
 هحتوای آهوزشی و سرفصل ها
 عووهی هتوسطه اول و دوم دبستاى و کوتر هقطع

 بسرگسالی ًوجواًی اولیه ًوجواًی (دبستاى )کودکی هیاًه اولیه کودکی ًوزادی ادوار

 20> 16-20 12-15 6-12 1-5 <1 سي

 تا سي یه :ًوزادی
 هاّگی

تغزیِ - 1: خغشات
ووثَد - 2ًاوافی 

 هْاست فشصًذ پشٍسی 

 ٍاتستگی :اهذاف
ایوي تِ ٍالذیي ٍ 

هشالثیي، سضذ 
هْاستْای صتاًی 

خاظ سي، سضذ 
واسوشدّای اجشائی 

 ٍ اجتواػی دیگش 

درهاى زًاى باردار 

 دسهاى سا :هعتاد
هیتَاى ّوضهاى تا 

آهَصش ّای اٍلیِ 
هْاستْای 

فشصًذپشٍسی تشاساس 
دلثستگی تِ ٍالذیي 
تِ واس تست، دسهاى 

دوراى اولیه 

دس سٌیي : کودکی
پیص اص ) سالگی5-2

 (دتستاى

هذاخله اًتخابی  - 

 . به شوار هی رود
عثك ضَاّذ اسائِ 

خذهات تشتیت اٍلیِ 
تاػث واّص دس 

هصشف هاسی جَاًا 
 7) سالگی18دس سي 

تملیل  - (%13تا 
داسٍّای هوٌَػِ ٍ 

%( - 16 تا 13)سیگاس

 تایذ جلسات- 
تَسظ هشتیاى آهَصش 

دیذُ تغَس سٍصاًِ 
عثك . تشگضاس ضًَذ

ضَاّذ ایي تشتیت 
تاػث جلَگیشی اص 

 ػَاهلی هحافظ :دوراى کودکی هیاًه
ًمص - 1: ػَاهلی هحافظ ولیذی: ولیذی
 سفتاس ّویاساًِ اجتواػی -2هْاستْا

 : ادوار

تشًاهِ آهَصش هْاستْای  (الف
 هْوتشیي ػَاهل :فشصًذپشٍسی تِ ٍالذیي

هحافظتی دس تشاتش هصشف هَاد ٍ سفتاس 
 پشخغش 

ٍضغ همشسات  (1: تشًاهِ ّای ایي هْاست
پایص اٍلات  (2تشای سفتاس لاتل لثَل 

( 4الگَی دٍست یاتی فشصًذاى  (3فشاغت 
( 5وسة هْاست اخز توصوین ّای هٌغمی 

 اسائِ الگَّای سفتاسی
: ًىات اثشتخص تشای تشًاهِ سیضی جلسات

حضَس دس والس ّا تشای ٍالذیي ساحت (1
والسْا تؼذ اص ساػت )ٍ خَضایٌذ تاضذ

واسی تاضذ، دادى غزا، ًگْذاسی اص 
وَدواى، ایاب ٍ رّاب، جایضُ ّای وَچه 

- جلسات هتؼذد  (2 (...تشای تىویل دٍسُ 

 هیل تِ ایفای ًمص :دوراى اولیه ًوجواًی
اخز  (1تضسگسالی تستش هٌاسثی است تشای 

اًجام سفتاسّای تالمَُ هضش  (2تصویوات ًاگْاًی 
هثل سفتاس خغشًان جٌسی، هصشف سیگاس ٍ 

الىل، ساًٌذگی خغشًان ٍ هصشف هَاد غیشلاًًَی 

داضتي تاٍسّای ایوي  (1:عواهلی هحافظ ههن
ًگشش سالن  (2هثتٌی تش ٌّجاسّای اجتواػی 

 ًسثت تِ اًَاع هَاد

 :کارهایی که بایذ اًجام شود 
هثتٌی تش هْاستْای ) آهَصش پیطگیشی (1 

 :(فشدی ٍ اجتواػی
تمَیت هْاست ًِ  (1اّذاف تشًاهِ ّای پیطگیشی 

گفتگَی هٌاسة سي ٍ ٌّجاسّای  (2گفتي
اجتواػی ٍ دس هَسد هصشف هَاد ٍػَالة آى 

تغییش تاٍسّای سایج دس هَسد هصشف هَاد تا (3
اضاسُ تِ هیضاى ضیَع ٍ ًیض پزیشفتگی اجتواػی، 

تشًاهِ ّای  (4هصشف هَاد دس گشٍُ ّن ساًاى 
پیطگیشی هثتٌی تش تْثَد هْاستْا ٍ تأثیشات 

 اجتواػی 

 :ًوجواًی و بسرگسالی
 هذسسِ (2خاًَادُ  (1: هذاخالت دس دٍسٓ ًَجَاًی

( 1:هذاخالت در دورۀ ًوجواًی و بسرگسالی

هحیط  (2(درهاًی)هذاخله کوتاه هذت

( 3 (آهوزش پیشگیری، و سیگار و الکل)کار

کارزار رساًه )جاهعه هحلی (4اهاکي تفریحی 

 داروهای ًسخه ای  (6ورزشی (5 (ای
هذاخالت ٍ سیاست ّای دٍساى اٍلیِ -

آهَصش پیطگیشی، ضٌاخت آسیة ّای )ًَجَاًی
دس هَسد ًَجَاًاى  (فشدی، سیاست گزاسی هذسسِ

 .ٍ سٌیي تاالتش ّن صذق هی وٌذ

جلسات هطاٍسُ سٍ دس  (1 هذاخالت کوتاه هذت-
تَسظ افشاد  (2سٍ تشای هصشف وٌٌذگاى هَاد 

تصَست جلسات ساختاسهٌذ ٍ  (3آهَصش دیذُ  
 جلسِ یه 4 دلیمِ ٍ حذاوثش دس 5-15هؼوَال 
ایي هذاخلِ هصاحثِ اًگیضضی دس دساص  (4ساػتِ 

هذت تاػث واّص چطوگیش هصشف هَاد ٍ الىل ٍ 
حتی یه جلسِ هصاحثِ  (5. سیگاس هی ضَد

اًگیضضی ٍ هذاخلِ ًتایج چطوگیش دس دساص هذت 
داسد اها ظاّشا افضایص جلسات تاػث افضایص 



 .اٍلَیت داسد
 

سفتاسّای پشخغش ٍ 
ًیض حوایت اص 

سالهت سٍاًی ٍ 
هَفمیت تحصیلی هی 

 .ضَد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داضتي فؼالیت  (3 جلسِ یا تیطتش 10حذٍد
( 4تشای ٍالذیي، فشصًذاى ٍ توام خاًَادُ 

اسائِ تَسظ افشاد آهَصش دیذُ وِ هوىي 
 .است فالذ تحصیالت سسوی تاضٌذ

( 1 ًىاتی وِ اثشتخطی سا ون هی وٌذ 
اسائِ تصَست  (2تضؼیف اختیاسات ٍالذیي 

اسائِ اعالػات هشتَط تِ هَاد  (3سخٌشاًی
( 4هخذس اص عشیك ٍالذیي تِ فشصًذاى آًْا 

ٍصش ًاوافی «آ (5توشوض تٌْا تش وَدواى 
 تشای اسائِ وٌٌذگاى

آهَصش هْاستْای فشدی ٍ (ب 
 تَسظ هؼلواى آهَصش دیذُ، تا :اجتواػی

فؼالیت ّای تؼاهلی وَدواى سا یاسی هی 
 .دٌّذ

سضذ تَاًوٌذیْای ولی اجتواػی اص : هَضَع
جولِ سالهت رٌّی ٍ ػاعفی تا تَجِ تِ 

ٌّجاسّا ٍ ًگشضْای اجتواػی وِ دس لالة 
جلسات ساختاسهٌذ تِ ّوِ وَدواى اسائِ 

 عثك ضَاّذ سضذ هْاست ّای –هی ضَد 
 اجتواػی تاػث پیطگیشی اص هَاد هی ضَد

واّص  (1: تشًاهِ ّای پیطگیشی تاػث
( 2ػَاهل خغش هشتَط تِ هَاد هخذس 

افضایص ػولىشد  (3افضایص تؼْذ تِ هذسسِ 
افضایص  (5 افضایص ػضت ًفس 4تحصیلی 

افضایص هْاست تاب  (6سالهت رٌّی 

تشًاهِ ّای پیطگیشی دس ًَجَاًاى هَفك -
 .تش اص وَدواى ٍ جَاًاى است

جلسات  (1:ٍیژگی ّای تشًاهِ ای اثشتخص
تَسظ هشتیاى ٍ  (2ساختاسهٌذّوشاُ جلسات هىول

اًَاع  (3گشٍُ ّن ساًاى آهَصش دیذُ اسائِ گشدد 
هْاستْا تِ ٍیژُ هْاست تشخَسد تا ٍضؼیت ّای 

دضَاس ٍ تصوین گیشی ٍ تاب آٍسی دس استثاط تا 
 .هَاد آهَصش دادُ ضذُ 

استفادُ اص  (1: ٍیژگی تشًاهِ ّای فالذ اثشتخص
وفایت ٍ  (2سٍضْای غیشتؼاهل هاًٌذ سخٌشاًی

 اعالع سساًی ٍ تِ خصَظ تشاًگیختگي تشس 
اسائِ  (1: هَاسدی وِ اثشتخطی سا ون هی وٌذ

توشوض تش آهَصش  (2جلسات غیشساختاسهٌذ 
تٌْا پشداختي تِ  (3ػاعفی ٍ تمَیت ػضت ًفس 

( 4 هؼٌَی –اسصش ّا ٍ تصوین گیشی اخاللی 
استفادُ اص هصشف وٌٌذگاى ساتك تِ ػٌَاى ضاّذ 

استفادُ اص هأهَساى پلیس تشای اجشای  (5هذػا
 تشًاهِ

دس هماتل هصشف )فشٌّگ ٍ سیاست هذسسِ( 2
 :(هَاد

هصشف هَاد هوٌَع  (1: سیاستگضاسی دس هذاسس
هصشف هَاد فشصتی  (3غیشتٌثیْی تاضذ (2تاضذ

تاػث افضایص  (4تشای آگاُ ساصی ٍ تْثَد سالهت 
هطاسوت، پیًَذ هثثت تا هذسسِ ٍ تؼْذ داًص 

 آهَصش ًسثت تِ آى

 .اثشتخطی ًوی ضَد

 هصشف وٌٌذگاى هَاد ضاهل هَاد :هحیط کار- 
غیشلاًًَی، الىل ٍ داسٍّای ًسخِ ای دس 

 . تضسگساالى سا ضاهل هی ضَد
( 1: اجضاء تشًاهِ ای پیطگیشی دس هحیظ واس-

( 3هطاٍسُ  (2ػٌاصش ٍ سیاستْای پپیطگیشی 
 اسجاع تشای دسهاى

اجضاء تشًاهِ ّای پیطگیشی دس هحیظ واس هی -
 .تَاًذ اص هصشف هَاد، الىل ٍ سیگاس پیطگیشی وٌذ

 :سیاستهای هربوط به هصرف سیگار و الکل

اغلة ًخستیي ٍ یا تٌْا هذاخلِ  : کارزار رساًه ای
ای است وِ سیاست گزاساى تا ّذف  پیطگیشی اص 

هصشف هَاد دس جاهؼِ تىاس هی گیشًذ چشا وِ 
 .سساًِ ّا دس هؼشض دیذ ػوَم ّستٌذ

واسصاس سساًِ ای هی تَاًذ دس پیطگیشی اص -
 .هصشف سیگاس هَثش تاضذ

تؼییي دلیك  (1: ٍیژگیْای تشًاهِ ّای اثشتخص-
تْشُ هٌذی اص تٌیاى هستحىن  (2گشٍُ ّذف واسصاس

استثاط تٌگاتٌگ تا دیگش تشًاهِ ّای  (3ًظشی 
پَضص هٌاسة گشٍُ ّذف دس هذت  (4پیطگیشی 

 صهاى وافی 

 : اهاکي تفریحی و سرگرهی
فضاّایی وِ دس آى هشاسن ٍ تشًاهِ ّای جوؼی -1

تشگضاسی هی گشدد هثل ولَج ّا، سستَساى ّا هی 
تَاًذ تأثیش هثثت یا هٌفی تش سالهت ضْشًٍذاى 



 افضایص دیگش هْاستْای اجتواػی  (7آٍسی
- 1: ٍیژگیْای تشًاهِ ّای فالذ اثشتخطی

استفادُ اص سٍضی ّای غیشتؼاهلی هاًٌذ 
دادى اعالػات خاظ ساجغ تِ  (2سخٌشاًی 

 تشخی هَاد ٍ تشاًگیخي تشس آًْا

: تشًاهِ ای تْثَد والس دسس (ج 

تمَیت تَاًایی هؼلویي دس  (1اّذاف 
حوایت اص وَدواى دس  (2هذیشیت والس 

واّص سفتاسّای  (3ایفای ًمص اجتواػی 
 پشخاضگشاًِ ٍایزائی صٍدٌّگام

سیاست هماتلِ تا غیثت وَدواى  (د
 حضَس دس والس ٍ پیًَذ تا :دس هذسسِ 

هذسسِ اص ػَاهل هْن هحافظ دس سٌیي 
 .وَدوی است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػذم اخالل دس  (1: ٍیژگیْای تشًاهِ ّای اثشتخص 
تؼییي سیاست ّا تا  (2فؼالیت ػادی هذسسِ 
داًص آهَصاى، هؼلواى، )حضَس ّوِ ریٌفؼاى 

تشخَسد تا خاعیاى ًِ تا تٌثیِ  (3 (واسوٌاى ٍ اٍلیاء

 ّوچَى اسجاع تشای هطاٍسُ جسای هثبتتلىِ تا 
، هذاٍا ٍ سایش خذهات هشالثت تْذاضتی یا 

الذاهات تطَیمی تشای  (4سٍاًطٌاختی ٍ اجتواػی 
 تثؼیت اص همشسات ٍ سیاست ّا 

 پشداختي تِ آسیة پزیشی ّای سٍاًطٌاختی (3
پیطگیشی گضیٌص تِ ًَجَاًاًی وِ تغَس : فشدی

خاظ دس هؼشض خغش ّستٌذ هاًٌذ افشادی وِ 
ٍیژگی ّای ضخصیتی هاًٌذ ّیجاى خَاّی، سفتاس 
تىاًطی، حساسیت ًاضی اص اضغشاب یا ًااهیذی 

 داسًذ 
 

هی تَاًٌذ هحلی تشای سفتاسّای  (2داضتِ تاضذ
پشخغش هاًٌذ هصشف الىل، هصشف هَاد ، 

 .تاضذ.. پشخاضگشی ٍ 
 .ضَاّذ هحذٍدی هثٌی تش اثشتخطی ٍجَد داسد

 


