
تأسيس 1360
ناشر برگزيدة 4 دوره جشنوارة رشد
برندة جايزة ملي محيط زيست ايران

برندة جايزة ناشر برتر زيست محيطي
ناشر نشريات زيست محيطي زندگي سبز و جهان سبز

فعاليت هاي فرهنگي شامل برگزاري همايش ها و حمايت از سمن ها
برندة دو دوره جايزة کتاب برتر سال

واحد کودك و نوجوان انتشارات فني ايران
ناشر بزرگ ترين مجموعه کتاب هاي زيست محيطي کودکان و نوجوانان  در ايران

ناشر بزرگ ترين مجموعه کتاب هاي مهارت هاي زندگي کودکان و نوجوانان
ناشر کتاب هاي مورد تأييد سازمان بهزيستي براي مهدهاي سراسر کشور

ناشر تنها ماهنامة زيست محيطي نوجوانان کشور با نام داروگ



کمک می کند دسترسی  کتابچه آمده است به شما  که در ابتدای این  فهرست موضوعی 
کودک هشت سالۀ  گر  برای  کتاب های مورد نظر تان داشته باشید. مثاًل ا آسان تری به 
کنید  کتابی دربارۀ اضطراب هستید، به فهرست موضوعی صفحۀ ۴ رجوع  خود به دنبال 
کلمۀ اضطراب را در ستون اول به ترتیب حروف الفبا بیابید و با توجه به رده سنی کودک  و 

کنید. کتاب و صفحۀ مربوط به آن را  پیدا  کد  خود، 

کتاب های موجود انتشارات در زمینۀ مهارت های  کتابچه، معرفی تصویری  فهرست دوم 
کتاب تفکیک شده است. کد  گروه مهارتی، با توجه به ردۀ سنی و  که در هر  زندگی است، 

کتابچه نمی یابید  که در فهرست موضوعی ابتدای  گر موضوع مهارتی در ذهنتان هست  ا
کنید تا موضوع هم معنی آن را  در جدول  به فهرست مترادف ها در صفحۀ ۴8 رجوع 

ببینید.

به  می توانید  تخصصی ترند  کمی  که  مهارتی  موضوعات  از  بعضی  درک  برای  همچنین 
کتابچه ستاره دار   کنید،  این موارد  در فهرست موضوعی  توضیحات صفحۀ ۴5 مراجعه 

شده است.

کنید. w  مراجعه  w w . e n t e s h a r a t . c o m برای سفارش آنالین به سایت 

راهنمای استفاده از فهرست 
کتاب های سفید)مهارت های زندگی(
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10

31

مهارت های رفتاری

مهارت های شناختی

ذهن،  فکر،  به  مربوط  که  مهارت هایی 
همچون:  است.  عقاید  و  باورها 
هویت یابی،  نقاد،  تفکر  خالق،  تفکر 

تصمیم گیری و...

که مربوط به رفتار می شود  مهارت هایی 
رعایت  همچون:  دارد.  بیرونی  نمود  و 
حق تقدم، احتیاط، مقابله با زورگویی و...

 طبقه بندی مهارت های زندگی

مهارت های ارتباطی - زبانی27

مهارت هایی که مربوط به گفتن، شنیدن، 
نوشتن و خواندن است. همچون: ادب 
کالمی، سپاسگزاری، مقابله با  تمسخر  و...

مهارت های هیجانی42

که مربوط به رفتار می شود  مهارت هایی 
رعایت  همچون:  دارد.  بیرونی  نمود  و 
حق تقدم، احتیاط، مقابله با زورگویی و...



صفحهگروه سنیکدموضوع مهارت
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صفحهگروه سنیکدموضوع مهارت
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پیش از دبستان

27

110727

۴21

دوره اول دبستان 

29

78629

81۴29

111329
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اضطراب*

36پیش از دبستان710
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43دوره اول دبیرستان 885

44دبیرستان230

44راهنمای والدین1115

37پیش از دبستان768اعتماد

18دوره اول دبستان  388

اعتماد به نفس*

32پیش از دبستان103۴

۴78

دوره اول دبستان  

40
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101۴آرمیدگی*
40

88۴
دوره اول دبیرستان 

43

17734آزاد اندیشی*

فهرست موضوعیمهارت های رفتاری
دبیرستان دبستان عمومیپیش از دبستان-  دوره اول دبستان دوره اول دبستانپیش از دبستان  دوره دوم دبیرستان دوره اول دبیرستاندوره دوم دبستان

کنید. که در فهرست با عالمت *  مشخص شده اند به  صفحه  ۴5 رجوع  برای خواندن  توضیح موضوعاتی 

صفحهگروه سنیکدموضوع مهارت

41دوره اول دبستان  1193خشم

560بدگویی و سخن چینی
پیش از دبستان

27

بخشش
101736

369
دوره اول دبستان  

41

116944

811بدرفتاری
پیش از دبستان

10

112331بدبینی

بردباری
38پیش از دبستان-  دوره اول دبستان1036

23دوره دوم دبستان1112

20دوره اول دبستان  197برنامه ریزی

397بی احتیاطی
پیش از دبستان

11

97112

39611بی ادبی

19دوره اول دبستان  252

11پیش از دبستان873بی مسئولیتی

16پیش از دبستان-  دوره اول دبستان652بی نظمی

20دوره اول دبستان  1062

39پیش از دبستان-  دوره اول دبستان9۴7بی حوصلگی

پذیرش و گشودگی*

۴20
پیش از دبستان

12
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1122
 پیش از دبستان
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18دوره اول دبستان 

27پیش از دبستان1175پر حرفی

پشتکار

15پیش از دبستان-  دوره اول دبستان1100

20دوره اول دبستان 530

14پیش از دبستان-  دوره اول دبستان733



مهارت های رفتاری فهرست موضوعی
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23دوره دوم دبستان1112

20دوره اول دبستان  197برنامه ریزی
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صفحهگروه سنیکدموضوع مهارت

17دوره اول دبستان  ۴۴6تبعیض

ترس

339

پیش از دبستان-  دوره اول 
دبستان

37

۴3335

۴5736

56836

87236

112037

۴6238
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117138

119539

1172
دوره اول دبستان 

40

123341

871
 دبستان

42

107842

43دوره دوم دبستان739

38پیش از دبستان-  دوره اول دبستان۴07ترش رویی

تصمیم  گیری
33 دوره اول دبستان9۴۴

34دوره اول دبیرستان 2۴5

تفکر منطقی*

32پیش از دبستان-  دوره اول دبستان3۴0

33 دوره اول دبستان731

34دوره  دوم دبیرستان 162

1035تفکر خالق*

پیش از دبستان-  دوره اول 
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صفحهگروه سنیکدموضوع مهارت

18 دوره اول دبستان265تالش

31پیش از دبستان9۴6تمرکز

تمسخر
28پیش از دبستان-  دوره اول دبستان1015

30 دبستان785

29دوره اول دبستان  1167

35پیش از دبستان۴۴9تنهایی

40  دوره اول دبستان ۴80

توجه طلبی
 دوره اول دبستان 525

)در موقعیت تولد فرزند جدید(
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جرأت ورزی

پیش از دبستان-  دوره اول 736
دبستان
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 دوره اول دبستان

17
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111117
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127118
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 دبستان
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111۴21

123121

15پیش از دبستان-  دوره اول دبستان1138

حرمت نفس*
36پیش از دبستان366

38پیش از دبستان-  دوره اول دبستان711

حل مسئله

33 دوره اول دبستان932

31پیش از دبستان1232

۴28

پیش از دبستان-  دوره اول 
دبستان

32

102932
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33 دوره اول دبستان1273
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دوره اول دبیرستان
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34دوم دبیرستان309

صفحهگروه سنیکدموضوع مهارت

حسادت
37پیش از دبستان236

1162

 دوره اول دبستان

40

65۴33حواس پرتی

خجالت
88241

40 دبستان117۴

خشم

۴26

پیش از دبستان

36

۴3535

65737

39پیش از دبستان-  دوره اول دبستان۴۴8

7۴3

 دوره اول دبستان

41

109940

117340

 دبستان795
42

112942

44دبیرستان336

خود تنظیمی*
39پیش از دبستان-  دوره اول دبستان729

44دبیرستان2۴3

کم بینی 5۴9خود 

پیش از دبستان

37

خودداری

۴9735

110۴35

1031
پیش از دبستان-  دوره اول 

دبستان

38

127038

26عمومی6۴8
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فهرست موضوعیمهارت های رفتاری
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صفحهگروه سنیکدموضوع مهارت

گویی دروغ 
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دوست یابی

77212

9۴110
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پیش از دبستان-  دوره اول 

دبستان

28

73228

7۴9
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صفحهگروه سنیکدموضوع مهارت

رعایت حریم 
جنسی

20پیش از دبستان-  دوره اول دبستان۴19

24دوره اول دبیرستان806

رعایت حق تقدم
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پیش از دبستان-  دوره اول 
دبستان
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رعایت حقوق 
دیگران
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مهارت های رفتاری فهرست موضوعی
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فهرست موضوعیمهارت های رفتاری
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صفحهگروه سنیکدموضوع مهارت

کمک رسانی

771
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مراقبت از خود
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مهارت های رفتاری فهرست موضوعی



    

وقتی غذا می خوریم

کد 951         

موضوع  ادب رفتاری
کالمی                   ادب 

وقتی بیرون می رویم

کد 952         

موضوع  ادب رفتاری
                  رعایت انضباط، رعایت 

                  حق تقدم

حرف زدن از مدرسه رستوران رفتن سینما رفتن
کنار آمدن با تغییرات

بازی با دوستم 
دوست های تازه ی منبردن و باختن

کد  9۴1          کد  1106          کد  1110          کد 1108         

موضوع  ادب رفتاری
                 موقعیت شناسی

موضوع  ارتباط مؤثر
                  سازگاری

موضوع  سازگاری
کالمی                   ادب رفتاری و 

موضوع  دوست یابی
کت                    شرا

تازه واردچه خواب بدی دیدم!

دورا  به دکتر می رود

کد 1122         کد 811         

کد 683         

موضوع  مقابله با بد رفتاری

گشودگی موضوع  پذیرش و 
                  شجاعت، ادب رفتاری

گشودگی موضوع  پذیرش و 
                  مقابله با حسادت )در   

                      موقعیت تولد فرزند جدید(

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

وقتی به ناهارخوری می رویم

کد  1158          

موضوع  ادب رفتاری

من و مامانم 

کد 808         

موضوع  موقعیت شناسی
                  بی مسئولیتی، بی احتیاطی

دایناسور ریزه میزه 
مرتب و تمیزه

موضوع  رعایت انضباط
                  ارتباط مؤثر

کد 399         



تقصیر  آستینم  بود!

کد 873         

موضوع مقابله با بی مسئولیتی
                  دروغ گویی، مهارت عذرخواهی       

                  جرأت ورزی

کریتر کوچولو  2کریتر کوچولو   1

ایمنی در خانه

کد 1201         

کد ۴72         

کد 1200         

موضوع  کمک رسانی
                    ارتباط مؤثر، دوست یابی،               

                    مقابله با خشم

موضوع   مسئولیت پذیری
                   هویت یابی، اعتماد به نفس      

                  

موضوع  احتیاط
                 مراقبت از خود

چه چیزی خرسی را 
خوشحال می کند؟

کد 969         

موضوع  ابراز هیجان
                 شادی، نشاط

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

که! غول کوچولو در مهدکودکخطرنا

کد  507         کد  397          

موضوع مقابله با بی احتیاطی
                  مراقبت از خود

موضوع  موقعیت شناسی
                  تفکر خالق و برنامه ریزی

دست هایت را بشوی

کد  ۴01          

موضوع  رعایت بهداشت
                  اتکا به خود

بدجنسیه!

کد  396         

موضوع  مقابله با بی ادبی

دایناسور ریزه میزه 
باز دوباره مریضه

موضوع  مراقبت از خود
                  رعایت بهداشت، سازگاری

کد 32۴         

این مال کیه؟ من تو

کد 1325        

موضوع   هویت یابی
                  رعایت حقوق دیگران

11



 

با انضباط باشیم

کد 766         

موضوع  رعایت انضباط
                  قانون مداری، ادب رفتاری

مهارت های رفتاری

اژدها را به عصرانه دعوت نکن!حسن در خانهحسن در مدرسه امان از این همه قانون!

کد  1170        

موضوع  ادب رفتاری
                  موقعیت شناسی

موضوع مقابله با بی احتیاطی موضوع  قانون مداری
                  سازگاری

کد 971         کد ۴۴5         کد ۴۴۴         

مفید باشیم

کد  771            

موضوع  ادب رفتاری
                  موقعیت شناسی

موضوع  کمک رسانی
                  همدلی

وظیفه شناس باشیم

کد  767          

موضوع    مسئولیت پذیری

ُتُپلی به مهدکودک 
می رود

ُتُپلی به دستشویی 
می رود

کد۴27         کد  ۴20         

گشودگی موضوع  پذیرش و 
                  قانون مداری، رعایت حقوق               

                  دیگران

موضوع  رعایت بهداشت
                  اتکا به خود

با معرفت باشیم

کد 769         

موضوع  ادب رفتاری،خیرخواهی،            
                  رعایت حقوق دیگران

دوست خوبی باشیم

کد 772         

موضوع  دوست یابی
گوش دادن فعال                   

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

12



چی بخورم قوی بشم؟

کد  9۴5         

موضوع   مراقبت از خود
                    رفتار سازنده

آماده شدن برای مهدکودک 
آماده شدن برای خواب خرگوشک گاهی بگو  نه! تو می توانی! 

کد  1109         کد  1196           کد  950            

موضوع  رعایت انضباط
                  برنامه ریزی، رعایت بهداشت

لطفًا!

کد  9۴3           

موضوع  ادب رفتاری

 
بیا با هم بسازیم!

کد  9۴0           

موضوع  کار  گروهی
کمک طلبی                   

موضوع  کمک رسانی
                  پشتکار

موضوع   جرأت ورزی

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان -  دوره اول دبستان
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کار و تالش  کوشش و 
تسلیم چیزی نباش

با همدیگه یک صدا 
کار می کنیم پا به پا

تو دوستمی می دونم 
دوست خوبت می مونم

وقتی سارا مریض می شود

بگو که جرأت داری 
خیلی شهامت داری

تاریکی ترس ندارد نه باال و نه پایین 
پیروی از قوانین

سارا به دندانپزشکی می رود

کد  733         

کد  728          

کد  735         

کد  ۴17          

کد 736        

کد 365           کد 73۴           

کد 526                 

موضوع   پشتکار  و تالش

موضوع  کار گروهی
                   بخشش

موضوع   دوست یابی
کمک رسانی                     ارتباط مؤثر، 

موضوع   مراقبت از خود
                   رعایت بهداشت

موضوع    جرأت ورزی
                     شجاعت

موضوع  کمک رسانی
                    مقابله با ترس

موضوع   قانون مداری
                    احترام، رعایت حق تقدم

موضوع   مراقبت از خود          
                    رعایت بهداشت

مهارت های رفتاریمهارت های رفتاری
پیش از دبستان -  دوره اول دبستان
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اتفاق بد برای همه پیش می آید

نی نی

کی دوست پیدا می کند ال

ایمنی در خیابان

االن ... االن برمی دارمبیمارستان که ترس ندارد

وقتی بازی می کنیم

من می توانم!

همه چیز درباره ی دماغ

قهر و آشتی!

کی نوبتی بازی می کند ال

کد   1117          

کد 653          

کد ۴96         

کد 257             

کد 1032        کد 807          

کد  387        

کد 1100          

کد 98۴          

کد ۴08         

کد ۴95          

موضوع   ابراز هیجان
                   مشورت

موضوع   ارتباط مؤثر
گشودگی، سازگاری                    پذیرش و 
                       )در موقعیت تولد فرزند جدید(

موضوع  دوست یابی
گشاده دستی کمک رسانی،                     

موضوع   احتیاط
                  رعایت حقوق دیگران

گشودگی موضوع   پذیرش و 
                    مقابله با ترس

موضوع   رعایت انضباط

موضوع   ادب رفتاری
                   رعایت حق تقدم

موضوع   پشتکار
                   اعتماد به نفس

موضوع   رعایت بهداشت
                    مراقبت از خود، ادب رفتاری

موضوع   ارتباط مؤثر

موضوع  رعایت حق تقدم
                   حل مسئله

پیشی کوچولو! 
موشک مال توست!

کد 1138        

موضوع    جرأت ورزی 
                     مشورت

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان -  دوره اول دبستان
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راهنمای ایمنی دایناسورها 

شلخته

منم می خوام

من و دوستم

پیشی کوچولو! نگو به من چه! 

من هم نگاه نکرده بودماول تو

کد 163         

کد 652       

کد 656        

کد 658         

کد 11۴0          

کد 1033          کد 812          

موضوع   رفتار سازنده
                   دقت، قانون مداری

موضوع  مقابله با بی نظمی
                      مسئولیت پذیری

موضوع  کمک رسانی
کت، سازگاری                     شرا

موضوع  ارتباط مؤثر

موضوع    مسئولیت پذیری
                   انضباط

موضوع   رعایت حق تقدم
                    رفتار سازنده

موضوع   مسئولیت پذیری
کمک رسانی                    راستگویی، 

فری کوچولو راضیه
 تو نوبت بازیه

فری کوچولو نازنازیه 
عاشق هر چی بازیه

فری کوچولو بخشنده است
فرانکلین فراموش می  کند اون که خسیسه شرمنده است

کد  1016       کد 53۴        کد 533         کد  529         

موضوع   رعایت حق تقدم
کت                     شرا

موضوع   رعایت حقوق دیگران
گروهی، سازگاری کار                       

موضوع   بخشندگی
                   مهرورزی

موضوع    مسئولیت پذیری
                   راستگویی

مدرسه چه خوبه

کد ۴7۴        

مهارت های رفتاریمهارت های رفتاری
پیش از دبستان -   دوره اول دبستان

موضوع  مقابله باقانون گریزی
                    تقویت تفکر نقاد

16



برخورد با زورگوها 
خطر غریبه ها

گر متوجه نشدم،  می پرسم  ا
یواش تر! کمک گرفتن و کمک کردن

چه کفش های 
گم شدم! مسخره ای دارم!  با دیگران کنار بیا! ای وای، 

خرگوشک هول نزن!

کد  9۴8           کد  1105            کد  1111       

کد  119۴       کد  9۴2       کد  938        

کد  1197           

موضوع    جرأت ورزی
                   احتیاط، اعتماد

موضوع    جرأت ورزی
کمک رسانی،    کمک طلب،                     

                    مقابله با خجالت

موضوع   احتیاط
                   مراقبت از خود، مقابله  با 

                  لجبازی

موضوع    جرأت ورزی، مشورت،                 
                    مقابله با زورگویی و تمسخر

کمک طلبی موضوع   
                    مراقبت از خود،

                    آرمیدگی )آسودگی(

موضوع  مواجهه با طرد شدگی
                    موقعیت نشناسی 

کمک رسانی                      

موضوع  مقابله با عجله

خواهر کوچولوی سارامرا مسخره نکن!

کد 525         کد  ۴۴6         

موضوع   توجه طلبیموضوع   مقابله با تبعیض و تمسخر
                   مواجهه با حسادت 

                   )در موقعیت تولد فرزند جدید(

مهارت های رفتاری
 دوره اول دبستان
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وقتی تلفن می زنیمسوپت را هورت نکشدست برای زدن نیستآتش سوزی و ایمنی

کد 1018             کد ۴39           کد ۴83         کد  25۴            

موضوع   احتیاط
                  مراقبت از خود 

موضوع   ادب رفتاریموضوع   ادب رفتاری
                   احترام 

موضوع   ادب رفتاری
کالمی                    ادب 

بهداشت دهان و دندانراهنمای دوست یابی دایناسورها ایست! زورگویی ممنوعدختری با موهای وزوزی

کد 261         کد 165         کد 1271          کد1128         

موضوع   مقابله با خودکم بینی
                    شناخت نقاط ضعف و قوت

موضوع    جرأت ورزی
کارگروهی                     

موضوع   دوست یابی
                    ارتباط مؤثر، مقابله با زورگویی

موضوع   رعایت بهداشت

دانش آموز نمونهکنار آمدن با طالققابل اعتماد باشیدلبخند گم شده

کد 265        کد 253       کد 388          کد ۴50        

موضوع   ارتباط مؤثر
                    جرأت ورزی، مقابله با تمسخر

گشودگی                   موضوع   اعتماد موضوع   پذیرش و 
                   سازگاری و ابراز هیجان )در          

                  موقعیت طالق(

موضوع   تالش
                   تمرکز، برنامه ریزی 

مهارت های رفتاری
دوره اول دبستان
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راهنمای بهداشت و تغذیه   
دایناسورها

مواظب باشیم!

جدایی دایناسورها

وقتی به کتابخانه می رویم

کی اول برود؟

خشونت هرگز!

کار گروهی!

اذیتم نکن!

کد 166             

کد 262        

کد 16۴          

کد  1019       

کد 1156          

کد 252       

کد 78۴         

کد 1098         

موضوع   رعایت بهداشت
                    مراقبت از خود، پذیرش            

                    هیجانات 

موضوع   مراقبت از خود
کمک طلبی                      

موضوع   سازگاری
                    مقابله با نگرانی )در              

                       موقعیت طالق( 

موضوع   موقعیت سنجی
                    ادب رفتاری

موضوع   قانون مداری
                    رعایت حق تقدم،       

کم طاقتی                     مقابله با 

موضوع  مقابله با بی ادبی
                     آرمیدگی )آسودگی(،

                     ابراز هیجان

کار گروهی موضوع    
                   انصاف، شناخت 

                   نقاط ضعف و قوت

موضوع  مقابله با زورگویی
کمک طلبی                     

ما به دیگران احترام می گذاریم / 
ما مسئول بدن خود هستیم 

کد753         

موضوع   ادب رفتاری ادب 
کالمی، رعایت حریم جنسی                    

ما کمربندمان را می بندیم / ما 
برای مواقع اضطراری آماده ایم

کد  750        

موضوع   مراقبت از خود
                   احتیاط

ما وظیفه هایی داریم 
ما بچه های خوبی هستیم

کد 7۴6         

موضوع    مسئولیت پذیری
                   احترام

زورگویی  آزارمان می دهد / 
دعوا  ناراحتمان  می کند

کد 7۴۴       

موضوع  مقابله با زورگویی
کالمی                     ادب رفتاری، ادب 

مهارت های رفتاری
دوره اول دبستان
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فری کوچولو تو هر کار 
سعی می کنه هزار بار

کد 530       

موضوع   پشتکار
کنجکاوی                     تالش، 

ابرها و ساعت ها

کد  972      

موضوع   مراقبت از خود
                   آرمیدگی )آسودگی(، مقابله 

                   با تمسخر

کی بود کی بود من نبودم!

کد ۴61     

موضوع   مسئولیت پذیری
                   راستگویی

پروانه  تو را  می شناسم

کد 112۴        

      
امان از دست مشق شب

کد 197        

موضوع   برنامه ریزی
                    سازگاری

هیچ می دونی دایناسوره 
چطور غذاشو می خوره

کد  817         

موضوع   ادب رفتاری

دایناسورا  یاد می گیرن چه جوری 
»شب به خیر« بگن

کد 815       

موضوع   ادب رفتاری
کالمی                    ادب 

مدرسه می ره دایناسور 
چی یاد می گیره دایناسور

کد 816      

موضوع   ادب رفتاری
                    موقعیت سنجی

موضوع   دوست یابی
گشودگی                    پذیرش و 

خانم آالی شلخته

کد  1062        

موضوع  مقابله با بی نظمی
                    رعایت بهداشت

ُتُپلی از بدنش مراقبت می کند!

کد ۴19        

موضوع   رعایت حریم جنسی
                    جرأت ورزی

تو می تونی دوست من 
حساب کنی روی من

کد  730         

موضوع    مسئولیت پذیری
                  تعهد

امان از کالس های 
فوق برنامه

کد 306        

موضوع  مقابله با زیاده خواهی
                     برنامه ریزی

مهارت های رفتاری
دوره اول دبستان
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مواظب غریبه ها باشید!خانواده ی خرسی

کد263          کد  1203        

کالمی، تفکر منطقی،       موضوع   ادب 
کنجکاوی و مقابله با زیاده خواهی                     

                    ناتوانی در حل مسئله

موضوع   احتیاط
                   رعایت حریم جنسی

فاصله ات  را  با من حفظ کن!بچه ها مواظب باشید

کد793          کد۴13           

موضوع   احتیاط
                   مراقبت از خود 

موضوع   ادب رفتاری
                   رعایت حقوق دیگران

پاستیل های ضدقلدری!می گویم نه!امیلی و گل های پرنده ی بنتلفن همراه مزاحم!

کد792         کد 111۴        کد 1101          کد 796         

موضوع   ادب رفتاری
                    مدیریت بر  رسانه 

موضوع  پذیرش سوگ
                  شناخت نقاط ضعف و قوت

موضوع    جرأت ورزیموضوع جرأت ورزی
                   مقابله با زورگویی

برادران خوش خوابسالمت و ورزشهمه چیز   را  نمی شود چسباند  اما!

کد 738          کد 255         کد 1231          

موضوع    جرأت ورزی
                   راستگویی

موضوع   مراقبت  از خود
                     جرأت ورزی، مقابله با رفتار

موضوع    مسئولیت پذیری

مهارت های رفتاری
دبستان
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ما خوش رفتار یم / 
ما به فکر دیگران هستیم 

من نبودم، دندونم بود!

کد 7۴8         

کد  ۴۴0        

موضوع   ادب رفتاری
کالمی، رعایت حقوق                          ادب 

                  دیگران

موضوع   رعایت بهداشت 
                     مراقبت از خود

ما غذاهای مفید می خوریم / 
ما دست هایمان را می شوییم

من بیش فعالم

کد  752         

کد  ۴75      

موضوع   مراقبت از خود
                   رعایت بهداشت

موضوع   مراقبت از خود

ما  از سیگار بدمان می آید! 

ما با خطرهای سرب  آشنا  می شویم!

کد 712        

موضوع   مراقبت از خود جرأت ورزی،
                     رعایت بهداشت، 

                     قانون مداری

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

مهارت های رفتاری
دبستان 
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گاهی باید کمی صبر کنم 
تشکر کردن

کد 1112       

موضوع   بردباری
                     سپاسگزاری، تمجید

گاه واقعی هستی! تو یک کارآ

کد 68۴              

موضوع   ارتباط مؤثر
گروهی کار                     

ریکی دست کج!خیار پنجه طال

سالمت باشید!

کد 791       کد 737          

کد 386          

گشاده دستی موضوع   
کمک رسانی                     

موضوع  مقابله بافریبکاری
                   دروغ، تجاوز به حقوق دیگران

موضوع   مراقبت از خود
                    رعایت بهداشت

دلم می خواهد هر کاری 
دوست دارم بکنم!

کد787          

موضوع   قانون مداری
کمک طلبی، تالش                      

مهارت های رفتاری

دوره دوم دبستان پیش از دبستان
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امان از دست امان از دست زورگوها
دارودسته های مدرسه

کد 201          کد 198         

موضوع  مقابله با زورگویی، اعتماد
                   به نفس، کمک طلبی

موضوع  مقابله با زورگویی، دروغ  گویی 
                   و دوست یابی

نوجوانان و رسانه ها کمک های اولیه

کد  331             کد 333       

موضوع  مدیریت خود )در مواجهه  
                   با رسانه ها( تفکر نقاد

موضوع   احتیاط
                  مراقبت از خود

گیر  افتادم!

کد 806          

موضوع  رعایت حریم جنسی                      
                   جرأت ورزی

مهارت های رفتاریمهارت های رفتاری

جنگ قورباغه ها

کد  7۴0        

کار گروهی موضوع   
                    پشتکار

ما  از سیگار بدمان می آید! / 
ما با مواد مخدر کاری نداریم!

کد 751         

موضوع   مراقبت از خود
                    جرأت ورزی، تفکر نقاد

سیگار

کد 256       

موضوع   مراقبت از خود
              

دوره اول دبیرستان
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بهداشت روان نوجوانان 2

کد  335        

موضوع    مسئولیت پذیری
                   جرأت ورزی،عزت نفس

در خیابان

کد 329         

موضوع   مراقبت از خود
                   احتیاط

بچه ها کمک کنید!

کد 2۴6        

کمک رسانی موضوع   
                   مهرورزی، ارتباط مؤثر

سیگار و اعتیاد

کد 337         

موضوع  مقابله با رفتار مخرب
                     مراقبت از خود،      

                     جرأت ورزی

سالمت روان درباره ی  اسکیزوفرنی

کد  225        کد 229         

موضوع   مراقبت از خود
                    پذیرش هیجانات 

                    و مقابله  با خشم

موضوع   مراقبت از خود

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

مهارت های رفتاری
دبیرستان
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چگونه می توان پدر بهتری بود؟غلبه بر افسردگی مدیریت خشم برای والدین

کنار آمدن با دیگران

کد  308         کد  285        کد 6۴8         

موضوع   مراقبت از خود
                   )راهنمای والدین(

موضوع    مسئولیت پذیری، همدلی،    
                     مهرورزی، حل مسئله، خودداری

موضوع   خودداری
                    پذیرش هیجان

موضوع   ارتباط مؤثر
                    مقابله با زورگویی

 با ديگران 
كنار آمدن  

آشنایی با فراموشی و آلزایمر

موضوع   بهداشت روان
                   مراقبت از خود 

درباره  افسردگی

موضوع  مراقبت از خود
                   

آشنایی با بیماری های روانی

موضوع   مراقبت از خود 

آشنایی با اختالل 
بیش فعالی

موضوع   مراقبت از خود 

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

پیش از دبستان

مهارت های رفتاری
عمومی

ازدواج موفق

کد ۴58       

موضوع   ارتباط مؤثر

دوره دوم دبیرستانپیش از دبستان
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جواب به سؤال دیگران 
سالم کن، خداحافظی کن 

زرشک خالی بند

نوشتن چه خوبه!

تقصیر من بود!حرف زشتجغد پرچونه

کد 1107         

کد313         

کد  9۴9         

کد  ۴31            کد  307          کد 1175        

کالمی موضوع   ادب 

موضوع  مقابله با دروغ گویی
                   خود کم بینی

موضوع  سواد آموزی
                   شناخت نقاط ضعف و قوت

موضوع  مقابله با پرحرفی
گوش دادن فعال                     

کالمی موضوع   ادب 
                    احترام

موضوع   راستگویی
                   عذر خواهی،  مسئولیت پذیری

پیشی کوچولو! بیش تر... 
بیش تر... بیش ترتر!

وقتی زبان باز کنم

تپلی و چغلی کردنُتُپلی باسواد می شود

کد 1137       

کد  381         

کد  560         کد ۴2۴       

موضوع   سواد آموزی، تالش
                    ارتباط مؤثر

گزاری موضوع   سپاس 
                   احترام، مهرورزی

موضوع  سوادآموزی
                   پشتکار

موضوع  مقابله با بد  گویی و سخن چینی
                     حل مسئله

پیش از دبستانپیش از دبستان

مهارت های ارتباطی - زبانی
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گاو اخمالو دلسوز می شود

موضوع  مقابله با تمسخر
                    آرمیدگی )آسودگی(،

                    رفتار سازنده

راستشو  بگو!اول کی باید سالم کند؟ 

موضوع   ادب رفتاری
کالمی                    ادب 

موضوع  مقابله با دروغ گویی
                  بخشش

مهارت های رفتاری
  پیش از دبستان - دوره اول دبستانپیش از دبستان

تو راست می گی می دونم 
از تو چشات می خونم

موضوع  راستگویی
                   اعتماد

ُتُپلی و  راستگویی

موضوع  راستگویی

مهارت های ارتباطی - زبانی
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صحبت کردن با تلفن  
خوب رفتار می کنم 

کد1113         

کالمی موضوع   ادب 
                   ادب رفتاری

زبان برای رنجاندن نیستقول واقعی!از همه بدم می آیداجازه  بگیریم!

کد 1167           کد 820       کد  ۴21       کد 786        

کالمی موضوع   ادب 
                   احترام 

کالمی موضوع   ادب 
                   احترام 

موضوع   راستگویی
                   جرأت ورزی

موضوع  مقابله با تمسخر
کالمی                     ادب 
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ما خواندن را دوست داریم! / 
ما ریاضی را دوست داریم!

ما زود آشتی می کنیم!/ ما از 
عهده ی فشار همساالن برمی آییم!

ما دوست داریم برویم مدرسه!/
علم خیلی با حال است!

کد 7۴7         کد  7۴2           کد 7۴1        

گوش دادن فعالموضوع   سوادآموزی موضوع   
                   احترام، اتکا به نفس

موضوع   سواد آموزی
کنجکاوی                     رعایت انضباط، 

همه از  دروغ بدشان می آید! / 
ما مراقب امنیت خود هستیم!

کد  7۴9        

موضوع  راستگویی
                    تعهد، مراقبت از خود

با این که من دایناسورم 
می خوام بگم دوست دارم

کد 81۴           

کالمی موضوع   ادب 
                   ادب رفتاری

دوره اول دبستان

مهارت های ارتباطی - زبانی
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راهکارهای سبز       

کالمی موضوع   ادب 
                    موقعیت شناسی، 

                    مقابله با شتاب زدگی

کاش حرف گوش کن بودم!

گوش دادن فعال موضوع   
کالمی                     ادب 

خالی بندی!چغلی نکن!

مطالعۀ موفق

موضوع  مقابله با سخن چینی،                    
                    موقعیت شناسی

موضوع  مقابله با دروغ گویی
                   توجه طلبی،  

گوش دادن فعال                    

موضوع   سوادآموزی
                    تمرکز، برنامه ریزی، دقت

مسخره ام نکن!

موضوع  مقابله با تمسخر، 
کالمی، موقعیت سنجی                    ادب 

وسط حرف دیگران نپر!

دبستانپیش از دبستان

دبیرستان

خرگوشک دیگر دروغ نگو! 

موضوع  مقابله با دروغ گویی
                   عذاب وجدان، ترس

مهارت های ارتباطی - زبانی
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 تو کوچولو هستی   نیستی

روزی که موش کوچولو 
دایناسور   عینکیبه دنیا آمد

سکسکه های غول کوچولوبد بیاری!

کد 1326         

کد 310      کد 1232         

کد ۴79         کد 1123          

موضوع   هویت یابی
                   نگرش چند بعدی

موضوع   حل مسئله
                    تفکر منطقی، مقابله با تمسخر

موضوع   حل مسئله، مشورت
                   

موضوع  مقابله با بدبینی
                   بی دقتی،  بردباری

موضوع   همکاری
                   تمرکز، حل مسئله

کار را خوب بلدمبه چپ، چپ! به راست، راست! ما با هم فرق داریم!بچه دار شدن مامان خرسهاین 

کد 1012        کد 358       کد  1121          کد 9۴6        

موضوع   تمرکز
                    تفکر خالق

کنجکاویموضوع   شناخت نقاط ضعف و قوت موضوع   
گشودگی                     پذیرش و 

                   )در موقعیت تولد فرزند جدید(

موضوع   هویت یابی

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

مهارت های  شناختی
  پیش از دبستان
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کی چه کاره است؟ 

موضوع   هویت یابی، کنجکاوی

خرگوش بازیگوش

گوش دادن فعال                موضوع  
                    بردباری،  مقابله با بی دقتی

بابام بلد نیست

موضوع   شناخت نقاط ضعف و قوت

مامانم بلد نیست

موضوع   شناخت نقاط ضعف و قوت

فهمیدم چی کار کنمچرا و چرا؟ بازم چرا؟

کاشکی بزرگ تر  بودم

بگذار فکر کنمقیچی کردنم که خوبه

برویم پارک؟

موضوع  تفکر نقاد 
                   احتیاط

موضوع   تفکر خالق
                   همدلی، حل مسئله 

موضوع  هویت یابی 
                   شناخت نقاط ضعف و قوت 

کار گروهی،    موضوع   اعتماد به نفس، 
                   شناخت نقاط ضعف و قوت

موضوع   حل مسئله
                    تفکر خالق و مقابله با ناامیدی 

موضوع   حل مسئله،  تفکر خالق،   
                    اعتماد به نفس

  پیش از دبستان - دوره اول دبستانپیش از دبستان

مهارت های  شناختیمهارت های رفتاری

خروسه و  روباهه

خواب بد

موضوع   تفکر نقاد
                   اعتماد  

موضوع   تفکر منطقی
گرایی، مقابله با ترس                    واقع 

امان از بی حوصلگی

موضوع   حل مسئله، تفکر خالق،    
کم طاقتی 32                    مقابله با



فکرهایت را کرده ای؟
دختری که هیچ وقت 

اشتباه نمی کرد

کد  ۴38      کد  9۴۴      

موضوع  و اقع گرایی،تفکر منطقی،     موضوع   تصمیم گیری
                  شناخت نقاط ضعف و قوت

کار درست کدومه؟ 
مورچه اینو می دونه

کد 731       

موضوع   تفکر منطقی
                   دور اندیشی، تصمیم گیری 

معلم ها بلد نیستند

کد ۴53     

موضوع   شناخت نقاط ضعف و قوت

همکاری در یک روز شیری

شغل ها

من بی نظیرم

بچه فیل خوش تیپ

رئیس زمین بازی

یادم رفت

کی همه چی را  بلده؟

غیبت از مدرسه

کد 1273        

کد 26۴     

کد 258         

کد ۴73         

کد 932          

کد 65۴          

کد 11۴5         

کد 353         

موضوع   حل مسئله
کار گروهی                    

موضوع   هویت یابی شناخت نقاط ضعف و قوت

موضوع   هویت یابی
                   ارتباط مؤثر

موضوع   خوش بینی
                   اعتماد به نفس

موضوع   حل مسئله
                   تفکر خالق، جرأت ورزی

موضوع  مقابله با حواس پرتی
                   بی دقتی

موضوع   شناخت نقاط ضعف وقوت  
                     مقابله با لجبازی

موضوع  مقابله با ناتوانی در حل مسئله
                   مشورت، جبران 

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

مهارت های  شناختی
 دوره اول دبستان

ما با هم فرق داریم  / هر کس یک جور است

کد 7۴5        

 موضوع هویت یابی، شناخت نقاط ضعف و قوت
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بچه ها غافلگیر نشوید 2بچه ها غافلگیر نشوید 1

موضوع   حل مسئله
                    تصمیم گیری، مراقبت از خود

موضوع   حل مسئله
                   تصمیم گیری

مغز تو معرکه است

بچه ها غافلگیر نشوید 3

کنجکاوی موضوع   
گاهی                      بدن آ

موضوع   تصمیم گیری
                   راستگویی، ارزش یابی

راهنمای آزاد اندیشــیبهداشت روان  نوجوانان 1

حل اختالفات خانوادگی 40آزمون برای شناخت دیگران

موضوع   هویت یابی
                   شناخت نقاط ضعف و 

                   قوت، عزت نفس

موضوع   آزاد اندیشی
                    تصمیم گیری، تفکر نقاد

موضوع   تفکر منطقی
کنجکاوی                     

موضوع  حل مسئله
کنترل زبان بدن                    ارتباط مؤثر، 

پیش از دبستان

دوره دوم دبیرستانپیش از دبستان

مهارت های رفتاری مهارت های شناختی

دوره اول دبیرستانپیش از دبستان
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وقتی عصبانی می شوم 
کی عصبانی می شوداستفاده شریکی از وسایل وقتی ال

کد  ۴97      کد  110۴           

موضوع   خودداری
                    بخشندگی

موضوع  خودداری
                   ادب رفتاری، مقابله با خشم

نی نی کوچولو

کد ۴85       

موضوع  همدلی
                   سازگاری،  مسئولیت پذیری

                       )در موقعیت تولد فرزند جدید(

پس من چی؟

کد ۴88        

موضوع  مقابله با نگرانی و غم
کنجکاوی )در موقعیت طالق(                    

خرگوش کوچولوی 
خوشحال

خرگوش کوچولوی 
عصبانی

خرگوش کوچولوی 
ترسو

خرگوش کوچولوی 
غمگین

کد ۴33         کد ۴35         کد ۴3۴          کد ۴36          

موضوع   نشاط
                    شادی، لذت

موضوع  مقابله با خشم
                    پذیرش هیجانات

موضوع  مقابله با ترس
گاهی و                                       بدن آ

                   پذیرش هیجانات

موضوع  مقابله با غم
                     پذیرش هیجانات

پیش از دبستان

مهارت های هیجانی
پیش از  دبستان

پسرک تنها

کد  ۴۴9       

موضوع  مقابله با تنهایی
                   تفکر خالق

احساس های 
خرگوشی

کد 1205                      

موضوع مقابله با ترس
                  غم و خشم و نشاط
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گاو بودم! کاش من یک 

موضوع  مقابله با خود کم بینی
                     شناخت نقاط ضعف و قوت

مامانم را می خوامچرا بترسم

موضوع  مقابله با دلتنگیموضوع  مقابله با ترس
                    تفکر خالق، سازگاری

شیرها از آمپول نمی  ترسند!

موضوع  مقابله با ترس
                     تفکر خالق

فرانکلین می بخشد

موضوع   بخشش
                   همدلی، عذرخواهی

ُتُپلی و تولد کپلی

ترس نداره!

موضوع  مقابله با نگرانی و حسادت
                       )در موقعیت تولد فرزند جدید(

موضوع  مقابله با ترس
                    پذیرش هیجان

ما به مهد کودک می رویم !ما مقررات زمین 
بازی را می دانیم!ما سرگرمی های علمی داریم!

موضوع  مقابله با  اضطراب
                    تفکر منطقی،  مراقبت از خود 

ُتُپلی عصبانی می شود

همه مرا دوست دارند

موضوع  مقابله با خشم
                    آرمیدگی )آسودگی(

موضوع   مهرورزی

پیش از  دبستانپیش از دبستان

مهارت های هیجانی

راهنمای زندگی تپلی

موضوع مدیریت  استرس وخشم ،  رعایت بهداشت، سازگاری، راستگویی 
مهارت سوادآموزی، مقابله با بدگویی سخن چینی و نگرانی، ابراز هیجان، پذیرش سوگ 

و گشودگی، رعایت حریم جنسی
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خرسی و ترس

کد  339       

موضوع  مقابله با ترس، نگرانی،
                    پذیرش هیجان

موشی و دردسرهایش

کد  ۴89       

موضوع  مقابله با غم
                    ابراز هیجان

موشی و دلتنگی

کد ۴92        

موضوع  مقابله با دلتنگی

مهارت های رفتاری
پیش از دبستان

مهارت های هیجانی
پیش از  دبستان

موشی و خودش

کد 366       

موضوع   حرمت نفس
                   رضایت، پشتکار

راهنمای مهارت های زندگی
خرسی و موشی

کد 1202              

موضوع مقابله با حسادت، دلتنگی 
                 و غم، همدلی و حرمت نفس

خرسی و حسودی

کد 236        

موضوع  مقابله با حسادت
                    خود کم بینی، زیاده خواهی

درستکار باشیم امان از دست بزرگ ترها: این کار 
کار را نکن! کاشکی بلد بودماز دکتر می ترسی؟را بکن، آن 

کد 768          کد 809         کد 1120         کد 657          

موضوع   اعتماد،  راستگویی
                    رعایت حق تقدم

موضوع  مقابله با ترسموضوع  مقابله با  خشم
                   نگرانی

موضوع  مقابله با نارضایتی از خود
                     مهر ورزی
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ترس فرفری از گم شدن 
مامانش

پیشی کوچولو! 
حوصله ات سر رفته؟ دوستی دختر خاله خرسی

نازک نارنجی

ترس فرفری از 
صدای بلند

کد ۴62         کد 1270         

کد ۴07         

کد ۴63          کد 1139         

موضوع   خودداری
                    آرمیدگی )آسودگی(

موضوع  مقابله با ترس و دلتنگی،          
                    تقویت تفکر مثبت

موضوع  مقابله با ترس
                     حل مسئله و آرمیدگی )آسودگی(

کنار   موضوع   شادی، تفکر خالق و 
                     آمدن با تنهایی

موضوع  مقابله با ترش رویی
                   تحریک پذیری و  همدلی

ما  با  احساساتمان  آشنا می شویم!
 ما  دعوا  نمی کنیم!

موضوع   پذیرش هیجان 
                   حل مسئله، آرمیدگی )آسودگی(

 ما با هم فرق داریم!
 ما مراقب بدن خود هستیم!

موضوع   حرمت نفس
کالمی،  جرأت ورزی،                         ادب 

                  رعایت حریم جنسی

بروم دعوا کنمچرا نمی آی؟

موضوع   بردباری
                   مقابله با دلتنگی

موضوع   خودداری
کالمی                    ادب رفتاری، ادب 

  پیش از دبستان - دوره اول دبستانپیش از دبستان

مهارت های  هیجانیمهارت های رفتاری

همینه که هستترسو زوروس

موضوع  مقابله با ترس،  اعتماد به نفس،    
                    جرأت ورزی، اتکا به نفس

کامی موضوع  کنارآمدن با نا
                     خودداری، سازگاری

پس کی بروم بازی؟

کد 1030         

موضوع   همدلی
                   بردباری، موقعیت شناسی
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به خاطر دسر شکالتی

کد 973         

موضوع   عذاب وجدان
                     )در موقعیت طالق(

فری کوچولو مهربونه 
خوش خنده و خوش زبونه

موضوع   مهرورزی
کالمی، ادب رفتاری                    ادب 

امان از دست عصبانیتخرسی و دیگران

موضوع   همدلی
                   انصاف 

موضوع  مقابله با خشم
گویی و بی ادبی                     ناسزا

خرگوشک به هرقیمتی برنده 
نشو!  خرگوشک نترس!

کامیموضوع  مقابله با ترس موضوع  مواجهه با نا
کم طاقتی                   

دلخوری؟ 

موضوع  مقابله با بی حوصلگی
                    آرمیدگی )آسودگی(

فکر کن و بعد عمل کن 
مشکل مارو حل کن

کد 729         

موضوع   خود تنظیمی
                   خودداری، دوراندیشی

مامانم همیشه دوستم 
دارد!

کد ۴82         

موضوع   مهرورزی
گشودگی                     پذیرش و 

  پیش از دبستان - دوره اول دبستانپیش از دبستان

مهارت های  هیجانیمهارت های رفتاری



وروجک

موضوع   اعتماد به نفس
                   ارتباط مؤثر

ُتُپلی نگران می شود

موضوع  سازگاری 
                   و مقابله با نگرانی

خودم بلدم

گاوی و  تله موش

پسرک شجاع

یک روز خوب می آید!

مرگ یک دایناسور

ک پشت   و مرغابی ها چرا دعوا می کنی؟ال

موضوع   اعتماد به نفس
                   شناخت نقاط ضعف         

                  و قوت

موضوع   همدلی
کار  گروهی                    

موضوع   شجاعت
                   ارتباط مؤثر 

موضوع  پذیرش سوگ، ابراز 
هیجان، مقابله با غم تنهایی

موضوع   پذیرش سوگ
                   مقابله با نگرانی

موضوع   همدلی
کمک رسانی                    

موضوع  مقابله با خشم 
                   قانون پذیری، پذیرش و 

گشودگی                    

حسود و زوروس کتیل نگرانو دا  عصبانیو زوروسخجالتیو زوروس

کد 1172          کد 1173         کد 117۴          کد 1162         

موضوع  مقابله با ترس
                   نگرانی

موضوع  مقابله با خجالت 
            شناخت نقاط ضعف و قوت

موضوع  مقابله با خشم موضوع  مقابله با حسادت
                   بردباری

ُتُپلی چه احساسی دارد؟

موضوع   ابراز هیجان
کالمی                    ادب 

گاو اخمالو تمرکز می کند!

موضوع   آرمیدگی )آسودگی(
                    مقابله با خشم

کاش تنها نبودم

موضوع  مقابله با تنهایی
                   دلتنگی

دوره اول دبستانپیش از دبستان

مهارت های  هیجانیمهارت های رفتاری
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من نگرانم

ترس فرفری از چیزهای جدید

موضوع  مقابله با نگرانی
                     ابراز هیجان 

کمبود اعتماد به نفس موضوع  مقابله با 
                   خجالت

امان از دست امتحان

موضوع  مقابله با اضطراب
                    تالش 

ما حریف عصبانیتمان می شویم! /
 استرس به سراغ بچه ها هم می آید!

موضوع  مقابله با خشم، فشار روانی،                         
گاهی                      آرمیدگی )آسودگی(، بدن ا

موش کوچولو سوار 
کشتی می شود

موضوع  مقابله با ترس
                     تصمیم گیری

لذت بخشش

موضوع   بخشش، رضایت 

وقتی تو خوشحالی

موضوع   پذیرش هیجان

 دوره اول دبستانپیش از دبستان

مهارت های  هیجانیمهارت های رفتاری

      از همه چیز بدم می آید!

موضوع  بخشش  
                   رضایت

خرگوشک خودت را 
کنترل کن! 

موضوع  مقابله با خشم
                   آرمیدگی )آسودگی(

من خوشحالم

موضوع  شادی
                   ارتباط مؤثر

من خجالتی ام

موضوع  کنار آمدن با خجالت
گاهی                     پذیرش هیجان،بدن آ

چرا خوشحال نباشم

موضوع   پذیرش هیجان
                   هویت یابی، تفکر خالق
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هشت پای عصبانی

همیشه نگرانم!

موضوع  مقابله با خشم
                    آرمیدگی )آسودگی(، 

کنترل هیجان                    

موضوع  مقابله با نگرانی
                     تفکر  منطقی

من دیگر نمی ترسم

موضوع  مقابله با ترس
                     تفکر منطقی

کارونی های خجالتی تا  از ما
تخم مرغ های هیجان زده

موضوع  پذیرش هیجان 
                   ابراز هیجان

دیدار  با  احساسات

موضوع   پذیرش هیجان

ُتُپلی و مامان بزرگ

موضوع   پذیرش سوگ           
کنار آمدن با هیجانات                   و 

کاش زنده بود! بادکنک غمگین چطور کله نوشابه ای لجش می گیرد!
خوشحال شد؟

خوابم نمی آید

موضوع   پذیرش سوگ موضوع  مقابله با خشم
                     آرمیدگی )آسودگی(

موضوع   پذیرش هیجان
                   تفکر مثبت، مقابله با غم 

موضوع  مقابله با ترس

دبستانپیش از دبستان

مهارت های هیجانیمهارت های رفتاری
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گمشده در فضااندوه و نگرانی جرأت داشته باش!

موضوع   پذیرش هیجان
                   پذیرش سوگ، مقابله با

                  خشم و نگرانی

موضوع  مقابله با ترس
                    امیدورزی

موضوع   شجاعت
                   اعتماد به نفس

این قدر نا  امید نباش!

مدیر استرس خود باش بهداشت روان کودکانمدیر خواب خود باشنوجوانان قهرمان

موضوع  مقابله با ناامیدی
                   خشم،  آرمیدگی )آسودگی(

موضوع  مقابله با اضطراب
گاهی،                      بدن آ

                    آرمیدگی )آسودگی(

موضوع  شجاعت 
                   همدلی، رفتار سازنده

موضوع   آرمیدگی )آسودگی(
گاهی، تفکر مثبت                    بدن آ

موضوع   پذیرش احساسات
                   مقابله با ناراحتی، ترس

پیش از دبستان

دوره دوم دبستان

 دوره اول دبیرستان

مهارت های رفتاری مهارت های هیجانی

خوبه بگویی ببخشید

موضوع   همدلی
                  حل مسئله، مقابله با خشم
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رختخواب خیس

موضوع  مقابله با اضطراب
                    رعایت بهداشت                
                   راهنمای والدین و مربیان

اختالالت اضطرابی

موضوع  مقابله با  اضطراب
                   ترس، وسواس

بهداشت روان نوجوانان 3

موضوع  مقابله با خشم زورگویی                   
                   حل مسئله 

امان از دست نگرانی

موضوع مقابله با نگرانی
                   آرمیدگی )آسودگی(

آشنایی با استرس

موضوع  مقابله با فشار روانی
                    آرمیدگی )آسودگی(، 

کمک طلبی                      

زمانه صلح

موضوع  در ستایش صلح

خشم و کنترل آن

موضوع   خودتنظیمی
                    مقابله با خشم

دبیرستانپیش از دبستان

مهارت های  هیجانیمهارت های رفتاری
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توضیح برخی مهارت ها

 )Free thinking( *آزاد اندیشی
برای حل  آزاد انديش  فرد  ديگران.  يا  افکار خود  به  نداشتن  تعصب  و  نبودن  وابسته 
مشکلش فقط فکر خودش را درست نمی داند و در مورد نظرات ديگران هم فکر می کند 

و اگر تشخيص داد فکر آن ها درست است به آن ها عمل می کند.  

 )Relaxation( *آرمیدگی
فقدان اضطراب و احساس آسودگی داشتن. کارهايی مثل تنفس عميق، ورزش های 
آرامش بخش، فکر کردن به چيزهای مثبت، صحبت کردن دربارة احساسات به ايجاد 

احساس آرميدگی کمک می کند. 

)Self confidence( *اعتماد به نفس
اطمينان داشتن به توانايی و قدرت خود و طبق اين اطمينان عمل کردن. برای مثال 
کودکی که به توانايی ها و قابليت های خودش اطمينان دارد، با آسودگی و خيال راحت 

در برابر جمع سرودی را با صدای بلند می خواند. 

 )Anxiety( *اضطراب
احساسی ناخوشايند، مبهم، و منتشر که منبع مشخصی ندارد. گاهی اين احساس آن 
قدر شديد می شود که فرد نمی تواند کارهای روزمره اش را انجام دهد. اثرات اضطراب در 
بدن هم ديده می شود، مثل باال رفتن ضربان قلب. برای مثال دانش آموزی که درسش 
را خوانده اما برای هر امتحانی که پيش رو دارد مضطرب می شود، به طوری که نمی تواند 

جواب سؤال های امتحان را بنويسد. 

)Emotional expression( *ابراز هیجان
بروز احساسات، عواطف، و هيجانات در رفتار. هر لحظه يک احساس و هيجان در درون 
انسان در حال تجربه  شدن است، اگر فرد بتواند احساسی را که تجربه می کند به شکلی 
در رفتار کالمی يا غير کالمی خود بروز دهد از مهارت ابراز هيجان برخوردار است. برای 
مثال کودکی که از حرف دوستش ناراحت شده است بتواند ناراحتی خود را بيان کند و 

در مورد آن صحبت کند. 

)Emotional acceptance( *پذیرش هیجان
گوناگون  موقعيت های  در  افراد  آن.  با  کنارآمدن  و  هيجانات  و  احساسات  از  آگاهی 
احساسات متفاوتی را تجربه می کنند مثل غم، شادی و ترس. پذيرش هيجان به اين 
معنا است که افراد بدانند در لحظة حال چه احساسی در درون خود تجربه می کنند و 
بپذيرند که آن احساس متعلق به آن هاست. مثاًل وقتی کسی را از دست داده ايم بدانيم 
در آن لحظه از اينکه او را از دست داده ايم ناراحتيم و اين ناراحتی متعلق به ما است، 

پس خودمان هم بايد برايش کاری انجام دهيم.
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 )Openness( *پذیرش و گشودگی
مواجهة آسوده و آرام با افراد و تجربه های جديد. به طوری که فرد بتواند در مقابل شرايط 
جديد، عقايد متفاوت، و افراد مختلفی که شايد با آن ها خيلی فرق داشته باشند رفتاری 
مهربانانه و محترمانه ارائه دهد. برای مثال، کودکی که وارد يک مدرسه جديد شده است 
بتواند به اعضای جديد آن مدرسه احترام بگذارد و به راحتی با موقعيت جديد کنار بيايد.

)Realistic thinking(*تفّکر منطقی
شيوه ای از فکر کردن که فرد را قادر می سازد به هنگام تصميم گيری همة جوانب امر 
را بسنجد. از تفکر سياه يا سفيد ) صفر يا صد( پرهيز کند، و يک نتيجه را تعميم کلی  
ندهد. به عنوان مثال، اين تفکر که اگر در يک امتحان نمرة بد آوردم همة امتحاناتم بد 

خواهد شد يک تفکر غير منطقی است. 

 )Creative thinking( *تفکر خالق
شيوه ای از فکر کردن که فرد را قادر می سازد به جای پيمودن مسيرهای هميشگی به 
فکر امتحان کردن راه های جديد باشد. مثاًل اگر معلم گفت يک ساعت مچی درست 
کنيد، فرد خاّلق، مثل همه ساعت گرد با عقربه های صاف درست نمی کند، به شکل های 

مختلف فکر می کند و چيز جديدی می سازد. 

)Critical thinking( *تفّکر نّقاد
شيوه ای از فکرکردن که فرد را قادر می سازد در برخورد با هر چيز به بررسی داليل 
و استدالل های موافق و مخالف آن بپردازد. فردی که انتقادی می انديشد قادر است 
پرسش های مناسب بپرسد و اطالعات مربوط را جمع آوری کند. سپس با خالقيت آن ها 
را دسته بندی کرده و با منطق استدالل کند؛ و در پايان به يک نتيجة قابل اطمينان 

دربارة مسئله برسد.

 )Self respect( *حرمت نفس
فرد  که  است  اين  نشانة حرمت نفس  فرد مستقل.  عنوان يک  به  دوست داشتن خود 
قدرت ها  و  تمام ضعف ها  با  يعنی  همان طور که هست،  يک کل  عنوان  به  را  خودش 

دوست داشته باشد. شکل گيری حرمت نفس از سنين پايين شروع می شود. 

 )Self regulation( *خود تنظیمی
فرد  به طوری که  درونی،  و  بيرونی  تغييرات  با  خود  هيجانات  هماهنگ  کردن  توانايی 
بد  خبر  يک  که  فردی  مثاًل  دهد.  متناسب  پاسخی  مختلف  موقعيت های  در  بتواند 
شرايط  با  متناسب  و  کند  کنترل  را  خود  هيجانات  موقعيت  در  آن  بتواند  می شنود 

واکنش نشان دهد. 
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)Adjustment( *سازگاری
انطباق با تغييرات و ارتباط هماهنگ با محيط. افراد سازگار می توانند رفتار خود را با 
موقعيت های جديدی که در آن قرار می گيرند هماهنگ کنند. به طور مثال در خانواده ای 
که کودکی تازه متولد شده است، همه بتوانند متناسب با شرايط جديد رفتار کنند، 
مثاًل زمان خواب کودك سکوت را رعايت کنند، يا به بهداشت فردی خود و خانه توجه 

بيشتری کنند. 

)Ostracism( *طرد شدگی
ناتوانی در حفظ روابط و تعامل بلند مدت با ديگران. مثاًلً دانش آموزی که در بازی های 
گروهی جدا می افتد و کسی او را انتخاب نمی کند احساس طرد شدگی را تجربه می کند. 

  )Perfectionism( *کمال گرایی
تمايل انسان به بهترين بودن و بی عيب و نقص بودن.  مثاًل دانش آموزی که دوست دارد 
هم در درس، هم در ورزش و هم در هنر بهترين باشد کمال گرا است. يکی از مهم ترين 
و  نمی پذيرد  که هست  آن طور را  خودش  فرد  که  است  اين  کمال گرايی  آسيب های 

همواره از خودش ناراضی است. 

)Worry( *نگرانی
واکنش طبيعی ذهن به عوامل تهديد کنندة محيطی. نگرانی درجات مختلفی دارد و 
گاهی از حالت طبيعی خارج می شود. مثاًل اگر پدرمان يک شب دير به خانه آمده 
باشد نگرانی را تجربه می کنيم، در اين شرايط اگر بدترين اتفاقات را در نظر بگيريم، 
مثاًل اينکه پدرمان تصادف کرده و به بيمارستان رفته، يک نگرانی شديد است، چون 

ممکن است اصاًل اتفاق بدی نيفتاده باشد. 

)Realistic( *واقع گرایی
ديدن و پذيرفتن رويدادها، همان طور که در واقعيت هستند. فرد واقع گرا انتظاراتش 
را بر اساس واقعيت می سازد. مثاًل کسی که برای امتحان درس نخوانده است انتظار 

نمرة بيست هم ندارد. 

   )Empathy( *همدلی
طور مثال، اگر دوستمان  توانايی درك، هم ذات پنداری و احساس اشتراك با ديگران. به  
پدرش را از دست داده نه تنها او را دلداری می دهيم بلکه سعی می کنيم خودمان را 
به جای او بگذاريم و ببينيم اگر جای او بوديم چطور آرام تر می شديم و از اين طريق 

برای کم کردن رنجش تالش کنيم.

 )Identity( *هویت یابی
تالش برای شکل دادن و منسجم کردن عاليق، استعدادها، باورها و خواسته های خود 
در قالب يک شخصيت واحد. مثاًل کودك يا نوجوانی که بر اساس عاليق و نيازها و 

استعدادهای خودش به دنبال ورزش، هنر يا رشتة علمی مورد نظرش می رود.
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کرده و از طریق فهرست موضوعی   با توجه با مترادف ها می توانید مهارت مورد نظر  را پیدا 
کنید. کتاب مربوط به آن رجوع  به 

موضوع مهارتمترادف

عصبانیت

غضبناکی

آتش مزاجی

تند مزاجی

دلشوره

دلهره

دلواپسی

دل آشوبی

تشویش

گستاخی

بی حیایی

 وقاحت

پررویی

خیره سری

خونگرمی

 صمیمیت

اجتماعی بودن

گفتن  "نه" 

کردن  از خود دفاع 

داوطلب شدن

گیجی

شکست خوردگی

آسودگی

قلدری

رعایت نوبت

وراجی

ناراحتی

تشکر

خشم

خشم

خشم

خشم

نگرانی

نگرانی

نگرانی

نگرانی

نگرانی

بی ادبی رفتاری

بی ادبی رفتاری

بی ادبی رفتاری

بی ادبی رفتاری 

بی ادبی رفتاری

ارتباط مؤثر

ارتباط مؤثر

ارتباط مؤثر

جرأت ورزی

جرأت ورزی

جرأت ورزی

حواس پرتی

کامی نا

آرمیدگی

زورگویی

رعایت حق تقدم

پرحرفی

غم

سپاسگزاری

موضوع مهارتمترادف

ابتکار

خالقیت

نوآوری

بی مباالتی

سهل انگاری

بی مالحظگی

احترام به خود

تاب و تحمل

شکیبایی

صبوری

توداری

خودکفایی

دست و دل بازی

خوش قولی

وفاداری

ریشخند

لودگی

هماهنگی

تناسب

دغل بازی

تقلب

راحتی

خبر کشی

بد اخمی

بدعنقی

عبوسی

کج خلقی

تفکر خالق

تفکر خالق

تفکر خالق

بی احتیاطی

بی احتیاطی

بی احتیاطی

حرمت نفس

بردباری

بردباری

بردباری

خودداری

اتکا به خود

گشاده دستی

تعهد

تعهد

تمسخر

تمسخر

سازگاری

سازگاری

فریبکاری

فریبکاری

گشودگی پذیرش و 

سخن چینی

ترش رویی

ترش رویی

ترش رویی

ترش رویی

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅
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