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 هفتم یهپا یها یورود ژهیو _ روزه یک یاردو طرح

 اردو: یک روز مدت نفر     041مخاطب: تعداد       ها جوانه : باعنوان

 89 نتابستا اول دوره ) س( یالنب حانهیر دخترانه رستانیدب یپرورش معاونت



 اول دوره سال سه زمان مدت(  انداز چشم ( 

 یاسالم انقالب "تراز" مومن دختر آموز دانش تیترب

 قالب در سال سه طول در ادامه در و گردد یم آغاز یتیترب روزه کی یاردو نیا با ها جوانه نام با طرح نیا

 .محقق گردد انداز چشم تا ابدی یم ادامه برنامه و طرح

هدف 

 دیجد سال طول در بهتر یزیر برنامه جهت دیالجد ورود آموزان دانش ییشناسا

ضرورت 

 ) شده ییشناسا یازهاین اساس بر ( سال طول در یتیترب یزیر برنامه جهت آموزان دانش شناخت ( 1

 مختلف یها تیمسئول و سال طول در یها برنامه در آنها یریبکارگ جهت آموزان دانش شناخت ( 2

 مدرسه

یاصل کردیرو 

 نشاط

محتوا 

 هفتم یورود آموزان دانش یشناس بیآس قیطر از یابیوارز یازسنجین و نظر مورد انداز چشم به توجه با

 . میافتی دست ریز نکات به گذشته یها سال

 یحت و یآگاه عدم ، حجاب و دیتقل مرجع و ،نماز نید فروع و اصول و یاعتقاد مباحث بودن کمرنگ(0

 و یاسالم انقالب یمبان و یمبان نوع نیا از یزاریب گاها ومتاسفانه شهدا و عترت و قران یبانم اب ییآشنا

 دیجد یها یورود انیم در یرهبر

  انیب فن ضعف و ییکمرو( 2

 نفس به اعتماد کمبود(3

 یسع دیبا مطلوب تیوضع به موجود تیوضع از اموزان دانش نیا رساندن و حیصح یابیارز جهت در که

 .رساند ینیمع یها شاخص به را آنها شود

که با توجه به شرایط اردو، فقط به مبحث  است شده یبررس ریز بعد 5 در طرح نیا در ها شاخص نیا

 خودشناسی و ارتباطات پرداخته می شود:

 زن جنس فیوظا و خود تیجنس از یآگاه .3، نید فروعات .2،  دیعقا اصول .0: )ینشیب و یاعتقاد(0

 ) خود یسن گروه براساس سلط)ت

 ) باشد استدالل مهارت و انیب صاحب یاول دوره آموز دانش کی دیبا( استدالل و انیب فن (2



 ) آن تیرعا به ملزم .2، یشرع احکام دانستن.0: )یشرع احکام(3

 نیا نمود که شود تیرعا یاسالم اداب و اخالق که باشد یا گونه به دیبا ارتباطات سطح( ارتباطات(4

 ... و دوستان ، معلمان ، خانواده ، خود با ارتباط در یعنی یفرد و یاجتماع صورت دو به اخالق و ارتباط

 ) شود یم فیتعر

 ) خود شتریب رشد جهت در خود ضعف و قوت نقاط شناخت( خود شناخت و یآگاه خود (5

طرح یکل قالب 

 اردو

طرح ییمحتوا قالب 

 (کالس های پرسش و پاسخ )کلبه دوستی(0

 حیتفر و یباز(2

طرح شرح 

ردیگ یم شکل یبند گروه قالب در ها یابیارز و برنامه و کارها یتمام اردو نیا در 

 
 : از متشکل اردو نیا کادر یاعضا

از جمله: دبیران ورزش، مربی بهداشت و مربی آزمایشگاه،    آموزشگاه رانیدب و نیمعاون و مشاور و ریمد

 . باشد یم خدمتگذار و ها کارگاه ژهیو یتخصص دیاسات ، همراه یمرب نام با یتیترب و یفرهنگ انیمرب

 . شد خواهد انیب طرح وستیپ در وضوح به کیهر فیوظا : 1 وستیپ

 با متناسب و منظم یها گروه به راهنما انیمرب نظارت و خود لیم و دلخواه به اموزان دانش ابتدا در(0

نفره از پایه  21گروه  0و  )نفر 021 احتساب با( ه از پایه هفتمنفر 31 گروه 4 به مثال طوره ب تعدادشان

 . شوند یم ها اتوبوس سوار خود یمرب ییراهنما با و شوند یم میتقسهشتم و نهم 

 انیمرب و گردد یم آغاز صبحانه خوردن بعد و ها اتوبوس داخل از یعنی اردو یابتدا همان از یابیارز کار(2

 انیپا تا نامحسوس بصورت را یابیارز دارند دست در و شده آماده قبل از که یابیارز یها فرم به باتوجه

 اردو

)تبصره: با توجه به وقت کم، شرایط اردو و تعداد باالی دانش آموزان شاید به هدف دلخواه . دهند یم انجام

 دسترسی پیدا نشود.(

 . شد خواهد ارائه طرح وستیپ به همراه یمرب یابیارز یها فرم :2وستیپ

 . باشد یم ) هیاختتام 0 و یورزش و یجمع دست یباز 0 و کارگاه 2 ، هیافتتاح 0) شامل طرح نیا( 3

 . گردد یم ارائه وستیپ به هیاختتام و هیافتتاح نیس :3 وستیپ

 : باشد یم ریز شرح به ها کارگاه نیعناو

 )کلبه دوستی( اول کارگاه

 توسط خانم ها مرجان صادقیان و مرضیه حیدری ارتباطات و خودشناسی یها شاخص موضوع با

 ( تو بخاطر فقط( دوم کارگاه

 توسط مربیان همراه احکام موضوع با

 : تبصره



دانش انداختن چالش به و دخترانه هیهد عنوان به نهیائ کی هیهد با است یخودشناس که اول کارگروه 

 اموزان

 . گردد یم آغاز

یمرب توسط آب وانیل با وضو یعمل صورته ب . دارد وضو یبرا آب وانیل به ازین: احکام دوم کارگروه 

و پس از این آموزش، بچه ها به سمت وضوخانه جهت گرفتن وضو میروند تا این رویه  شود یم داده آموزش

و بفهمند که آب باید بر صورت و دست ها جاری شود.   شان نشود که همیشه در هر جا با لیوان وضو بگیرند

 دخترانه جانماز نظر مورد هیهد

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 بازی

 آیتم هر در نفر 5  که است آیتم 5 بر مشتمل بازی این. شود می انجام دقیقه 51 مدت به گروه هر بازی

 ذکر به الزم. دهند می انجام را لیوان و نی بازی و شده منتقل هم به گروه در نهایت، در و کنند می شرکت

 تا خود گروه بین فاصله گروه، اعضای خود انتخاب به نفر 5 آن از نفر یک آیتم، هر اتمام از پس که است

 بعدی، گروه اعضای از یکی به خود دست زدن با و کند می طی شده مشخص بازی یک با را بعدی گروه

 .نماید می اعالم را ها آن کار شروع

 از پس گروه از نفر یک. بزنند طناب 51 باید. است موجود گروه نفر 5 برای طناب 5. زنی طناب: اول آیتم

 بازی راکت بعدی گروه سمت به حرکت حین در و دارد برمی را پونگ پینگ توپ و راکت زنی، طناب اتمام

 .کند می

 .کند می حرکت بعدی گروه سمت به پابکس با گروه از نفر یک. امتداد ریل: دوم آیتم

 .کند می حرکت بعدی گروه سمت به اسکیپ با گروه از نفر یک. پا هم: سوم آیتم

 .کند می حرکت بعدی گروه سمت به حلقه از پرش با گروه این از نفر یک. تعادل تخته: چهارم آیتم

 . لیوان برج و لیوانی ماز: پنجم آیتم

  .(اند ایستاده هم روبروی که نفره 25 گروه دو قالب در نفر 51) لیوان و نی: گروه دو تجمیعی آیتم
 
  مخصوص یها فرم طبق اموزان دانش و گردد یم برگزار موضوع با مرتبط دیاسات توسط ها کارگاه (4

 . شوند یم یابیارز ،مربیان

 . گردد یم ارائه طرح وستیپ به مربیان ژهیو یابیارز فرم :4 وستیپ

 . کنند شرکت حتما یباز1 و کارگاه 2 تمام در دیبا ها گروه

 اول دوره یها یخروج که س یالنب حانهیر دوم دوره آموزان دانش از که است ازین طرح نیا یاجرا در

گردد به هدف بها دادن به دانش آموزان و استفاده از استعدادهای آنان در جهات  استفاده اند بوده زین حانهیر

جدید این مطلب را القا کرد که شما نیز هم چنین با این کار می توان به دانش آموزان ورودی . مثبت و مفید

می توانید از استعدادهای خود در مدرسه نهایت استفاده را داشته باشید و در برنامه ها به کار گرفته شوید و 

حتی بعد از فارغ التحصیلی نیز با مدرسه همکاری نمایید. تمام این دانش آموزان عالوهبر فعالیت های 

 کمک مربی نیز به کار گرفته می شوند.مختص به خودشان، به عنوان 

 قرائت رشته یکشور دار رتبه و قران حافظ و یقار ، رستانیدب یفرهنگ فعال یمیزع نگار خانم

 اردو ظهر اذان اقامه و هیاختتام و هیافتتاح یقار عنوان به



 مدرسه یهنر یفرهنگ مسابقات دار رتبه و یفرهنگ فعال یسعد فاطمه خانم

 اردو بردار لمیف و عکاس، پیکل هیته و اموزان دانش از کننده مصاحبه عنوان به

  زهرا سادات دهقان و حنانه خبیری خانم

 هیاختتام و هیافتتاح انیمجر عنوان به

 خانم فاطمه اخالقی به عنوان کادر نماز

هیاول( برنامه نیس ( 

 فیرد اقدام کننده اجرا/توسط زمان

 مدرسه از حرکت و بندی گروه/   همراه مربیان و پرورشی معاونت/    صبح 03:6 تا 03:6

  یکدیگر با گروهیان هم و مربیان اشنایی و اتوبوسی های برنامه/  مربی/   03:6تا  03:6

 / مربی/ استقرار و صبحانه گروهی 6:تا  03:6

 / افتتاحیه اموزان دانش و پرورشی معاونت و آموزشگاه کادر/  ::تا  6:

به همراه پذیرایی در  بازی و کارگاه اول سری( برنامه اولین/  مربیان و اساتید/  316::تا  ::

  انتهای برنامه(

 کارگاه دوم سری( برنامه دومین/  دبیران ورزش، مربیان همراه ی،پرورش معاونت/  33:6:تا  316::

 )ی به همراه پذیرایی در انتهای برنامهباز و

 نمازخانه مربیان همراه /  و ها گروه/ کارگاه احکام /  3321:تا  33:6:

 / همه / نماز در مسجد ::تا 3321:

 / همه/ نهار و استراحت 1:تا  ::

 / همه / اختتامیه 03:6:تا  1:

 مدرسه سمت به حرکت 1:تا  03:6:

 

 1 شماره وستیپ

 : اردو کادر یاعضا فیوظا

 راهنما یمرب . 1

 درست و قیدق نمودن لیتکم و مناسب یابیارز جهت در اردو یانتها تا ابتدا از آموز دانش کامل یهمراه (

 ) آموز دانش یابیارز یها فرم

 ها کارگاره دیاسات . 2

 نمودن پر ، ها کارگاه از حیصح و بجا یریگ جهینت و مباحث درست لیدرتحل آموزان دانش به کمک(

 دانش انیم یها بحث به دادن مناسب یسو و سمت ، اریاخت در یابیارز یها فرم قیدق و حیصح و کامل

 ) آموزان

  ) نیمعاون مشاور، ، تیریمد( آموزشگاه کادر . 3

 اردو از قبل یکل یها یزیر برنامه . 1

 اردو طول در آموزان دانش و رانیدب کامل ییراهنما و یهمراه . 2



 دیاسات و راهنما انیمرب یابیارز . 3

 ورزش رانیدب . 4

 مسابقات انیپا ها گروه درست یابیارز و شده ارائه یورزش مسابقات مناسب یبرگزار

 رانیدب.5

 آموزان دانش با ییآشنا و اموزان دانش به خود یدرس کتب یمعرف
 

 2 شماره وستیپ

 )انیمرب ژهیو( آموزان دانش یابیارز یها فرم

 . باشد یم متوسط ، ادیز ، کم یابیارز یپارامترها
 

 3 شماره وستیپ
 ردیف امتیاز   

   
در  به بزرگتر سالم کردن

 اولین دیدارها

 ادب

 با اجازه صحبت کردن   

 میان حرف دیگری نپریدن   

   
سرو صدای بیجا و رفتار 
نامتعارف در اتوبوس و 

 کل اردو 

 جلوی پای بزرگترایستادن   

   
احترام به هم گروهی های 
خود)دادنزدن سر دوست 

 خود (

   
خوب صدا زدن دوست 

 خود 

    

   
وضعیت ظاهری  توجه به

)بوی بد ندادن ،اتوکشی 
 لباس ها (

نظم و انضباط و 
 قانون گرایی

   
سرپیچی نکردن از مربی 

 و استاد و قوانین

   
مرتب بودن وسایل 

 شخصی

   

جانگذاشتن وسایل و گم 
نکردن )مصداق کارت 

های هویتی که به بچه ها 
 داده میشه (

   
نظم دهی به  محل 

 صبحانه ناهار
 ،حین ،بعد از صرف قبل

   
احترام به قانون کالس و 

 بازی ها و داوری 

 

   
سازگاری مناسب با محیط 

 )غر نزدن (
 

خصوصیات فردی و 
 شخصیتی

شهامت گفتن حقایق    



 )راستگویی(

   
ناراحت نشدن از هر 
 حرفی )زودرنج نبودن(

   
صبور بودن )عجله 

 نداشتن (
 

 لجباز بودن   

 کنترل خشم    

 تاثیر پذیری و تاثیرگذاری    

 گوشه گیری ) کم رویی(   

   
وسواس )وضو ،شستشو 

 ،حمام (

 پر رویی    

 بلوغ جنسی و جسمی    

 واکنش نسبت به تشویق    

 بی پروایی )جسور بودن (   

 پذیرش اشتباه خود   

 

 کمک به پخش غذا   

 همیاری و همکاری
 

 مشتاق به کارگروهی   

   
کمک به هم گروهی های 

 خود

 اهمیت زمان در همکاری    

     

 خالقیت    

    
 عبودیت

 حجاب و پوشش 
 و حیای ویژه 

 مسئولیت پذیری    

 عالقمندی ها     

    
دارای هدف  و 
 برنامه ریزی 

    

 مشکالت 
 رفتاری 
 گفتاری

 شنیداری 
 ظاهری 

 نهایی مربینظر     

 نظر اساتید     

 نظر نهایی ارزیاب    

 

هیافتتاح نیس 

 توسط دانش آموز، نگار زعیمی قرانقرائت 

 پخش سرود ملی

 )ینیحس خانم(یت محترمریمد صحبت

 مدرسه گذشته سال یها تیفعال یمعرف و ییآشنا پیکل

 جذاب مسابقه



 یپرورش معاونت توسط اردو روز کل هیتوج
 

هیاختتام نیس 

 پخش قرآن و سرود ملی

 ) حجت االسالم والمسلمین علیانژاد ، فرزاد یآقا ( اءیاالنب خاتم مجتمع نیمسئول صحبت

 آموزشگاه انیمرب و نیمعاون و رانیدب و کادر یمعرف

 با توضیحات خانم محمدحسنی مدرسه یپرورش مختلف یواحدها یمعرف و ییآشنا پیکل

 گروه یمرب توسط ستیل ارائه و خود مربوطه واحد انتخاب بابت ها گروه به دادن زمان

 پخش مستند اردو

 تخمین هزینه کل
 )به لایر(

تخمین هزینه 
 واحد )به لایر(

 ردیف درخواست تعداد مورد استفاده

 موجود در انبار 
بازی ها و  -ورزشی 

 مسابقات 
 1 توپ والیبال  3

 موجود در انبار
بازی و  -ورزشی

 مسابقات 
 2 بازیتوپ  5

 موجود در انبار
بازی و  -ورزشی

 مسابقات
 3 طناِب طناب کشی 1

 4 متوسط  تخته وایت برد 3 کارگاه های آموزشی   

 3  کارگاه های آموزشی موجود در انبار
ماژیک وایت برد 
)ابی،سبز،قرمز( 

 عدد 3ازهرکدام 
5 

 1 افتتاحیه و اختتامیه  واحد روابط عمومی مجتمع 
ویدئو پروژکتور و پرده 

 نمایش 
6 

فضاسازی و افتتاحیه   واحد روابط عمومی مجتمع 
 و اختتامیه 

 7 پوشش صوتی اردوگاه  

 9 حق الزحمه اساتید  2 کارگاه ها 1.000.000 2.000.000

 10 حق الزحمه مربیان  6 تمام طول اردو  1.000.000 6.000.000

 11 هندوانه   میان وعده   

 12 خربزه   میان وعده   

 13 چایی و کیک   میان وعده   

 14 بستنی   میان وعده   

 15 نان   صبحانه   

 16 پنیر   صبحانه   

 17 خیار وگوجه  صبحانه   

 11 جوجه )فیله مرغ (  ناهار  

 19 گوجه کبابی  ناهار  

 20 دوغ   ناهار   

 21 برنج   ناهار با اردوگاه   

 

 قالتوفی اهلل من و


