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 ْف اّل الی سْمدّسٍ اّل اتتذاییَ اص صٌ

 ًتایج رٌُی ًتایج هِاستی ًتایج داًشی اُذاف عٌْاًِای فشعی عٌْاًِای اساسی هضوْى

شد
 ف

/ 
ْد

خ
 

 ؽٌاخت خْد  هي کیستن؟

 ظشّسیات فشد: 

تِذاؽت سّاًی -1

 فشد:

 آساهؼ -

 ؽادهاًی -

 تاصی -

 آعایؼ -

 تِذاؽت خغوی-2

زفاظت اص چؾن،  -

 گْػ، دًذاى

 اعتسوام هشتة -

ؽغتي دعت ّ  -

صْست تا صاتْى 

ّ آب آؽاهیذًی 

 عالن

 زك هي ّظیفۀ هي 

 تْخَ تَ خْد 

  فشاُن عاصی هسیػ

آساهؼ تخؼ تشای 

 خْد ّ دیگشاى

  ؽٌاخت داًؼ آهْص اص

 خْد ّظشّسیات فشدی

  ٍآگاُی اص ًیاص تَ پاکیض

 گی خغوی ّ سّاًی خْد

  فِویذى ایي ًکتَ کَ ػذم

ًظافت ّ هشالثت اص خْد 

اس خْاُذ چَ ًتایدی تَ ت

 آّسد.

  َزفع صست هٌْغ ت

هشالثت اص خْد هی 

 تاؽذ.

  آگاُی اص تاصی ُای

 خطشًاک.

  ؽاگشداى تا ساٍ ُای

هشالثت اص تي ّ سّذ 

ّ سػایت ًظافت ّ 

پشُیض اص تاصی 

خطشًاک آؽٌا هی 

 ؽًْذ.

  هی تْاًٌذ ًتایح خْب

ًظافت ّ هشالثت اص 

 خْد سا تش ؽوشًذ.

  َدس ایي هْسد لادس ت

 ی ؽًْذ.اسائَ دلیل ه

  ؽٌاخت هساعي

 ًظافت.

  آگاُی اص لضّم هشالثت

 اص خْد.
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 ّلت ؽٌاعی  ًظن ّ هسّْلیت پزیشی

  ًظن دس کاس ُای

 ؽخصی

 لثاط پْؽیذى -

 ًگِذاسی صسیر -

اص لْاصم خْد ّ 

 ّعایل ؽخصی

 سػایت ًْتت 

  تَ ػِذٍ گشفتي اًدام

 کاس ُای ؽخصی

  اًدام هشتة کاس ُای

 خاًگی هکتة

  تْخَ تَ صسثت ُای

 هادس ّ تضسگاىپذس ّ 

  َایداد تؼِذ ًغثت ت

 دیگشاى

  َتؾْیك ؽاگشداى ت

خْد کفایی دس اهْس 

 ؽخصی

  دلت دس ّلت ؽٌاط

 تْدى

  داًؼ آهْصاى دس هی

یاتٌذ کَ اص صهاى ّ دس 

فشصتی کَ دس ُش همطغ 

دس اختیاس ؽاى اعت تَ  

 ًسْ ازغي اعتفادٍ ًوایٌذ.

  داًؼ آهْصاى دس هی

یاتٌذ کَ تَ تؼِذات ؽاى 

 تاؽٌذ.ّفاداس 

  اص تعییغ ّلت ّ زمْق

دیگشاى خْد داسی هی 

 کٌٌذ.

  چگًْگی تؼِذات

ؽخصی سا تیاى کشدٍ 

 هی تْاًٌذ.

  ٍکاس ُای عپشدٍ ؽذ

تَ خْد سا دس ّلت 

تؼییي ؽذٍ اًدام دادٍ 

 هی تْاًٌذ.

 ًٌظن دس کاس  ۀدس صهی

ُای سّصهشٍ ّ 

هغّْلیت ُایؾاى 

صسثت کشدٍ هی 

 تْاًٌذ.

  َدسک دسعت اص هغأل

غّْلیت ًظن ّ ه

 پزیشی دس صًذٍ گی.

  دسیافت زمیمی اص

عپشدى تؼِذ ًغثت تَ 

 خْد ّ دیگشاى.

شد
 ف

 /
د 

ْ
خ

 

عضت ًفس ّ کشاهت 

 اًساًی
  تؼشیف اخوالی اص

ػضت ًفظ ّ کشاهت 

 اًغاًی

 ازتشام تَ خْد 

  ُوۀ اًغاى ُا یکغاى

 آفشیذٍ هی ؽًْذ

  دس ًظش گشفتي

 ؽخصیت ُوۀ افشاد

  َسفتاس ًیکْ تا ُو

عاالى ؽاگشداى، خْسد

ّ ازتشام تَ ؽخصیت 

 آًِا

  پشُیض اص تُْیي ّ تی

 زشهتی تَ دیگشاى

  پشّسػ سّزی

 سفتاسی ؽاگشداى

  تشّیح ازتشام هتماتل

 تَ یکذیگش

  اػتواد تَ خْد

 داؽتي

  ّ آگاُی اص افکاس

 اًذیؾَ ُای ُوذیگش

  ٍؽاگشداى تا کؾف ّ آگا

ؽذى ػضت ًفظ ازتشام 

 تَ خْد سا هی آهْصًذ.

 شام دس هی یاتٌذ کَ ازت

گزاسدى تَ دیگشاى دس 

ّالغ ازتشام گزاسدى تَ 

 خْد اعت.

  اص استکاب اػوال صؽت

ّ تُْیي تَ اًغاى ُای 

دیگش دعت هی کؾٌذ. ّ 

دس سفتاس ؽاى دلت 

 تیؾتشی هی کٌٌذ.

  ؽاگشداى هی تْاًٌذ دس

ایي صهیٌَ تا هؼلن، 

ّالذیي، ُوصٌفاى ّ 

دیگش دّعتاى خْد 

 صسثت کٌٌذ.

  هی تْاًٌذ تَ زشف دل

صٌفی ُای خْد ُو

تْخَ کٌٌذ ّ تا آى دس 

ایي تاسٍ تَ گفتگْ 

 تپشداصًذ.

  ٍهی تْاًٌذ دس ایي تاس

 خولَ تغاصًذ.

  دسک ّ دسیافت

 اهکاًات دسًّی فشد.

  تؼوك تیؾتش دس سفتاس

فشدی ّ ًتایح هثثت ّ 

 هٌفی اػوال.
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 آداب عالم کشدى  آداب ّ اخالق اجتواعی

 ساعت گْیی 

 هسثت تَ دیگشاى 

 تی تا افشاد دّع

 ؽایغتَ

 ًیک اًذیؾی 

 دسعت کاسی 

 دیگشاى پشُیض اص آصاس 

 َسػایت زك ُوغای 

 لذس داًی اص ُوذیگش 

  تشتیت اخاللی

 سفتاسی ؽاگشداى

 آداب چیغت؟ 

  تَ خا آّسدى آداب 

  سػایت زمْق

 دیگشاى

  تشتیت رُي ّ سّاى

 ؽاگشداى 

  ؽاگشداى یاد هی گیشًذ

کَ اخالق اختواػی ّ 

اس سفتاس ّ کشداس ّ پٌذ

صسیر چیغت ّ چَ 

 پیاهذ ُای خْتی داسد.

  آًِا تا هْاصیي آداب

اختواػی آؽٌا ؽذٍ اص 

سفتاس ًاپغٌذ خْد داسی 

 هی کٌٌذ.

  اص غشیك آؽٌایی تا ایي

هفاُین آیٌذٍ یی عالن سا 

 تشای خْد هی عاصًذ.

   آداب اخاللی، اعاعی

ّ اختواػی دس رُي 

ؽاى غشذ هی ؽْد تَ 

دیگشاى تْظیر دادٍ 

 ذ.ًٌتْاهی 

  هی تْاًٌذ دس هْاسد

 فْق صسثت کٌٌذ.

  ٍهی تْاًٌذ دس ایي تاس

 خولَ ُا تغاصًذ.

  ٌَدسک تِتش آداب زغ

ّ پشُیض اص سفتاس 

 صؽت.

  دس هی یاتٌذ کَ ُش

اًغاًی هلضم تَ سفتاس 

ًیک ّ پشُیض اص 

 سفتاس تذ اعت.

دٍ
ْا

اً
خ

 

 خاًْادٍ چیست؟

 
 خاًْادٍ عادۀ تؼشیف 

  ّ خایگاٍ ّ ًمؼ هادس

 اسۀ خاًْادٍپذس دس اد

 خْاُشاى یا تشادساى 

 ازتشام تَ پذس ّ هادس 

  هشالثت اص اػعای

 کْچک خاًْادٍ

  ّ ازتشام تَ خْاُشاى

 تشادساى

  آؽٌا کشدى ؽاگشداى

تا عاختاس خاًْادٍ ّ 

 ّظایف خاًْادٍ گی

  َؽاگشداى ًغثت ت

خاًْادٍ ّ ّظایف آًِا 

 آؽٌایی پیذا هی کٌٌذ.

  ّظایف خْد سا دس لثال

ّظایف  اػعای خاًْادٍ

اػعای خاًْادٍ سا دس 

لثال خْد تؾخیص هی 

 دٌُذ.

  ؽاگشداى ؽیٍْ ُای

تشخْسد تا پذس ّ هادس 

ّ عایش اػعای 

خاًْادٍ سا یاد هی 

 گیشًذ.

  ّ اص اػعای کْچکتش

تضسگتش خاًْادٍ 

 هشالثت هی کٌٌذ.

  ٍزظ ازتشام تَ خاًْاد

دس ؽاگشداى پیذا هی 

 ؽْد.

  ّ ازتشام پذس، هادس

تش  اػعای خاًْادٍ سا

 خْد فشض هی داًٌذ.
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 زك تسصیل  حقْق کْدکاى

  ّ زك هشالثت صسی

 تِذاؽتی

 زك تفشیر ّ تاصی 

  خلْگیشی اص کاس

 اخثاسی کْدکاى

  ّ ازتشام تَ کشاهت

 ؽخصیت کْدک

  زك اتشاص ًظش دس

هغایلیکَ هشتْغ تَ 

 آًِاعت

  زك هؾاسکت دس

 تصوین گیشی ُا

 زك آصادی 

 زك اهٌیت 

  ّ زك زفع زشهت

 ؽخصیت

  َآؽٌایی ؽاگشداى ت

زمْق اتتذایی خْد 

 ؽاى.

  َؽاگشداى هی داًٌذ ک

 تایذ هکتة تشًّذ.

  ّ ؽاگشداى زفع تِذاؽت

هشالثت ُای صسی خْد 

سا دس خاًَ/ دٍ/ ؽِش هی 

 داًٌذ.

  َؽاگشداى دس هی یاتٌذ ک

ُیچ کظ زك ًذاسًذ آًِا 

سا تَ کاس ُای اخثاسی 

 ّاداسد.

  ؽاگشداى چٌذ زك

اعاعی خْد سا تَ 

ى یک زك هی ػٌْا

داًٌذ ّ تَ فشاگیشی 

 ػلن تؾْیك هی ؽًْذ.

  ؽاگشداى اص عالهت

خغوی خْد تا زذّدی 

هشالثت کشدٍ هی 

 تْاًٌذ.

  هْفمیت تیؾتش دس توام

اهْس صًذٍ گی تذّى اص 

سفتٌثَ هکتة ّ دسط 

خْاًذى اهکاى پزیش 

 ًیغت.

  ًغثت تَ هغایل

تِذاؽتی ّ صسی خْد 

 زغاط هی ؽًْذ.

  َازغاط هی کٌذ ک

ى اهٌیت تسصیل/ تذّ

هکتة سفتي اهکاى 

 ًذاسد.

دٍ
ْا

اً
خ

 

 تویض ًگَ داؽتي خاًَ  تِذاشت دس خاًْادٍ

  عشپْػ گزاؽتي سّی

 صتالَ ُا

  َصدّدى ّ پاک ًگ

داؽتي خاًَ اص 

زؾشات )پؾَ ُا، 

 هگظ ُا ّ...(

  سعیذٍ گی تَ ًظافت

خاًَ ّ اػعای 

 خاًْادٍ

  تشتیت ؽاگشداى دس

هشالثت اص خْد ّ 

 خاًَ

 غزا  تْخَ تَ آب ّ

لثل اص خْسدى دس 

خاًَ ّ تیشّى اص 

 خاًَ

  دّسی اص زؾشات

هعش دس خاًَ ّ 

 هازْل خْد

  دس هی یاتٌذ کَ تایذ دلت

صیاد دس زفع پاکیضٍ گی 

خاًَ دس فعای خاًَ 

 داؽتَ تاؽٌذ.

  هی فِوٌذ ػذم سػایت

تِذاؽت دس خاًَ ّ 

خاًْادٍ هٌدش تَ تیواسی 

خْد ّ خاًْادٍ ؽاى هی 

 ؽْد.

  تِذاؽت ساٍ ُای زفع

 سا یاد هی گیشًذ.

  زاصل آهْصػ ُای

خْد سا دس خاًَ تَ 

 کاس هی تٌذًذ.

  دس ایي تاسٍ صسثت

 کشدٍ هی تْاًٌذ.

  دس تاسۀ تِذاؽت دس

خاًَ هی تْاًٌذ چٌذ 

هی تْاًٌذ خولَ 

 تغاصًذ.

  تَ زفع تِذاؽت

 خاًْادٍ فکش هی کٌٌذ.

  تَ ًمؼ خْد دس زفع

پاکی ّ تِذاؽت خاًَ 

 پی هی تشًذ.

 ؤظف تَ خْد سا ه

سػایت ًکات تِذاؽتی 

دس هْسد خْد، 

خاًْادٍ ّ خاًَ هی 

 داًٌذ.
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کوک تَ هادس ّ پذس   ّالذیيحقْق 

 دس کاس ُای خاًَ

 ًَتِیَ هْاد الصم خا 

  کوک تَ پذس دس کاس

ُای سّصهشٍ دس 

 خاسج هٌضل

  َیاسی سعاًذى ت

پذس ّ هادس دس خاًَ 

 ّ خاسج خاًَ

  ایداد زظ

هغّْلیت ُوکاسی 

 گشداىدس ؽا

 اًگیضٍ تشای  ایداد

ُوکاسی تا ّالذیي 

دس  ؛ؽاگشداى دس

 داخل ّ خاسج هٌضل

  تَ ظشّست ُای کوک

کشدى تَ پذس ّ هادس پی 

 هی تشًذ.

  اص صزوت ُای صیاد پذس

ّ هادس آگاٍ هی ؽًْذ ّ 

خْد سا هکلف تَ کوک 

 آًِا هی داًٌذ.

  َهی داًٌذ کَ دس چ

کاس ُای پذس ّ هادس 

ؽاى ًیاص کوک آًِا 

 ًذ.داس

 صزوت ُای پذس ّ  اص

هادس تؾکش کشدٍ هی 

ذ دس ایي تاسٍ تْاًٌ

ى آخولَ تغاصًذ ّ دس 

 هْسد صسثت ًوایٌذ.

  تَ ًمؼ ُوکاسی خْد

دس خاًْادٍ پی هی 

 تشًذ.

  زعْس خْد سا دس

پیؾثشد کاس ُای خاًَ 

ّ خاسج خاًَ دسک 

 هی کٌٌذ.

  ّ افشاد هتکی تَ خْد

ُوکاسی خْب تَ پذس 

 ّ هادس تاس هی آیٌذ.

ة
کت

 ه
/ 

ط
حی

ه
 

سعایت حقْق هادی ّ 

 دیگشاىهعٌْی 
  زفاظت اص اهْال

ػوْهی کَ اعتفادۀ 

ُوگاًی )فاهیلِا، دٍ، 

ؽِش، هکتة ّ هشدم( 

 داسد.

  آصاس ّ آعیة ًشعاًذى

 .دیگشاىتَ 

  ّ خْد داسی اص تُْیي

 اعتِضای آًِا

  تؼشیف زمْق هادی

 ّ هؼٌْی آًِا

  تشتیت سفتاس

 اخاللی ؽاگشداى

 ى پشّسػ ّ آهْصاًذ

تَ کاس خیش ّ 

 سػایت زمْق آًِا

  َؽاگشداى هی داًٌذ ک

زمْق هادی ّ هؼٌْی 

 دیگشاى کذام ُایٌذ.

  دس هی یاتٌذ تا سػایت

زمْق دیگشاى زمْق 

خْد ؽاى سػایت خْاُذ 

 ؽذ.

  ّ فشق تیي اهْال خْد

دیگشاى ّ اهْال ػوْی 

 سا هی داًٌذ.

 ْاًٌذ ًام چٌذ زك هی ت

هادی ّ هؼٌْی خْد ّ 

ض ُایی اص چی ،دیگشاى

سا کَ یاد گشفتَ اًذ 

 تیاى کٌٌذ.

  هی تْاًٌذ دس ایي

صهیٌَ خولَ ُای عادٍ 

یی تغاصًذ ّ دس هْسد 

 آًِا ًیض صسثت کٌذ.

  اص زمْق خْد ّ زمْق

دیگشاى تا خثش هی 

 ؽًْذ.

  دسک هی کٌٌذ کَ ػذم

سػایت زمْق دیگشاى 

هٌدش تش ًمط زمْق 

 خْد ؽاى ًیض هی ؽْد.
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تْخَ تَ زشف ُا،   ناحتشام تَ هعل

دسّط، کشداس هؼلن ّ 

 ػول تَ آًِا

  تْخَ تَ دسط ُایی

کَ تْعػ هؼلن دادٍ هی 

 ؽْد

  خْاعتي هؾْسٍ اص

هؼلن دس صْست 

داؽتي هؾکل دس توام 

 اهْس صًذٍ گی

  ّ لذس داًی اص کاس

تْعػ  تالػ هؼلن

ؽاگشداى ّ ّالذیي ۀى 

 ُا

 َعالن تیي   ایداد ساتط

تَ ؽاگشد ّ هؼلن، 

تشد تِتش  هٌظْس پیؼ

 ُا دسط ُای آى

  تکشین صزوت ُای

 هؼلن

 ْب ّایداد ساتطَ خ 

عالن تیي ؽاگشداى ّ 

 .نهؼل

  ؽاگشداى تا کْؽؼ ُای

هؼلواى ّ ّالذیي ؽاى 

 آؽٌا هی ؽًْذ

  هْفمیت خْد سا هشُْى

 صزوات هؼلن داًٌذ.

  هی تْاًٌذ اص هؼلواى 

خْد لذس داًی تَ ػول 

 آّسًذ.

  َلادس تَ ایداد ساتط

لواى هی عالن تا هؼ

 ؽًْذ.

  دس عتایؼ همام هؼلن

هی تْاًٌذ صسثت 

 کٌٌذ.

  اص هْلؼیت داًؼ

آهْصی خْد تا خثش 

 هی ؽًْذ.

  َهمام هؼلن سا تَ هٌضل

فشدی ایثاس گش ّ 

سٌُوای دلغْص اسج 

 هی گزاسًذ.

  کْؽؼ هی کٌٌذ تا تا

ْاد تلٌذ تشدى عطر ع

خْد اص صزوات 

 لذس داًی کٌٌذ. هؼلواى 

ة
کت

 ه
/ 

ط
حی

ه
 

 آداب عالم کشدى  َ تضسگاىاحتشام ت

  لطغ ًکشدى صسثت

 تضسگاى

 تْخَ تَ پٌذ تضسگِا 

  اعتفادٍ اص تدشتیات

 تضسگِا

  سػایت ادب دس

 زعْس تضسگِا

  تشتیت سفتاسی

دس خاًَ،  ؽاگشداى

 دٍ ، هکتة، ؽِش

  چگًْگی تشلشاسی

سّاتػ تا تضسگِا دس 

 هسالت فْق

  آهْختي چٌذ اصل

اّلیَ ازتشام تَ 

 تضسگِا

 خْد تَ  آگاُی اص ًیاص

 دسط گشفتي اص تضسگِا

  َداًغتي ایي ًکتَ ک

ازتشام تَ تضسگِا تاػث 

خلة هسثت ّ ازتشام آًِا 

 هی ؽْد.

  اص چٌذ سّػ دسعت

ًسْۀ ازتشام تَ 

 تضسگِا آگاٍ هی ؽًْذ.

  هی تْاًٌذ تشای سفغ

هؾکالت ؽاى تا 

 تضسگِا هؾْست کٌٌذ.

  َدس ایي تاسٍ لادس ت

 فکش کشدى هی ؽًْذ.

 ًفظ ایداد اػتواد ت َ

دس ؽاگشداى ّ ایداد 

پشّسػ عالن ّ 

 صسیر ؽاگشداى.

  ّ ؽٌاخت اص خْد

سّاتػ اًغاًی تا 

 تضسگاى
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ة
کت

 ه
/ 

ط
حی

ه
 

تِذاشت خاًَ/ دٍ/ شِش ّ 

 هکتة
  ًشیختي صتالَ دس

صسي هکتة/ خاًَ/ دٍ 

 ّ ؽِش

  ّ تویض ًگَ داؽتي دس

دیْاس ّ لْاصم دس 

 هسالت فْق

  اعتفادۀ دسعت اص

تؾٌاب ُا دس هسالت 

 فْق

  هْاظثت اص فعایی

عثض دس خاًَ/ دٍ/ ؽِش 

 ّ هکتة

  سعیذٍ گی تَ تویض

تْدى خْد، خاًَ/ 

 دٍ/ ؽِش ّ.

  هْصاى آتشتیت داًؼ

تشای پاکی ّ ًظافت 

 دس هسالت فْق.

  َفِواًذى ایي ک

کثیف تْدى ّ ػذم 

پاکیضٍ گی تاػث 

تیواسی ُای هختلف 

 هی ؽْد.

  ٍاص سّػ ُای پاکیض

ًگِذاؽتي هسیػ خاًَ/ 

ّ هکتة هطلغ دٍ/ ؽِش 

 هی ؽًْذ.

  ًغثت تَ زفع ًظافت

خْد ّ هسالت فْق 

ازغاط هغّْلیت هی 

 کٌٌذ.

  ّ هشالة ًظافت خْد

 پیشاهْى هی ؽًْذ.

  ٍدس صًذٍ گی سّصهش

 آى سا تَ کاس هی تٌذًذ.

  دس ایي تاسٍ هی تْاًٌذ

صسثت کٌٌذ ّ خولَ 

 ُای کْتاُی تٌْیغٌذ.

  َتشتیت رُي ّ فکش ت

 تویض تْدى.

 لن آیٌذٍ تشای خاهؼۀ عا

تِذاؽت سکي اعاعی 

 آى هیثاؽذ.

  َایداد زظ تؼِذ ت

پاکیضٍ گی ًغثت تَ 

 خْد ّ هسیػ.

ة
کت

 ه
/ 

ط
حی

ه
 

کوک ّ ُوکاسی تا 

 دیگشاى
  عِن گیشی دس کاس

 ُای خاًَ

 کوک تَ هادس ّ پذس 

 ّظیفَ ؽٌاعی 

  ّ کوک تَ ّ خْاُشاى

تشادساى کْچکتش دس 

یادگیشی دسط ُای 

 هکتة ؽاى

 ّ ُوکاسی تا ؽاگشداى 

اػعای فاهیل دس تویض 

ًگِذاؽتي هکتة ّ 

 هسیػ

  کوک دس اًدام کاس

 ُا تَ دیگشاى

  َایداد سّزی

 عاصگاس تا خوغ

  ایداد زظ

هغّْلیت دس 

 کْدکاى

  خلة کوک دیگشاى

 دس ٌُگام ًیاص

  آگاُی اص ًتایح ّ پیاهذ

ُای کوک ّ ُوکاسی تا 

 دس صًذٍ گی. دیگشاى

  ّ دسیافتي ػْاهل تؼاّى

ًی ُوکاسی هتماتل اًغا

 دس صًذٍ گی.

  دس ایي صهیٌَ هی

تْاًٌذ یک ًوایؼ 

کْتاٍ دس هْسد 

ُوکاسی تا ُوصٌفی 

 ُای ؽاى اخشا کٌٌذ.

  هی تْاًٌذ دس تاسۀ

پیاهذ ُای هٌفی کوک 

ًکشدى تَ دیگشاى 

صسثت کٌٌذ ّ خوالت 

 تغاصًذ.

  تشتیت ؽاگشداى دس

هْسد ایداد سّزیَ 

ُوکاسی تیي آًِا ّ 

دسک ظشّست کوک 

 تَ دیگشاى.

 تشدى زظ اػتواد تاال 

تَ ًفظ ؽاگشداى خِت 

اًدام ُش ًْع کاس 

 هطاتك تَ تْاى آًِا.

  دسک ایي هغألَ کَ ها

ُوَ تَ ُن ّاتغتَ 

ُغتین ّ ًیاص تَ کوک 

 دیگشاى داسین.
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ة
کت

 ه
/ 

ط
حی

ه
 

اشتشاک دس فعالیت ُای 

 گشُّی ّ اجتواعی
  ؽشکت فؼال دس

ّسصػ ُای پغٌذیذٍ 

 خوؼی

  ّ اؽتشاک دس خؾي ُا

 ؽادی ُا

  ؽشکت دس کاس ُای

خوؼی ػلوی ّ 

 خذهاتی

  اؽتشاک دس تاصی ُای

 گشُّی

  تؾْیك ّ تشغیة

ؽاگشداى تَ کاس 

ُای خوؼی ّ 

 گشُّی

  دسک ظشّست ُوکاسی

تا ُوغاالى دس خاًَ/ دٍ/ 

 ؽِش ّ هکتة.

  اُویت اؽتشاک دس

تاصیِا ّ فؼالیت ُای 

گشُّی سا دس خاًَ/ دٍ/ 

 ؽِش ّ هکتة هی داًٌذ.

  هی کْؽٌذ خیلی

ّ ؽْق تَ کاس  سازت

ُای گشّپی ؽشکت 

 کٌٌذ.

  هی تْاًٌذ هغّْلیت

ُای خْد سا دس خوغ 

 تَ خْتی اًدام دٌُذ.

  ازغاط ػاللَ هٌذی

 تَ کاس ُای خوؼی.

  تمْیَ زظ هغّْلیت

پزیشی ّ تؼِذ دس 

 فؼالیت ُای خوؼی.

ة
کت

 ه
/ 

ط
حی

ه
 

قْاًیي  آشٌایی اتتذایی تا 

دٍ، شِش ّ ّ هقشسات 

هکتة تَ شوْل عالین 

 یکیفاتش

  آؽٌایی تا همشسات

 هکتة

  آؽٌایی تا ػالین

 تشافیکی

  آؽٌایی تا ًسْۀ ػثْس

 اص خیاتاى

  آؽٌایی تا لْاًیي اّلیۀ

 دٍ/ ؽِش ّ هکتة

  ؽاگشداى تا تشخی

اص لْاًیي ّ 

همشسات هشتثػ تا 

صًذٍ گی سّصهشٍ 

ؽاى دس دٍ/ ؽِش ّ 

هکتة ّ ُن تا ػالین 

تشافیکی آؽٌا هی 

 ؽًْذ.

  ؽٌاخت لْاًیي اتتذائی

دٍ/ ؽِش ّ هکتة ّ 

ظشّست آًِا تَ ؽوْل 

 ػالین تشافیکی.

  تَ صْست اتتذائی تا

همشسات ّ لْاًیٌی کَ 

دس عطر آگاُی ؽاى 

الضاهی اعت آؽٌا ؽذٍ 

ّ هفاد آى سا دس دٍ/ 

ؽِش ّ هکتة تَ کاس 

هی تشًذ. ّ دس ایي 

ساتطَ تْظیر دادٍ هی 

 تْاًٌذ.

  ؽاگشداى دس هی یاتٌذ

کَ توام سفتاس ؽاى هی 

لْاًیي ّ همشسات  تایذ

خاصی دٍ/ ؽِش ّ 

هکتة، تشافیک هطاتك 

 تاؽذ.



 9 

ة
کت

 ه
/ 

ط
حی

ه
 

ّظایف فشدی شاگشداى دس 

 هکتة
  َاًدام ّظایف هسْل

 تَ آى ُا

  ًظافت ؽخصی

دسخاًَ، هکتة، 

هْاظثت اص لْاصم ّ 

ّعایل ػوْهی هکتة 

 ّ خْدػ

  تْخَ تَ دسط دس

 صٌف ّ خاسج صٌف

  پاعخگْ تْدى تَ هؼلن

 ّ ّالذیي

  ّظیفَ ؽٌاعی تلمیي

تَ ؽاگشداى دس 

خاًَ، دٍ، ؽِش ّ 

 هکتة

  تا هغّْلیت ُای

ؽخصی ؽاى تَ غْس 

ػولی دس خاًَ، دٍ، ؽِش 

ّ هکتة آؽٌا هی ؽًْذ ّ 

عؼی دس تَ کاس تغتي 

 ؽاى هی ًوایٌذ.

  دس صهاى اسائَ دسط

تْعػ هؼلن ّ یا کذام 

ّظیفَ اص غشف 

ّالذیي دادٍ ؽْد،  تَ 

آًِا تْخَ ّیژٍ هی 

 کٌٌذ.

  خاًَ گی ؽاى سا کاس

اص غشف هؼلواى ّ یا 

ّالذیي تشای ؽاى دادٍ 

ؽْد تا دلت تیؾتشی 

 اًدام هی دٌُذ.

  ،لْاصم ػوْهی هکتة

فاهیل، دٍ/ ؽِش سا 

 آعیة ًوی سعاًٌذ.

  َدسک هی کٌٌذ ک

هؼلواى ّ هکتة تَ 

ؽوْل فاهیل/ دٍ/ ؽِش 

تشای تلٌذ تشدى عطر 

آگاُی ؽاى تالػ هی 

 کٌٌذ.

  َدسک هی کٌٌذ ک

ُش فشد دس لثال  ّظیفَ

دیگشاى دس خاًَ/ دٍ/ 

 ؽِش ّ هکتة چیغت.
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ع
وا

جت
ا

 

احتشام تَ هعلْلیي تَ حیث 

 یک عضْ اص جاهعَ
 هؼلْل کیغت؟ 

  سفتاس هتغاّی تا

 هؼلْلیي

  ّ پشُیض اص تُْیي

 تشزن تَ هؼلْلیي

  ازتوال تشّص هؼلْلیت

 تشای ُوۀ ها

  ؽاگشداى دس هْسد

هْظْػات آى 

آگاُی زاصل هی 

 ًوایٌذ.

  ُش گًَْ تُْیي سفغ

ّ آصاس ًغثت تَ 

 هؼلْلیي.

  تشتیت دسعت داًؼ

 آهْصاى.

  خلْگیشی اص تسمیش

 افشاد هؼلْل.

  تشّیح اًغاى

 دّعتی.

  داًؼ آهْصاى اص آعیة

ُای سّاًی فشد کَ اص 

تُْیي ّ تسمیش افشاد 

هؼلْل تَ ّخْد هی آیذ 

 آگاٍ هی ؽًْذ.

  هی داًٌذ کَ تایذ تا افشاد

هؼلْل ًیض هاًٌذ افشاد 

 گش سفتاس کٌٌذ.دی

  دس هی یاتٌذ کَ ُش یک

اص ها هوکي اعت تَ 

ػلت تشّص خطش یا 

زادثَ یی ػعْی اص تذى 

خْد سا اص دعت تذُین ّ 

دس آى صْست ساظی 

تَ سفتاس تذ اص خاًة 

 دیگشاى ًخْاُین تْد.

  ًَْدس هی یاتٌذ کَ چگ

تایذ  تَ افشاد هؼلْل 

 کوک کٌٌذ.

  ًَْیاد هی گیشًذ کَ چگ

یت خْد تایذ اص هغّْل

ّدّعتاى ؽاى هشالثت 

 کٌٌذ.

  ًسْۀ ساتطۀ صسیر تا

هؼلْلیي سا هی آهْصًذ 

ّ تا ایؾاى تَ دسعتی 

 صسثت هی ًوایذ.

  تا هؾکالت آًِا آؽٌا

 هی ؽًْذ.

  دس ایي صهیٌَ هی

 تْاًٌذ خولَ تغاصًذ.

  َدسک ایي هغألَ ک

هؼلْلیي ُیچ توایض ّ 

تفاّت راتی هٌسیث 

یک اًغاى تا ها 

 ًذاسًذ.

 هِن کَ ُوۀ  دسک ایي

ها هوکي اعت دس 

خطش چٌاى ّظؼیتی 

 تاؽین.

  ًَْدس هی یاتٌذ کَ چگ

ها هی تْاى ازتوال 

تشّص چٌاى زْادثی سا 

 کاُؼ داد.

ع
وا

جت
ا

 

سػایت ادب دس فاهیل/   ّظایف دس اجتواع

 دٍ ّ هکتة

 سػایت ادب تا هشدم 

  پشُیض اص تذتیٌی ًغثت

 تَ دیگشاى

 اهاًت داسی 

 هسثت تَ دیگشاى 

 دسّؽ ّ  پشُیض اص

 ُوکاسی تا دیگشاى

  آؽٌا عاصی ؽاگشداى

تَ ّظایف ّ 

هکلفیت ُای 

 اختواػی ؽاى.

  تشتیَ ًغل دیگش

اًذیؼ ّ هغّْلیت 

 پزیش.

  َؽاگشداى هی داًٌذ ک

ّظیفۀ ؽاى دس لثال 

 دیگشاى چیغت؟

  هی داًٌذ کَ تا عایش

اػعای اختواع )فاهیل، 

دٍ / هکتة( چگًَْ تایذ 

 تشخْسد ًوایٌذ.

 ْؽٌذ تا ؽاگشداى هی ک

ادب ّ ًضاکت تا 

دیگشاى تشخْسد 

 ًوایٌذ.

  ّ تا ُوَ تا هِشتاًی

خْؽثیٌی سفتاس هی 

 کٌٌذ.

 .اص دسّؽ هی پشُیضًذ 

  ازغاط خْؽثیٌی

ًغثت تَ دیگشاى پیذا 

 هی کٌٌذ.

  تَ اًدام ّظایف خْد

دس اختواع )فاهیل/ دٍ 

ّ هکتة( ػاللَ هٌذ 

 هی ؽًْذ.
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ع
وا

جت
ا

 

اسصش ُا، آداب ّ سسْم 

 اجتواعی
 یذ ّ تاص دیذ اص د

ُوصٌفاى، دّعتاى ّ 

 الْام

 ػیادت اص هشیعاى 

 کوک تَ ًیاصهٌذاى 

  َآصاس ًشعاًذى ت

 زیْاًات

  هغخشٍ ًکشدى

 دیگشاى

  ؽاگشداى تایذ تا

تشخی اص آداب ّ 

سعْهی کَ هغتمیواً 

تا صًذٍ گی ؽاى )دس 

خاًَ/ دٍ/ ؽِش ّ 

هکتة(  تواط 

 داسًذ، آؽٌا ؽًْذ.

  ّ ؽاگشداى تا آداب

واػی )دس سعْم اخت

خاًَ/ دٍ/ ؽِش ّ هکتة( 

 آؽٌا هی ؽًْذ.

  ٍاسصػ ُای پغٌذیذ

خاهؼَ سا )دس خاًَ/ دٍ/ 

ؽِش ّ هکتة(  تؾخیص 

 هی دٌُذ.

  ّ ؽاگشداى اص پذس

هادس ّ افشاد خاهؼَ 

خاًَ/ دٍ/ ؽِش ّ 

هکتة یاد هی گیشًذ 

کَ ًغثت تَ دیگشاى 

چگًَْ سفتاسی تایذ 

 داؽتَ تاؽٌذ.

  زظ ُوکاسی ّ ًْع

ؽفمت ّ دّعتی ّ 

هِشتاًی سا دس 

ؽاگشداى اػعای 

فاهیل، دٍ / هکتة 

 تمْیت هی کٌذ.

ت
ّل

د
 

آشٌایی هختصش تا تشخی 

اص اسگاى ُای دّلتی 

ریشتط تا صًذٍ گی شاگشداى 

 هکاتة

 هؼشفی پْلیظ 

 هؼشفی پْلیظ تشافیک 

 هؼشفی هؼاسف کؾْس 

  ًام دُی تشخی اص

 ّصاست خاًَ ُا.

  آؽٌا عاصی ؽاگشداى

تا تؼعی اص 

 .ِای دّلتیاسگاً

  آؽٌایی ؽاگشداى تا

ّظایف پْلیظ ّ 

تشافیک دس تأهیي 

اهٌیت خاهؼَ ّ 

 افشاد.

  آؽٌایی ؽاگشداى تا

تؼعی اص ؽؼثات 

ّصاست هؼاسف / 

هکتة / هذیشیت 

هؼاسف ّلغْالی / 

 سیاعت.

  ؽاگشداى ًغثت تَ پْلیظ

ّ تشافیک ؽٌاخت 

 هختصش پیذا هی کٌٌذ.

  ؽاگشداى تَ تشخی اص

کَ  هغّْلیت ُای پْلیظ

هشتثػ تا صًذٍ گی 

ؽاگشداى اًذ آؽٌا هی 

 ؽًْذ.

  ؽاگشداى ًام تشخی اص

اداسات هؼاسف آؽٌایی ّ 

 ًام گشفتَ هیتْاًٌذ.

  ؽاگشداى تصْیشی اص

یک ًظام گغتشدٍ تش تَ 

ًام دّلت تَ دعت هی 

 آّسًذ.

  ّ ؽاگشداى لْاًیي

همشسات تشافیکی ّ 

ایوٌی سا ػوالً دس صًذٍ 

گی ؽاى تَ کاس هی 

 تٌذًذ.

 اگشداى تَ ًظن ّ ؽ

همشسات هکتة پایثٌذی 

 ًؾاى هی دٌُذ.

  ازغاط هثثت تشای

ؽاگشداى ًغثت تَ 

پْلیظ ّ تشافیک پیذا 

 هی ؽْد.

  ّ ؽاگشداى تَ هؼاسف

اُل هؼاسف تیؾتش 

 ػاللَ هٌذ هی ؽًْذ.

  ؽاگشداى تَ سػایت

ًظن ّ لاًْى اسگاًِای 

هشتْغَ توایل تیؾتشی 

 پیذا هی کٌٌذ.
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شش
 ت

ق
ْ
حق

ن 
ُی

فا
ه

 

سصٍ علیَ ُش ًْع هثا

 تثعیض ّ خشًْت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خْتی ُای صلح ّ آشتی     

 

 تثؼیط چیغت؟ 

 :اًْاع تثؼیط 

 تثؼیط خٌغی -

 تثؼیط صتاًی -

 تثؼیط لْهی -

 تثؼیط فضیکی -

 تثؼیط دیٌی -

 ػْالة تثؼیط  ّ

 خؾًْت

  خاگضیي کشدى هسثت

ّ ازتشام تا تثؼیط ّ 

 خؾًْت

 

------------------------- 

 

 

 

 س آساهؼصًذٍ گی د 

 سفاٍ ّ تْعؼۀ کؾْس 

  دّعتی ّ ُوکاسی

 تشای اُذاف هؾتشک

  هْفمیت ّ پیشّصی دس

 کاسُا

  ّ هعشات دؽوٌی

 خٌگ

 

 

 

 

  ؽاگشداى دس هْاسد

آتی آگاُی پیذا کٌٌذ 

سفغ تثؼیط ّ 

 خؾًْت

  ؽٌاخت اًْاع

 تثؼیط ُا

  پیاهذ ُای خؾًْت

 ّ تثؼیط

  تشتیت عالن داًؼ

 آهْصاى

  ازتشام ّ سػایت

 زال دیگشاى

 

----------------------- 

 

 

 

  تلمیي هساعي آؽتی

 ّ صلر

  داًؼ آهْصاى تایذ یاد

تگیشًذ کَ خؾًْت ّ 

تثؼیط چیغت ّ چگًَْ 

 اعت.

  هی داًٌذ کَ هوکي اعت

تشخی اص سفتاس تاػث 

 آصاس دیگشاى ؽْد.

  هی فِوٌذ کَ ػالثت

خؾًْت ّ تثؼیط ًفشت 

 ّ تذتیٌی ّ تذتختی اعت.

  دّعتی ّ ػؾك سا

ت ّ خایگضیي خؾًْ

 تثؼیط هی کٌٌذ.

-------------------------- 

 

 

 

  ؽاگشداى تا دعت

آّسدُای صلر ّ آؽتی 

 آؽٌا هی ؽًْذ.

  دسک هی کٌٌذ کَ توام

هْفمیت ُای زاصل 

دّساى صلر ّ توام 

ّیشاًی ُا زاصل دّساى 

 خٌگ اعت.

  هی داًٌذ کَ تا ُوغاالى

ؽاى تایذ سّیَ خْب 

 داؽتَ تاؽٌذ.

  دس ایي تاسٍ هی تْاًٌذ

فکش کٌٌذ اگش تدشتۀ 

دس ایي ساٍ کشدًذ آى 

 سا تیاى کٌٌذ.

  َلادس تَ ًْؽتي خول

ُایی دس ایي تاسٍ هی 

 ؽًْذ.

 

 

 

 

 

 

------------------------- 

 

 

 

  اص دّعتی ّ آؽتی

زوایت هی کٌٌذ ّ دس 

سفتاس سّصهشٍ دس 

هکتة ّ هسلَ تَ کاس 

 هی تٌذًذ.

  اص سفتاس خؾي پشُیض

 هی کٌٌذ.

 ر ّ دستاسۀ هساعي صل

آؽتی فکش هی کٌٌذ ّ 

آى  لادس تَ تشؽوشدى 

 هی ؽًْذ.

  دّعتی ّ هسثت تا

ُوۀ اًغاى ُا تِتشیي 

ساٍ سفغ خؾًْت ّ 

 تثؼیط اعت.

  تثؼیط ّ خؾًْت

تاػث ًفشت ّ کیٌَ دس 

فاهیل / دٍ / هکتة ّ 

 .هسل هی ؽْد

 

 

 

 

 

------------------------ 

 

 

 

  اص ػْالة سفتاس خؾي

 ّ خٌگ آگاٍ هی ؽًْذ.

 تی ّ هسثت سا تَ دّع

هٌظْس خْؽثختی ُش 

 فشد دس هی یاتٌذ.
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شش
 ت

ق
ْ
حق

 

 عٌْاى اساسی   

 

 

 

 ًتایج رٌُی ًتایج هِاستی ًتایج داًشی اُذاف عٌْاى ُای فشعی

  

شش
 ت

ق
ْ
حق

 

 
  

شش
 ت

ق
ْ
حق

 

تؼشیف تغیاس   حقْق تشش چیست؟    

عادٍ ّ اتتذایی 

اص زمْق 

اّلیَ تؾش 

 هاًٌذ:

                                              

  زك صًذٍ گی-

                                              

 خك کاس  -

                                              

زك آصادی ػمیذٍ ّ  -

 آصادی تیاى

                                              

 زك اهٌیت -

                                              

 هغاّات ّ تشاتشی -

  ػذالت 

  هغاّی

داًغتي زمْق 

 صى ّ هشد

  آؽٌایی

اتتذایی تا 

زمْق فشدی 

 اًغاى

  ؽاگشداى

اغالػات 

اّلیَ یی اص 

هفاُین زمْق 

تؾش سا هی 

 داًٌذ.

  اص زمْق خْد

ّ زمْق 

دیگشاى هطلغ 

 هی ؽًْذ

 

 

  ؽاگشداى لادس

زمْق اّلیَ 

تؾشی سا ًام 

 تثشًذ.

  تَ صْست

اس عادٍ تغی

هی تْاًٌذ 

تگْیٌذ زمْق 

 تؾش چیغت

  دس هی یاتٌذ

کَ اًغاى ُا 

اص زمْلی 

تشخْسداسًذ ّ 

تایذ دس ًظش 

 گشفتَ ؽْد.

  تَ صْست

تغیاس اص 

زمْق  

خْدؽاى هطلغ 

 هی ؽًْذ. 

 

 

       

 

 

 

 

 

  


