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فسد ّ خاًْادٍ

دّزٍ دّم اتتداییَ اش صٌْف چِازم الی ششن
عٌْاًِای اساسی
هضوْى
ًیاش ُای فسد








احتسام تَ پدز ّ هازد ّ
اعضای خاًْادٍ




فسد  /خاًْادٍ




عٌْاًِای فسعی
خْد ؽٌاعی
ًیاص تَ تحغیي
ّظیفَ ؽٌاعی
ًیاص تَ هحثت
اهٌیت خغوی ّ سّاًی
ًظافت ّ پاکیضٍ گی
هؼاؽشت تا دیگشاى

اُداف
 آؽٌایی ؽاگشداى تا 
ًیاص ُای خْد ّ ساٍ
حل ُای اتتذائی آًِا





مشّست احتشام تَ  تشتیت ؽاگشداى
پذس ّ هادس
آداب
 آهْصاًذى
هؼاؽشت دس خاًَ/
ؽیٍْ ُای احتشام تَ
دٍ /ؽِش ،هکتة ّ
پذس ّ هادس
فٌف
حمْق ّ ّظایف فشد

دس خاًْادٍ
کوک ّ ُوکاسی تا
اػنای خاًْادٍ

1

ًتایج ذٌُی
ًتایج هِازتی
ًتایج داًشی
ؽاگشداى هی داًٌذ کَ  آًِا هی داًٌذ کَ خْد  دس هی یاتٌذ کَ تا آگاٍ
ؽذى اص ًیاص ُای خْد
ؽٌاعی چگًَْ همْلَ
ّخْد اًغاًی ؽاى چَ
ّ دیگشاى تایذ ساٍ حل
یی اعت.
ًیاص ُایی داسد.
ُایی سا دس ًظش
آًِا هی داًٌذ کَ تا دیگش ً یاص ُای یکذیگش سا
تگیشًذ.
تش ؽوشدٍ هی تْاًٌذ.
اًغاى تفاّت صیادی
ًذاسًذ.
 دس هْسد ًیاص ُای  ؽاگشداى تذاًٌذ کَ
چیضی کَ تَ خْد هی
فشدی هی تْاًٌذ حشف
آًِا دس تاسۀ خْد فکش
پغٌذی تَ دیگشاى ًیض
تضًٌذ ّ خوالت تغاصًذ
کشدٍ هی تْاًٌذ ّ
تپغٌذ.
ّ ًیض فحثت ًوایٌذ.
عْالِای صیادی دس رُي
ؽاى خلك هی ؽْد.
داًغتي احتشام گزاؽتي تَ ً حْۀ احتشام گزاؽتي  احغاط هی کٌٌذ کَ
ُش فشد تشای خْدػ
تَ دیگشاى سا آؽٌا
پذس ّ هادس ّ دیگشاى دس
ؽخقیتی داسد کَ تایذ
هیؾْد.
دٍ /ؽِش ،هکتة ّ فٌف
تَ آى دس خاًَ /دٍ/
دس ّالغ احتشام گزاؽتي  دس سفتاس ّ کشداس
ؽِش ،هکتة ّ فٌف
تَ خْد اعت.
سّصهشٍ تا احتشام
احتشام گزاؽتَ ؽْد.
تشخْسد هی کٌٌذ.
تا ّظایف ّ هغّْلیت
ُای خْد ،دس خاًَ ،دٍ  /هحثت دیگشاى سا دس  احتشام گزاسدى کاس آدم
ُای تا ؽخقیت ّ
ؽِش ،هکتة ّ فٌف ًَ
صهاى احتشام گزاؽتي
داًؾوٌذ اعت.
تٌِا یکی اص اػنای
تَ آییٌَ هی تیٌٌذ.
خاًْادٍ آؽٌا هی ؽًْذ  .دس ایي صهیٌَ فحثت
تلکَ تَ دیگشاى ّ
کشدٍ هی تْاًٌذ.
هحالت فْق ًیض اؽٌا
هیؾًْذ.

زًّد آشٌایی شاگسداى هعازف تا هفاُین حقْق تشس -زّش هسحلَ تَ هسحلَ

آشٌایی تا آداب ّ زسْم
هثثت ّ هٌفی اجتواعی
هحیط ّ هکتة



آؽٌایی تا تؼنی  /آؽٌایی ؽاگشداى تَ  ؽاگشداى ًغثت تَ تشخی  هی تْاًٌذ تَ اػنای 
خاًْادٍ ساتطَ ًیک ّ
اص اسصؽِاٌُ ،داس ُا ّ
تشخی اص ػادات ّ
تشخی اص آداب ّ
عالن تشلشاس ًوایٌذ.
عٌت ُای حاکن تش
آداب ّ سعْم هثثت
سعْم هثثت ّ هٌفی
اختواػی
اختواػیشّاتو خاًْادٍ
سّاتو خاًْادٍ گی آؽٌا  ؽاگشداى آداب ّ
هی ؽًْذ.
گی ّ فاهیلی
سعْم هثثت اختواػی
سا دس خؾي ُای
سعْهات
 ؽاگشداى
هشاعن اػیاد ّ خْؽی
ػوْهی سػایت هی 
عاصًذٍ هحیو اختواػی
خوؼی
کٌٌذ.
خْد سا تؾخیـ هی
کوک تَ ًیاصهٌذاى
دٌُذ.
ػیادت اص هشیناى



تَ اًْاع 
فؼالیتِای
ّ سایح دس
هحلَ ؽشکت 




اشتساک دز فعالیت ُای
جوعی



هحیط ّ هکتة




ًظافت فسدی ّ هحل
هحیط ّ هکتة








تا داؽتي آؽٌایی تا
آداب ّ سعْم هثثت
اختواػی ًغثت تَ
خاًْادٍ ّ فاهیل
احغاط خْتی پیذا هی
کٌٌذ.
تَ آداب ّ سعْم
عاصًذٍ خاًْادٍ ّ
اختواع ػاللَ هٌذ هی
ؽًْذ.
ًغثت تَ کاس ُای
گشّپی ّ خوؼی
دلثغتگی پیذا هی کٌٌذ.
اص ؽشکت دس اًْاع
هختلف فؼالیت ُای
خوؼی ّ کاس ُای
گشّپی لزت هی تشًذ.

اؽتشاک دس ّسصؽِای  تؾْیك ؽاگشداى دس  ؽاگشداى هی داًٌذ کَ  ؽاگشداى
هختلف
هٌظْس اص فؼالیت ُای
هؾاسکت تَ فؼالیت
خوؼی
گشُّی
گشُّی چیغت؟
ُای گشُّی ّ
اؽتشاک دس خؾي ُا ّ
هکتة ّ
ؽادی ُا
خوؼی دس خاًَ ،دٍ  /تَ تشخی اص کاس ُای
هی کٌٌذ.
ؽِش هکتة ّ فٌف
گشّپی تَ فْست
اؽتشاک دس کاسُای
هؾخـ تش دس خاًَ ،دٍ ّ  ،اص اؽتشاک دس کاس
گشّپی ػلوی ّ  دّس کشدى آًِا اص
ُای ػلوی ّ خذهاتی
ؽِش ،هکتة ّ فٌف
اًضّا گشائی ّ
خذهاتی
هکتة دّسی ًوی
آؽٌا هی ؽًْذ.
گْؽَ گضیٌی دس
اؽتشاک دس کاس ُای
کٌٌذ.
خاًَ ،دٍ /ؽِش
گشّپی هکتة
هکتة ّ فٌف
اؽتشاک دس گشّپ
ُای فاهیل ،هحلَ ،دٍ/
ؽِش ،هکتة ،فٌف ّ
خِت دُی سفتاس
حغٌَ
تؾْیك  دسک دسعت ایي
ّ
 تؾْیك ؽاگشداى تَ  آگاُی یافتي اص هحاعي  تْخَ
ًظافت تذى
هطلة کَ ػمل عالن دس
ؽاگشداى تَ ػولکشد
ًظافت ّ تشتیت آى ُا تَ
پاکیضٍ گی فشدی ّ
ًظافت ّ پاکی لثاط
تذى عالن اعت.
ُا ّ دس ًظش داؽتي
لحاظ سعیذٍ گی تَ خْد
هحل
ًظافت هحیو خاًَ
پاکیضٍ گی دس هحیطی
ّ هحل اّ.
اص
آًِا
 آگِی
ًظافت هکتة
کَ صًذٍ گی هی کٌٌذ.
عطح
تشدى
ػْاسك ّ ػْالة  تلٌذ
ًظافت دٍ ّ ؽِش
هغّْلیت
ًکشدى
سػایت
پزیشی  هشالثت اص سفتاس ّ
ػْاهل تیواسی ُای
تْفیَ آى تَ دیگشاى
ؽاگشداى دس هْسد
ًظافت
کَ اص اثش ػذم پاکیضٍ
ًظافت فشدی ّ هحل.
گی تَ ّخْد هی آیذ
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احتسام تَ تصزگاى

هحیط ّ هکتة
هِس ّزشی ّ دیگس پریسی

 مشّست احتشام تَ  فشّتٌی ًغثت تَ  ؽاگشداى تا حشهت لائل 
ؽذى تَ تضسگاى احتشام
تضسگاى
تضسگاى
تَ خْد سا خلة هی کٌٌذ.
سّحی
 ؽیٍْ ُای احتشام تَ  تشتیت
سفتاسی عالن تا اػتٌا  تا تْخَ ّ گْػ فشادادى
تضسگاى
تَ تدشتیات تضسگاى تَ 
تَ تضسگاى.
 اعتفادٍ اص تدشتیات
لحاظ سّاًی ّ سفتاسی
ًیک تضسگاى
 تلمیي ؽخقیت تَ
اص استثاه اػوالی کَ
ؽاگشداى
ًتیدَ هطلْب ًذاسًذ،
خْد داسی هی کٌٌذ.


ؽخقیت
ًحْۀ احتشام تَ  تدلی
تضسگاى سا دس خْد
تضسگاى سا تدشتَ
هغاػذ هی عاصًذ.
کشدٍ دس ػول آًِا سا
پیادٍ کٌیذ.
 اػوال عتْدًی ّ تا
ؽکٍْ تضسگاى سا آییٌۀ
ؽخقیت
پشّسػ
سفتاسی خْد هی
دسًّی خْد سا حظ
عاصًذ.
هی کٌٌذ ّ دیگشاى سا
تؾْیك هیکٌذ.
دس ایي صهیٌَ هی
تْاًٌذ تا دیگشاى
فحثت کٌٌذ.
ؽاگشداى هی تْاًٌذ  احغاط تضسگ هٌؾاًَ
یؼٌی تشدتاسی ّ
خْد تاّسی سا دس
ؽکیثائی دس تشخْسد
خْد ّ دیگشاى تمْیت
تا دیگشاى پیذا هی
کٌٌذ.
کٌٌذ.
آًِا هی تْاًٌذ دس
تشاتش گفتاس ُا ّ  دس هْاسد دلیل ػزس
خْاُی ،خْاُؼ ّ
سفتاس ُای ًاپغٌذ اص
توٌا سا دسک هی کٌٌذ.
فثش ّ ؽکیثایی کاس
تگیشًذ.

 تؼنی /تشخی اص  ؽاگشداى تذاًٌذ کَ 
ُوۀ اًغاى ُا اص
ًاتشاتشی هاًٌذ :دّسی
ؽخقیت،
لحاظ
اص ُش گًَْ تثؼیل
خٌغیً ،ژادی ،صتاًی،
کشاهت ّ حمْق ،
ُای
هکلفیت
هزُثی
هغاّی ّ تشاتش
 تشخْسد هٌطمی ّ
داسًذ.
یکغاى ،هؼلواى تا ُوۀ
ؽاگشداى
 تشخْسد هٌطمی ّ
یکغاى ّالذیي تا ُوَ
اّالد ُا

تَ ُوَ اًغاى ُا چَ  احغاط خْؽثیٌی ّ
تشاتشی ًغثت تَ ُوۀ
خاًَ /دٍ /ؽِش ،هکتة
اًغاى ُا پیذا هی کٌٌذ.
ّ فٌف تاؽٌذ احتشام
هی گزاسًذ.
 اص تثؼیل ّ تشتشی
هلثی ًغثت تَ دیگشاى
ُیچ کظ سا ًثایذ تش
اختٌاب هی کٌٌذ.
هثٌای ًژاد ،خٌظ،
ػمیذٍ صتاى ّ هحل  تَ ساتطَ هٌطمی تا
احتشام کشد ،تلکَ ُوَ
دیگشاى فشف ًظش
آًِا هٌحیث کشاهت
اص هغایل ًژادی،
اًغاًی ؽاى احتشام
خٌغی ّ ػمیذتی ػاللَ
کشد.
هٌذ هی ؽًْذ.




اجتواع



هساّات ّ تساتسی

 سّحیۀ فثش ّ 
تشدتاسی ّ ؽکیثائی
ؽکیثایی ّ تشدتاسی
خْاُؼ کشدى دس
دس ؽاگشداى تمْیت
فْستی کَ ًیاص تَ
ؽْد
کوک داسین

هؼزست خْاُی دس
فْستی کَ اؽتثاُی
اص ها عش هی صًذ

خْؽشّیی ّ تثغن

اجتواع
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ؽاگشداى تَ هفاُین 
تشدتاسی ّ ؽکیثایی اؽٌا
هی ؽًْذ.
آًِا تَ اثشات فثش ّ
ؽکیثایی دس صًذٍ گی پی 
هی تشًذ.
آًِا هی داًٌذ کَ دس
تا
هتفاّت
ؽشایو
ًْع
چَ
دیگشاى
تشخْسدی داؽتَ تاؽٌذ
تَ تؼنی /تشخی افل 
ؽخقیت اًغاًی آؽٌا هی
ؽًْذ.
تا دسًظش داؽت دّسی
اص تؼنی ًاتشاتشی ُا 
تَ هغاّات ّ تشاتشی
اًغاًی دس خاًَ /دٍ/
ؽِش ،هکتة ّ فٌف
تاّس پیذا هی کٌٌذ.
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تْجَ تَ هحیط شیست








اجتواع








اؽٌایی تا هحیو صیغت  ؽاگشداى تَ اُویت 
هحیو صیغت پی هی
چیغت ّ هظاُش هحیو
تشًذ.
صیغت
ًگِذاسی اص گیاُاى ّ  آًِا ًغثت هفاد حفع 
هحیو صیغت تذاًٌذ
دسخت ُا
تَ حفع هحیو
اُویت هحیو صیغت
احغاط
صیغت
دس صًذٍ گی اًغاًی

هغّْلیت ًوایٌذ.
آؽٌایی تَ خطش ُایی
کَ هحیو صیغت سا
تِذیذ هی کٌذ.

فذهَ ًشعاًذى تَ
حیْاًات ّ پشًذٍ گاى
آلْدٍ ًکشدى آب ُای
ًل ،حْك ّ دسیا ُا
آلْدٍ گی چیغت؟
آلْدٍ گی ُْا ّ تاثیش
آى تش صًذٍ گی
خطشًاک
تاثیشات
کثافات ّ صتالَ ُا تش
هحیو صیغت
حفاظت اص خٌگل ُا ّ
هٌاتغ هثیؼی
فایذٍ دسخت کاسی ّ
ًِال ؽاًی
صیثائی گل ّ گیاٍ ّ
هثیؼت ّ ّظایف ها
دس لثال آًِا ّ
تأثیشاتؼ دس سّحیۀ ها
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تا تؼنی اص هظاُش
هحیو صیغت آؽٌا هی
ؽًْذ.
تا تؼل یاص خطش ُای
کَ هحیو صیغت سا تِذیذ
هیکٌذ آؽٌا ؽًْذ.
تِذیذ تَ هحیو صیغت سا
تِذیذ تَ صًذٍ گی خْد
هی داًٌذ.
ًغثت تَ حیْاًات ّ
ًثاتات دیذ هثثت پیذا هی
کٌٌذ.

 تَ ؽیٍْ ُای هختلف  تَ هحیض کَ صًذٍ گی
هیکٌٌذ ّ آًچَ دس آى
اص گیاُاى ّ دسختاى
اعت ػاللَ هٌذ هی
ًگِذاسی هی کٌٌذ.
ؽًْذ.
 هحیو خْد سا تا
غشؿ ًِال ُا ،گل  احغاط تؼلك ّ
ّاتغتگی تَ اخضای
ُای صیثا ّ دلپزیش
هحیو دس اّ تمْیت هی
ًگِویذاسًذ.
گشدد.
 تَ حیْاًات ّ پشًذٍ
گاى آصاس ًوی سعاًٌذ.
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آشادی

اجتواع





 ؽاگشداى تقْیش  تَ هفِْم آصادی آؽٌا هی
تؼشیف اص آصادی
ؽًْذ.
کلی اص آصادی ّ
اُویت آصادی
اُویت آى تَ دعت  اُویت آصادی سا دس صًذٍ
ًمؼ آصادی دس تِثْد
آّسًذ.
گی دسک هی کٌٌذ.
صًذٍ گی اختواػی
 آًِا ًمؼ آصادی سا
آصادی تشای ُوَ
دس تِثْد صًذٍ گی
تَ خْد دسک کٌٌذ.



تؼشیف اص هٌاصػَ ّ  ؽاگشداى تَ تفاّت  ؽاگشداى تَ هفاُین
هٌاصػَ ّ خؾًْت آؽٌا
هٌاصػَ ّ خؾًْت
خؾًْت
هی ؽًْذ.
پی هی تشًذ.
تشخی /تؼنی اًْاع
خؾًْت:
 هی داًٌذ کَ هٌاصػَ  آًِا تَ اًْاع ّ هشاحل
هٌاصػَ ّ خؾًْت پی
ّ خؾًْت چَ
 خغوی /فضیکیهی تشًذ.
تأثیشات هٌفی دس
 سّاًیصًذٍ گی ها داسًذ ّ  آًِا هی داًٌذ کَ هٌاصػَ
پیاهذ ُای هٌفی
چطْس هیذاًٌذ آًِا
ّ خؾًْت چَ پیاهذ ُای
خؾًْت
تَ
ّ
دٍ
ًوْ
سفغ
دس صًذٍ گی خاًْادٍ گی
خایگضیٌی آؽتی ّ
ُوضیغتی هغالوت
ّ اختواػی داسد.
هحثت تا هٌاصػَ ّ
آهیض دس حیات
خؾًْت
سّصهشٍ صًذٍ گی
ُوضیغتی هغالوت آهیض
ًوایٌذ.



هٌاشعَ ّ خشًْت ّ صلح



اجتواع




ّظایف دّلت دز قثال
هسدم

دّلت

 ؽاگشداى تا تشخی  ؽاگشداى هی داًٌذ کَ
 ایداد ًظن دس کؾْس
ًظن ّ اهٌیت هْخْد خْد
هِوتشیي ّظایف
 تأهیي اهٌیت دس آى
تَ خْد تش لشاس ًؾذٍ
دّلت تَ هْس
ّ مغ ّ تقْیة
تلکَ ایي دّلت اعت کَ
اخوالی آؽٌا ؽًْذ
لْاًیي تشای هشدم
ًظن سا دّام هی تخؾذ ّ
حفع هی کٌذ.
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 عؼی هی کٌٌذ آصاداًَ  حظ اعتمالل هلثی
هٌحیث یک اًغاى کَ
دس هحذّدۀ خْد
آصادی حك اّعت
تقوین تگیشًذ.
اًذکی دس اّ تَ ّخْد
 عؼی هی کٌٌذ کاس
هی آیذ.
ُای هشتْه تَ خْدػ
سا خْد دس خاًَ /دٍ  /تَ افکاس ّ فؼالیت
اتتکاسی
ُای
ؽِش ،هکتة ّ فٌف
آصادهٌؾاًَ توایل ّ
تَ آصادی اًدام دٌُذ.
الذام هی کٌٌذ.
 تَ آصادی دیگشاى ًیض
احتشام هی گزاسًذ.
 هٌاصػَ ّ خؾًْت سا  سفغ هٌاصػَ ّ خؾًْت
اص سفتاس سّصهشٍ.
تَ دیگشاى تؾشیح
کشدٍ هی تْاًٌذ.
ً تایح رٌُی امشاس
خؾًْت ّ هٌاصػَ دس
 هفِْم هٌاصػَ ّ
فاهیل /دٍ /ؽِش،
خؾًْت سا اصُن
هکتة ّ فٌف چَ
تفکیک کشدٍ هی
پیاهذ ُای ًاگْاس تاس
تْاًٌذ.
هی آّسد.
 عؼی هی کٌٌذ صًذٍ گی
ػاسی اص هٌاصػَ ّ  تالػ دس سفغ فشٌُگ
کلی ُش ًْع خؾًْت
خؾًْت دس خاًَ/
ّ هٌاصػَ تَ فشٌُگ
فاهیل /دٍ /ؽِش/
آؽتی ،تحول ّ صًذٍ
هکتة ّ فٌف داؽتَ
گی هغالوت آهیض دس
تاؽٌذ.
هحالت فْق.
مشّست
 ؽاگشداى هی تْاًٌذ دس  احغاط
دّلت تَ حیث یک
چْکات ًظن ّ اهٌیت
ًظن دٌُذٍ دس خاهؼَ
هْخْد سفتاس ّ گفتاس
تشای ؽاگشداى تَ
خْد سا عاهاى دٌُذ.
ّخْد هی آیذ.
 آًِا تشخی اص ّظایف
دّلت سا تَ ّالذیي ّ
دّعتاى تؾشیح کشدٍ
تتْاًٌذ.

زًّد آشٌایی شاگسداى هعازف تا هفاُین حقْق تشس -زّش هسحلَ تَ هسحلَ

ّظایف هسدم دز قثال
دّلت

دّلت
هعسفی اختصازی اش هلت
ّ دّلت

 حوایت اص دّلت دس  ؽاگشداى تذاًٌذ کَ  ؽاگشداى دسک هی کٌٌذ
کَ دّلت تَ تٌِایی لادس
هشدم ًیض دس تشاتش
ػشفَ ُای عاصًذٍ
تَ اًدام توام اهْسات
دّلت ّظایف ّ
گی اختواػی ،عیاعی
کؾْسی ًیغت؛ تلکَ دس
تکالیفی داسًذ کَ
ّ فشٌُگی
تغیاسی هْاسد هشدم تایذ
تایذ اًدام تذٌُذ.
 پشداخت هالیات
دّلت سا دس تطثیك پالى
دّسۀ
 گزساًذى
ُایؼ کوک ًوایذ.
ػغکشی ّ دفاع اص
اعتمالق ّ آصادی ّهي

دّلت







 ؽاگشداى تؼشیف  هی داًٌذ کَ هلت ّ دّلت
تؼشیف هلت
چَ ُغتٌذ.
اتتذائی اص ساتطۀ
تؼشیف عادٍ اص دّلت
هیاى هلت ّ دّلت ّ ظایف ُش کذام ًغثت
ّظائف دّلت
سا تذاًٌذ
تَ دیگشی سا تَ هْس
ّظائف هلت ّ هشدم
اتتذائی هی داًٌذ.
اُذاف هؾتشک هلت ّ  آًِا دس تاسٍ اُذاف
هؾتشک دّلت ّ  کاسُای هؾتشک دّلت ّ
دّلت
هلت آؽٌایی /آگاُی
هلت هی داًٌذ.
پیذا کٌٌذ.
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ُواٌُگی
 ؽاگشداى تَ ّظایف  احغاط
ساتطۀ اسگاًیک تیي
خْد دس تشاتش دّلت
دّلت ّ هشدم دس
پی هی تشًذ.
ؽاگشداى تمْیت هی
 ؽاگشداى تَ اًدام
ؽْد.
ّظایف هلی خْد
 ؽاگشداى احغاط هی
ػاللَ هٌذ هی ؽًْذ.
کٌٌذ کَ ُش اًذاصٍ
عاحۀ فؼالیت ؽاى
خاسج اص فاهیل ،هحل،
ّالیت گغتشٍ تش
ؽًْذ ،تَ ُواى اًذاصٍ
هغّْلیت ُای ؽاى
ًیض ّعیؼتش ّ هِوتش
هی ؽًْذ.
 دّلت ّ هلت سا  دسک هی کٌٌذ ُش فشد
ًغثت تَ خْد ،هشدم ّ
تفکیک کشدٍ هی
دّلت هغّْلیت ُایی
تْاًٌذ.
داسد.
ّ ظایف آًِا سا خذا
خذا ًام گشفتَ هی
تْاًٌذ.
 دس تاسٍ آًِا هی تْاًٌذ
خولَ تغاصًذ ّ همالَ
کْتاٍ تٌْیغٌذ.

زًّد آشٌایی شاگسداى هعازف تا هفاُین حقْق تشس -زّش هسحلَ تَ هسحلَ

آشٌایی اتتدائی تا قاًْى
اساسی

تا 
آهْصاى
تؼشیف عادٍ اص لاًْى  آؽٌایی اتتذائی تا  داًؼ
چگًْگی تذّیي لاًْى ّ
ُای
مشّست
اعاعی
مشّست ُای آى آؽٌا
لاًْى
آؽٌایی تا عش فقل
هی ؽًْذ.
ُای لاًْى اعاعی
 آؽٌایی تا لاًْى
اعاعی
 ؽاگشداى هی داًٌذ کَ 
تْمیح تشخی هْاد
سػایت لاًْى تَ ًفغ ُوۀ
هشتثطَ تا حمْق  لضّم احتشام ّ
هشدم اعت.
سػایت لاًْى
اعاعی هلت
هطالؼَ لاًْى اعاعی  هؼشفی لاًْى تَ  داًغتي تا تشخی اص هْاد
لاًْى اعاعی کَ تَ 
هثاتَ عتْى هحکن
تَ خقْؿ هادٍ ُایی
ًْػی دس استثاه تا آى
خاهؼَ ّ پایۀ حفع
کَ هشتْه تَ کْدکاى
ُاعت آؽٌا هی ؽًْذ.
حمْق هشدم
هی ؽْد ّ اتشاص ًظش
دس تاسۀ آى ُا

دّلت

آشٌایی تا تعضی ازگاى
ُای دّلتی

 آؽٌا ؽذى ؽاگشداى  هی داًٌذ کَ اداسٍ 
 آؽٌایی تا پْلیظ
پْلیظّ ،لغْالیّ ،الیت
تا تشخی اص اسگاى
 آؽٌایی تا پْلیظ
تشای حل هؾکالت هشدم
ُای ریشتو دّلتی
تشافیک ّ تشخی
دس هحالت ؽاى ّخْد
دس هحل ّالیت ؽاى
لْاًیي تشافیکی
داسد.

 آؽٌایی تا ّلغْالی ّ
 هی داًٌذ کَ دّلت تشای
آؽٌایی تا ّالیت
خذهت هشدم کاس هی کٌذ.
 تا ًحْۀ کاس تؼنی
اسگاى ُا اهالػات اّلیَ
کغة هی کٌٌذ.





دّلت
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تؼنی اسگاى ُای  دس هی یاتٌذ کَ دّلت
اص اخضائی تؾکیل ؽذ.
دّلتی سا ًام گشفتَ
ؽذٍ سا تَ فْست  دسک هی کٌٌذ کَ کاس
اتتذائیَ هی ؽٌاعٌذ.
دّلت سعیذٍ گی تَ
هغایل هشدم اعت.
دس تاسۀ ُش کذام اص آى
اهالػات اّلیَ تَ
دعت هی آّسًذ ّ ًیض
تَ دیگشاى تْمیح
هیذُذ.
هی تْاًٌذ دس تاسٍ
ُشکذام حشف تضًٌذ ّ
همالَ کْتاٍ تٌْیغٌذ.
دسایي صهیٌَ تؼنی  دسک مشّست لاًْى
اعاعی دس یک کؾْس.
هْاد لاًْى اعاعی
فکش کشدٍ ّ آًِا سا  آگاُی اص پیاهذ ُای
تؾشیح کشدٍ تتْاًٌذ.
هٌفی سػایت ًکشدى
لاًْى اعاعی.
صهیٌَ ُای لاًْى
اعاعی ّ الضام آى سا  لاًْى اعاعی تَ ػٌْاى
دس صًذٍ گی سّصهشٍ
ُوۀ
کَ
افلی
تیاى کشدٍ هی تْاًٌذ.
ؽِشًّذاى هلضم تَ
سػایت آى ُغتٌذ.
دس ایي تاسٍ هی تْاًٌذ
خولَ ُا ّ همالَ ُای
کْتاٍ هیٌْیغٌذ.

زًّد آشٌایی شاگسداى هعازف تا هفاُین حقْق تشس -زّش هسحلَ تَ هسحلَ

زعایت ّ احتسام تَ قْاًیي 


دّلت




آشادی ّ استقالل





دّلت




ًیکی کسدى تَ هسدم



حقْق تشس




 ؽاگشداى تَ اُویت  هی داًٌذ کَ لْاًیي  تقْسی اص لْاًیي  تَ احتشام ّ سػایت
دّلت چیغت
لْاًیي ػادت هی کٌٌذ.
حاکن تش اختواع پیذا
چیغت؟
لْاًیي پی تثشًذ.
اُویت لْاًیي ّ خاهؼَ
هی کٌٌذ.
ً غثت تَ لْاًیي ّ
سػایت  ّ ؽاگشداى خْد سا  تَ اُویت لْاًیي پی هی
مشّست
ػول تَ آى ُا ػاللَ
 هی تْاًٌذ سفتاس خْد
تشًذ.
هلضم تَ سػایت
لْاًیي دس صًذٍ گی
پیذا هی کٌٌذ.
سا دس چْکات لْاًیي
لْاًیي تذاًٌذ.
 همشساتی سا کَ هشتْه
فشق لْاًیي ّ همشسات
لشاس دٌُذ.
تَ خْد ؽاى دس خاًَ،
 احغاط هی کٌٌذ کَ
یک ؽاگشد چگًَْ هی
دس صًذٍ گی اختواػی
دٍ /ؽِش ،هکتة ّ فٌف
ّ
لْاًیي
تْاًذ
هلضم تَ سػایت لْاًیي
اعت تؾخیـ هی دٌُذ.
همشسات هشتْه تَ
ّ همشسات ّیژٍ
خْد سا دس خاًَ ،دٍ/
ُغتٌذ.
ؽِش ،هکتة ّ فٌف
اًدام دُذ
 ؽاگشداى تَ هؼٌای  تَ هفِْم عادٍ اص آصادی  هی تْاًٌذ آصادی سا تَ  حظ اعتمالل هلثی ّ
آصادی چیغت؟
ػضت ًفظ دس ؽاگشداى
دیگشاى تْمیح ّ
آؽٌا هی ؽًْذ.
آصادی ّ اعتمالل
چشا تایذ آصاد تاؽین؟
تمْیت هی ؽْد.
تؾشیح کٌٌذ.
آؽٌا هی ؽًْذ.
 هی داًٌذ کَ هٌظْس اص
حك تقوین گیشی
 هی تْاًٌذ دس اهْسات  اػتواد پیذا هیکٌٌذ کَ هی
اعتمالل چیغت.
ؽاگشداى دس اهْس  پی هی تشًذ کَ آًِا
تْاًٌذ تغیاسی اص کاس ُا
ؽخقی خْد هغتمالًَ
ُن دس یک حذّدی
هشتْه تَ خْد ؽاى
سا تذّى کوک پذس،
تقوین تگیشًذ.
آصادی داسًذ ّ هی
تؼشیف عادٍ اص
هادس ّ هؼلن هی تْاًٌذ
آصاداًَ
تْاًٌذ
اعتمالل
دس خاًَ ،دٍ /ؽِش ّ
تقوین تگیشًذ ّ
آصادی ُن تشای ها ّ
هکتة اًدام دٌُذ.
آصاداًَ ػول ًوایٌذ.
ُن تشای دیگشاى
 تاال تشدى اػتواد ًفظ
آصادی ها ًثایذ هخل
دس ؽاگشداى
آصادی دیگشاى ؽْد
سّحیۀ  ؽاگشداى تَ تشخی اص  ؽاگشداى هی تْاًٌذ تَ  سّحیۀ اًغاى دّعتی
کوک دس کاس ُای  تمْیت
دس ؽاگشداى تمْیت
لذس تْاى خْد تَ
اصؽِای اخاللی دس
دّعتی،
اًغاًي
سّصهشٍ تَ اػنای
هی ؽْد.
دیگشاى کوک ًوایٌذ.
خاًَ /دٍ /ؽِش ،هکتة ّ
گزؽت ،ایثاس ّ
فاهیل ،دٍ /ؽِش،
فٌف آؽٌا هی ؽًْذ.
فذاکاسی دس تیي
هکتة ّ ُن فٌفاى
 ؽاگشداى ًغثت تَ  ؽاگشداى ًغثت تَ
ًیاصهٌذ
افشادی
هثمات آعیة پزیش ّ
ؽاگشداى دس هکتة  ،ؽاگشداى تَ خْتی ًیکی
حوایت اص حمْق
خاًَ /دٍ /ؽِش ّ
احغاط ُوذسی ّ
ًیاصهٌذ تش دس خاًَ ،دٍ/
کشدى تَ دیگشاى پی هی
ؽاگشداى
فٌف
دلغْصی هی کٌٌذ.
ؽِش ّ هکتة احغاط
تشًذ.
گْػ کشدى تَ حشف
هغّْلیت هی کٌٌذ.
ُای دیگشاى
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زًّد آشٌایی شاگسداى هعازف تا هفاُین حقْق تشس -زّش هسحلَ تَ هسحلَ



ازشش ُای جِاى شوْل

آشٌایی اتتدائی تا فسٌُگ
ُای هٌطقَ






ػلن دّعتی
آصادی خْاُی
ُوپزیشی اختواػی
تشلی خْاُی

تٌْع هراُة ّ فسٌُگ ُا
ّ احتسام تَ آى ُا



تٌْع هزاُة دس کؾْس 
ّ خِاى
تٌْع فشٌُگ دس
کؾْس ّ خِاى
مشّست تؼاهل هیاى

فشٌُگی ُا
مشّست احتشام تَ
فشٌُگ ّ هزُة
دیگشاى





ازشش ُای جِاى شوْل




ازشش ُای جِاى شوْل

آشٌایی تا تسخی اش هفاُین
حقْق تشس






آصادی
ػذالت
اًغاى دّعتی
حمْق ؽِشًّذی

تْخَ  آگاُی ؽاگشداى تَ  دس ایي صهیٌَ هی 
ػطف
تْاًٌذ فکش کٌٌذ ّ دس
هفاُیوی چْى ػلن
ؽاگشداى تَ هغایل
تاسۀ آى فحثت ًوایٌذ.
دّعتی ،آصادی خْاُی ّ
تٌیادی اًغاًی هاًٌذ
هذاسا ّ کثشت خْاُی.
فشٌُگ.
 لادس هی ؽًْذ دس ایي
صهیٌَ خوالت ّ همالَ
هفاُین  ؽاگشداى تا هحاعي
تشّیح

تٌْیغٌذ.
فشٌُگ ُای خْد،
ُوپزیشی ّ تحول
دیگشاى ّ اؽتشاک خْد
دیگشاى.
تا دیگشاى اؽٌا هی ؽًْذ.
احتشام تَ فشٌُگ
ُای هختلف (دس
کؾْس ّ خِاى).
آؽٌایی تا هزُة ّ  ؽاگشداى تا آؽٌا ؽذى تا  دس ایي صهیٌَ فکش هی 
کٌٌذ ّ فحثت ّ تفاُن
دیگش ادیاى ّ ػمایذ
فشٌُگ خْد ّ
هی ًوایٌذ.
هتٌْع تَ هذاسا ّ گفتگْ
ُوچٌاى آؽٌایی تا
تا آًِا سّی هی آّسًذ.
دیگش هزاُة ّ
 دس ایي تاسٍ عْال
فشٌُگ ُا
کشدٍ هی تْاًٌذ ّ ساٍ
 اص ًفشت دعت کؾیذٍ ّ
عْی اًغاى دّعتی
ُای حل سا ًیض 
سفغ تؼقة ًغثت
خغتدْ هیٌوایٌذ.
حشکت هی کٌٌذ.
تَ اًغاى ُای
دیگشی کَ فشٌُگ  خْد سا توام ّالؼیت ّ  هی تْاًٌذ خوالت ّ
ّ هزُة ها سا
همالَ عادٍ یی تٌْیغٌذ.
حمیمت ًذاًغتَ اص خْد
ًذاسًذ
هذاسی تَ کثشت گشایی

هتوایل هی ؽًْذ.

 آؽٌایی ؽاگشداى تا  هی داًٌذ حمْق تؾش  هی تْاًٌذ دسک کٌٌذ 
کَ حمْق تؾش هْسد
چیغت؟
تشخی اص هفاُین
احتشام ُوۀ اًغاى ُا
حمْق
تؾشی  هی داًٌذ کَ حمْق تؾش
هی تاؽذ.
هتٌاعة تا ؽٌاخت،
ُن یک پذیذۀ خِاًی ّ

عطح داًؼ ّ آگاُی
ُن راتی اعت.
 هی تْاًٌذ آصادی،
آًِا
ػذالت ّ حمْق
 تَ هؼٌای هفقل تش
ؽِشًّذی سا تذاًٌذ.
آصادی ،ػذالت ّ ،اًغاى
دّعتی آؽٌایی پیذا هی
کٌٌذ.
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دسک هی کٌٌذ کَ ًماه
اؽتشاک فشٌُگ ها تا
فشٌُگ ُای کؾْس
ُای هٌطمَ فشاّاى
اعت.
توایض ّ خذایی فشٌُگ
ُا کَ هٌدش تَ تذتیٌی
ُا ّ کیٌَ ُا هی ؽْد،
دس ًظش ؽاى تغییش هی
کٌذ.
دس هی یاتٌذ کَ تاّس ّ
فشٌُگ خْد ؽاى ًیض
خضء اص تاّس ُا ّ
هزاُة دیگش اًغاى
ُاعت.
تٌْع ادیاى ّ فشٌُگ
سا تَ ػٌْاى الصهَ
هثیؼی اًغاى هی
پزیشًذ.
ُشگًَْ سفتاس خؾي ّ
ًفی هشف هماتل سا
دّس اص ؽأى کشاهت
اًغاًی هی داًٌذ.
رٌُیت ؽاگشداى اص
خاًْادٍ ّ هکتة تیؾتش
تْعؼَ پیذا هی کٌٌذ.
دسک هی کٌٌذ کَ ًظن
ّ اهٌیت دس خاهؼَ،
کؾْس ّ خِاى تَ
سػایت حمْق تؾش
استثاه هی گیشًذ.

زًّد آشٌایی شاگسداى هعازف تا هفاُین حقْق تشس -زّش هسحلَ تَ هسحلَ

صلح ّ آشتی
ازشش ُای جِاى شوْل

 ؽاگشداى تَ هفِْم 
 هؼٌای فلح ّ آؽتی
فلح ّ ًمؼ آى دس 
 مشّست فلح ّ
ثثات ّ اهٌیت
آؽتی
اختواػی
آؽٌا 
 پیاهذ ُای ًاگْاس
خْاٌُذ.
خٌگ ّ خؾًْت دس
خاهؼَ  ،ؽاگشداى تَ هفِْم
خاًْادٍ،
دس
آى
ًمؼ
ّ
آؽتی
کؾْس ّ خِاى

ًضدیک عاختي سفغ
خؾًْت ُا ّ
کوک
هٌاصػَ
هیکٌذ.
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هفِْم فلح سا هی داًٌذ.
تَ اُویت فلح پی هی
تشًذ.
هنشات ّ خطشات
خٌگ سا تؾخیـ هی
دٌُذ.
آؽتی یکی اص ساٍ سفغ
ُش ًْع هٌاصػَ هی
ؽٌاعٌذ.

 فلح ّ آؽتی سا تَ  رٌُیت ؽاى ًغثت تَ
اًغاى ُا تغییش هی
دیگشاى تْمیح کشدٍ
کٌٌذ.
هی تْاًٌذ.
 اُویت آى سا دس  تَ فلح ّ آؽتی دس
خاًَ /دٍ /ؽِش،
فٌف خاًَ ،دٍ /ؽِش
هکتة ،فٌف تا
ّ هکتة تؾشیح هی
دّعتاى ّ دیگشاى
کٌٌذ.
ػاللَ پیذا هی کٌٌذ.
 اص خٌگ ّ خؾًْت
دس ُوَ خا پشُیض هی  اًغاى ُای فلح
دّعت ّ ؽشیف تاس
کٌٌذ.
هی آیٌذ.

