
 ٖببسوِ تعبل

  

 «خَاّراى علو٘ٔ ٕبدًٖ حَزُ ّب ترب٘ت ًبهٔ آٗ٘ي»

  

  

كٌد. جَاى را بِ خَدش هطوئي ٍ خبطرجوع  اطوٌ٘بى ٍ اعتوبد بِ ًفس را در اًسبى اٗجبد هٖ ٍرزش،

 كٌد. هٖ

 طب٘عٖ ٍرزش اٗي است كِ آًْب را  از حبلت خوَد ٍ  ركَد ب٘رٍى آٍرد. خبص٘ت

  «العبلٖ ظلِ دام»هعظن رّبرٕ هقبم                                                                                 

  

هذًؾر ثَدُ ٍ هذارس  یلخَاّراى ثب اّذاف ر یةاهر ٍرزش در هذارس فلو یسبهبًذّ :1 هبدٓ

 :یٌذعالة خَد الذام ًوب یيکردى اهر ٍرزش در ث یٌِثِ ًْبد یکردّبرٍ یيهَؽفٌذ ثب ا

ٍ  یًطبط ٍ ضبداث یجبدسالهت جسن ٍ ا یياسالم در جْتتأه یيهج یيفول ثِ سفبرضبت د  -1

 ی؛رٍح ّبی یاز خوَدگ یریجلَگ

 .یاز آى در جْت ارتمبء هقٌَ یریگ ٍرزش ٍ ثْرُ یحٍ گسترش فرٌّگ صح یتتمَ    -2

خَاّراى  یٍرزض ّبی  یتثگبُ جْت اًجبم فقبلخَا یبرا در هذرسِ  ییفضب ثبیست  یهذارس، ه:2هبدٓ  

 اختصبظ دٌّذ؛

 یٍرزض یفضبّب ثبیست یخَاثگبُ، ه یبهحل هٌبست در هذرسِ  یيدر صَرت فذم اهکبى تأه :تبصرُ

 .یردسغح ضْر هَرد استفبدُ لرار گ

 سغح ضْر الزم است: یٍرزض یدر صَرت استفبدُ از فضبّب :3 هبدٓ

چَى فذم پخص آٌّگ ّوبٌّگی الزم  یترثیت ثذًی جْت رفبیت ًکبتّبی  .    ثب هسؤٍلیي سبلي1

 صَرت گیرد؛

، در فیي آراستگی ٍ پبکیسگی، ضؤًٍبت علجگی را در پَضص ٍ  .     عالة ٌّگبم حضَر در سبلي2

 رفتبر هرافبت ًوبیٌذ؛

 ّب هَرد تَجِ لرار گیرد. .     همررات سبلي3



 ثبیست یخبرج هذرسِ ٍ خَاثگبُ ه یبافن از داخل هَرد استفبدُ جْت ٍرزش عالة  یفضب:4 هبدٓ

 ثرخَردار ثبضذ: یلر ّبی یژگیثَدُ ٍ از ٍ یهٌغجك ثب ضئًَبت علجگ

 ثر آى؛ یگرفذم اضراف اهبکي د    -1

 ّوجَار؛ یيسبکٌ یزحوت ٍ سرٍصذا ثرا یجبدفذم ا    -2

 ی؛ٍرزض ّبی یتاز اهکبًبت هتٌبست ثب ًَؿ فقبل یثرخَردار    -3

 , ًؾبفت ٍ ... .یِهغلَة از لحبػ ًَر, تَْ یظاز ضرا یرخَردارث    -4

 است: یالساه یلًکبت ر یتدر هذارس رفب یٍرزض ّبی یتدر اًتخبة ًَؿ فقبل :5 هبدٓ

 ًبهِ؛ ییيآ یياًغجبق ثب اّذاف رکر ضذُ در ا    -1

 ی؛حفؼ ضؤًٍبت علجگ    -2

 هَرد اختالف فمْبء؛ یّب ضرؿ همذس ٍ ٍرزش یثب احکبم لغق یرهغب یّب از ٍرزش یسپرّ    -3

 هٌغمِ؛ یٍ فرف یفرٌّگ ی،اجتوبف یظثب ضرا یرتفذم هغب    -4

 ثبًَاى؛ یٍ رٍح یجسو یظتٌبست ثب ضرا    -5

 عالة. ّبی یهٌذ هذًّؾر لرار گرفتي فاللِ    -6

تجبل ٍ در ّبی تَپی، ٍالیجبل ٍ ثسک ّبی راکتی، ثذهیٌتَى ٍ تٌیس، در ٍرزش : در ٍرزشتبصرُ

 دارًذ. یتٍ ضٌب ارجح رٍی یبدُپ ی،ّبی پبیِ، ثذًسبز ٍرزش

در ّر رٍز  یمِدل 15یال 11ًرهص صجحگبُ را ثِ هذت  یاهکبى ثرگسار ثبیست یهذارس ه :6 هبدٓ

 فراّن سبزًذ؛

 اختصبظ دٌّذ؛ یلیتحص یِسبفت در ّفتِ را ثِ ٍرزش ّر پب یکهذارس هَؽفٌذ حذالل : 7 هبدٓ

 [1]یٌذ؛ضرکت در هسبثمبت خبرج از هذرسِ اجتٌبة ًوب یب یاز ثرگسار ثبیست یه هذارس: 8 هبدٓ

 عالة ّوبى هذرسِ ثالهبًـ است. یيث ی،هسبثمبت ٍرزض یثرگسار :تبصرُ

دفَت ثِ  یدر صَرت دفَت از هرثیبى ثرای ّوکبری ثب هذرسة فلویِ، الزم است از کسبً :9 هبدٓ

ت ثِ هَازیي ضرفی ثِ ٍیژُ حفؼ ضَاثظ پَضص پبیجٌذ فول آیذ کِ ضوي تسلظ ثر رضتة خَد، ًسج

 ثبضٌذ؛



:  هرثیبًی کِ از سبثمة ّوکبری ثب ثسیج، سپبُ ٍ یب هراکس فرٌّگی ثرخَردارًذ، در تبصرُ         

 ثبضٌذ. اٍلَیت هی

ثب استفبدُ از سخٌبى  یٍرزض ّبی یتضرکت در فقبل یعالة خَد ثرا یتهذارس جْت ترغ :11 هبدٓ

 ائوة

ٍ ثسرگبى در راثغِ ثب اّویت ٍ جبیگبُ ٍرزش ٍ هغبلت فلوی ٍ پسضکی در « السالم فلیْن»هیيهقصَ 

 سبزی ًوبیٌذ؛ راثغِ ثب    ضرٍرت ٍرزش ٍ تأثیرات آى ثر سالهت جسن ٍ رٍح اًسبى، فرٌّگ 

 


