
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ت است و آنچه نیست ظروف تهی است آنچه باور است محب

 سخت شرایط در 60 کنگره تفریحی آموزشی اردوی منشور

دل ها را بر هم خیوند داد تا ذرات خراکنده و گرفتار در طوفان ها بتوانند از  ا که اجازه انجام را اعطا فرمود ،سپپپپخاا خداوند ر

نعمت دوباره با هم بودن برخوردار شپوند و هسپتی را در نیسپتی خود و نیسپتی را با هسپتی تازه خود به سپرزمین آباد خداوند 

 بدل نمایند .

شپپاکر خداند ، بنیان کنگره و ، شپپرکت نماییم  60از اینکه بار دیگر فرصپپتی دسپپت داد تا بتوانیم در اردوی سپپراسپپری کنگره 

 تمامی خدمتگزاران هستیم .

الزم اسپپپت که نکات و مسپپپایکی را که تجربه و اندوخته خانزده ، به جهت اینکه بتوانیم اسپپپتفاده بهتری از این شپپپرایط بنماییم 

 ری اردوهای سراسری می باشد را به کار ببریم .سال برگزا

محک خوبی  60آزمونی است که ما می توانیم آموخته های خود را طی سال های حضور در کنگره  ، اردوی سراسری کنگره

 بزنیم .

ه ای است آن حال خوش و آموخته های تاز ه قبولی شخصی داده نمی شود ،  نتیجهنمره ای به ما و یا برگ، برای این آزمون 

اجرای حرمت نیز در  با مکان های دیگر کنگره ندارد و هیچ تفاوتی 60که بدسپپت می آوریم . محیط اردوی سپپراسپپری کنگره 

 آن تفاوتی نمی کند .

صپاد  و جاری می باشپد . احترام به یکایک اعضپا و فرمانبرداری در لنیونها و جایگاه نیز در آن  60همچنین قوانین کنگره 

نظیر اردوبانان ، کمک اردوبانان و شپپهرداردان منط ه ، سپپرخرسپپت لنیون و ... باعد ایجاد شپپرایطی می ، ده های تعریف شپپ

 شود که بهترین نتایج ممکن را برایمان به ارمغان خواهد آورد .

 . در عنوان این اردو آمده ، اردوی آموزشی و تفریحی در شرایط سخت که خود گویای وضعیت و هدف انجام آن می باشد

می باشد ، اما رسیدن به آن تنها در سایه آموزش گرفتن  60لذت بردن و تفریح هرچند یکی از بهترین اهداف اردوی کنگره 

 یعنی نداشتن برخی از امکانات رفاهی است که هرکدام از ما در زندگی از آنها برخوردار هستیم .، و خذیرفتن شرایط سخت 

 یا هتل تفریحی هستیم فراهم شود ،  خوشی و آسایش ما درست مانند زمانی که در منزل اگر بخواهیم به طور کامل تمام شرایط

 ز آنها محروم خواهیم شد .اکنون تجربه نکرده ایم را بچشیم ودر این صورت دیگر نمی توانیم آب میوه های تازه ای را که تا

 در چنین مکانهایی فراهم آوریم .نمی شود تمام امکانات آسایش داخل منزل را  ما هر چ در هم تالش کنیم

 لذا بیشتر از زمانی که در منزل هستیم به ما سخت خواهد گذشت .

مثال یا عبارت تا از خود نگذری به خود نرسی را انشاهللا تجربه خواهیم نمود . با قدری گذشت و فداکاری و خدمت می توانیم 

 محبت را بیش از خیش تجربه نماییم .

در شرایط  60کنگره  ، توجه شما عزیزان را به بندهای منشور اردوی آموزشی تفریحی تجربه ای بسیار خوبشتن به امید دا

 سخت جکب می نماییم .



به درمان و  DSTبا متد  60برای مسپپپپافران و همسپپپپفران سپپپپفر دوم که در کنگره  60اردوی آموزشپپپپی تفریحی کنگره  -1

 .رهایی از اعتیاد رسیده اند ، برگزار می شود 

به دور از افکار افیونی و ، هدف از برگزاری این اردو ، آشنایی مسافران و همسفران با طبیعت و زندگی سالم در طبیعت  -2

 می باشد . 60معتاد کونه و لذت بردن از تفریحات سالم با بهره گیری از آموزش های کنگره 

خت برگزار می شپپود . منظور از شپپرایط سپپخت ، حداقل این اردو در شپپرایط سپپ، همانگونه که در عنوان اردو آمده اسپپت  -3

می  60اسپپپتفاده از تکنولونی و تجهیزات زندگی شپپپهری و قرار گرفتن در چهار چوب نظم و دیسپپپیخکین خان اردوی کنگره 

ی کامل از برگزار می شپپپپپپود ، لذا نظم و حرف شپپپپپپنو 60باشپپپپپپد . این اردو در قالبی از اصپپپپپپول ، قوانین و حرمتهای کنگره 

  کان اصکی آن می باشد .ولین اردو یکی از ارمسئ

بدون ثبت نام و دارا بودن شپپپرایطی که همه سپپپاله برای شپپپرکت در آن ،  60حضپپپور در اردوی آموزشپپپی تفریحی کنگره  -4

 تعیین و اعالم می گردد ، امکان خذیر نخواهد بود .

ابتدا تا انتها شپرکت نمایند . هر گونه حضپور در  بایسپتی اردو را به صپورت کامل از 60شپرکت کنندگان در اردوی کنگره  -5

 اردو خارج از این چهارچوب ف ط با اجازه دیده بان اردو امکان خذیر می باشد .

امکانات ایاب و ذهاب برای رفتن و برگشتن از اردو از قبل توسط اردو محیا می شود . لذا افراد نمی توانند خودسرانه از  -6

صی استفاده نمایند . بدیهی است استفاده از وسایط ن کیه شخصی ف ط با هماهنگی اردوبان مربوطه وسایل ن کیه غیر و یا شخ

 و دیده بان اردو میسر می باشد .

در  60برنامه غذایی اردو توسپپط مسپپئولین اردو از قبل تهیه و تنظیم می شپپود . این برنامه از منوی افطاری های کنگره  -7

غذایی ، به استفاده از مواد غذایی سرد و گرم ) حکه حوله ( خارج از برنامه  شده است ، لذا لگو برداریماه مبارک رمضان ا

خیشپپپپگیری از بیماریهای گوارشپپپپی که به سپپپپهولت بر اردو تاثیر می گذارد ، ممنو  اسپپپپت . شپپپپرکت کنندگان در اردو منظور 

 دو خودداری نمایند .به داخل ارتن الت و حکه حوله ، بایستی از به همراه آوردن مواد غذایی 

 گاز خیک نیک در اردو به منظور حفظ ایمنی چادرها ، اکیداً ممنو  است .و استفاده از به همراه داشتن  -8

موقعیت مکانی اردو به گونه ای است که امکان استفاده از موبایل به دلیل عدم آنتن دهی میسر نمی باشد ، لذا افرادی که  -9

موبایل ، تبکت و فضای مجازی را ندارند ، خیشنهاد می شود از شرکت در اردو صرف نظر نمایند تحمل دوری یک هفته ای از 

مگر در شرایط اضطراری با اجازه دیده بان اردو  ی تماا تکفنی امکان خذیر نیست ؛. بدیهی است خروج از اردو برای برقرار

 دید و خوشایندی باشد .. دوری از تکفن و فضای مجازی نیز به نوبه خود می تواند تجربه ج

ورزش ، بازی و سرگرمی در اردو توسط اردوبانان و منطبق با شرایط طبیعی و فضای باز اردو برنامه ریزی می شود  -10

بازی ها و سپپرگرمی های اردو از نوعی اسپپت که امکان انجام آنها در فضپپاهای خانگی و شپپهری امکان خذیر نمی باشپپد مثل  ،

 به همراه داشتن وسایل بازی از قبیل تخته ، شطرنج ، ور  و غیره در اردو کامال ممنو  است . یل. به همین دلالک دولک 

به همراه داشپپتن تفنش شپپکاری ، لوازم ماهیگیری و یا وسپپایکی که اسپپتفاده از آنها منوط به خروج از اردو می باشپپد ،  -11

 ممنو  می باشد .

لذا خروج از اردو برای  حمام صپپپپپپحرایی در نظر گرفته شپپپپپپده ، دوش ( و  در اردو برنامه هایی برای اسپپپپپپتحمام ) زیر -12

 یست .ستحمام امکان خذیر نا



در اردوی کنگره ، انتخاب چادر و یا قرار گرفتن در کنار دوسپپپپپپپتان خود در یک چادر ، ف ط در داخل محدوده مناطق  -13

اسپپپامی و حروف . اسپپپکان افراد در چادرها طبق  چادر یک منط ه اسپپپت ( امکان خذیر اسپپپت 10شپپپهرداری اردو ) حدودا هر 

 . به استثنای خدر و فرزند که همیشه در یک چادر قرار می گیرند .الفبا انجام می شود

از آنجایی که طبق بند یک منشپپور ، این اردو برای مسپپافران و همسپپفران سپپفر دوم برگزار می شپپود ، لذا ککیه شپپرکت  -14

 ماه از سفر سیگار آنها گذشته باشد . 6رهایی از سیگار را داشته باشند و یا حداقل مدت کنندگان در اردو بایستی نشان 

ککیه شپپرکت کنندگان در اردو بایسپپتی الزاما عضپپو یکی از لنیونهای خدمت در اردو باشپپند زیرا ناهار و شپپام در اردو با  -15

 یون توزیع می شود .ارائه نتون سرو می شود و نتون نیز توسط سرخرست لنیون بین اعضای لن

 10ت ریبا به هر چادر در اردو برخا می شود .  85نفر ( حدود  300با توجه به تعداد شرکت کنندگان در اردو ) بیش از  -16

چادر یک منط ه گفته می شود که مسئول آن شهردار منط ه است و شهردار مسئول چادر های منط ه خود را از بین افراد هر 

 د . شرکت کنندگان در اردو بایستی با مسئول چادر و شهردار منط ه خود در هماهنگی کامل باشند .چادر انتخاب می کن

ل می شود . همچنین در خایان نظافت چادر و محیط اطراف چادر به عهده افراد هر چادر می باشد که توسط شهردار کنتر -17

 مرتب شده از مسئول چادر تحویل گرفته می شود . ، چادر و لوازم چادر مثل زیرانداز و ختو به صورت تمیز واردو

صپپبح  5/6شپپب سپپاعت خاموشپپی و سپپاعت  11سپپاعات خواب و بیداری در اردو مشپپخن می باشپپد . و معموال سپپاعت  -18

سپپپاعت بیداری و شپپپرو  نرمشپپپهای صپپپبحگاهی می باشپپپد . عدم رعایت این موضپپپو  باعد ایجاد مزاحمت برای اسپپپتراحت 

 ی و خواب آلودگی و در نهایت لذت نبردن از اردو می شود .دیگران و همینطور خستگ

مسپپاب ات ورزشپپی اردو یکی از برنامه هایی اسپپت که توسپپط اردوبانان و شپپهرداران مناطق  برنامه ریزی و برگزار می  -19

خود در مساب ات  شود . مساب ات شنا ، تیراندازی با کمان و الک دولک از جمکه آنهاست  . افراد می توانند بر اساا عالقه

 شرکت نمایند و به نفرات برتر نیز جوایز ن دی اهدا می شود .

، حرکات فسپپپتیوال هنری نیز برگزار می شپپپود که شپپپامل مسپپپاب ات شپپپعر ، آواز ، موسپپپی ی ، تئاتر ، در اردوی کنگره  -20

 ن دی اهدا می شود . موزون ، خانتومیم ، ت کید صدا و خطاطی می باشد که به نفرات برگزیده فستیوال جوایز 

بعداز ظهر  5در اردو در همان روزهای یکشپپپنبه ، سپپپه شپپپنبه و خنج شپپپنبه در سپپپاعت  60کارگاه های آموزشپپپی کنگره  -21

شد . کالسها و کارگاه های آموزشی کمک های اولیه و  همزمان با ککیه شعب برگزار می شود و شرکت در آنها الزامی می با

 ظهرها با اعالن قبکی برای عالقه مندان برگزار می شود .خطاطی نیز معموال قبل از 

شپپرکت کنندگان در اردو که از تهران یا شپپهرسپپتان عازم بکده می شپپوند ، بایسپپتی این نکته را مد نظر قرار دهند که در  -22

وند زیرا حاضپپر شپپ دقیه زودتر سپپر قرار خود برای حرکتسپپاعت م ررو حتی چند شپپب حرکت خواب کافی داشپپته باشپپند و در 

اگر دیر برسپپند ا اردو منتظر آنها نخواهد ماند . در حین حرکت اگر تعدادی اتومبیل شپپخصپپی با هم حرکت می کنند بایسپپتی به 

 کنند و ا سرعت مجاز و احتیاط کامل رانندگیطور کامل با اردوبان یا شخن مسئولی که همراه آنان است هماهنش باشند و ب

 ایجاد می کند . لال اختالدر حرکت دسته جمعی کام توقف های بی خبر اجتناب نمایند . زیرا از سب ت و یا

خا از جمع آوری و بارگیری وسایل از اردوخارج می شوند . استراحت کامل ، برای برگشت نیز ککیه شرکت کنندگان همزمان 

 باشد . ز بدور از خستگی و ناراحتین نیدر شب آخر و قبل از حرکت بسیار مهم و تاثیرگذار است تا برگشتما

 ۶۰ کنگره اردوی آموزشپپپهای مهمترین از یکی طبیعت داشپپپتن نگه خاکیزه و طبیعت به نزدن آسپپپیب ، طبیعت به احترام -23

 زباله تنها نه ؛ کنند می ترک ورود هنگام از تر تمیز را مکان آن قطعا کنند اطرا  جایی هر در ۶۰ کنگره اعضپپای. باشپپد می



 طول در و اردو به عزیمت هنگام ، اردو مراحل ککیه در. کنند می جمع هم را دیگران های زباله بککه نمیریزند طبیعت در ای

 بسپپیار ما برای طبیعت در ها زباله نکردن رها  و طبیعت به احترام ، مراحل همه در ، اردو از برگشپپت هنگام در و اردو مدت

 . است مهم

 لوازم شخصی که شرکت کنندگان در اردو می توانند به همراه داشته باشند به این شرح است : -24

درجه ، لذا به همراه داشپپپتن لباا زمسپپپتانی ،  10با توجه به کوهسپپپتانی بودن منط ه و کاهش دمای هوا در شپپپب ها به زیر 

 ف الزامیست .کاله ، جوراب گرم ، ختو یا لحا

حوله ، کاله آفتابی ، عینک آفتابی ، لوازم شنا مثل ن ، شامخو ، صابولوازم بهداشت شخصی شامل مسواک ، خمیردندان ،  

 مایو و عینک . لباا راحتی مثل تی شرت .

 لیوان و قاشق غذاخوری الزامیست ( .لیوان و قاشق ) 

ئولین ه حمل بر امر و نهی و سخت گیری مسه و همه موضوعاتی نیستند کموارد فو  ، ممنوعیت ها ، بایدها و نبایدها ، هم

حافظ ما و اردو می باشپپند تا ، اردو باشپپد .این ها برنامه ریزی اردو برای برگزاری هر چه بهتر اردوی می باشپپد . این نکات 

 بتوانیم در کنار هم با آرامش کامل  از اردو لذت ببریم .

، خیوندمان خیوند محبت اسپپت و اسپپاا کارمان بر مبنای عشپپق ع ل و ایمان . اما معرفت ، هسپپتیم  60همه ما عضپپو کنگره 

هر یک از ما از روی راحت طکبی و سپپالیق شپپخصپپی بخواهیم این عمل سپپالم و عدالت را نیز بایسپپتی مد نظر قرار دهیم . اگر

ل اردو و این با معرفت ، عمل سپپالم و عدالت موارد را ن ض کنیم ، هم به خودمان آسپپیب می زنیم و هم به دیگران و هم به ک

بککه نگهبانی و مرزبانی ، همخوانی ندارد و مسولین اردو از آن جکوگیری می کنند . این نه سخت گیری است و نه امر ونهی 

  از سالمت دسته جمعی ماست .

م هر غذایی دوست داشتیم میل نیدر شرایط سخت برگزار می شود ، سختی آن از این حید است که نمی توا 60اردوی کنگره 

، هر جا که دوست داشتیم بخوابیم و هر طور دوست داشتیم عمل کنیم . این اردو اردوی گذشتن از دوست داشتن ها نیز کنیم

نفری از اعضپپای کنگره هماهنش کنیم و از خواسپپته های  300سپپختی آن این اسپپت که یک هفته خود را با یک جمع  هسپپت .

 م .خود تا حدی بگذری

 ها  هوا کامال گرم می شود و روز و در شرایط طبیعی می گذرانیم . سختی آن این است که یک هفته را در یک کوهستان بکر 

 شب ها کامال سرد و زمستانی ، بایستی ن طه تحمل خود را باال ببریم  و زیاد نازک نارنجی نباشیم .

خش اسپپپپپپپت و امیدواریم با احترام و محبت ، تمامی نکات برگزاری واقعا لذت ب 60یک هفته در جمعی از بهترین های کنگره 

اردو را با رغبت کامل رعایت و عمل کنیم همانگونه که  شپپپپرکت کنندگان در اردوهای قبکی رعایت کرده اند . لحظه لحظه این 

 آن ها را رغم 60ه اردو سپپپرشپپپار از خاطرات شپپپیرین و به یادماندنی اسپپپت که به یمن رهایی از اعتیاد و آموزش های کنگر

 زنیم .می

 60مهم نیسپپت در اردو در چه لنیونی هسپپتیم ، کارمان سپپبک اسپپت یا سپپنگین ، مهم این اسپپت که در بخش دیگری از کنگره 

خدمت کنیم و کارمان را به نحو احسپپن انجام دهیم . هرچه لیاقتمان بیشپپتر باشپپد قطعا بیشپپتر خدمت می کنیم  و هر که بیشپپتر 

 طعاً لذت بیشتری از اردو می برد .خدمت می کند ق

 با احترام 

 عکی خدامی –امین دناکام 


