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 بِ ًام خذا

  چٌذ درس آهَختِ از تین ّای تسْیلگری

 

 ٔحّي جٛأغ ثب ٔؤثش استجبط ثشلشاسي پشٚطٜ آٔٛختٝ ٞبي دسع" وتبة اص ثشٌشفتٝ خٛا٘يذ ٔي صيش دس وٝ سا ٔغّجي

 دس پظٚٞبٖ ثْٛ ا٘جٕٗ تٛػظ وٝ اػت "تٛساٖ صيؼتىشٜ ٌبٜ رخيشٜ دس آػيبيي يٛصپًّٙ ٌٛ٘ٝ إٞيت ٔٛسد دس

 تٛػظ 9831 ػبَ دس جٟب٘ي صيؼت ٔحيظ تؼٟيالت وٛچه ٞبي وٕه ثش٘بٔٝ حٕبيت ثب پشٚطٜ دٚ چبسچٛة

 ػؼيذ ٚ پبوضادٔٙؾ پشٚيٗ ػبجذ، ػّي ػيذ إِبػي، ٟٔذي تٛػظ وتبة ايٗ. اػت ؿذٜ ٔٙتـش صيتٖٛ ثشي

 . سٚػتبٞبػت دس تؼٟيٍّشي تيٓ آٔٛختٝ ٞبي دسع حبٚي فصُ ايٗ. اػت ؿذٜ ٔٙتـش ٘ـبط ٘ٛسي

باشیذ صبَر: اٍل درس  

 عشح دس وٝ دػتبٚسدٞبيي ػشػت ثٝ وٝ داؿت  ا٘تظبس تٛاٖ ٕ٘ي. ثش صٔبٖ ثغ وبسيؼت سٚػتبيي جٛأغ دس وبس

 ٔب ثٝ تٛساٖ پشٚطٜ دس تٛإ٘ٙذػبصي وبس تجشثٝ. آيذ دػت ثٝ ٘ظش ٔٛسد صٔبٖ ٕٞبٖ دس اػت، ؿذٜ ثيٙي پيؾ اِٚيٝ

 تٛاٖ ٞبي ٌبْ تذسيج ثٝ ٔشدْ ٕٞشاٜ ٚ ثٛد صجٛس ثبيذ. سٚد ٔي پيؾ ثٝ آٞؼتٝ ثؼيبس فؼبِيت ايٗ وٝ داد ٘ـبٖ

 .پيٕٛد سا افضايي

باشذ عول با تَأم بایذ آهَزش: دٍم درس  

 تٟٙبيي ثٝ ػُٕ دس أب اػت، تٛإ٘ٙذػبصي پشٚطٜ يه ٞبي فؼبِيت تشيٗ اصّي اص يىي ٔحّي جٛأغ آٔٛصؽ ٌشچٝ

 اص ثبيذ يب( تٕشيٗ ٚ وبسٚسصي) ثبؿذ ػُٕ ثب ٕٞشاٜ ثبيذ يب آٔٛصؽ. ٕ٘بيذ ايجبد سا ٘ظش ٔٛسد ٔٛفميت تٛا٘ذ ٕ٘ي

 .وٙٙذ تجشثٝ سا الصْ ٞبي دسع افشاد ػُٕ، دسجشيبٖ يؼٙي آيذ دػت ثٝ وشدٖ ػُٕ دسٖٚ

کٌٌذ هی هشارکت بیشتر زًاى: سَم درس  

 ص٘بٖ ،(د٘يب ٘مبط ثيـتش دس ٕٞچٙيٗ ٚ) ٔٙغمٝ ايٗ دس وٝ ثٛد آٖ اص حبوي تٛساٖ پشٚطٜ اجشايي تيٓ ٚ ٔب تجشثٝ

 اصٛال ص٘بٖ وٝ ثبؿذ ايٗ خبعش ثٝ ؿبيذ أش ايٗ. داس٘ذ اجتٕبػي ٞبي فؼبِيت دس ٔـبسوت ثٝ ثيـتشي تٕبيُ

 ٞبيي ٌشٜٚ وٝ ؿذ تالؽ پشٚطٜ اثتذاي دس. ثش٘ذ ٔي ثيـتشي ِزت ٌشٚٞي ٞبي فؼبِيت اص ٚ ٞؼتٙذ تش ٔـبسوتي

 دس وٝ ٌشفت ؿىُ ٔشداٖ اص ٌشٚٞي سٚػتب يه دس فمظ ػُٕ دس أب ثٍيشد ؿىُ سٚػتبٞب ٔشداٖ ٔـبسوت ثب

 دس. ٌشديذ ٔتٕبيُ سٚػتب ص٘بٖ ٚػيّٝ ثٝ دػتي صٙبيغ تِٛيذ ػٕت ثٝ ٘يض ٌشٜٚ ٕٞبٖ ٞبي فؼبِيت پشٚطٜ، ا٘تٟبي

 .ثٛد سٚػتب جٛاٖ دختشاٖ ٚ ص٘بٖ اص ٔتـىُ ؿذٜ، ثجت ٞبي تؼبٚ٘ي ؿشوت اػضبي ديٍش، سٚػتبي دٚ
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 .باشذ ًیاز بر هبتٌی بایذ آهَزش: چْارم درس

 ػّٕي ٕ٘ٛ٘ٝ. يبثذ ٔي افضايؾ يبدٌيشي فشايٙذ دس ٔـبسوت ثشاي افشاد اٍ٘يضٜ اػت، ٘يبص ثش ٔجتٙي آٔٛصؽ ٚلتي

 ٘تيجٝ ايٗ ثٝ ؿٙبػي تٛساٖ ٕٞبيؾ اص ثؼذ ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ اػضبي وٝ ثٛد صٔب٘ي تٛساٖ پشٚطٜ دس ٔٛضٛع ايٗ

 آٖ دس وٝ ٔذيشا٘ي ٚ ٔؼئِٛيٗ ثب استجبط دس ٚ ٘يؼتٙذ ثّذ سا ٔؼئِٛيٗ ثب استجبط ثشلشاسي ٞبي سٚؽ وٝ سػيذ٘ذ

 چٍٛ٘ٝ وٝ ثذٞٙذ يبد آٟ٘ب ثٝ وشد٘ذوٝ دسخٛاػت تؼٟيٍّشاٖ اص ثٙبثشايٗ ا٘ذ وشدٜ ػُٕ ضؼيف ا٘ذ، ثٛدٜ ٕٞبيؾ

 عشاحي آٟ٘ب ٘يبص ثب ٔشتجظ ٔحٛسٞبي ثب آٔٛصؿي وبسٌبٞي ٘يبص ايٗ سفغ ثشاي ٚ وٙٙذ ثشلشاس استجبط ٔؼئِٛيٗ ثب ثبيذ

 . ؿذ

است هؤثر بسیار هحلی تسْیلگر ٍجَد: پٌجن درس  

 ٘تيجٝ ايٗ ثٝ ٌشٜٚ، تـىيُ ثٝ ٔحّي داٚعّجبٖ تشغيت ثٝ ٔشثٛط ٞبي فؼبِيت اص ا٘ذوي صٔبٖ ٔذت ٌزؿت اص پغ

 ايفب خٛد ٌشٜٚ دس سا ٔحّي تؼٟيٍّش ٘مؾ ثتٛا٘ٙذ ٔحّي داٚعّجبٖ اص چٙذ يب يه ٌشٜٚ ٞش دس اٌش وٝ سػيذيٓ

 ٔـبسوت اٍ٘يضٜ ٔحّي، افشاد اص ٘فش چٙذ يب يه فؼبَ ٔـبسوت ايٗ ٚ ثٛد خٛاٞذ ثيـتش ثؼيبس وبس ثبصدٜ وٙٙذ،

 .داد خٛاٞذ افضايؾ ٘يض سا ػبيشيٗ

 

 بَد تر سخت شْر هجاٍر رٍستاّای در کار: ششن درس

 ػشيؼتش ٔشاتت ثٝ داؿتٙذ ثيـتشي فبصّٝ ؿٟش اص وٝ سٚػتبٞبيي دس ٌشٜٚ تـىيُ ثٝ ٔشثٛط وبسٞبي پشٚطٜ، ايٗ دس

 ثجت ثٝ ٔشثٛط وبسٞبي پيٍيشي ايٙىٝ ٚجٛد ثب.  داؿتٙذ لشاس ؿٟش ٔجبٚست دس وٝ سفت ٔي پيؾ سٚػتبٞبيي اص

 ٕٞىبسي أب ثٛد، ػخت ٔحّي ٌشٜٚ اػضبي تٛػظ ؿٟش اص دٚس سٚػتبٞبي دس آٖ وبسٞبي ػبيش ٚ تؼبٚ٘ي ؿشوت

 .ثٛد ثيـتش وبس ثٝ آٟ٘ب تٕبيُ ٚ ٌشٜٚ اػضبي

 

 کرد هی سخت را کار رٍستایی زًاى اجتواعی ّای فعالیت بِ ًسبت هردم هٌفی ًگرش: ّفتن درس

 ٟٕٔتشيٗ اص يىي ثٛد، وشدٜ ٔتٕشوض آٟ٘ب ثش سا ٌشٜٚ تـىيُ ثٝ ٔشثٛط ٞبي فؼبِيت پشٚطٜ ايٗ وٝ سٚػتبٞبيي دس

 اٞبِي ثشخي ٔتفبٚت ٍ٘شؽ داؿت، ٚجٛد صيؼت ٔحيظ اص حفبظت ثشاي ص٘بٖ ٔـبسوت ساٜ ػش ثش وٝ ٔٛا٘ؼي

 ٔـغَٛ پشٚطٜ ايٗ اجشاي اص لجُ تب عشح، ٞذف سٚػتبٞبي ص٘بٖ. ثٛد سٚػتب دس دس سٚػتب ص٘بٖ حضٛس ثٝ ٘ؼجت

 ٘مؾ خصٛف دس آٟ٘ب آٌبٞي افضايؾ. ثٛد٘ذ سٚصٔشٜ ٞبي فؼبِيت ٚ دأذاسي وـبٚسصي، داسي، خب٘ٝ ٞبي فؼبِيت

 تٛساٖ، ّٔي پبسن اص حفبظت ثٝ ٔشثٛط ٞبي فؼبِيت دس ٔـبسوت ثٝ آٟ٘ب تٕبيُ ٚ صيؼت ٔحيظ اص حفبظت دس ص٘بٖ
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 ػٙتي ٚ ٔشػْٛ ٞبي ٘مؾ ثب جذيذ ٘مؾ ايٗ وٝ وٙٙذ تؼشيف ص٘ذٌي دس خٛد ثشاي سا جذيذي ٘مؾ وٝ ؿذ ثبػث

 وشديٓ تالؽ ػّت ٕٞيٗ ثٝ. ٌشفت لشاس اٞبِي اص ثشخي ا٘تمبد ٔٛسد دِيُ ٕٞيٗ ثٝ ٚ ثٛد ٔتفبٚت سٚػتب دس ص٘بٖ

 دِٚتي ٔؼئِٛيٗ ٚ پشٚطٜ تيٓ ٔحّي، ٔؼئِٛيٗ حضٛس ثب سٚػتب دس ػٕٛٔي جّؼبت ثشٌضاسي ثب سا ٞب ٍ٘شؽ ايٗ

 .وٙيٓ وٕتش ؿبٞشٚد فشٔب٘ذاس ٚ ثيبسجٕٙذ ثخـذاس ٘ظيش

 پرٍشُ تسْیلگری تین در زى تسْیلگر ٍجَد ضرٍرت: ّشتن درس

 يه اػت ثٟتش وٝ وشديٓ احؼبع ؿذيٓ، ٕٞىبسي ثٝ سٚػتبٞب ص٘بٖ ػاللٕٙذي ؿبٞذ وٝ پشٚطٜ جشيبٖ دس

 ٚجٛد. وٙيٓ ٕٞىبسي ثٝ دػٛت داٚعّت افشاد ٞبي فؼبِيت تؼٟيُ ٚ آٔٛصؽ ثيـتش، استجبط ثشاي سا خب٘ٓ تؼٟيٍّش

 ػالٜٚ ثٝ. ؿذ وٕتش وبس ٔٛا٘غ ٚ وٙٙذ ثشلشاس استجبط تش ساحت ص٘بٖ وٝ ٌشديذ ٔٛجت سٚػتبٞب دس خب٘ٓ تؼٟيٍّش

 ثشلشاسي دس ثٛد جٛا٘ي خب٘ٓ ٘يض اٚ وٝ پشٚطٜ تؼٟيٍّش ثب ثٛد٘ذ، جٛاٖ دختشاٖ ػٕذتب وٝ ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ اػضبي

 وٕه ٞب ٌشٜٚ اػضبي خٛدثبٚسي ثٝ أش ايٗ وٝ وشد٘ذ ٔي ٕٞب٘ٙذػبصي يبدٌيشي ٚ ٌشٚٞي وبس ا٘جبْ استجبط،

 .وشد ٔي ثيـتشي

 کٌذ هی کوک گرٍُ پایذاری بِ صٌذٍق تأسیس بِ ّا گرٍُ ترغیب: ًْن درس

 اػضبي ثٝ تؼيٍّٟشاٖ دِيُ ٕٞيٗ ثٝ ثٛد پشٚطٜ تيٓ اػبػي ٞبي دغذغٝ اص يىي ؿذٜ تـىيُ ٞبي ٌشٜٚ پبيذاسي

 پيـٟٙبدي، ٞبي سٚؽ اص يىي. وٙٙذ پيذا سا خٛد ٌشٜٚ پبيذاسي ٞبي سٚؽ وٝ وشد٘ذ وٕه ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ

 آٟ٘ب، دس ٔٙبثغ جزة ٚ ٞب صٙذٚق ايٗ تأػيغ. ثٛد عشح ٞذف سٚػتبٞبي دس ٔحّي تٛػؼٝ ٞبي صٙذٚق تأػيغ

 سا دػتي صٙبيغ تِٛيذ ثٝ ٔشثٛط ٞبي فؼبِيت ثيـتشي اٍ٘يضٜ ثب ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ اػضبي وٝ ٌشديذ ٔٛجت

 .وٙٙذ پيٍيشي

 کٌیذ دیذى هحلی ّای گرٍُ اعضای ّای خاًَادُ با: دّن درس

 وبسٞبيي خصٛف دس آٟ٘ب خب٘ٛادٜ ٘جٛدٖ تٛجيٝ داؿتٙذ، ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ اػضبي اص ثشخي وٝ ٔـىالتي اص يىي

. ٌشديذ ٔي ٞب خب٘ٛادٜ ٔمبٚٔت ثٝ ٔٙجش اٚلبت ٌبٞي وٝ ثٛد ا٘جبْ حبَ دس سٚػتب ػغح دس ٌشٜٚ ٚػيّٝ ثٝ وٝ ثٛد

 ثب وٝ ٌشفتٙذ تصٕيٓ ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ اػضبي ٞبي خب٘ٛادٜ دس ٔمبٚٔت ايٗ ثشدٖ ثيٗ اص ثشاي تؼٟيٍّشي تيٓ

 ٚلت آٟ٘ب ثب چبي يه صشف ا٘ذاصٜ ثٝ استجبط ايٗ. وٙٙذ ثشلشاس آٟ٘ب ثب تشي صٕيٕب٘ٝ استجبط ٚ ٕ٘ٛدٜ ٔاللبت ايـبٖ

 ٌشٜٚ ٞبي فؼبِيت ثٝ ٘ؼجت سا ٞب خب٘ٛادٜ رٞٗ وٝ وشديٓ ٔي ػؼي تؼٟيٍّشاٖ وٓ صٔبٖ ٕٞبٖ دس أب ٌشفت ٔي

 .دٞيٓ پبػخ آٟ٘ب ٞبي پشػؾ ثٝ ٚ وٙيٓ ثبصتش ٔحّي
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 بَدًذ فصلی ّا گرٍُ از بعضی: یازدّن درس

 فصُ دس ٔشدْ ثيـتش دِيُ ٕٞيٗ ثٝ ثٛد دأذاسي ٚ وـبٚسصي ٔشدْ ثيـتش ؿغُ عشح، ٞذف سٚػتبٞبي دس

 ٞبيي صٔبٖ تؼٟيٍّشي تيٓ اػضبي ثٙبثشايٗ. ثبؿٙذ داؿتٝ فؼبَ ؿشوت جّؼبت دس تٛا٘ؼتٙذ ٕ٘ي ٔحصَٛ ثشداؿت

 ٔشدْ صٔب٘جٙذي اػبع ثش دٞٙذ، ا٘جبْ سٚػتبٞب دس سا الذأي يب ثبؿٙذ داؿتٝ جّؼٝ ٌشٜٚ ثب خٛاػتٙذ ٔي وٝ سا

 .ثبؿذ ٘ذاؿتٝ تاللي آٟ٘ب سٚصٔشٜ ٞبي فؼبِيت ثب جّؼبت وٝ وشديٓ ٔي ػؼي ٚ وشديٓ ٔي عشاحي سٚػتب

چرخشی هذیریت: دٍازدّن درس  

 ثبؿذ، چشخـي صٛست ثٝ ٞب ٌشٜٚ ايٗ ٔذيشيت اٌش وٝ داد ٘ـبٖ ٞذف سٚػتبٞبي تؼبٚ٘ي ٞبي ؿشوت تجشثٝ

 ٔذت ثشاي ؿشوت ٔذيشػبُٔ ايٙىٝ يؼٙي چشخـي ٔذيشيت. ؿٛد ٔي ثيـتش ٕٞذيٍش ثب ٞب ٌشٜٚ اػضبي ٕٞىبسي

 ايٗ ٔب. ثبؿٙذ داؿتٝ سا ػبّٔي ٔذيش تجشثٝ ػبَ، 4 يب 8 ٌزؿت اص پغ ثتٛا٘ٙذ اػضب ٕٞٝ ٚ ؿٛد ا٘تخبة ٔحذٚد

 .وٙٙذ أتحبٖ سا ٔذَ ايٗ داس٘ذ، دٚػت اٌش تب ٌزاؿتيٓ ٔيبٖ دس تؼبٚ٘ي ؿشوت اػضبي ثب سا ٔٛضٛع

 ًکٌیذ فراهَش را ّا خاًَادُ: سیسدّن درس

 ؿٟش لبئٓ ثٝ ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ ٞبي فؼبِيت ٔـبسوتي اسصؿيبثي ٔٙظٛس ثٝ پشٚطٜ اجشايي تيٓ وٝ ػفشي جشيبٖ دس

 وٝ ثٛد ؿذٜ ٌفتٝ ثٛد٘ذ، فشص٘ذ داساي وٝ ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ اػضبي ثٝ ثٛد، دادٜ تشتيت 9833 آرس 81 ٚ 83 دس

 تيٓ ثٝ ٌشٜٚ اػضبي وٝ ؿذ ثبػث وبس ايٗ. ثيبٚس٘ذ خٛد ٕٞشاٜ ثٝ ػفش ايٗ دس ٘يض سا خٛد فشص٘ذاٖ تٛا٘ٙذ ٔي

 .ثبؿٙذ داؿتٝ اسصؿيبثي وبسٌبٜ دس ٘يض ثيـتشي ٔـبسوت ٚ ثبؿٙذ داؿتٝ ثيـتشي اػتٕبد تؼٟيٍّشي ٚ اجشايي

 ّوذیگر از هحلی ّای گرٍُ بازدیذ: چْاردّن درس

 يه دس سا خٛد تجشثيبت ثتٛا٘ٙذ آٟ٘ب وٝ ؿذ خٛاٞذ ثبػث ٕٞذيٍش اص ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ ثبصديذ وٝ دا٘يٓ ٔي خٛة

 ٔحيظ اص حفبظت ٔحّي، ٌشٜٚ ػٝ ٞش وبسي صٔيٙٝ ايٙىٝ ٚجٛد ثب. ثٍزاس٘ذ اؿتشان ثٝ ٕٞذيٍش ثب ٔـتشن صٔيٙٝ

 ٌشٜٚ ايٗ ثبصديذ. ثٛد٘ذ ٌشفتٝ پيؾ دس وبس ايٗ ثشاي سا ٔتفبٚتي ٞبي فؼبِيت ٚ ٞب سٚؽ ٌشٜٚ ٞش أب ثٛد، صيؼت

 ٔي ثيـتش ٞب فؼبِيت ٚ وبسٞب پيٍيشي ثشاي سا آٟ٘ب اٍ٘يضٜ ديٍش ٞبي ٌشٜٚ پيـشفت ٔيضاٖ اص اعالع ٚ ٕٞذيٍش اص ٞب

 تٛا٘ؼتٙذ ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ اػضبي ٚ وٙذ فشاٞٓ سا وبس ايٗ ٔمذٔبت وشديٓ دسخٛاػت اجشايي تيٓ اص ثٙبثشايٗ. وشد

 .وٙٙذ ثبصديذ يىذيٍش الذأبت اص

 

  



 شبکِ هلی هَسسات ًیکَکاری ٍ خیریِ                                                                                                                           

 

 
5 

 

جایگسیي هعیشت: پاًسدّن درس  

 ٔي صيؼت، ٔحيظ اص حفبظت وٙبس دس ثشد٘ذوٝ ٔي پي ٘ىتٝ ايٗ ثٝ ٞب، ٌشٜٚ اػضبي ٚيظٜ ثٝ ٔحّي ٔشدْ ٚلتي

 ثٝ ٚ ؿذ٘ذ ٔي ٔٙذتش ػاللٝ ثؼيبس وٙٙذ، تؼشيف خٛد ثشاي سا جبيٍضيٗ ٔؼيـتي ٚ وٙٙذ دسآٔذ وؼت آٖ اص تٛا٘ٙذ

 ٌيبٞبٖ ٘مؾ ثب دػتي صٙبيغ تِٛيذ دس ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ ػضٛ ص٘بٖ تجشثٝ. وشد٘ذ ٔي پيٍيشي لجُ اص ثٟتش ٔشاتت

 .وشد تـٛيك دسآٔذ وؼت ٚ تِٛيذ ثٝ ٘يض سا سٚػتب ص٘بٖ تٛساٖ، ّٔي پبن جب٘ٛساٖ ٚ

است کتبی گرٍُ زباى: شاًسدّن درس  

 صٛستجّؼبت ٚ ٞب ٌيشي تصٕيٓ وّيٝ ٚ اػت وتجي ٌشٜٚ صثبٖ وٝ ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ اػضبي ثٝ ٘ىتٝ ايٗ يبدآٚسي

 ٔؼٕٛال سٚػتبئيبٖ وٝ ثٛد إٞيت حبئض جٟت ايٗ اص ٚيظٜ ثٝ أش ايٗ. ثٛد ٟٔٓ ثؼيبس ثبؿذ، وتجي صٛست ثٝ ثبيذ

 ٔىبتجبت فٖٙٛ ثب ٞب ٌشٜٚ وٝ ٌشديذ ٔٛجت وبس، ايٗ تٕشيٗ. اػت ؿفبٞي فشٍٞٙـبٖ ٚ ٘ذاس٘ذ ٘ٛؿتٗ ثٝ ػبدت

 ؿٛد، ثيـتش ٌشٜٚ اػضبي دس ٔؼئِٛيت احؼبع خٛاٞٙذ ٔي اٌش وٝ ثٍيش٘ذ يبد حبَ ػيٗ دس ٚ ؿٛ٘ذ آؿٙب اداسي

 .وٙٙذ أضب سا آٖ ٕٞٝ ٚ وٙٙذ يبدداؿت سا تصٕيٕبت ثبيذ

هحلی ّای گرٍُ هقررات:  ّفذّن درس  

 ثٝ ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ ثيٗ ٔمشسات داؿتٗ وٝ ثٛد ايٗ آٔذ دػت ثٝ پشٚطٜ ايٗ دس وٝ ٞبيي دسع ٟٕٔتشيٗ اص يىي

 اختالف ٞب ٌشٜٚ اص يىي اػضبي ثيٗ ٚلتي ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ. وٙذ ٔي ثؼيبس وٕه ٞب ٌشٜٚ پبيذاسي ٚ اختالفبت حُ

 ٞٓ ثب ٌشٜٚ اػضبي ثٛد٘ذ، وشدٜ تش خشاة ثٛد وٝ آ٘چٝ اص سا وبس ٚ ثٛد٘ذ وشدٜ دخبِت آٟ٘ب خب٘ٛادٜ ٚ ثٛد آٔذٜ پيؾ

 ٌشٜٚ ٔـىالت خصٛف دس وٙٙذ ػؼي ٚ ٘جش٘ذ ٌشٜٚ اص ثيشٖٚ ثٝ سا تؼبٚ٘ي ؿشوت حشف ديٍش وٝ ٌشفتٙذ تصٕيٓ

 آٟ٘ب ثٝ تٛا٘ٙذ ٔي ٚ ٞؼتٙذ ثيغشف ٔٛضٛع آٖ ثبسٜ دس دا٘ٙذ ٔي وٝ ثٍيش٘ذ وٕه وؼب٘ي اص تٟٙب ٚ ثبؿٙذ ساصداس

 .وٙٙذ وٕه

فاصلِ حفظ: ّیجذّن درس  

 جبٔؼٝ ثٝ ٘ؼجت وٝ حبَ دسػيٗ ثبيذ اجشايي ٚ تؼٟيٍّشي تيٓ وٝ يبفتيٓ دػت ٘ىتٝ ايٗ ثٝ پشٚطٜ ايٗ جشيبٖ  دس

 ٘ظش دس آٟ٘ب ثب ٘يض سا ٔٙغمي فبصّٝ يه وٙٙذ، ٔي سفتبس آٟ٘ب ثب صذالت ثب ٚ وٙٙذ ٔي ثشخٛسد صٕيٕب٘ٝ ٔحّي

 تيٓ ٚ تؼٟيٍّشي تيٓ وٝ اػت الصْ فبصّٝ ايٗ حفظ ثشاي. وٙٙذ حفظ سا ٔٙغمي فبصّٝ ايٗ ٕٞيـٝ ٚ ثٍيش٘ذ

 ٔٛضٛع ثٝ وٝ أٛساتي اص ثشخي جشيبٖ دس وٝ ٘ذٞٙذ اجبصٜ خٛد ثٝ ٞـيبسا٘ٝ وبٔال ٚ آٌبٞب٘ٝ صٛست ثٝ اجشايي

 ٔـىالت تٕبْ داؿتٙذ دٚػت ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ اص ثشخي. ٌيش٘ذ لشاس ٘يؼت، ٔشثٛط پشٚطٜ ٚ ٔحّي ٌشٜٚ وبسي

 ٕٞب٘ب وٝ پشٚطٜ ايٗ ثش حبوٓ ٍ٘بٜ ثب أش ايٗ وٝ وٙٙذ حُ پشٚطٜ ايٗ عشيك اص سا خٛد اجتٕبػي ٚ خب٘ٛادٌي
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 ػيٗ دس وٝ وشد٘ذ تالؽ تؼٟيٍّشي تيٓ دِيُ ٕٞيٗ ثٝ. ثٛد تضبد دس ثبؿذ، ٔي سٚػتب ٔشدْ تٛإ٘ٙذػبصي

 ٘بؿي اػت ٕٔىٗ وٝ آٟ٘ب ٔـىالت ٚ سٚاثظ جضئيبت اص ٔحّي، ٞبي ٌشٜٚ ٚ سٚػتبٞب ٔشدْ ثب دٚػتي ٚ صٕيٕيت

 .وٙٙذ پشٞيض ثبؿذ، سٚػتبٞب دس حٕبيتي ٍ٘بٜ اص

 هحلی ّای گرٍُ در پَل بحراى:  ًَزدّن درس

. ٕ٘ٛد٘ذ وؼت ٔجبِغي خٛد، تِٛيذات اِٚيٗ فشٚؽ ثب ثٛد٘ذ، وشدٜ دػتي صٙبيغ تِٛيذ ثٝ الذاْ وٝ ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ

 ٕ٘ي وٕه ٌشٜٚ تش فؼبَ اػضبي ثٝ اٌش وٝ عٛسي ثٝ ثٛد ٌشٜٚ اػضبي  ثشاي ثضسي چبِـي دسآٔذ وؼت ايٗ

 تِٛيذ دس وٝ وؼب٘ي. ثشٚ٘ذ پيؾ ٌشٜٚ ا٘حالَ پبي تب ثٛد ٕٔىٗ وشديٓ، ٕ٘ي سإٞٙبيي سا ايـبٖ ٚ وشديٓ

 صيبدي ٔـبسوت تِٛيذ، دس وٝ وؼب٘ي. وشد٘ذ ثيـتشي خٛاٞي ػٟٓ داؿتٙذ، ثيـتشي ٔـبسوت ٔحصٛالت

 ؿشوت ػٛايذ تمؼيٓ ٘حٜٛ خصٛف دس وٝ سا اي اِٚيٝ ٔمشسات ٌشٜٚ اػضبي. ؿذ٘ذ ػٟٓ ٔذػي يىجبسٜ ثٝ ٘ذاؿتٙذ،

 ٚ خب٘ٛادٜ پبي ٌشٜٚ، ص٘بٖ اص ٌشٚٞي. ٌزاسد٘ذ پب صيش سا صٙذٚق ثٝ خٛد تؼٟذات ٚ وشد٘ذ فشأٛؽ داؿتٙذ، تؼبٚ٘ي

 ٘ـبٖ وٝ سفتبسٞبيي ٚ ٕ٘ٛد٘ذ ٌشٜٚ أٛس دس دخبِت ثٝ ؿشٚع آٟ٘ب ؿٛٞشاٖ ٚ وـيذ٘ذ ٔيبٖ ثٝ سا خٛد ؿٛٞشاٖ

 .ؿذ ٌشٜٚ فشٚپبؿي ٔب٘غ ػبُٔ چٙذ جٛد، ايٗ ثب. صد ػش آٟ٘ب اص ثٛد، ٌشٜٚ دس تؼبسض ٚ ثحشاٖ دٞٙذٜ

 دػت ثٝ سا اٚضبع وٙتشَ وٝ وشد٘ذ تالؽ ٔب ٞبي سإٞٙبيي ثب ثٛد٘ذ آٟ٘ب خٛد ٔيبٖ اص وٝ ٞب ٌشٜٚ ايٗ تؼٟيٍّشاٖ

 وشد٘ذ اػالْ ٌشٜٚ اػضبي ثٝ آٟ٘ب. ٘يبٔذ٘ذ وٛتبٜ صٙذٚق لٛا٘يٗ ٚ تؼبٚ٘ي ؿشوت ٔٛاضغ اص ٚجٝ ٞيچ ثٝ ٚ ٌيش٘ذ

 .وٙٙذ ػُٕ ا٘ذ، ٕ٘ٛدٜ أضب سا آٖ اػضب ٕٞٝ وٝ صٙذٚق ٔمشسات ثب ٔغبثك ثبيذ وٝ

 .وٙٙذ تشن سا ٌشٜٚ ٔججٛس٘ذ ٘ىٙٙذ، ػُٕ خٛد تؼٟذات ثٝ ثخٛاٞٙذ اٌش وٝ ؿذ ٌٛؿضد اػضب ثٝ

 دٞٙذ اجبصٜ ٚ ٘ىٙٙذ دخبِت ٌشٜٚ داخّي أٛس دس وٝ ؿذ دسخٛاػت ػضٛ ٞبي خب٘ٓ ؿٛٞشاٖ اص احتشاْ ٟ٘بيت ثب

 .وٙٙذ ٌيشي تصٕيٓ ؿذٜ ايجبد ثحشاٖ اص سفت ثشٖٚ ثشاي ٞب خب٘ٓ خٛد وٝ

 سا آٟ٘ب اِٚيٝ ا٘ذاص چـٓ ٚ ٌشٜٚ اصّي ٞذف وشديٓ ػؼي ٚ وشديٓ صحجت ٌشٜٚ اػضبي ثب جذاٌب٘ٝ صٛست ثٝ ٘يض ٔب

 ؿٛيٓ ٔتزوش ايـبٖ ثٝ

 ٘يض ثؼذي ٞبي پشٚطٜ دس وٙٙذ، ػُٕ صٙذٚق ٔمشسات ٚ ٌشٜٚ ٔٙبفغ ٔغبثك اٌش وٝ ٌفتٙذ آٟ٘ب ثٝ ٔحّي تؼٟيٍّشاٖ

 .داؿت ٘خٛاٞٙذ ثؼذي ٞبي پشٚطٜ اص ػٟٕي وٙٙذ، ػُٕ آٖ ػىغ اٌش أب ثٛد خٛاٞٙذٖ ػٟيٓ

 ٕ٘ٛد خٛدداسي ثٛد، وشدٜ خشيذاسي ثبفٙذٌبٖ اص وٝ دػتي صٙبيغ دػتٕضد ٞضيٙٝ پشداخت اص ٘يض پي جي اع دفتش

 .وشد ٚاسيض صٙذٚق ثٝ سا آٟ٘ب ٞضيٙٝ ٚ

 .ؿذ ٔشتفغ تؼٟيٍّشاٖ ٚ پي جي اع دفتش ٌشٜٚ، اػضبي اص ثشخي جب٘جٝ ٕٞٝ وٛؿؾ ثب ثحشاٖ ايٗ حبَ ٞش ثٝ



 شبکِ هلی هَسسات ًیکَکاری ٍ خیریِ                                                                                                                           

 

 
7 

 

باشیذ ًذاشتِ گرٍّی تعارضات بِ هقطعی ًگاّی:  بیستن درس  

 

 دٚ ثٝ ٌشٜٚ اػضبي ٚ آٔذ پيؾ جذي تؼبسض ٚ تٙؾ ٔحّي ٞبي ٌشٜٚ اص يىي اػضبي ثيٗ پشٚطٜ آخش ٞبي ٔبٜ دس

 وٕه اص ٌشٜٚ اػضبي ايٙىٝ ٚجٛد ثب ٚ ؿذ وـيذٜ ٞٓ سٚػتب ٚ ٞب خب٘ٛادٜ ثٝ اختالف دأٙٝ. ؿذ٘ذ تمؼيٓ دػتٝ

 ٌيشي سأي ثب. ٘ـذ٘ذ ٌزؿت ثٝ حبضش عشفيٗ اص وذاْ ٞيچ أب ثشد٘ذ، ثٟشٜ ٘يض اجشايي تيٓ ٚ ٔب سإٞٙبيي ٚ ٞب

 حبضش ٚ دا٘ؼت ٔي ػبُٔ ٔذيش سا خٛد ٕٞچٙبٖ لجّي ػبُٔ ٔذيش أب ؿذ ػٛض تؼبٚ٘ي ؿشوت ػبُٔ ٔذيش ٔجذد

 ٌشفتيٓ تصٕيٓ ٔب. دٞذ تحٛيُ جذيذ ػبُٔ ٔذيش ثٝ سا تؼبٚ٘ي ؿشوت ٚػبيُ ٚ ٌزاؿتٝ احتشاْ جٕغ ٘ظش ثٝ ٘جٛد

 عشاحي ٌشٜٚ، اػضبي ثشاي آٔٛصؿي وبسٌبٜ  لبِت دس تؼبسض حُ ٚ ٌشٚٞي وبس صٔيٙٝ دس ثيـتشي ٞبي آٔٛصؽ وٝ

 ساصداسي، ثش ٔجٙي ٔمشساتي ٌشٜٚ اػضبي ٚ وشد وٕتش سا ٞب ٌشٜٚ ثيٗ اختالف ٞيجبٖ ٞب آٔٛصؽ ايٗ. ٕ٘بييٓ اجشا ٚ

 عشفيٗ اص وذاْ ٞيچ ٔتأػفب٘ٝ أب وشد٘ذ ٚضغ...  ٚ يىذيٍش ثب ٔؤدثب٘ٝ ِحٗ ٔتمبثُ، احتشاْ ٞب، خب٘ٛادٜ دخبِت ػذْ

 أب ثٛد، ٌشٜٚ اػضبي ثيٗ دػتٍي دٚ اص ٘بؿي ظبٞش ثٝ ٌشچٝ اختالف ايٗ ٔب ٘ظش ثٝ. ٘يبٔذ٘ذ وٛتبٜ خٛد ٔٛاضغ اص

 عشف، دٚ ٞش وٝ عٛسي ثٝ ثٛد، اختالف ايٗ اصُ تشيٗ ٟٔٓ تؼبٚ٘ي، ؿشوت حفظ ثشاي آٟ٘ب ٕٞٝ ٔـتشن ٘مغٝ

 تمٛيت تؼبسض حُ جشيبٖ دس ٔب ٔـبٚسٜ ثب وٝ ٌشٜٚ، ثٝ تؼّك ايٗ. داؿتٙذ تؼبٚ٘ي ؿشوت حفظ ثش صيبدي اصشاس

 ثٝ ٔمغؼي ٍ٘بٞي ٘جبيذ ثٙبثشايٗ. ؿذ خٛاٞذ سٚػتب ثشاي ثؼب چٝ ٚ ٌشٜٚ ثشاي اسصؿٕٙذي تصٕيٕبت ٔٙـبء ؿذ،

 فذاوبسي ٚ ٌزؿت ٚ ٌشٜٚ دس خٛد ٘مؾ صٔبٖ عَٛ دس ٌشٜٚ اػضبي تب ثٛد صجٛس ثبيذ داؿت، تؼبسضبت ٚ اختالفبت

 .ثبصيبثٙذ سا جٕؼي اٞذاف جٟت دس

 

پيـشٚ اي حشفٝ تؼٟيٍّشاٖ ٔٛػؼٝ ػبيت: ٔٙجغ   


