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 تًصيٍ َايي بٍ داوش آمًزان ابتدايي :

 
 ؿبيؼتِ اػت ًظن ٍ اًضجبط سا دس هذسػِ ٍ دس توبم هشاحل صًذگي سػبيت وٌيذ. .1

 ًـبًي ٍ ؿوبسُ تلفي هٌضل سا ّويـِ ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿيذ. .2

دس صَست خب هبًذى اص ػشٍيغ ثِ ٌّگبم ثشگـتي ثِ هٌضل، خًَؼشد ثبؿيذ ٍ اٍليبء هذسػِ  .3

 سا خجش ًوبئيذ.

ّش گبُ دس هذسػِ هـىلي ثشايتبى پيؾ آهذ ٍ اٍليبء هذسػِ حضَس ًذاؿتٌذ اص ػشايذاس  .4

 ووه ثگيشيذ ٍ اص وبس خَد ػشاًِ ثپشّيضيذ.

اگش دس ساُ هذسػِ دچبس هـىلي ؿذيذ، ثالفبصلِ هؼئلِ سا ثب ٍالذيي خَد يب اٍليبء هذسػِ دس  .5

 هيبى ثگزاسيذ.

 ػِ تشن ًىٌيذ.هحيظ هذسػِ سا ثذٍى ّوبٌّگي ثب اٍليبء هذس .6

 ثِ افشاد غشيجِ اػتوبد ًىٌيذ. حتي اگش خَدؿبى سا دٍػت ؿوب هؼشفي وٌٌذ. .7

اگش فشد ثضسگتشي اص ؿوب خَاػت وِ وبس غلغي سااًدبم ثذّيذ، ثِ اٍ ًِ ثگَئيذ ٍ پذس ٍ هبدس  .8

 خَد سا فَساً هغلغ وٌيذ.

د، ّشگض  ثِ اٍ ًگَئيذ اگش دس هٌضل تٌْب ثَديذ ٍ فشد غشيجِ اي وِ اٍ سا ًوي ؿٌبػيذ تلفي وش .9

 وِ تٌْب ّؼتيذ.

 ّيچَلت اص غشيجِ ّب ّذيِ لجَل ًىٌيذ. .11

 ثِ پذس ٍ هبدس ٍ هؼلن خَد ٍ ثشادساى ٍ خَاّشاى ثضسگتش احتشام ثگزاسيذ ٍ ثِ آًْب ووه وٌيذ. .11

 ٍلتي دس هٌضل تٌْب ّؼتيذ دس سا ثِ سٍي افشاد غشيجِ ثبص ًىٌيذ. .12

 چٌيي ٍػبيلي سا ّشگض ثِ خبًِ ًجشيذ.ثب هَاد آتـضا هثل تشلِ ثبصي ًىٌيذ ٍ  .13

 ٍػبيل ثشلي ٍ گبص ػَص ثؼيبس خغشًبن ّؼتٌذ اص دػت صدى ثِ آًْب ثپشّيضيذ. .14

اگش وؼي اص ؿوب خَاػت تب ساصي سا پيؾ خَدتبى ًگبُ داسيذ، فَساً پذس ٍ هبدس خَدتبى سا  .15

 هغلغ ًوبئيذ.

 لجل اص تَلف وبهل خَدسٍ اص آى پيبدُ يب ػَاس ثش آى ًـَيذ. .16

 اص ػَاس ؿذى ثِ خَدسٍي افشاد غشيجِ خَدداسي وٌيذ. .17

ًوَدُ ٍدس صَست اهىبى اص  ؿذُ اػتفبدُ ّبي خظ وـيذُ ٌّگبم ػجَس اصػشض خيبثبى اصهحل .18

 افشاد ثضسگؼبل ووه ثگيشيذ.

 لجل اص ػجض ؿذى چشاؽ ػبثش پيبدُ اص ػشض خيبثبى ػجَس ًىٌيذ. .19



 

 

 ض ًوبئيذ.ٌّگبم دٍچشخِ ػَاسي ، خَد سا ثِ ٍػبيل ايوٌي هدْ .21

 اص ثبصي وشدى دس هؼبثش ػوَهي ثَيظُ گزسگبُ خَدسٍّب ثپشّيضيذ. .21

اص ثبصي وشدى ثب خَدسٍي ٍالذيي ثذٍى حضَس آًْب وِ وبس ثؼيبس خغشًبوي ًيض ّؼت ،  .22

 خَدداسي وٌيذ.

 دس حيي حشوت اتَهجيل ػش ٍ دػت خَد سا ثيشٍى ًجشيذ. .23

 ص آًْب ووه ثخَاّيذ.دسصَست گن ؿذى ثِ هأهَساى اًتظبهي هشاخؼِ وشدُ ٍ ا .24

 پغ اص تؼغيل ؿذى هذسػِ هؼتميوبً ثِ هٌضل هشاخؼِ وٌيذ. .25



 

 

 تَصيِ ّبيي ثِ داًؾ آهَصاى دٍسُ ساٌّوبيي :

 
 اص دٍػتي ثب افشاد الاثبلي ٍ ثذ دّبى خذاً ثپشّيضيذ. .1

 اص هؼبؿشت ثب افشادي وِ اختالف ػي آًْب ثب ؿوب صيبد اػت ثپشّيضيذ. .2

دٍػتبًتبى ّؼتٌذ. ٌّگبم تصوين گيشي دس ثبسُ هؼبئل فشدي ٍ ٍالذيي ؿوب خيضخَاُ تشيي  .3

 اختوبػي ثب آًبى هـَست وٌيذ.

دسصَست هَاخِْ ثب هـىالت غيشػبدي دس هؼيش صًذگي ثب خبًَادُ ٍ يب اٍليبء هذسػِ  .4

 هـَست وٌيذ.

ثِ ووه پذس ٍ هبدس يب ثضسگتشّبي لبثل اػتوبد ثشاي صًذگي خَد ثِ صَست دليك ٍاصَلي  .5

 يضي ًوَدُ ٍ ثِ تمَيت سٍح خَد ثپشداصيذ.ثشًبهِ س

 ًظن ٍ اًضجبط سا ػشلَحِ خَد دس توبم هشاحل صًذگي لشاس دّيذ. .6

 ثشاي تشددّبي خَد اص ٍػبيل ًمليِ ػوَهي اػتفبدُ ًوبئيذ. .7

 اگش فشدي ثشايتبى ايدبد هضاحوت وشد ػشيؼبً اص اٍ دٍس ؿَيذ. .8

 خيت خَد ثبؿيذ. دس اهبوي ػوَهي ٍ هؼبثش پشتشدد ّوَاسُ هشالت ويف ٍ .9

 ثِ افشاد فبلجيي ٍ پيـگَي وٌبس خيبثبى اػتوبد ًىٌيذ. .11

 ّيچ ٍلت توبم پَل خَد سا دس يه خيت ًگزاسيذ. .11

دس هَالؼي وِ تٌْب دس هٌضل ّؼتيذ اص دادى اعالػبت ؿخصي ٍ خبًَادگي ثِ افشاد ًبؿٌبع  .12

 سا ثگَئيذ. ثِ صَست تلفٌي خَدداسي ًوَدُ ٍ دس هَسد ثبصگـت ٍالذيي خَد حذالل صهبى

 ّشگض وليذ هٌضل سا دس اختيبس افشادي وِ اص آًبى ؿٌبخت وبفي ًذاسيذ ًگزاسيذ. .13

وـيذى ػيگبس ًـبًِ ؿخصيت ٍ ثضسگي ًيؼت. تؼبسف ديگشاى سا ثشاي وـيذى ػيگبس،  .14

 ثالفبصلِ ٍ ثب صشاحت سد وٌيذ.

 پغ اص تؼغيل ؿذى هذسػِ هؼتميوبً ثِ هٌضل هشاخؼِ ًوبئيذ. .15

بي هشثَط ثِ ثخؾ ّبي اػتيبد، چْبسؿٌجِ ػَسي، ايٌتشًت ٍ هضاحوت ثؼيبسي اص پيبم ّ .16

 ّبي خيبثبًي لبثليت اػتفبدُ دس ايي لؼوت سا داسًذ.

  



 

 

 تًصيٍ َاي پليس بٍ داوش آمًزان ديرٌ دبيرستان

 
اگش خغشي ؿوب سا تْذيذ ٍ ًوي تَاًيذ ثب خبًَادُ هغشح وٌيذ ًيشٍي اًتظبهي آهبدُ اػت وِ  .1

 ثِ ؿوب ووه ًوبيذ . 

پيًَذ ّبي خبًَادگي هْوتشيي پبيِ ّبي سٍح اًؼبى ثب صًذگي هبدي ٍ هؼٌَي اػت دس  .2

 اًتخبة ّوؼش صالحيت خبًَادگي اٍ سا هذ ًظش لشاس دّيذ.

 َد هبؿِ آى سا هي چىبًذ.وِ اًؼبى خ ػيگبس ػالحي اػت .3

ٍاثؼتگي فىشي ٍ ػشگشهي هضش ٍ ثي هحتَايي هبًٌذ ػيگبس همذهِ اي اػت ثشاي اػبست دس  .4

 چٌگ اػتيبد . 

ثب هغبلؼِ اص هحتَاي لَاًيي لَاًيي خبسي اختوبع هغلغ ؿَيذ ٍ ثب ػول ثِ لَاًيي ٍ ػپغ  .5

 تَخيِ ثِ ديگشاى دس حفظ لبًَى ثىَؿيذ . 

ة ًيؼت  سفتبس خشدهٌذاًِ ٍ ثدب ّوشاُ ثب تَخِ ثِ لَاػذ ٍ اًضجبط پيـشفت دس ػدلِ ٍ ؿتب .6

 ّوَاس وٌٌذُ ساُ پيـشفت اػت . 

 ثذػت آٍسدى هبل ثب تدبٍص ثِ حمَق ديگشاى ًـبًِ دسهبًذگي اػت .  .7

هب ثب اخحبف دس حك ديگشاى خَدهبى سا پيؾ ًجشدُ اين  ثلىِ وَؿيذُ اين تب ديگشاى سا پيؾ  .8

 ثىـين .

خصَصي  يب هدبلغ ثِ اصغالح دٍػتبًِ وِ دس آى فؼبد ٍ غيشُ تشٍيح هي اص خـي ّبي   .9

 ؿَد ثبيذ پشّيض ؿَد . 

اوثشيت لشيت ثِ اتفبق هشٍخيي فؼبد سا ثبًَاى خَدًوب ٍ ثذٍى پَؿؾ اػالهي تـىيل هي  .11

 دٌّذ .

ثذ حدبثي صًبى ٍ دختشاى ًب آگبُ دس هؼبثش ػوَهي اٍليي گبم دس خْت ؿشٍع ػَء اػتفبدُ  .11

 هفؼذُ خَيبى اػت. تَػظ 

اص ٍصلت ٍ اصدٍاج ثب افشاد هؼتبد ، الىلي ٍ اداسي فؼبد اخاللي وِ ًْبيتبً صهيٌِ اًحشاف ٍ  .12

 ًبثَدي ؿوب سا فشاّن هي آٍسًذ ثپشّيضيذ .

 ّوىبسي ؿوب ثب هشاوض اًتظبهي هَخت ػالهتي خبهؼِ ٍ وبّؾ اًحشافبت خَاّذ ثَد .   .13

  



 

 

 داًؾ آهَصاى ػضيض!

 مدرسٍ مي رييد بٍ ايه وكتٍ َا تًجٍ كىيد:اگر پيادٌ  بٍ 

ٌّگبم خشٍج اص هذسػِ ػدلِ ًىٌيذ ٍ اص هحل ّبي هدبص ثِ آى عشف خيبثبى ثشٍيذ،هحل ّبي     

هدبص ػجبستٌذاص:پل َّايي،صيش گزس،هحل خظ وـي ؿذُ،هحلي وِ اثلَي ػبثش پيبدُ داسد،اص تمبعغ 

 صهبًي وِ چشاؽ ثشاي ػبثش ػجض اػت .

 ثبصي ،ؿَخي ٍ هغبلؼِ ًىٌيذ.دس خيبثبًْب  -1

 ٌّگبم سفت ٍ آهذ دس خيبثبًْب ثِ تبثلَّب ٍ ػالئن ساٌّوبيي تَخِ وٌيذ. -2

 لجل اصگزس اص خيبثبى دس وٌبس خذٍل ثبيؼتيذ ٍ ثِ دلت ثِ ّش دٍ عشف ًگبُ وٌيذ. -3

 

 اگر با سرييس بٍ مدرسٍ مي رييد ايه وكتٍ َا را رعايت كىيد:

 ذ آهبدُ ثبؿيذ.ثِ هَلغ دس هحلي وِ ػَاس هي ؿَي -1

 اص ؿَخي ٍ ػش ٍ صذا دس داخل ػشٍيغ خَدداسي وٌيذ. -2

 ن اػت.بدٍيذى ثِ دًجبل ػشٍيغ خغشً -3

 ٌّگبم ػَاس ٍ پيبدُ ؿذى ػدلِ ًىٌيذ. -4

 

اگر با يسيلٍ وقليٍ عمًمي)اتًبًس،تاكسي(بٍ مدرسٍ مي رييدايه  

 وكات را بٍ خاطر بسپاريد:

 وٌيذ.ٌّگبم ػَاس ؿذى ٍ پيبدُ ؿذى ًَثت سا سػبيت  -1

 اص خلَي اتَثَع ٍ هيٌي ثَع ثِ آى عشف خيبثبى ًشٍيذ. -2

 لجل اص تَلف وبهل ٍػيلِ ًمليِ پيبدُ ًـَيذ. -3

 ٌّگبم پيبدُ ؿذى اص تبوؼي اص دسة ػوت ساػت پيبدُ ؿَيذ. -4

 ثشاي ػَاسؿذى ثِ تبوؼي دس هحل ايؼتگبُ ثبيؼتيذ. -5

                                                                                                                                                                                  دس حفظ ٍػيلِ ًمليِ ػوَهي وَؿب ثبؿيذ.                                                                                          -6

  



 

 

 َشدار َاي اوتظامي بٍ يالديه داوش آمًزان 
 ًبم ، ػي ، تلفي ، آدسع هحل ػىًَت سا ثِ فشصًذاى ثيبهَصين  -1

چٌبًچِ وَدن ؿوب دچبس ػمت هبًذگي رٌّي اػت ًبم ، هـخصبت ، آدسع هحب ػىًَت ٍ  -2

 ًَؿتِ ٍ خبي هٌبػجغ ّوشاُ ٍي لشاس دّيذ .  ؿوبسُ تلفي توبع سا ثش سٍع لغؼِ وبغزي

 ّش ٍلت وِ ثِ تلفي خَاة هي دّيذ ًگَييذ وِ دس خبًِ تٌْبػت  -3

 ثِ ؿوب ثگَيذ وِ چِ ٍلت ٍ ثِ ودب هي سٍد  ٍ ثذٍى اخبصُ ؿوب ثِ هٌضل وؼي ًشٍد .  -4

غ دس هَالغ اضغشاسي ثب ؿوب ٍ يب يىي اص ثؼتگبى ًضديه ، والًتشي ، آتؾ ًـبًي يب اٍسطاً -5

 توبع ثگيشد . 

 ٍلتي دس خبًِ تٌْبػت غشيجِ ّب سا ثِ خبًِ دػَت ًىٌذ  . -6

ًتبى حؼبع ثَدُ ٍ اص آًْب ثخَاّيذ دسثبسُ هَاسد هزثَس ثب ؿوب  ًؼجت ثِ هَاسد تشع فشصًذا -7

 صحجت وٌٌذ 

 .  ؿٌبع ًـًَذّيچگبُ ػَاس اتَثَع افشاد ًب -8

ٍ دػَت افشاد ًبؿٌبع سا  وٌٌذ ّيچگبُ تٌْبيي خبيي ًشًٍذ ٍ ّويـِ ثب دٍػتبى خَد ثبصي -9

  يشًذثشاي ثبصي ًپز

ثِ فشصًذاى خَد ثيبهَصين وِ ثتَاًٌذ ثِ افشاد ثضسگتش اص خَد ٍلتي وِ ٍلتي وِ اص آًْب هي  -11

 خَاٌّذ وبس غلظ اًدبم دّذ ًِ ثگَيٌذ . 

ثِ فشصًذاى خَد ثيبهَصين وِ ثضسگؼبالى ثِ ًذست اص ثچِ ّب تمبضبي ووه هي وٌٌذ دس  -11

 ي وٌيذ . ثِ آًْب خَدداس خَسد ثب چٌيي ٍضؼيتي اص اًدبم ّش گًَِ ووىيصَست ثش 

 يذ .ٌاص غشيجِ ّب ّذيِ لجَل ًى -12

 ّشگض دس خبًِ ّبي خبلي ٍ هتشٍن ٍ يب هحل ّبي خلَت ٍ دٍس افتبدُ ثبصي ًىٌيذ .  -13

 ثشاي توبع ّبي تلفٌي ّوشاُ داؿتِ ثبؿيذ .  ّويـِ تلفي ّوشاُ يبوبست تلفي -14

اسي ًوبييذ ٍ ثِ آًْب ثيبهَصيذ دت ثِ فشصًذاى دس هَالغ غيش ضشٍسي  خَداص آساػتي عالخب -15

 .ّشگض پَل خَد سا ثِ وؼي ًـبى  ًذٌّذ

ٍلت ؿٌبػي سا ثِ فشصًذاى خَد  گَؿضد ًوبييذ ٍ ّشگض تأخيش دس حضَس ثوَلغ سا ػشػشي  -16

 ًگيشًذ . 

 ثِ هٌظَس تشدد دسٍى ؿْشي ػؼي وٌٌذ اص ٍػبيظ ًمليِ ػوَهي اػتفبدُ وٌٌذ.  -17

  



 

 

 ممكه است آگُي َاي تحصيل در خارج كشًر اغفال كىىدٌ باشد

اص صالحيت ؿشوت ّب يب هَػؼبت آگْي دٌّذُ ثشاي اداهِ تحصيل دس خبسج اص وـَس  .1

 اعويٌبى حبصل وٌيذ 

تحصيل ٍ پزيشؽ هذسن آى دس داخل وـَس  ًؼجت ثِ اػتجبس هذسن تحصيلي ٍ داًـگبُ هحل .2

 اص ٍصاست ػلَم تحميمبت ٍ في آٍسي ثشسػي الصم ثؼول آٍسيذ

اص فبسؽ التحصيالى لجلي يب خبًَادُ ّبيي وِ لجال اص عشيك هَػؼبت هَسد ًظش الذام ثِ اػضام  .3

 فشصًذاى ثشاي اداهِ تحصيل ًوَدُ اًذ تحميك وٌيذ

 افضايؾ اعويٌبى ؿوب ؿَد سٍيگشداى ًجبؿيذ اص ّش الذام ديگشي وِ هي تَاًذ ثبػث .4

 دس ٌّگبم ػمذ لشاسداد اص هغلغ ٍ آگبُ دسثبسُ هفبد لشاس داد هـَست ثخَاّيذ .5

 

 


