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الف) اّذاف کَتاُ هذت :اّذافی کِ ترای یک رٍز یا یک ّفتِ تٌظین شًَذ .اّذاف کَتاُ هذت ًام دارًذ.
ب)اّذاف تلٌذ هذت :اّذافی کِ ترای پٌج سال یا دُ سال آیٌذُ ترًاهِ ریسی هیشَد ،اّذاف تلٌذ هذت ًام
دارد.
ج)آداب ارتثاط یا پل ارتثاطی :تِ ػَاهلی کِ هَجة هیشَد راتطِ تیي افراد تِ خَتی اداهِ پیذا کٌذ آداب
ارتثاط یا پل ارتثاطی هیگَیٌذ.
ت) رفتار قاطؼاًِ :یؼٌی شجاػت در تیاى ػقایذ تِ صَرت هستقین.
ث) خَد :هجوَػِای از ٍیژگیّای جسواًی ،ػاطفی ،اػتقادی ،اخالقی ٍ ػقالًی یک فرد است کِ هَجة
تفاٍت اٍ تا دیگراى هیشَد.
ج) اختالف :یؼٌی ػذم تَافق چٌذ ًفر تر سر یک هَضَع.

 -2ارتثاط تا پذر ٍ هادر :خاًَادگی  /ارتثاط تا هؼلن ٍ پسشک :ػولکردی
 -3الف) دٍستی  /ب) طَل ػور ٍ ّر هَرد دیگر
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الف)  :تِ تَاًایی اًتقال اطالػات از یک فرد تِ فرد دیگر ،یا از یک هکاى تِ هکاى دیگر از طریق کالم
شفاّیًَ ،شتِ ،تصاٍیر ،یا ػالئن غیرشفاّی هْارتّای ارتثاطی هیگَیٌذ.
ب) ًَ :ػی فشار درًٍی ،ترس ٍ ًگراًی ٍ یک حالت ّیجاًی است کِ قثل از رٍ تِ رٍ شذى تا یک
هَقؼیت هشکل یا خطر ترای فرد تِ ٍجَد هیآیذ.
ج) خشن ػکسالؼول اًساى تِ یک هَضَع ًاخَشایٌذ است ،زهاًی کِ اًساى احساس هیکٌذ حقی از اٍ
ضایغ شذُ یا کاری تر خالف هیل اٍ اًجام شذُ است خشوگیي هیشَد.
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ت) شٌاخت ػلت اختالف ،ترخَرد هٌطقی ،صادقاًِ ٍ تِ هَقغ افراد تا هَضَػی کِ اختالف ترای آى تِ
ٍجَد آهذُ است ٍ پیذا کردى راُ حل هٌطقی ترای رفغ یا از تیي تردى آى.
ث) شیَُی زًذگی هردم کشَر ها اسالهی-ایراًی است ،اسالم هشخص هیکٌذ کِ ّر فرد در تراتر خاًَادُ
دیگراى ،طثیؼت ،خذاًٍذ ٍ ًقشی کِ تِ لحاظ شغلی ٍ جٌسیتی اًجام هیدّذ چِ ٍظایفی دارد .ایراًی تَدى،
یؼٌی تَجِ تِ فرٌّگ ٍ آداب ٍ رسَم هردم هٌاطق هختلف .پس اسالم ٍ فرٌّگ ایراى دٍ ػٌصر هْن
ّستٌذ کِ َّیت هردم ایراى را تشکیل هیدٌّذ.
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