
:   نام و نام خانوادگی پیشاهنگ

مالحظات و نظرات والدینجمعهفته چهارمهفته سومهفته دومهفته اولمنش های پیشاهنگی

 

 

اطاعت

پاکی و راستی
یاری و مددکاری

برادری و خواهری
پاسداری

ادب

پرهیسکاری

والدین گرامی

بب توجه به اهمیت تربیتی منش هبی ذیل و تنهب تکیه گبه مب جهت ترغیب به 

ارتقبء فرزندان شمب و نیس اطالع کبدر پیشبهنگی از وضعیت پیشبهنگبن در منسل 

خواهشمند است فرم زیر را بب دقت و بب هدف اصالح امید هبی آینده تکمیل و 

.هرمبهه آن را به مسئول امور اداری پیشبهنگی استبن فبرس تحویل نمبیید

فرم وضعیت پیشاهنگ در خانواده

                                          خیلی عالی - عالی - خوب - متوسط - ضعیف     :                       امتیاز

                             2،1 -  4،3 -  6،5 - 8،7   - 9

شرف و امانتداری

حفظ محیط زیست
شجاعت

س گان افر  همیشه مودب ، همیشه منظم             شعار پیشاهن

خوشرویی

صرفه جویی

نظم

هرروز یک کار نیک

  امضا پدر                                       امضا مادر                             امضا رییس پیشاهنگی استان فارس

                                      گانه منش های پیشاهنگی12منشور     
پشت صفحه



:شرف و امانت- 1 

:پاسداری-2 

یاری و نیکوکاری-3 

:برادری- 4 

.  پیػاٌُگ تایذ ًطثت تَ ػوْم هردم ًظر دّضتی ّ تا پیػاٌُگاى تالخصْؼ جٌثَ ترادری داغتَ تاغذ

:ادب- 5 

:شفقت به حیوانات -6 

:اطاعت-7 

:خوشرویی-8

:صرفه جویی -9 

:پاکی و راستی-10

:پرهیزکاری -11

:شجاعت-12

:گاًَ هٌع ُای پیػاٌُگی12هٌػْر 

 پیػاٌُگ تایذ اهیي تْدٍ،غرافت پیػاٌُگ تایذ قاتل اػتواد تاغذ ّ در صْرتی کَ آًرا تا درّؽ ،خیاًت ّ ضطتی 

دراًجام ّظیفَ آلْدٍ ّ لکَ دار ًوْد تایذ ًػاى ّ ػالئن پیػاٌُگی را رد ًوایذ

از کارُای .   پیػاٌُگ تایذ ُویػَ تػاظ ّ تا ًػاط تْدٍ اّاهر هرجْػَ را تاًِایت گػادٍ رّیی اجرا کٌذ 

دغْارّضخت گریساى ًثْدٍ ّ هػکالت را تا ًػاط ّ خْغرّیی ترطرف کٌذ

  پیػاٌُگ تایذ قذر ّقت ّ تْاى خْد را داًطتَ ّ از آى تَ هْقغ ّ درضت اضتفادٍ کٌذ ّ از افراط ّ تفریط    

لْازم ّ احتیاجات خْد را تَ ّضیلَ صرفَ جْیی غخصًا تِیَ کردٍ ّ در هْاقغ الزم تَ ًیازهٌذاى کوک کٌذ.تپرُیسد

 پیػاٌُگ تایذ در گفتار ،کردار ّ پٌذار پاک ّ تی آالیع تاغذ ّ ُویػَ راضتگْ ّ صریح الِجَ تْدٍ ّ از درّؽ 

تپرُیسد

:ُر رّز یک کار ًیک*

کار ًیک یؼٌی اًجام کاری کَ .ٌُگاهی کَ هردم دّ کلوَ کار ًیک را هی غًٌْذ ُویػَ تَ یاد پیػاٌُگاى هی افتٌذ 

.ترای دیگراى ضْدهٌذ تاغذ

 پیشاٌىگ باید باتقوی و پرٌیزکار باشد و بً اصول دیه خویش معتقد بودي و عقاید دیگران را ویز محترم شمارد

  پیػاٌُگ تایذ در تراتر خطرات قْی ّ ًیرّهٌذ ّ تردتار تْدٍ ّ پیْضتَ از حق ّحقیقت دفاع ًوْدٍ ّ طؼي 

ّتوطخر دّضتاى ّ تِذیذ دغوٌاى در ػسم ّ ارادٍ اّ خللی ّارد ًکٌذ ّ غکطت اّ را ضطت ّ ًااهیذ ًطازد ّ از 

اًجام ّظیفَ تاز ًذارد

 پیػاٌُگ تایذ قذر کوک ّ هحثت را غٌاختَ،ًطثت تَ خذا ّ هیِي،خْیػاى ، هرتیاى ّ اغخاصی کَ تَ اّ کوک 

کردٍ اًذ پاضذار تاغذ

اّ تایذ ُویػَ ترای کوک تَ آضیة دیذگاى .  پیػاٌُگ تایذ کوک تَ دیگراى را پیػَ ّ اضاش ػقیذٍ خْد قرار دُذ

ًّجات درهاًذگاى آهادٍ تاغذ ّ کْغع کٌذ تا در یک رّز حذاقل یک کار ًیک اًجام دُذ

  پیػاٌُگ تایذ ًطثت تَ ُوَ کص خصْصًا زًاى ّ کْدکاى ّ پیراى هْدب تاغذ ّ تا هردم تَ هِر ّ هحثت ّ حطي 

.هحاّرٍ رفتار کردٍ ّ از آزار هردم احتراز ًوایذ

  پیػاٌُگ تایذ آضایع حیْاًات را رػایت ًوْدٍ ّ آًِا را تی دلیل ًیازارد ّ ضؼی کٌذ کَ آًِا را از هِالک 

.ّخطرات ًجات دُذ

  پیػاٌُگ تایذ از ّالذیي،هرتیاى ّ هؼلواى خْد اطاػت ّتوکیي کردٍ قْاًیي کػْر را هحترم غوردٍ ّ تَ هقررات 

ػوْهی ضر تطلین فرّد آّرد


