب  نشیندلتعادل را باید حفظ کرد اما حسن خلق و رفتارهای اصل  

رخورد ب هاآنو از مقامی بالا با  غرور فکر کنند که از روی قدرت، طوراینبگذاریم در مورد ما  دینبا .از ما قبول کنند

خلق و رابطه دوستانه را حفظ کنیم و در مواقع لازم تذکرات حسن  پس ممکن است با ما لج کنند! چراکه کنیممی

 نماییقدرتداشته باشیم که ما به فکر  توجه بدهیم که بهتر است در خفا و خارج از جمع باشد. هاآنبه هم را 

 نیستیم!

 

 داشتن، اسپ را فرد شخصیت یعنی گذاشتن، احترام یعنی اکرام تربیتی است. تأثیراتاعضا از عناصر مهم در  اکرام

 ددهنمیو کاری که انجام  هاآن برای و گذاشت احترام افراد به باید پس ،کندمی تأمین را افراد روانی نیاز اکرام

 ایدب نگفت و خیلی زیاد جمع جلوی را هایشانعیب نکرد، بزرگ را اشتباهاتشان نکرد، تحقیرشان بود، قائلارزش 

 .ایکرده معیوب را آن کردی موعظه جمع در را اتدینی برادر اگر فرمود. باشیم زبانمان مواظب

 خودشان را کارها همه خواهندمی های... بعضکردن و  اعتماد سپردن، مسئولیت: دارد گوناگونی هایمؤلفه اکرام

  یمهست حساس قدرآن بعد و بریممی سؤال زیر راهم تشکیلاتی کار و آییمدرمی پا از ،شودنمی خوب. دهند انجام
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؛ دهیب انجام خودت باید همیشه پس باشد، نداشته عیبی هیچ باید بدهد انجام خواهدمی مقابل طرف که کاری که

 ماش وقتی. کنی رشد توتا  دادند اجازه ان همدیگر ،شدینمیخودت هم مسئول  تو باشد گونهاین بود قرار اگر و

 ییعن مقابل طرفبه کردن اعتماد ،پذیردیم راهم ریسکش دهیدمی هم تذکر تا دو دهیدمی مسئولیت فردی به

 .او به نسبت کردن اکرام

 

ی هامسئولیتو  هامقامو تکبر در  غرور .شودمیاز مواردی است که باعث مقبولیت ما و اثرگذاری بیشتر ما تواضع 

 شانیریپذاعتاط است که بیشتر از همه در دیدگاه افراد دیگر به آن مسئول، یآفات اخلاقی ناپسند ازجملهمختلف 

و سال دیگر  ایمشدهموقت مسئول و مجری اردو  طوربههم  ما خواهد گذاشت. تأثیرکاری که دارند هم ناو میز

نیم ک نماییقدرتبه یاد بیاوریم که قرار نیست ما  بازهم غرور را کنار گذاشت. دیبا همین اعضا جای ما خواهند بود.

بخواهیم که عیوب ما را هم بگویند و پذیرای  هاآناز  دهیممیم و تذکری عیب اعضا را میگویی یوقت و جولان دهیم.

نگی فره تأثیراتتربیت و  باهدفاست که برای بردگانی که  عجادهمان مسلک امام س نیا انتقاداتشان باشیم.

 ات که عیوب و نک خواستندمی هاآنو از  گفتندمیرا به ایشان  هایشانعیبپرونده داشتند و  خریدندمی

 

 ناچه خوب است همیشه کنار اعضا باشیم مکان استراحتم هااینعلاوه بر  رفتاری را به خود امام نیز بگویند.

 ...بازی و مسابقات و  در تهیه و تدارک غذا همراهشان باشیم، در هستند، هاآنباشد که  جاییهمان

اعضا حداکثر همکاری را با ما خواهند  و شودمیما موجب مقبولیت و محبوبیت ما  تواضع به یاد داشته باشیم،

 داشت.

 اعضای از رنف یک با برخورد در مسئولی که است این مورد بدترین. ببریم بالا نیز را و صبر خود صدرسعه باید

؛ آیدنمی دست به آسانیبه که است گوهری اردو در سنگین کاری فشار به توجه با صدرسعه. برود در کوره از اردو

 هاشواریدو بردباری در برابر  صدرسعه .ندهیم دست از راحتیبه را آن و باشیم گوهر این جستجوی در حتماً بنابراین

عصبانیت شما و برخورد نسنجیده در این شرایط  بساچهقبت داشت از ویژگی هائی است که باید نسبت به آن مرا

و قصوراتی در کار وجود خواهد  هاهماهنگینا مسلماً .شودمیموجب دلزدگی اعضا و هدر رفتن همه زحمات شما 

قصوری  اهگروهمسئول کار ای ،در هر سمتی کندنمیضای کادر فرقی اع اگر صبر کنیم. هاآنداشت که باید در قبال 

 وقتی درهرحال. ببازیم را خودمان نباید داشته باشیم و سنجیده واکنش دهیم. صدرسعهدر کارشان داشتند 

 .ایمپذیرفته هایشبدی و هاخوبی یبا همه را آن ایمگرفتهرعهدهب را کار یک مسئولیت
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در  برای رشدمان توانیممیمهم در مسئولین است که  هایخصلت ازجملهنیز  پذیریولایتو  پذیریمسئولیت

این یر غ در ند،از مسئولین اردو تبعیت کنباید یک از اعضا با هر مقامی  هر نیز در اردو تمرین کنیم. هاخصلتاین 

 در مورد .نماییقدرتالبته نه مستبدانه و با  در صورت لزوم تذکر بدهیمو در خفا با او صحبت کنیم  صورت

ر و د کنیممیاردو دارند را رصد  در ی مختلفی کههامسئولیتمختلف با  افراد ،طورهمینهم  پذیریمسئولیت

یی است که در موردشان خواهیم داشت هاکلاسو  هابحث غیرازبهالبته این موارد  .دهیممیصورت لزوم تذکر 

منفی آن در تشکیلات نیز اعضا را توجیه خواهد  تأثیراتو  پذیریولایتو  پذیریمسئولیتبیان مضرات عدم  چراکه

 .کرد

 در کنار هم تمرین کنیم. اردودر  توانیممیمواردی است که  ازجملهو قانون مداری  پذیرینظمتقویت روحیه 

و انجام هر  هابرنامهدر  موقعبهروزانه دارد که بر اساس آن کلیه افراد موظف به حضور  ریزیبرنامهدو یک ار هر

قررات اردو و م مسئولینو از دستورات  قرارگرفتهو باید در تشکیلات اردو  باشندمی شدهتعیینبرنامه در ساعات 

ز جمع ا تیتبع زمان، تیریمد ،پذیرینظمقویت روح امر موجب ت باشند اینداشته  پذیریاطاعتاردو  شدهتعیین

 .شودمیو قوانین و ...در اعضا 

 

 کوچک برای کارهای تربیتی: هایایدهخرده 

ه تا به اینجا کمواردی  غیرازبه منتقل کنیم، تربیتی لازم است را تأثیرگذاریبرای اینکه بتوانیم مفاهیمی که برای 

برای هم برای شما جالب باشد و هم  هاآناجرای هم هستند که شاید  یموارد ،یمتوضیح داد هاآندر مورد 

 :کنیممیرا در ادامه بیان  هاآنی از هاینمونه ؛ کهداشته باشد نیز تربیتی تأثیرات حالدرعینو  مخاطبانتان در اردو

ندهیم و اظهار کنیم که را تحویل  هاقاشقغذاها را توزیع کردیم  زمان کهسر سفره و آن  توانیممیمثال  طوربه -

 قاشق خودشان را میاورند، ایعده اعضا دیدنی است! هایواکنش کمکماز مدتی  بعد برای این وعده قاشق نداریم!

 ...به اظهار ناراحتی و اعتراض و  کنندمیهم شروع  ایعده ،دهندمیقاشق خودشان را به دوستانشان  ایعده

شان را تحویل هاقاشقو بعد  شودمیضا و نوع برخوردشان در سختی مشخص و صبر اع صدرسعهاینجاست که میزان 

 رفتار خودشان بشوند و برای اصلاح رفتار خود نیز تلاش کنند.دهید تا متوجه 

ب اثر تنها صاح عنوانبهاز کارهای گروهی اسم یکی از اعضا که شاید فعالیت کمتری داشته را  دریکی توانیممی -

بقیه  و شدهبیانفردی که اسمش  که واکنش نجاستیا فی کنیم و یا نمایشی شبیه این.یک خروجی جمعی معر

 در یک مجموعه حل شدن  یعنی تشکیلاتی یعنی مکمل هم بودن، کار .اعضا نکات خوبی را به منتقل خواهد کرد
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و ناملایماتی  هانیناهمگونام بودن و ... شدنمطرحدنبال  یگاه و از استعدادهای هم استفاده کردن برای یک هدف.

 اخلاقی و تشکیلاتی ناپسند است. ازلحاظکه  را پیش خواهد آورد

 عدم ،پذیریولایتمباحثه به خاطر عدم ) ینیچناین هایموقعیتطراحی یک سری مباحثات نمایشی و یا  -

تا  دکنمی مفید است و همچنین به خود اعضا کمکمهم  هایخصلتبی یک سری برای ارزیا (...و پذیریمسئولیت

ر اجرای لازم است د البته بودیم. دنبال آناین همان اثر تربیتی است که به  درواقعنقاط ضعف خود پی ببرند و  به

 تا سوءتفاهم و ناراحتی پیش نیاید.دقت کنید  هاصحنهاین 

 یارهاک ست،انقلابی بوده و ه هایتشکللین بین مسئو حالتابهرسوم قشنگی که از زمان دفاع مقدس  ازجمله -

رای که هم بسرویس بهداشتی و ... شستن ستن،ش لباس ،هاکفشمثل واکس زدن  است ایمتواضعانهمخلصانه و 

را در اعضا نسبت به مسئولین ایجاد  یاز بین رفتن تکبر پنهانی افراد خوب است و هم حس همراهی و همدل

 .کندمی

 بگوییم هر یک توانیممیاخلاقی خودش  هایخصلتبه  رد نسبتبرای شناخت بهتر هر ف و اما یک ایده جالب! -

 اریمگذمیرا در یک محلی  هاصندوق همه کنند و اسم خود را روی آن بنویسند. تعبیه برای خود را صندوقیاز اعضا 

 نیا د.بیندازد توی صندوق آن فرد و تمجید و یا پیشنهادی برای فرد دیگری دار فیتعر تا هر فرد هر انتقاد،

 لازم است. حتماًبرای مسئولین و کادر اردو  صندوق

 

شخصیتی که در تشکلتان و -ی جدی اخلاقیهاآسیبلازم است  ابتدا *اگر قصد برگزاری اردوی تربیتی دارید،

در راستای برطرف  ... راو  مسابقات ،هایباز تربیتی، هایفعالیتاعضای آن وجود دارد را خوب شناسایی کرده و 

 طراحی و مهندسی نیاز دارد. به اردوی تربیتی نیز، پس راحی کنید.ط هاآسیبشدن آن 

 

 اردو پشتیبانی و تدارکات 5.5
 

 یبانیپشت ،شک بدون. است مخاطبین نظر در پرکار و کوشش سخت و جذاب یهاگروه از یکی پشتیبانی گروه

 نمودن هماهنگ. تاس اردو در تشکل اهداف به دستیابی اصلی ابزارهای از یکی ،هافعالیت از قوی و صحیح

 از تدارکاتی حوزه در تخصصی نیازهای تأمین طریق از اجرایی پیشبرد امور در همکاری و مربوط هایفعالیت

 .است کارگروه این وظایف ترینمهم
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 هاسمتق مابقی خلاف گروه این. دارد نقش اردو کردن برگزار کیفی در بسیار است گروه این افراد دوش به که باری

 اعضای ردوا ظرفیت و جمعیت تناسببه. دارد تشکیلاتی و گروهی کارکاملا به نیاز شود هدایت نفر یک اب شاید که

 افراد ابانتخ در دارد، سنگینی پشتیبانی و زیاد موارد تأمین به نیاز شما اردوی اگر. یابدمی افزایش هم گروه این

 فعالیت هب نسبت توجیه ،اخلاقخوش ،صدرسعهو با  صبور کنید که خابافرادی انت تا نمایید بیشتر تأمل گروه این

 .باشند مناسبی جسمی توانایی دارای و گروه

 این وظایف از برخی. است اجرایی صورتبه اردو، یک نیازهای تهیه راستای در گروه این فعالیت مجموعه یعمده

 از: اندعبارت گروه

 دانشجویان کلیه رفاهی طحس افزایش برای مناسب سازوکارهای ایجاد و ریزیبرنامه 

 اردو در فعال واحدهای موردنیاز فنی و اداری ملزومات تأمین 

 و غذایی هایوعده تأمین اردو، اسکان تجهیز مانند) یدانیم هایطرح و تدارکاتی امور مدیریت و راهبری 

 و...( هاوعده میان

  اردو مسئول سوی از محوله امور سایر انجامو 

 .کنیممیحوزه پشتیبانی حائز اهمیت است را مرور  ریزیبرنامه ردر ادامه مواردی که د

 

 اردو اسکان 5.5.3
 

از اردو تنظیم با توجه به اهداف ما و پشتیبانی اردو بوده است  گروه هایدغدغههمواره یکی از انتخاب مکان اردو 

لی قب هایبحثتدادیه ام یاخاص  است و برای یک موضوع دوروزهیک یا  اردو بازه زمانی کهدرصورتی .گرددمی

 خرج و لازم به گرددمیبرگزار داخل یا حاشیه شهر  درفرهنگی بسیج، سپاه و ... هایمجتمعدر  شودمیبرگزار 

 برای اردوی تشکیلاتی اصلی با بازه طولانی، معمولاً ؛ امادر اردوهای کوچک و پرتعداد نیست اسکان هزینه زیاد برای

در  است چراکهاعضا ریزش  از یریهم جلوگآنل مهم یکی از دلایو  شوندمیخارج شهری انتخاب  هایاردوگاه

هم انسجام اردو را برهم میزند و هم از نکات  که ندداشته باش وآمدرفتاردوهای داخل شهری ممکن است اعضا 

 :مانندبازمیفرهنگی و تربتی اردو 

 

 

 نکاتی که در انتخاب اردوگاه باید توجه کنیم:
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 تأمینشوند و هم در کمتر اذیت  اعضاه باشد تا هم مناسبی داشت وهوایآبم که مکانی انتخاب کنی 

 .سرمایش یا گرمایش دچار مشکل نشویم

 ًاز حد ترپیشرفتهو  تربزرگنه  که یطور .که داریم توجه کنیم ایبودجهبه تعداد نفرات اردو و  حتما 

 .کردیم ریزیبرنامهبرایش  ازآنچهانتظار ما باشد و نه کمتر 

 رایب( خواهر دانشجویان الخصوصعلی) دانشجویان اینکه به دقت و توجه کنیم موردنظر مکان به امنیت 

 ...نداشته باشند مشکلی در محل اسکان یا به بیرون وآمدرفت

 مثال طوربه دارد قرار موردبررسی هم اولیه امکانات و وسایل ازلحاظ را اسکان محل باید: 

 و سرمایشی یا گرمایشی وسایل همچنین و خواب وسایل کافی، اندازهبه یبهداشت سرویس و حمام وجود 

... 

 صورت در) هاتخت یا و پتوها ازجمله آن وسایل و خواب هایمکان ،هافرش تمیزی و مکان بودن مرتب 

 (وجود

 کنند آشپزی اعضا وعده، یک برای حتی دارید نظر در اگر آشپزی، به مربوط تجهیزات و امکانات 

 هاسخنرانی و هاکارگاه ،هاکلاس برگزاری برای مناسب هایمکان و مایشه سالن 

  ردوا اهداف به بخش این تیاهم .باشیم داشته وجهت فراغت اوقات برای ورزش و تفریح برای هاییمکانبه 

 زشیور و تفریحی امکانات داشتن دارد تشکل اعضای برای آموزشی بعد بیشتر ما اردوی اگر .گرددبرمی

 هب اردو بودن نزدیک و امکانات این روی دارد تربیتی بعد بیشتر ما اردوی اگر اما است خوب هم لیحداق

 راحت و مناسب تفریح محل که کنیم توجه هم نکته این به .کنیم فکر بیشتر... و پیماییکوه برای کوه

 .باشد داشته خواهران هم برای

 کنار رد دانشجویان تا باشد سالنی صورتبه اسکان محل که است این به اردوهای تشکیلاتی اکثر ترجیح 

که اعضای  کنندمیفضا را طوری طراحی  المقدورحتیباشند و  اردو در گروهی صورتبه و یکدیگر

 و دارند اتاقی صورتبه اردو برگزاری بر ترجیح نیز برخی وجودبااین نزدیک به هم باشند. هاگروهکار

رستورانی نداشته باشد و اردوگاه محیط  ترجیح بر این است که زخوری نیغذا در مورد فضایهمچنین 

 .بخورند غذا اعضا در فضایی دوستانه و سر سفره،

 هامکان از خیلی یشدهتمام قیمت. استآن  قیمت اردو مکان هماهنگی برای هامؤلفه ترینمهم از یکی 

 که است یهایمؤلفه از یکی رداین مو که داشت توجه باید همین خاطر به. است متفاوت زمان برحسب

انی که داریم اسک ریزیبرنامهو ما باید طبق بودجه و  یابدمیتغییر  اردو برگزاری زمان و منطقه به بسته

 .معقول انتخاب کنیم باقیمت
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 از کجا پیدا کنیم؟را  هااردوگاهو اما 

دسترسی پیدا  هااردوگاهبه  توانیممی هاآنو نهادهای مختلفی هستند که از طریق  هاارگانمتعلق به  هااردوگاه

 امداد و ... تهیکم ،احمرهلال ،وپرورشآموزش مستضعفین، بسیج سازمان ،سپاه :ازجمله کنیم

در لینک زیر  توانیدمیمختلف را آماده کرده است که  هایاستان هایاردوگاهالبته کالک لیست یک سری از 

 :ملاحظه کنید

3https://kalk.ir/doc/packages/?ca= 

 

 اردو ونقلحمل 5.5.3
 

به  هچ قطار و هواپیما اگرچه. است نقلیه یوسیله انتخاب مکان، و مقصد تعیین از پس اقدامات ترینمهم از یکی

 به مجهز مبدأها و صدهامق همه اولاً؛ لکن شوندمی محسوب هابهترین جزو امنیت لحاظ به چه و آسایش لحاظ

 .نیستند آهنراه ایستگاه و فرودگاه

 تاس ممکن و باشندمین صرفهبهمقرون و ترگران قیمت ازلحاظ هواپیما خصوصبه وسیله دو این معمولاً ثانیاً

 .نباشد مقدور اردو دوره مسئولین برای آن هزینه تأمین

 جوانب یههم به توجه با .ی نیز هستدیگر نقلیه وسیلهبه نیاز ارقط و هواپیما از شدن پیاده محضبه در اردو، ثالثاً

 برای که مواردی در حتی چون است اتوبوس اردوها ذهاب و ایاب و ونقلحمل برای وسیله بهترین هنوز فوق

 .است هصرفبه بازهم دارد وجود هم شخصی نقلیه وسیله از استفاده امکان اردو در کنندگانشرکت

 دوم هخان مثل مقصد تا مبدأ از و کندمی پیدا را شخصی نقلیه یوسیله حکم که است این ساتوبو بعدی حسن

 مرتباً  اردو نیمسئول ،راحتیبه حتی و شود کاسته افراد پراکندگی از شودمی باعث امر این ؛ واست امن شما

 در آخر، البته .اردوست تیاراخ در امثالهم و مقصد در وگذارگشت ،بازدیدها برای ؛ وکنند سرشماری و آمارگیری

 .کنندمیرا مشخص  ونقلحملوسیله  نوع با در نظر گرفتن همه جوانب، نیمسئول

 و ایاب برای لازم هایهماهنگی پیگیر ویژه را نفر یک شد مشخص اردویتان مخاطب تعداد و هدف ماهیت، وقتی

 هماهنگی وسایل نقلیه به نکات زیر توجه کنید: یبرا .کنید ذهاب

 

 

https://kalk.ir/doc/packages/?ca=3


 

41 
 

 توبوسا هماهنگی برای حتماً نمایید تهیه بیرون هایتعاونی از و دانشگاه امکانات از خارج را اتوبوس است قرار گرا*

 .دیکن بازدید نزدیک از را اتوبوس مسئول فرد

 ند،کن سپری اتوبوس در دانشجویان را زیادی زمانمدت است قرار دارد و دانشگاه با زیادی یفاصله اردو محل اگر*

 طمینانا و کولر یخچال، ،سردکنآب ،هاصندلی بودن سالم تصویری، صوتی وسایل بر زیادی دقت اولیه، ازدیدب در

 هایصوت فیلم و پخش مباحثه، برای را مناسبی فرصت و بستر اتوبوس با اعزام کهازآنجایی. باشید داشته راننده از

 .است اهمیت حائز ربسیا تصویر و صوت سیستم بودن سالم ،کندمی فراهم انقلابی

 یا کی را دانشجویان ظرفیت تعداد الامکانحتی. نمایید حاصل اطمینان دقیق صندلی تعداد از اتوبوس رزرو در*

 .بگیرید نظر در اتوبوس ظرفیت از کمتر نفر دو

 هاوساتوب کیفیت و رفاهی امکانات بودن سطحهم در ،است دستگاه یک از بیشتر اعزامی دانشجویان تعداد اگر*

 هماهنگ یهااتوبوس اگر. نگرندمی ماجرا این به تبعیضی نگاه با افرادی بعضاً  چراکه باشید داشته را کافی دقت

 اختیار در را بهتر اتوبوس خواهران ویژه شرایط و دغدغه به توجه با شود سعی باشندمی کیفیت سطح چند با شده

 .دهید قرار هاآن

 موقعبه حضورمثال  طوربه) .کنید توجیه اردو هدف و اهمیت به نسبت را رانندگان اعزام، از قبل شود سعی*

 ماش برای اردو ابتدای در را بدی تبعات امر این در وی تأخیر که مهمی است نکته اعزام برای در دانشگاه اتوبوس

 .(زد خواهد رقم

 همین رد نیست نزدیک شما ردویا به آن شاگرد و راننده خلقیات و شرایط و است تربیتی شما اردوی بعد یک اگر

 رسیدن عموقبه در توجه مناسب، برخورد. باشید دیگری دستگاه با اتوبوس این کردن جایگزین فکر به امر ابتدای

 .دارد شما اهداف با هاآن کردن همراه در مؤثری گام اتوبوس رانندگان به رفاهی امکانات و غذا

 دارد فقط ممکن است به چند مشکل بربخوریم: پوشانیهم شدهگفتهت در مورد سفر با قطار نیز نکات کلی با نکا

 ایکوپه هایهماهنگینا -الف 

 کنار ،خریممی که هاییواگن و هاکوپه عمدتاً اینترنتی، صورتبه یا مسافرتی خدمات دفاتر از بلیط خرید هنگام

 لدلی همین به. شویممی مواجه زیادی تمشکلا با مسیر طی در و قطار در سوارشدن هنگام و گیرندمین قرار هم

 ندتوامی استان آهنراه اداره از پیگیری یا و شهرمان مسافرتی خدمات دفاتر از یکی با هماهنگی مانند یهایایده

 کند. کمکمان ناهماهنگی کاهش و بلیط تهیه در

 



 

42 
 

 گیت از شدن رد و نامثبت هایهماهنگینا -ب

 وارد آخر لحظات تا حتی و گیردمی صورت اردو از قبل هفته دو تا ماه یک از عمدتاً اردو نامثبت اینکه دلیل به

  آن و داشت خواهد وجود آهنراه گیت از شدن رد و نامثبت برای دیگری مشکل احتمالاً ،کنندمی تغیر افراد

 

 قطار یا آهندر راه نکنیم دقت خاص موارد این به اگر عمدتاً. بود خواهد حاضر دانشجویان با ها بلیط ناهمخوانی

 آهنراه با هماهنگی مورد این در کار نیبهتر شد. خواهیم روروبه جریمه با( مربوطه مسئولین برخورد نوع به بسته)

 .است اردویی-کاروانی صورتبه تعامل و ها بلیط بررسی عدم برای استان

 هاواگن بندی کوپه-پ

 کنار دانشجویان چینش و قطار بندی کوپه نمود، طی باید دمقص تا که زمانی و قطار فضای از بهتر استفاده برای

کاپوی و از همان ابتدا در ت باشند هم کنار تمایل دارند دوستان دیگر طرف از. است اعتناییقابل و مهم نکته یکدیگر

 خود از اردو از پیش توانمی همین خاطر به شودمی نظمیبیهستند که منجر به  هاجابجاییانتخاب واگن و 

 مدنظر خودمان که نکاتی کردن لحاظ با و سؤال شوند، کوپه هم کسانی چه با خواهندمی اینکه مورد در هابچه

شکیل اگر قصد به ت بتهکنیم ال مبادرت اردو از پیش هاکوپه بندیتقسیم به داریم؛ هابچه از که شناختی و داریم

 .ی نزدیک قرار دهیمهاکوپهدر  گروه رااعضای هر کار ترجیحاًمعاونتی داریم  هایکارگروه

 

 تغذیه اردو 5.5.1
 

در اردوهای  بخصوص نی است که در رضایت اعضا از اردو،در پشتیبا توجهقابل هایبخشیکی از  زین تغذیه،

 :دارد وجود متفاوت راه دو غذا در اردو تهیه برایکل  در .است رگزاریتاث ،مدتطولانی

 ایدب مکانی چه از که بدانیم باید ابتدا این مورد برای :اقامت محل شپزخانهآ یا و غذا تهیه هایمکان از غذا هیته 1

 رد تولیدشده غذاهای سلامت و صحت از اطمینان: دارد بستگی عامل چند به تشخیص این نماییم؟ تهیه را غذا

 و دپسنههم منویی داشتن غذا، حمل و جاییجابه برای زیاد مشکل نداشتن و اسکان محل به نزدیکی آشپزخانه،

 این ازجمله اردو یهاهزینه به توجه با مناسب قیمت شود و خورده دانشجویان غالب توسط که غذاهایی طبخ

 .هستند عوامل
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 موارد و نباشد هم گیرهمه شاید که مورد این در اما :آشپز یک بردن همراه و دانشجویان خود توسط غذا هیته _2 

 را زیادی توان و انرژی قطعاً کار این. گیردمی صورت دانشجویان خود طتوس غذا تهیه دهند، انجام را آن معدودی

 بندیزمان یجانبههمه رعایت تا اولیه مواد تهیه از آموزشی. یدر اردوی تشکیلات خصوصبه گرفت خواهد اردو از

 .باشندمی موارد نای یازجمله اردو توان از بخشی گرفتن ترمهم آن از و غذا خوب طعم و مزه تا غذا رساندن برای

 پس !ارزدمی گیردمی شکل آشپزخانه در و همکاری که بین اعضا دوستانه و صمیمی جمع به هااین یهمه اما

به اعضا  شام را هایوعدهسبک مثل صبحانه و بعضی از  هایوعده توانیممیبگیریم  ایمعقولانهبرای اینکه تصمیم 

 هاگروهارک رابین هاوعده توانیممیبهتر  ریزیبرنامه یبرا .حل اقامت تهیه کنیمو نهار و شام را از بیرون یا م بسپاریم

که هم مدیریت زمان، تعاملات و کار  شودمیامر موجب  نیا بسپاریم. هاآنکنیم و مسئولیت را به  بندیتقسیم

اشته باشید که در اردوهای توجه درا ) یاد بگیرند و هم خلاقیت در آشپزی و استفاده حداقلی از امکانات گروهی را

 .تشکیلاتی آموزشی این بخش زمان و توان زیادی از اعضا نگیرد(

 و اما چند نکته:

 با اعضا باشد حتی مسئولین اردو. هاوعدهو پخش غذا و ...برای همه  عیتوز آماده کردن سفره،* 

 مشخصی باشند. هایزمانتوزیع غذا  هایزمان* 

 یابد رواج اردو در عادت این نگذاریم. در نظر داشته باشیم حتماً را شدن جمع مه کنار و سفره حرمت رعایت *

 گردد. خوردن غذا مشغول ایگوشه در خودش برای کس هر که

 

 همینمکمل و فرهنگی  هایبرنامه سبک زندگی صحیح و اسلامی در قسمت در بخش نکاتی در مورد تغذیه* 

 ه کنید.به آن مراجع توانیدمیسند بیان کردیم که 

 

 اردو مالی 5.5.4
 

 راگ. استاردو  برگزاری مسئولین دغدغه همیشه باشد کهمی مالی مسائل اردو برگزاری هایگام اولین از یکی

. باشید الیم منابع تأمین فکر به قراردادید موردبررسی را اولیه نکات بعدازاینکه ایدرفتهگ اردو برگزاری به تصمیم

  خصش خصوصبه دانشگاه مسئولین با را آن کنید سعی دارید دانشجویان اردو برای کاملی و جامع یبرنامه اگر
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 .ریدبگی از دانشگاه را آن از بخشی یا هزینه تمامی اهدافتان، کامل توجیه با و بگذارید درمیان دانشگاه رئیس

 درک برای یاهرم هم باشد مخارج تأمین برای کمکی هم تا کنید تعیین هزینه اردو به ورودی برای توانیدیم

 .باشد اردو در کنندگانشرکت بیشتر اهمیت

 

 اجرای و تدوین و ضبط و ثبت اداری، و مالی امور بر کلیه مستـمر و دقیق نظارت و کنترل سبب به مالی مسئول

 اهمیــت از اردو، درون هایفعالیت بـــــرای موردنیاز تجهیزات و ملـــزومات تأمین اردو، به مربــوط ضوابط

 رافاش با ابتدا از تا دهید کار قرار این مأمور را حسابدار فرد یک ابتدا از کنید سعی پس. است بــرخوردار ایویژه

 مسائل هب بخشیدن نظـــم جهت در مالی کانون یا مسئول. نماید ثبت و پیگیری را مالی اسناد و مسائل جزئیات به

 اردو و تشکل اهـــــداف پیشرفت و پیشبــــرد درراه تا نموده تلاش هانامهآیین و قوانین برتکیه با اداری و مالی

 .است اردو کلیدی و مهم هایبخش از یکی اداری و مالی کانون روازاین. نمایـــد فعالیت

 :اردو مالی مسئول وظایف از برخی

 در صورت لزوم اردو به دانشجویان ورودی شهریه دریافت به مربوط امور کلیه انجام 

 اردو دانشجویی حوادث بیمه به امور مربوط کلیه انجام 

 اردو، جاری یهاهزینه ذهاب، و ایاب سرویس حق ازجمله هاپرداختی به امور مربوط کلیه انجام 

 ...و  تنخواه

 اردو برگزاری مسئول به...(  و هادارائی نقدینگی، ،ایبودجه) یمال هایگزارش ارائه 

 حسابداری استانداردهای ر اساسب مالی هایصورت تهیه بر کنترل و نظارت 

 اردو روی پیش خرجی موارد تمامی کردن لیست 

 و مالی فاکتور اسنادثبت همراه به اردو مالی هایپرونده تشکیل... 

 مالی مسائل ازنظر دانشگاه واحدهای سایر با امورمالی هماهنگی 

 مسئول مقامات به ارائه و موسسه مالی هایصورت تنظیم 
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 تجربیات ثبتو بررسی آن و  لیتحل اردو، شناسیآسیب 5
 

 ثبتاردو و  شناسیآسیباست برگزاری جلسات  لازم بعد از اتمام اردو و با استراحت کوتاهی بعد از برگشت،

لازم است قبل از  البته .یک هفته بعد از اتمام اردو کنیم حداکثرو تجربیات مربوط به اردو را شروع  هایگزارش

و تجربیات در حین اردو توجیه کنیم  هایگزارشمکتوب کردن  درزمینهرا  در اجراییکا نیمسئول برگزاری اردو،

 را تجمیع و مکتوب کنیم. هاآناردو تحویل بگیریم و  کادر اجرایی را از مسئولین هایگزارشاز اتمام اردو  و بعد

 م و نکات لازم را یادداشت نیرا مرور ک کردیم آوریجمعکه از اعضا  هایینظرسنجیدر این مرحله بار دیگر  حتماً

 

 کنیم و با بررسی و تحلیل خروجی شناسیآسیبرا  اردو همراه با کادر اجرایی، ایجلسهدر طی  بعدازآن .کنیم

ت لازم برای تداوم اردو را اتخاذ کنیم و داشتیم تصمیما در نظر و میزان تفاوت آن با برنامه و اهدافی که اردو

ه شناسایی کردیم در اردوی بعد تکرار نشود و همچنین نقاط قوت را همچنان همچنین سعی کنیم نقاط ضعفی ک

 .حفظ کنیم

خودتان مفید  ی بعدیهاریزیبرنامه هم برای چراکهو تجربیات خود را جدی بگیرید  هایگزارش*ثبت کامل 

 هم کرده است کهفرا هادانشگاهکالک بستری برای ثبت تجربیات  سامانه بعد از شما. هاینسلست و هم برای ا

 کمک کند. هادانشگاهمحفوظ بماند و هم به تبادل دانش تشکیلاتی بین  بعد هاینسلتجربیات هم برای 

 

 ستفاده کنید:نیز ا هادانشگاهبه لینک زیر مراجعه کنید و همچنین از تجربیات دیگر  توانیدمی*برای ثبت تجربیات 

https://kalk.ir/experience/list/ 

 

 م اردووتدا 5
 

برای  ریزیبرنامهنوبت به  اردو، و بازدهی و سنجش میزان خروجی تحلیل و بررسیو  شناسیآسیببعد از جلسات 

 هایمانتلاشبرای اینکه  بعدازآناردوی تشکیلاتی جرقه شروع رشد تشکیلاتی ماست و  درواقع .رسدمیتداوم اردو 

این تدا اب در نقش بسیار مهمی دارد.معاونت آموزشی به بعد  نجایازا بود. آن ی داشته باشد باید به فکر تداومثمر

 برگزاری  ل ازقب زمان برگردد بهبعد و را شروع کند  هایابیارز ،برگزارشدهطبق جلساتی که بعد از اردو باید معاونت 

https://kalk.ir/experience/list/


 

46 
 

 

 هابرنامهودند؟ اهداف و رویکردهای ما چه بودند؟ چه بخشی از مجموعه چه ب یهانیازسنجیو  هاشناسیبیآس اردو.

 چقدر موفق بود؟ واقعاًو ی که در این راستا در اردو داشتیم محقق شد هایآموزشو 

 و شناسیآسیبجلسات  شده طبقدر اردو محقق ما  هایبرنامهو  کردیرو باید ببینیم چقدر از اهداف، درمجموع

در این  ریزیبرنامه یبرا کنیم. ریزیبرنامه در قالب تداوم اردو است تا برای آن ماندهباقی چقدرو  تحلیل و بررسی

 مرحله به نکات زیر توجه کنید:

 

  و میزان نیازی که به آن وجود دارد را تعیین کنیم. هاسرفصللازم است دوباره 

 میزان اگر د دارد تعریف کنیم.یمان و نیازی که به آن وجوهاارزیابیبه  با توجهرا  هاآناجرایی  هایقالب 

ازمان اگر نیی مثل مستند و ...فکر کنیم و هایمکملبه سیرهای مطالعاتی و  توانیممینیازمان کم است 

در طول زمان فکر کنیم و از دانشجویان یا  ایجلسهیی چند هاکلاسو  هاکارگاهبه  توانیممیبیشتر است 

اردوی یک یا  توانیممیی است داراولویتو  یجد نیاز اساسی،اگر  ؛ وادوار مسلط به موضوع دعوت کنیم

 .در همان محل دانشگاه بدون تشریفات و ساده برگزار کنیم ایدوروزه

  

 

  است لازم است معاونت آموزشی حوزه، ایدانشکدهاین است که اگر دانشگاه ما چند  توجهقابلنکته مهم و 

پیش ببرد و در کنارش اگر  هادانشکدهبین  زمانهممتحدانه و  صورتبهجلسات و ارتباطات را  نیا

 تص آن اقدامات لازم را انجام دهد.نیاز متفاوتی داشت مخ ایدانشکده

  خود  هایمعاونتو اهداف اختصاصی برای  هانیازسنجیداشتیم که  هاییکارگروهفراموش نکنیم که ما

 هایمسئولان باهمش ببریم که مسئولیت آن رشد عمومی پی موازاتبهد را هم بای هاآنداشتند که تداوم 

 در اردو است. هاگروهکار

  لبخواهید مث هابچهرا از  دهیدمیبهتری سپری شود مطالبی که آموزش  باکیفیتبرای اینکه روند کار 

 هایحلقهدر قالب نوشتن یک متن در مورد یک موضوعی برای نشریه و یا ارائه یک موضوعی برای 

غیرمستقیم ولی در خفا این تذکر را بدهید که  صورتبهکنید البته  سؤالحتی ازشون  و یا ایحوزهدرون

 باشند. هاآموزشهمراه و پیگیر 
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 اردو برای مدیریت بهترنکات کلی  8
 

مبلغی از اعضا بگیرید که برای خرید کتاب  نامثبت موقع ،هاهزینه برآیند گیریدر صورت لزوم و بعد از  -

 استفاده گردد. کندمیدو کمک به کیفیت ار ... کهو 

اماتی و ابه سؤالات هم کمک بگیرید. هاگروهدر طول اردو اعضا را رصد کنید و برای این کار از مسئولین کار -

و  اتیاخلاق گروهی، هایفعالیتمشارکتشان در  زانیم ،کنندمیمطرح  هابحثو  هاکلاسکه در طول 

ونت آموزش تحویل دهید تا برای اشخاص هم اقدامات حاصل این رصدها را تجمیع کنید و به معا...

 آموزشی لازم را انجام دهد.

 

مبسوط ارائه شود تا هر دانشجو متوجه سطح و فاصله خود  طوربه ییدانشجو جیبس هایآرم آن نییبت -

 .گزار است تأثیر اریدانشجو بس یآت هایفعالیتو  هاگرفتن تیبشود. در مسئول

اردوهای تشکیلاتی آموزشی  شد درمختلفی که بیان  هایقالباستفاده کنید در  ااردوهاز ادوار در  حتماً -

 منظوربهشان و در اردوهای تشکیلاتی نیروهای ورودی جدی هایمهارتاستفاده از اطلاعات و  منظوربه

 .و با در نظر گرفتن ملاحظاتی که در قسمت توجیه اساتید به آن پرداختیم هاآنآشنا کردن نسل جدید با 

شده و سعی کنید نکات بیان بررسی هرروز آن را و باشد آن در اردو از انتقادات تا کنید تعبیه را صندوقی -

 برای جلوگیری از  ؛ اماشودهای نظرسنجی نیز انجام میاین کار معمولاً در قالب فرم البته اصلاح شود.

-  

 

ر فردی حرفی دارد بزند و فرم نظرسنجی توانید برای انتقادات روزانه صندوق قرار دهید تا هاسراف کاغذ می

 را برای روز آخر بگذارید.

ال س یبرا انیمختلف دانشجو یهاگرفتن تیمسئول دیبا یلاتیتشک یاردو نیا یدانیم که خروجمی -

د دارد را در وجو جینسبت به بس انیدانشجو نیکه از نگاه ا یمشکلات بگذاریم نیباشد، بنابرا یلیتحص

در انتقاد  ارکتمش نیها خودشان را هم اضافه کنند. اکنند و پیشنهاد انیل اردو بداخ یاجتماعات گروه

تواند یم ردیبگ تیکند که اگر خودش مسئولحس را به دانشجو القا می نیا ،ییدانشجو جیبس یتمام اجزا

و ددر تمام ار نیخواهد کرد؛ بنابرا لیرا تسه انیگرفتن دانشجو تیمشکلات را حل کند و روند مسئول

 .دیحفظ کن انیدانشجو یها را برانقادانه و فاصله از آرمان یفضا

های اولیه را فراموش نکنید و سعی کنید نکات ایمنی و بهداشتی برداشتن داروهای لازم و وسایل کمک -

 را رعایت کنید تا مشکلی پیش نیاید.
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رداشته بیشتری در اردو حضو برای اینکه اردو کیفیت بیشتری داشته باشد و اعضا نیز با تلاش و اشتیاق -

لفی ها و امتیازات مختتواند شامل بخشکارنامه می نیا برای هر فرد در نظر داشته باشید. ایکارنامهباشند 

 یی به سؤالات مسابقهپاسخگو ها،برداریخلاصه :مثال های مختلف به آن اشاره کردیم.باشد که در قسمت

 برای ...ها و بحث های فرهنگی،تیفعال های گروهی،کت در فعالیتمشار زانیم ،اخلاق ها،از محتوای کلاس

ک ها کمتوانید از مسئولینی که قرار بوده اعضا را رصد کنند و همچنین مسئول کارگروهامتیاز دادن می

 بگیرید.

 تبخشد که البته مستلزم این اسقبول به اردو میاعطای گواهینامه به اعضا در پایان اردو رسمیتی قابل -

 های مجموعه استفاده کنید.گیریکه بعدها از این گواهینامه برای یک سری از تصمیم

تعاملات واحد خواهران  یبرا ،شوداردوگاه برگزار می کیزمان در صورت همخواهران و برادران به یگر اردوا -

 ،یانبیپشت نیاست که در این صورت مسئول یارتباط مسئول برادر و مسئول خواهر اردو کاف ،و برادران

به مسئول  شانیکنند و اآمده را با مسئول خواهر هماهنگ میو ...در واحد خواهران مسائل پیش یفرهنگ

 نیهای بباشد که همه هماهنگی نیتان بر اکنند و اقدامات لازم انجام خواهد شد. سعیبرادر منتقل می

نکته توجه داشته  نیردو انجام شود. فقط به ااردو، قبل از موعد ا اتیاجرائ یواحد خواهران و برادران برا

سیمی بی در ارتباطات نشوند بخصوصبه آن حساس  نسبتکه نحوه ارتباط به صورتی باشد که اعضا  دیباش

 .ردیصورت بگ یمسئله شوخ نیبا ا دینگذار نیو همچن

 

 رای قسمت آموزشی اردو:ب 8.3

 

استفاده ... و  یکارگروه محور، بحث ،آموزشی همایشیمختلف  هایقالبسعی کنید در طول یک روز از  

مکملی که بیان کردیم مثل پخش  هایبرنامه البته ایجاد نشود. ایکنندهکسلکنید تا فضای راکد و 

 .در تنوع قالب اجرایی نقش بازی کند تواندمیهم  ...مستند و

ه شرعی همه است که عمومی هستند و وظیف هاکارگاهو  هاکلاساعضا باید توجیه شده باشند که  حتماً 

 شرکت کنند. هاکلاسمنظم در همه  طوربه

است که اولویت معنا پیدا  نجایا زیاد است. موردنیازنگران نباشید که تکثر موضوعی و حجم مطالب  

 .برنامه بچینید و بقیه را به تداوم واگذار کنید خود طبق اولویت و توان پس .کندمی
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وییجامع مدیریت تشکل های دانشج یسامانهکالک؛   

 

 تانآموزشیمکمل و فرهنگی اردو را در راستای اهداف  هایبرنامه !شیدرای فرار بودن مطالب هم نگران نباب 

 اردو بعد از البته .و همچنین دانش افراد به چالش کشیده شود تا مطالب مهم تکرار شود به کار بگیرید

 دیکن یادآوری مختلف هایبهانهبه  مطالب رااز  یسر کی توانیدمی هم

 بخواهید. هاآناز جدی بگیرید و  اعضا را نویسیخلاصه 

 

 برای قسمت فرهنگی اردو: 8.3

یات را قبل از اردو آماده کنید تا در حین اردو درگیر آن وسایل مربوط به فضاسازی و اجرائسعی کنید  

 نباشید.

در راستای  اهفعالیتاز این  توانیدمیفرهنگی نگاه زنگ تفریح و تنوع نداشته باشید بلکه  هایبرنامهبه  

  هایبرنامهزمان  پس تربیتی به آن نگاه کنید.-مکمل آموزشی عنوانبهتفاده کنید و اهداف آموزشی اس

 

آن  هایتأثیرگذاریو  فرهنگی را زمان استراحت اعضا قرار ندهید که هم اعضا اذیت نشوند و هم از اهمت

و  هاسکلامکمل و فرهنگی به  هایبرنامهکاسته نشود و البته به این نکته هم توجه داشته باشید که 

 نزند. ایلطمه هاکارگاه

 حضور اجباری گاها چراکه باشید، نداشته فرهنگی هایبرنامه در اعضا اجباری شرکت و حضور برای اصرار 

و همچنین ممکن  کندمی وارد لطمه دوره آموزشی یهاکلاس در حضورشان کیفیت به هابرنامه این در

 .است به جمع آن برنامه فرهنگی هم آسیب بزند

 رار دارنداص رسانه یا فرهنگی مسئولین شودمی دیده گاهی مثلاً بشکنید! را گیر وپادست و رایج هاینتس 

وانشان مسئولین در ت کاری تراکم و برنامه فشردگی به توجه با کهدرحالی شود توزیع اینشریه هرروز در که

 و زنیسینه و مداحی در افراط یا ؛ وبهتر است قبل از اردو آماده شود ندارد البته الزامی هیچ پس ت،نیس

و فعالیت روی  تأمل و تفکر مثل واجبی کارهای برای زمانی اوقات؛ خیلی که دستازاین هایبرنامه

 .گذارندنمی شان و...هایپروژه

 

 


