
 رَش مرحلً بً مرحلً -رَود آشىائی شاگردان معارف با مفاٌیم حقُق بشر

 1 

 از صىُف  دٌم الی دَازدٌم  ثاوُی ۀدَر

 وتایج ذٌىیتی وتایج مٍارتی وتایج داوشی اٌداف عىُاوٍای فرعی عىُاوٍای اساسی مضمُن

   ویاز ٌای اوسان

)خُاست ٌا َ 

 حقُق(

 ًیاص ُای فشدی 

 رغوی 

 اخاللی ّ تکاهلی 

 ًیاص ُای سّحی 

 ًیاص ُای ارتواػی 

  استثاط ّ تؼاهل تا

 دیگشاى

 اهٌیت 

 لاًْى 

 ّلتد 

 هحیظ صیغت 

  ؽاگشداى دسک کٌٌذ کَ دس

صًذٍ گی تَ چَ چیض ُای 

 ًیاص داسًذ.

  اًغاى چگًَْ خْاعتَ اعت

تا ًیاصُای خْد سا تش 

 آّسدٍ عاصد.

  تَ اُویت تؼاهل تا دیگشاى

تشای تأهیي ًیاص ُای خْد 

 پی تثشًذ.

   سّػ ُای تشلشاسی

اهٌیت، لاًْى ّ دّلت سا 

 دس صًذگی دسک ًوایٌذ.

 ی داًٌذ کَ اًغاى دس ؽاگشداى ه

 صًذگی ًیاصهٌذ اعت.

  تَ اًْاع ًیاص ُای اًغاى آؽٌا هی

 ؽًْذ.

  ّ تا هفاُین دّلت، لاًْى، اهٌیت

هحیظ صیغت اروالً آگاُی هی 

 یاتٌذ.

  هی تْاًٌذ ًیاصهٌذی ُای

سّحی ّ رغوی اًغاى سا 

 ًام تثشًذ.

  هی تْاًٌذ تشخی

ًیاصهٌذیِای خْد سا هشتفغ 

 عاصًذ.

 ی سفغ تشخی هی تْاًٌذ تشا

ًیاصهٌذیِا تا دیگشاى 

 استثاط تشلشاس کٌٌذ.

  هی تْاًٌذ دس حفع هحیظ

صیغت عِن فؼال ّ هؤحش 

 داؽتَ تاؽٌذ.

  رِت سفغ ًیاصهٌذی ُای

فشدی، اًغاى تَ دیگشاى 

 هحتاد هی تاؽذ.

  ُیچ کظ تَ تٌِائی ًوی

تْاًذ ًیاصهٌذیِای خْد سا 

 تش آّسدٍ عاصد.

 

 خاوُادي    

(2) 

 

 هتْعطَ  خالفۀ دسّط

 دس تاسۀ خاًْادٍ

 اصدّاد 

 حمْق صى ّ ؽُْش 

 حمْق اطفال ّ فشصًذاى 

 همام هادس 

  سّاتظ اػضای خاًْادٍ تا

 ُوذیگش

  ٍهؾاسکت اػضای خاًْاد

 دس تقوین گیشی ُا

  سّاتظ تیشًّی اػضای

 خاًْادٍ

  تثییي ًمؼ خاًْادٍ دس

 راهؼَ

  تثییي حمْق ّ هغّْلیت

ُای اػضای خاًْادٍ تا 

 یکذیگش

 ًْگی تش لشاسی تثییي چگ

سّاتظ اػضای خاًْادٍ تا 

 اػضای راهؼَ

  تا هفِْم خاًْادٍ تَ فْست ػویك

 تش آؽٌا هی ؽًْذ.

  ،دس تاسۀ اصدّاد، ضشّست

ؽشایظ ّ الضاهات آى آگاُی پیذا 

 هی کٌٌذ.

  تَ حمْق اػضای خاًْادٍ آؽٌا هی

 ؽًْذ.

  طشص سفتاس ّ تشخْسد خْد سا تا

اػضای خاًْادٍ ّ دیگشاى هی 

 فِوٌذ.

  ٍخاًْادٍ سا تؼشیف کشد

 هی تْاًٌذ.

  ًمؼ ّ رایگاٍ ُش فشد سا

دس دسّى خاًْادٍ تْضیح 

 دادٍ هی تْاًٌذ.

  تَ گًْۀ هطلْب تا اػضای

خاًْادٍ ّ عایشیي استثاط 

 تشلشاس هی تْاًٌذ.

  ٍتقْیش خْب اص خاًْاد

دس سّاى ؽاگشداى ًمؼ 

 هی تٌذد.

  ٍؽاگشداى تَ خاًْاد

احغاط تؼلك ّ ّاتغتگی 

 .هی کٌٌذ

  ٍػؾك ّ ػاللَ تَ خاًْاد

ّ اػضای آى پیذا هی 

 کٌٌذ.

  خاًْادٍ اعاعی تشای

 تؾکیل ارتواع اعت.

  ٍتذّى تؾکیل خاًْاد

 صًذگی هفِْهی ًذاسد.

 حقُق کُدک   روغ تٌذی اص توام هْاسد(

ّ دسّعی کَ دس گزؽتَ 

 آهذٍ(

  ّ احتشام تَ کْدکاى

 هشالثت اص آًِا

 گی تَ ّضؼیت ذٍ سعی

 ْدکاىسّاًی ّ رغواًی ک

  ّ تؼشیف حمْق کْدکاى

 لشائت ُای هختلف آى

 رلْگیشی اص آصاس کْدکاى 

  ٍرلْگیشی اص عْء اعتفاد

 ُای هختلف اص کْدکاى

  َتشتیت عالن کْدکاى ت

 هٌظْس تشتیت عالن راهؼَ

 سفغ خؾًْت ػلیَ کْدکاى 

  َداًؼ آهْصاى تا حمْق ػاه

 کْدکاى آؽٌا هی ؽًْذ.

  ًحْۀ ساتطۀ تا کْدکاى سا هی

 .آهْصًذ

 .لائل تَ ؽخقیت کْدک هی ؽًْذ 

  تتْاًٌذ ػوالً اص سفتاس خؾي

ّ سفتاس دسعت تؼشیفی 

اسائَ کشدٍ ّ ػْالة ُش 

 کذام سا تشؽوشًذ.

  دس هْسد ایي کَ عْء سفتاس

ذ آیٌذۀ آًِا  تا کْدکاى هی تًْا

سا تحت تأحیش لشاس دُذ، تاّس 

ٌٌذ ّ دس ایي هْسد دعت  پیذا ک

ًٌذ.  تَ تحمیك تض

  کَ دسک ایي هطلة

ؽخقیت اًغاًی اص ُواى 

دّساى کْدکی ؽکل هی 

 گیشد.

  َؽٌاخت دلیك اص سّحی

 تأحیش پزیش کْدکاى.

  ًتایذ سفتاس ُای غیش

اًغاًی تا کْدکاى دس 

 عطح راهؼَ.
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  رٌُیت سّؽٌی اص حالت

سّحی کْدکاى پیذا هی 

کٌٌذ ّ سفتاس ػاطفی تشی 

تا آًاى )دس خاًْادٍ ّ 

 ارتواع( پیؼ هی گیشًذ.

 یوُع دَست  هؼٌا ّ هفِْم ًْع دّعتی 

 الضاهات ًْع دّعتی 

 احتشام تَ کشاهت اًغاًی 

 تغاّی اًغاى ُا دس حمْق 

  تغاّی اًغاى ُا دس

 هکلفیت ُا

  ّ استمای عطح آگاُی

 داًؼ حمْق تؾشی

  َتاّسهٌذی ؽاگشداى ت

 تغاّی ّ تشاتشی اًغاًِا

  تثییي حمْق ّ هکلفیت ُای

 ػام اًغاًی

  ؽاگشداى تَ هفِْم ًْع دّعتی

 آؽٌا هی ؽًْذ.

  تَ الضاهات ًْع دّعتی پی هی

 تشًذ.

  ضشّست ًْع دّعتی سا دسک

 هی کٌٌذ.

  هی داًٌذ کَ اًغاًِا ُوَ دس حمْق

 ّ هکلفیت ُا هغاّی اًذ.

  هی تْاًٌذ دس تاسۀ هفِْم

 ًْع دّعتی فحثت کٌٌذ.

  ًَْیاد هی گیشًذ کَ چگ

هی تْاًٌذ یک اًغاى ًْع 

 دّعت تاؽٌذ.

 یاد هی گیشًذ کَ چطْس 

هی تْاًٌذ تَ دیگشاى 

 احتشام تگزاسًذ.

  دّعتی تیي اػضای

فاهیل، ُوقٌفاى ّ 

ارتواع تاػج عؼادت ّ 

 کاهیاتی اعت.

  تشاتشی تیي اًغاًِا اص

 هٌظش حمْلؾاى.

  ؽاگشداى تَ ًْع تؾش یک

رٌُیت خْب ّ هخثت پیذا 

 هی کٌٌذ.

  ّ ؽاگشداى تَ تغاّی

تشاتشی اًغاًِا تاّس پیذا 

 کٌٌذ.

 ًفرد َ جامع 

(2) 

  تؼشیف راهؼَ ّ فشد

)خالفۀ دسّط دّسۀ 

 هتْعطَ(

 ًظن ارتواػی 

 ًمؼ ارتواػی 

 فشٌُگ ارتواػی 

 فشد ّ  ّظایف هتماتل

 راهؼَ

  آگاُی ّ ؽٌاخت اص

عاختاس راهؼَ ّ ًمؼ فشد 

 ّ یا گشٍّ دس آى

  ؽٌاخت فشٌُگ ارتواػی

ّ تزضیَ ّ تحلیل اسصؽی 

 آى

  تمْیت سّحیۀ تکخش گشایی

 ّ دیگش پزیشی

 ؼشیف راهؼَ سا هی ؽاگشداى ت

 داًٌذ.

  تَ هؼٌا ّ هفِْم ًظن ارتواػی پی

 هی تشًذ.

 .ضشّست ًظن سا هی داًٌذ 

  تَ فشٌُگ ارتواػی آؽٌا هی

 ؽًْذ.

  تَ ًمؼ فشٌُگ دس سّاتظ

 ارتواػی آگاُی پیذا هی کٌٌذ.

  َتؼشیف ػلوی تش اص راهؼ

 اسائَ دادٍ هی تْاًٌذ.

  سػایت لْاًیي ّ همشسات

 ًذ.ارتواػی سا یاد هی گیش

  هی تْاًٌذ تا دیگشاى ساتطۀ

 هخثت داؽتَ تاؽٌذ.

  ٍفشٌُگ پغٌذیذٍ ّ ًاپغٌذیذ

 سا تؾخیـ دادٍ هی تْاًٌذ.

  فکش ّ رُي ؽاگشداى

 اًکؾاف هی یاتذ.

  ؽاگشداى احغاط هی کٌٌذ

کَ رِت صًذٍ گی هشفَ 

دس یک راهؼَ، تایذ الْام 

ّ هلیتِای هختلف یکزا 

تاُن تفاُن داؽتَ ّ دس 

صًذگی فضای فلح تاُن 

 ًوایٌذ.

  دسک ایي هغألَ کَ رضئی

 اص کل راهؼَ ُغتٌذ.

  هفیذ یا هضش تْدى یک

رض هی تْاًذ تأحیش 

 اسگاًیکی تش کل تگزاسد.

 دَلت  تؼشیف دّلت 

 عاختاس دّلت 

 هزشیَ لْۀ / 

 حکْهت

 ٌٌَپاسلواى /لْۀ هم 

 ٌاخت دّلتؽ 

  ّ اطاػت اص لاًْى

 همشسات سعوی

  دّلت تَ ػٌْاى فشاُن

عاصًذۀ تغِیالت ّ سفاٍ ّ 

  ؽاگشداى تَ ًتایذ داًؾی صیش دعت

 هی یاتٌذ:

  آؽٌایی تا دّلت تَ فْست

 .ػلوی تش ّ ػویك تش

  ،آؽٌایی تا پاسلواى، حکْهت

 .دّلت سا تؼشیف هی کٌٌذ 

  َهی تْاًٌذ ّظایف لْای ع

گاًَ سا فِشعت ّاس ًام 

 تگیشًذ.

  ّ هی تْاًٌذ سفتاس

  داؽتي یک عاختاس دّلتی

س هِن دس یک کؾْس تغیا

 اعت.

  تذّى داؽتي یک عیغتن

دّلتی ُیچ کاسی ًوی 



 رَش مرحلً بً مرحلً -رَود آشىائی شاگردان معارف با مفاٌیم حقُق بشر

 3 

 َعتشٍ  /لْۀ لضایی

 هحکوَ

  عاختاس ّ ّظایف

 کذام ُش

 ّرٍْ استثاط دّلت تا هشدم 

... 

  َپاعخ گْ تْدى دّلت ت

 هشدم

  هغؤّلیت ُای هشدم دس

 لثال دّلت

 ضاییَ یا عتشٍ هحکوَ.لْۀ ل

  ّ تَ چگًْگی تؾکیل آًِا

خالفۀ ّظیاف آًِا پی هی 

 تشًذ.

هغؤّلیت ُای خْد سا دس 

چْکات یک ًظام تضسگتش 

 تثیٌٌذ.

تْاًذ تَ فْست هٌظن 

 فْست گیشد.

  ضشّست دّلت تَ ػٌْاى

تش آّسدٍ کٌٌذٍ ًیاص ُای 

ؽِشًّذاى ّ تؼِذ تَ 

دّلت ّ کْؽؼ تشای 

هغتحکن کشدى پایَ ُای 

 آى تْعظ افشاد راهؼَ.

 قاوُن   َتؼشیف لاًْى )خالف

 دسّط لثلی(

 اًْاع لاًْى 

 سعوی 

 ػادی/ غیش سعوی 

 لاًْى اعاعی 

  عیغتن لاًْى گزاسی دس

 افغاًغتاى

  رایگاٍ حمْق ّ آصادی

 ُای فشد دس لاًْى

 ؽٌاخت ػویك تش اص لاًْى 

  ؽٌاخت اروالی اص لاًْى

 اعاعی

  َاحتشام تَ لاًْى ّ التضام ت

 سػایت آى دس صًذٍ گی

 .تَ تؼشیف لاًْى آؽٌا هی ؽًْذ 

 .تا لاًْى اعاعی آؽٌا ؽًْذ 

  لاًًْگزاسی سا دس کؾْس پشّعۀ

 هی داًٌذ.

  تَ تفاّت لاًْى اعاعی ّ لْاًیي

 ػادی پی هی تشًذ.

  تَ استثاط فشد تا لاًْى پی هی

 تشًذ.

  ًمؼ حوایتی لاًْى اص هشدم سا دس

 هی یاتٌذ.

  لْاًیي سعوی ّ غیش

سعوی سا تویض دادٍ هی 

 تْاًٌذ.

  هی تْاًٌذ فشق لاًْى

اعاعی ّ ػادی سا تؾشیح 

 ًوایٌذ.

 ْاًٌذ دس تاسۀ لاًْى هی ت

 همالۀ تٌْیغٌذ.

  تذّى داؽتي ّ لثْل کشدى

یک لاًْى دس خاًَ، 

هکتة، دٍ/ ؽِش ّ هولکت 

ُیچ کاس فْست گشفتَ 

 ًوی تْاًذ.

 

 دمُکراسی 

 

 تؼشیف دهْکشاعی 

  هثاًی ّ الضاهات

 دهْکشاعی

 ّیژٍ گی ُای دهْکشاعی 

 آعیة ُای دهْکشاعی 

 اًتخاتات 

  آگاُی اص ًظام دهْکشاتیک

 سصؽِای آىّ ا

 دهْکشاعی  دسک ضشّست

تَ حیج تِتشیي ؽیٍْ 

 حکْهتذاسی

  تَ هفِْم دهْکشاعی آؽٌا هی

 ؽًْذ.

  :تا هثاًی دهْکشاعی اص لثیل

آصادی، لاًًْوذاسی، تفکیک لْاٍ، 

هغاّات ّ تشاتشی ّ حمْق 

 ؽِشًّذی آؽٌا هی ؽًْذ.

  دهْکشاعی سا  تؼشیف

 کٌٌذ.

  هی تْاًٌذ سفتاس ُای خْد

اسصؽِای  سا تا حذّدی تا

 دهْکشاعی هٌطثك عاصًذ.

  تا ًمؼ هؤحش لاًْى دس

صًذٍ گی فشدی ّ روؼی 

آؽٌا تش هی ؽًْذ ّ تشای 

سػایت لاًْى تالػ هی 

 کٌٌذ.

  دسک تأحیش ُش فشد تش

عشًْؽت خْد، دس 

 حکْهت دهکشاتیک.

 جامعۀ مدوی 

  سازماوٍای

اجتماعی 

)اتحادیً ٌا َ 

 اصىاف(

 تؼشیف راهؼَ هذًی 

  دس تٌظین ًمؼ راهؼۀ هذًی

ّ تحکین سّاتظ هلت ّ 

 دّلت

  ًمؼ راهؼۀ هذًی دس تحمك

دهْکشاعی ّ حمْق تؾش 

)خالفَ یی اص دسّط 

 دّسٍ ُای لثل(

  ّ هؼٌا ّ هفِْم اتحادیَ ُا

 افٌاف

  آگاُی ّ ؽٌاخت اص ًِاد

 ُای دهْکشاتیک

  دسک ضشّست ًِاد ُای

هزکْس دس ًظن ّ حثات 

 عیاعی ّ ارتواػی

  داًؼ آهْصاى تا ضشّست

ُای ؽکل گیشی اتحادیَ ُا 

ّ افٌاف، تَ هٌضلَ حوایت 

کٌٌذۀ گشُِّا ّ هٌضلت 

ُای ارتواػی ّ تؼشیف 

 .تا رْاهغ هذًی آؽٌا هی ؽًْذ 

 اًی پی ِتَ ًمؼ آًِا دس راهؼَ ر

 هی تشًذ.

  ،ساتطۀ تیي راهؼَ هذًی

دهْکشاعی ّ حمْق تؾش سا دسک 

 هی کٌٌذ.

  تا چگًْگی ؽکل گیشی چٌیي ًِاد

 ُایی ػوالً آؽٌا هی ؽًْذ.

 ُا تَ هٌضلۀ  اص ًمؼ ایي ًِاد

  ّ هی تْاًٌذ تؼشیف راهغ

ػلوی اص راهؼَ هذًی 

 داؽتَ تاؽٌذ.

  هی تْاًٌذ ّظایف آى سا

 تٌْیغٌذ.

  هی تْاًٌذ دستاسۀ آى

 عخٌشاًی ًوایٌذ.

  هی تْاًٌذ چٌیي ًِاد ُایی

سا تؼشیف کشدٍ ّ 

 پیشاهًْؼ تحمیك کٌٌذ.

  سؽذ آگاُی اص ساتطۀ

دّلت، هلت ّ آگاُی اص 

 ّظایف ؽِشًّذی.

  راهؼَ هذًی تمْیَ کٌٌذۀ

 دّلت اعت ًَ تش ضذ آى.

  ّلت راهؼَ هذًی دس تؾکیل د

ّلت اعت. َ رضء د  ًیغت تلک

  دسک دسعت اص هؾاسکت

گشُّی تشای سعیذى تَ 

 همافذ هؾتشک.
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  ّ هْرْدیت اتحادیَ ُا

افٌاف تَ ػٌْاى ًؾاًَ 

 ُایی اص راهؼۀ هذًی

  َاتحادیَ ُا ّ افٌاف ت

ػٌْاى هذّى کٌٌذٍ ّ 

ْاعتَ ُای تؼشیف کٌٌذۀ خ

 الؾاس راهؼَ

هطالثات دسعت ّ هٌطمی 

 هی ؽًْذ  اص دّلت آؽٌا

  ّ تْلیذ اًگیضۀ ُوگشایی

هؾاسکت تشای سعیذى 

 اُذاف هؾخـ

ًؾاًذٌُذۀ هطالثات ّ تْلؼات خْد 

 اص دّلت ّ هشدم هطلغ هی ؽًْذ.
  ػوالً هی تْاًٌذ چٌیي

تؾکلی سا دس هیاى دّعتاى 

 خْد تَ ّرْد تیاّسًذ.

  دسک دسعت اص ػولکشد

دّلت ّ ًِاد ُای حاهی 

 هشدم.

 مشارکت ملی   تؼاسیف هؾاسکت 

  هؾاسکت ػوْهی هشدم

تشای آتاداًی ظاُشی ّ 

تاطٌی ّطي تَ هٌظْس 

 هحمك ؽذى سّحیۀ هلی

  ّ هؾاسکت هلی چیغت

 چگًَْ هحمك هی ؽْد؟

 ی هقادیك هؾاسکت هل

 کذام ُایٌذ

  َػذم هؾاسکت هلی چ

 پیاهذ ُایی خْاُذ داؽت؟

 تمْیت سّحیۀ ُن گشایی 

  ؼ آهْصاى ایزاد اًگیضٍ دس دًا

تشای سعیذى تَ هؾاسکت تا 

 عایش ُوْطٌاى خْد

  ّ اص تیي تشدى تی اػتوادی

تذ تیٌی ُای هْرْد هیاى 

 تاؽٌذٍ گاى کؾْس

  ها تا هؾاسکت ػوْهی هی

تْاًین تَ عْی آتاداًی ّ 

 لی حشکت کٌینتش

  ّاضح ػذم تا هقادیك 

هؾاسکت هلی ّ ػوْهی کَ 

دس گزؽتَ تاػج رٌگ ّ 

ًْذ  ًاتْدی هشدم ها ؽذ آؽٌا ؽ

  تا هْلذ ُای هؾاسکت ّ هؾاسکت

 هلی آؽٌا هی ؽًْذ.

  تا ُوغشًْؽت تْدى توام کغاًی

کَ دس ایي کؾْس صًذٍ گی هی کٌٌذ 

آؽٌا ؽذٍ ّ هؾاسکت سا ساُی 

َ ّ تذ تشای ًزات ػوْهی اص تفشل

 تیٌی دس هی یاتٌذ.

  هؾاسکت هلی تَ ػٌْاى تمْیت

 .کٌٌذۀ فلح ّ هاًغ حمیمی رٌگ

  َتا اسادۀ روؼی ّ تثلْس آى ت

فْست هؾاسکت هلی آؽٌا هی 

 ؽًْذ.

  هؾاسکت هلی سا تؾشیح

 کشدٍ هی تْاًٌذ.

  هقادیك ػیٌی ّ ارتواػی

هؾاسکت یا ػذم هؾاسکت 

هلی سا تش ؽوشدٍ هی 

 تْاًٌذ.

 ص ػِذۀ دس ایي هْسد ا

 تحمیك تش آهذٍ هی تْاًٌذ.

  دسک هؤلفَ ُای هؾاسکت

 هلی.

  ّ یافتي ساٍ ُای رٌُی

ػولی تشای تیشّى سفت 

 اص خالء هؾاسکت هلی.

 حقُق بشر   خالفَ یی اص دسّط(

 دّسٍ ُای لثل(

 ؟حمْق تؾش چیغت 

 تاسیخچۀ حمْق تؾش 

 اػالهیۀ رِاًی حمْق تؾش 

  عاصهاًِای رِاًی حمْق

 تؾش

 ًی هذافغ عاصهاًِای رِا

 حمْق تؾش

  حمْق تؾش دس لاًْى

 اعاعی افغاًغتاى

  کویغیْى حمْق تؾش

افغاًغتاى ّ فؼالیت ُای 

اًزام ؽذٍ دس طْل ایي چٌذ 

 عال

  تمْیت سّحیۀ اًغاى

 دّعتی

  تفِین اُویت سػایت حمْق

 تؾش دس ایزاد فلح رِاًی

  تثییي تالؽِای هذاّم تؾش

 تش سػایت حمْق اًغاى ُا

 تثییي ایي کَ احتشام  ّ

سػایت حمْق، یک 

هغّْلیت ػوْهی اًغاًی 

 اعت

 هی داًٌذ کَ حمْق تؾش چیغت. 

  تا عاتمۀ تاسیخی آى ارواالً آؽٌا هی

 ؽًْذ.

  اػالهیۀ رِاًی حمْق تؾش سا هی

ؽٌاعٌذ ّ تَ هحتْای آى ارواالً 

 آگاُی پیذا هی کٌٌذ.

  تا عاصهاًِای رِاًی هذافغ حمْق

 تؾش آؽٌا هی ؽْد.

  لاًْى رایگاٍ حمْق تؾش دس

 اعاعی سا دسک هی کٌٌذ.

  تا کویغیْى هغتمل حمْق تؾش

 افغاًغتاى آؽٌایی پیذا هی کٌٌذ.

  هی تْاًٌذ حمْق تؾش سا

 تؼشیف ًوایٌذ.

  هی تْاًٌذ دس تاسۀ حمْق

تؾش ّ تاسیخچۀ آى تشای 

 دیگشاى هؼلْهات دٌُذ.

  هی تْاًٌذ عاصهاًِای

هذافغ حمْق تؾش سا تَ 

 دیگشاى هؼشفی ًوایٌذ.

 ًٌذ دس هْضْع هی تْا

حمْق تؾش ّ لاًْى اعاعی 

 همالَ تٌْیغٌذ.

 

  ّ دسک حمْق حمۀ اًغاًی

پی گیشی سّیَ اًغاًی تا 

 پیشاهْى.

  َدسک ایي هغألَ کَ چ

هؤلفَ ُایی تاػج تضییغ 

حمْق تؾش هی ؽْد ّ 

رغتزْی ساٍ ُای تیشّى 

 سفت.
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  َ ًمىازع

 (2خشُوت )

 میاوجیگری   

 روغ تٌذی اص دسّط لثل 

  ؽکل گیشی ػلت یاتی

 هٌاصػَ ّ خؾًْت

  ّ َهؾخقات هٌاصػ

 خؾًْت چیغت؟

  َچگًَْ هی تْاى هاًغ ت

ّرْد آهذى هٌاصػَ ّ 

 خؾًْت ؽذ

  هٌاصػَ ّ خؾًْت سا

چطْس هی تْاى اص تیي تشد 

 ّ حل کشد

  َتْضیح هفقل تش هٌاصػ

 ّ خؾًْت

  هقذاق دُی ّالؼی اص

هٌاصػَ ّ خؾًْت دس 

 خاًْادٍ ُا ّ راهؼَ

 لغام تؼشیف سّؽي تش اص ا

 هختلف هٌاصػَ ّ خؾًْت

  اسائَ ساٍ حل ُای ػولی

تشای سفغ هٌاصػَ ّ 

 خؾًْت

  ّ َتا هفاُین ّ الغام هٌاصػ

 خؾًْت آؽٌا تش هی ؽًْذ.

  پیشاهْى دالیل تَ ّرْد آهذى

فضای پش تٌاصع ّ خؾي ّ ػْالة 

 آى آگاُی کغة هی کٌٌذ.

  ساٍ ُای سفغ هٌاصػَ ّ خؾًْت سا

 دس هی یاتٌذ.

 واػی ّ سفتاسی کَ تا صًذٍ گی ارت

هی تْاًذ تَ هٌاصػَ ّ خؾًْت 

 ؽْد، آؽٌاتش هی ؽًْذ. شهٌز

  سفتاس دسعت ارتواػی سا دس هی

 یاتٌذ.

  ّ لادس هی ؽًْذ ػلل

هحشک ُای تَ ّرْد 

آّسًذۀ خؾًْت سا تْضیح 

دٌُذ ّ چاسٍ اػ سا تیاى 

 کٌٌذ.

  ّ هی تْاًٌذ ًتایذ هخشب

صیاى تخؼ هٌاصػَ ّ 

ّ خؾًْت سا تا اسئَ همالَ 

تحمیك پیشاهْى هْاسد 

 حمیمی تْضیح دٌُذ.

  دس هی یاتٌذ کَ دس چٌیي

 فضایی چگًَْ ػول کٌٌذ.

  دسک سّؽي اص هحشک

 ُای هٌاصػَ ّ خؾًْت.

  دسک دسعت اص ػْالة

 هٌاصػَ ّ خؾًْت.

  دسک ػمالًی اص هحاعي

هقالحَ، دّعتی ّ 

 تخؾایؼ.

  َچگًَْ هی تْاًذ هٌاصػ

ّ خؾًْت صًذٍ گی 

ها  خاًْادگی ّ ارتواػی

 سا اص ُن تپاؽاًذ.

  رلْگیشی ّ خْد داسی اص

سفتاسی کَ هی تْاًذ تَ 

هٌاصػَ ّ خؾًْت هٌزش 

 ؽْد.

  رساوً ٌای

جمعی َ آزادی 

 بیان

 ًَتؼشیف سعا 

 ًَاًْاع سعا 

 ّظایف سعاًَ ُا 

  ًمؼ سعاًَ ُا دس استمای

 عطح فشٌُگی راهؼَ

 آصادی سعاًَ ُا 

 آصادی تیاى 

  آؽٌا عاختي ؽاگشداى تا

ی هشتثظ تا عاصهاًِا

 دهْکشاعی ّ حمْق تؾش

  تثییي کاسکشد ُای افلی

 سعاًَ ُا دس راهؼَ

  ؽاگشداى تا هفِْم سعاًَ آؽٌا هی

 ؽًْذ.

  هی داًٌذ کَ ّظایف سعاًَ ُا دس

 راهؼَ چیغت.

  تَ اُویت آصادی سعاًَ ُا ّ آصادی

 تیاى پی هی تشًذ.

  تؼشیف ًغثتاً خْتی اص

راهؼَ هذًی ّ ًمؼ سعاًَ 

 ٌٌذ.ُا اسائَ هی ک

  ّظایف ّ ًمؼ سعاًَ ُا

سا لادس هی ؽًْذ 

 تشؽوشًذ.

  دس تاسۀ اُویت آصادی

سعاًَ ُا تشای دیگشاى 

 هؼلْهات دٌُذ.

  ؽٌاخت سعاًَ ُای

اطالػات روؼی ّ 

چگًْگی ػولکشد آًِا ّ 

تأحیشاتی کَ تش صًذٍ گی 

 سّصهشٍ هی گزاسًذ.

  ُیچ کؾْسی یا دّلتی

ًوی تْاًذ تذّى سعاًَ 

ت ُای روؼی تَ پیؾشف

 ّالؼی ًایل گشدد.

 عاًَ ُا اًذ کَ فؼالیت ّ س

ػذم فؼالیت ُای دّلت سا 

 تَ هشدم اًؼکاط هی دُذ.

 میراث فرٌىگی   خالفۀ دسّط دّسۀ

 هتْعطَ دس ایي هْضْع

  حوایت حمْلی اص هیشاث

 فشٌُگی

 ّل دس حفع ؤًِاد ُای هغ

 هیشاث فشٌُگی

 ٌُگی  رشاین ػلیَ هیشاث فش

  عاصهاًِای تیي الوللی

 شاث فشٌُگیحاهی هی

  تَ اسصػ هیشاث فشٌُگی

 پی تشدٍ ؽْد

  هیشاث فشٌُگی 

گٌزیٌۀ گشاًثِای هؼٌْی ُوۀ 

 تؾشیت ؽٌاختَ ؽْد

  ؽاگشداى هیشاث فشٌُگی ّ آتذات

 تاسیخی سا هی ؽٌاعٌذ.

 .تش ضشّست حفع آى پی هی تشًذ 

  ٍحوایت ُای حمْلی پیؼ تیٌی ؽذ

سا هی دس حفع هیشاث فشٌُگی 

 داًٌذ.

  تا ًِاد ُای تیي الوللی حاهی

 هیشاث فشٌُگی آؽٌا هی ؽًْذ.

  تؼشیفی اص هیشاث فشٌُگی

 اسائَ هی تْاًٌذ.

  دس حفع هیشاث فشٌُگی

 کْؽؼ هی کٌٌذ.

  ،ًگِذاسی، هشالثت

پاعذاؽت، تْرَ تَ اتٌیۀ 

تاسیخی ّ آحاس فشٌُگی 

تَ حیج ؽٌاعٌاهۀ تاسیخی 

 ّ ؽخقیتی ها.
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 یًْغکْ .1

 ایکْم .2

 ایکشّم .3

 ایکْهْط .4

  کثرت گرایی

 ىگ گفتگُفرٌ

  تؼشیف ّ تؾشیح کخشت

 گشایی ّ فشٌُگ گفتگْ

  ّ هؼایة تؼقة

 خْدهذاسی

  رِاى اًغاًی اهشّص

ًیاصهٌذ کخشت گشایی ّ 

 گفتگْ اعت

  پزیشفتي ّ گْػ فشا دادى

تَ ًظشیات دیگشاى تا تأکیذ 

 تش هذاسا ّ گفتگْ

  َتحشیک ؽاگشداى ت

اًذیؾیذى دس تاب رِاى 

 خْد ّ رِاى دیگشاى

 آهذٍ اص تاّس  ػمیذۀ ُش فشد تش

ّ ایواى اّعت ّ پزیشػ ایي 

غاًِا س  اهش  ِد ًفی تاّس ُای ًا

 تَ اؽکال هختلف

  ٍگفتگْ ّ هثاحخَ تِتشیي سا

تشای دسک ػمایذ دیگشاى 

ّ تیاى ػمایذ خْد، تَ ُذف 

 سعیذى تَ ًتیزۀ هطلْب 

  داًؼ آهْصاى اص تٌْع فشٌُگ ُا

 ّ هزاُة رِاى هطلغ هی ؽًْذ.

  پیاهذ تؼقة ّ ًفی طشف هماتل ّ

 ُای هٌفی آى سا دسک هی کٌٌذ.

  هذاسا ّ کخشت گشایی سا تَ ػٌْاى

ساٍ حل هٌاعة تشای ًیل تَ 

ُوضیغتی هغالوت آهیض دسک هی 

 کٌٌذ.

  ،تَ رٌثَ ُای هؼٌْی ّ راتی ػالن

 دیي ّ دیذگاٍ خْد پی هی تشًذ.

  ٍدس ایي تاب هثاحخَ کشد

 هی تْاًٌذ.

  عالهت ساٍ ّ سّیۀ کخشت

گفتگْ سا گشایی، هذاسا ّ 

دس صًذٍ گی سّصهشۀ خْد 

 دسهی یاتٌذ.

  َدس ایي صهیٌَ لادس ت

 تحمیك ػولی هی ؽْد.

  سفتاس حغٌَ ّ تحول طشف

 هماتل دس آًِا ًوْ هی کٌذ.

  عخت گیشی ّ تؼقة

 خاهی اعت...

  تشای سعیذى تَ رِاًی

ػاسی اص تؼقة ّ رٌگ 

ّ تذتختی، گفتگْ ّ هذاسا 

ّ کخشت گشایی تِتشیي 

 ساٍ حل ُا عت.

  آشىایی با وٍاد

ٌای بیه المللی 

 )صلح جٍاوی(

  هؼشفی تشخی ًِاد ُای

 تیي الوللی

 ّظایف اروالی آًِا 

 اختیاسات آًِا 

 دس ُش کؾْس ًمؼ آى 

  تؼِذ ّ ػذم تؼِذ دّلت ُا

 ّ ػْالة آى

 هحکوۀ تیي الوللی ػذالت 

 هحکوۀ تیي الوللی رضا 

  َایزاد صهیٌَ آؽٌایی ُشچ

تیؾتش تا عاصهاى ُای تیي 

 لیالول

  آگاُی دسعت اص ًمؼ

عاصهاًِا ّ تأحیش آى تش 

 صًذگی هشدم ُش راهؼَ

  استثاط دّلت ُا ّ هشدم تا

 عاصهاًِای تیي الوللی

  اطالػات راهؼی دس ایي خقْؿ

 تَ داًؼ آهْصاى دادٍ هی ؽْد.

  َحظ داّسی ّ لضاّت ًغثت ت

کاسکشد دّلت دس داًؼ آهْصاى تَ 

 ّرْد هی آیذ.

  اص چگًْگی ساتطۀ تیي خْد ّ

 راهؼۀ رِاًی آگاٍ هی ؽًْذ.

  هی تْاًٌذ هْرثات ؽکل

گیشی ایي عاصهاًِای تیي 

 الوللی سا تشؽوشًذ.

 ُای  اًْاع ّ الغام عاصهاى

تیي الوللی  سا تَ لذس 

 هی ؽٌاعٌذ. ضشّست

  ساتطَ افغاًغتاى سا تا ایي

عاصهاًِا ّ تؼِذاتی کَ 

هیاى افغاًغتاى ّ ایي ًِاد 

ُا اعت تشایؾاى سّؽي 

دس ایي تاسٍ هی  هی ؽْد.

 تْاًٌذ تحمیك ًوایٌذ.

  دسک دسعت اص ًمؼ

 ًظاستی ایي ًِاد ُا.

  دسک دسعت اص اُشم

ُای فؾاس تیي الوللی تش 

دّلت ّ یا ... کَ حمْق 

 اًغاًی سا ًمض هی کٌٌذ.

  ُای تیي الوللی دس اد  ًمؼ ًِ

ٌُگی،  لی، فش هغایل حْم

التقادی، ارتواػی افشاد دس 

ّ عایش کؾْس ُا غتاى   .افغًا

  دسک دسعت اص ایي

هطلة کَ دس رِاى، 

عاصهاًِای تشای دفاع اص 

 حمْق اًغاًِا ّرْد داسد.

 صلح  تؼشیف فلح 

 اُذاف فلح 

 اػواس فلح 

  ؽیٍْ ُای سعیذى تَ فلح

 ّالؼی ّ دائوی

 تٌفش ّ اًضراس اص رٌگ 

  ّ هؼٌای ّالؼی فلح

هیکاًیضم ایزاد فلح ّالؼی 

 ّ کاهل

 تَ هفِْم فلح آؽٌا هی ؽًْذ 

 فلح سا هی داًٌذ اُذاف. 

 .ٌذ ِو ْد آهذى فلح سا هی ف ر  َّ  هشاحل ت

  تَ ؽیٍْ ُای سعیذى تَ فلح

 ّالؼی آؽٌا هی ؽًْذ.

 .اًْاع فلح سا ارواالً هی داًٌذ 

  ّ ساٍ ُای ایزاد فلح

 رلْگیشی اص رٌگ.

 

  تا دعت آّسد ُای سّاًی

ّ ػیٌی فلح طلثی ّ ػذم 

رٌگ، دسک دسعت پیذا 

هی کٌٌذ ّ دس سفتاس حغٌَ 

ى تأحیش ػویك هی ؽا

 گزاسد.

 


