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 آئیي ًبهَ رفتبر ّ پْغع حرفَ ای داًػجْیبى 

 مقام معظم رهبری می فرمایند:

 کردن و ربای ره گىهن تالش سیاسی و فرهنگی سالم ،امه رت خىاهد بىد.صحیح  ره هچ محیط دااگشنه ،محیط تدیه و سالمت دینی باشد ربای دانشجى ،ربای ردس خىاندن،ربای فکر

 

 :ژپوهشی و آمىزشی اهی محیط رد دانشجىیان ای حرهف اخالق

 خْدداری تذریص ٌُگبم ثَ اختالل ُرگًَْ ایجبد از ثبیذ داًػجْیبى -1

 :هبًٌذ تذریص  ٌُگبم در اخالل ،هصبدیك ًوبیٌذ
  اضتبد از ثؼذ کالش ثَ ّرّد -

  آغبهیذى ّ خْردى -
  صذا ضرّ ایجبد ّ ،خٌذیذى کردى صحجت ثلٌذ -

  تصْیری ّ صْتی ّضبیلّ  ُوراٍ تلفي از اضتفبدٍ -

 آى هصبدیك ًوبیٌذ، خْدداری اخالق خالف رفتبر اػوبل از ثبیذ داًػجْیبى-2

 : هبًٌذ

  دیگرى حمْق رػبیت ػذم -

  پرخبغگری ّ ،هػبجرٍ رفتبری ّ زثبًی توطخر ّ تُْیي -

  هخذر هْاد یب دخبًی هحصْل ًْع ُر هصرف -
 ًوْدى جلٍْ ػبدی غیر ثبػث کَ ای هبدٍ یب ّ دارّ ًْع ُر از اضتفبدٍ -

 . غْد داًػجْ گفتبر ّ حرکبت

 ّ تجِیسات اهکبًبت، از صحیح اضتفبدٍ ّ حفبظت ثَ هلسم ثبیذ داًػجْیبى -3

 :هبًٌذ آى هصبدیك ثبغٌذ،  اختیبر در ػوْهی ّضبیل

 تجِیسات از اضتفبدٍ ثَ هجبز هرثْطَ، هطئْل ُوبٌُگی ثذّى داًػجْیبى -

 . ثْد ًخْاٌُذ
 تْجَ هحیط در ّضبیل از اضتفبدٍ راٌُوبی ّ دٌُذٍ ُػذار ػالئن ثَ ثبیذ -

 . ًوبیٌذ
 ّ احساة ًفغ ثَ یب ّ غخصی هصبرف ثرای تجِیسات ّ اهکبًبت از اضتفبدٍ -

 .ثبغذ هی هوٌْع هجبز، غیر ُبی گرٍّ

 ثِذاغتی ُبی هحیط ّ داًػگبُی فضبُبی در هْجْد اهْال ثَ خطبرت ایراد -

 .ثبغذ ًوی هجبز الوبل ثیت اهْال ضبیر یب درهبًی

 : آمىزشی محیط رد دختر دانشجىیان ای حرهف پىشش
 . اضت الساهی پْغع جِت هتؼبرف جْراة ،غلْار،همٌؼَ،ّ هبًتْ از اضتفبدٍ -
 از دّر ثَ ّ ضبدٍ ثبیذ جْراة ّ کفع ّ ،کیف ،همٌؼَ هبًتْ،غلْار هذل -

 خیلی یب ّ کْتبٍ گػبد، خیلی یب تٌگ هبًتْ پْغیذى. ثبغذ افراطی هذُبی

  ثلٌذ
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 .ًجبغذ کْتبٍ ّ تٌگ ّ ثبغذ داغتَ هتؼبرف اًذازٍ ثبیذ غلْار  -

 . اضت هوٌْع ، ثبغذ دار ّصلَ یب پبرٍ تؼوذا کَ ُبیی لجبش از اضتفبدٍ -
 ّ پْغع حفظ ثرای الزم ضخبهت کَ جْراثی ّ همٌؼَ ّ غلْار ، هبًتْ از -

 . ًگردد ،اضتفبدٍ ًذارد را حجبة
 . ثبغذ غرػی هْازیي اضبش ثر ّ کبهل ثبیذ همٌؼَ ّثلٌذی پْغع -

 . ثبغذ دٌُذٍ آزار صذای ثذّى ّ هتؼبرف پبغٌَ ثب ضبدٍ،تویس، ثبیذ کفع -
 پژُّػی ّ آهْزغی ُبی هحیط در صٌذل ّ ،دهپبیی غلْار رّی چکوَ پْغیذى -

 . ثبغذ ًوی هجبز
 گردى غبل ّ کالٍ ّ پبلتْ ّ ّجْراة کفع ّ ،کیف ،غلْار هبًتْ رًگ -

 .ًوبیذ تْجَ  جلت ّ ثبغذ زًٌذٍ ّ تٌذ ،ًجبیذ
 . اضت ،هوٌْع ثبغذ دیذ هؼرض در کَ خبلکْثی ّ آرایع ُرگًَْ اًجبم  -
 . ثبغذ تسییٌی گًَْ ُیچ ثذّى ّ پیراضتَ ّ کْتبٍ،تویس ثبیذ ُب ًبخي -
 . اضت هجبز ضبػت ّ اًگػتر هبًٌذ هتؼبرف ّزیْرآالت ػیٌک از ضتفبدٍا -
  .ًیطت هجبز هتؼبرف غیر ّ تٌذ ثْی ثب ادکلي یب ػطر از اضتفبدٍ -
 ،غبل ثٌذ هچ ثٌذ، پیػبًی ّ ،جْراة ،کفع لجبش،کیف از اضتفبدٍ  -

 دارای ّ هتؼبرف غیر کَ ُبیی کالٍ  ،کورثٌذ،اًگػتر،ّ گردى ،دضتوبل

 ضذ ّ ،ضذ اًمالة اضالم ضذ ُبی گرٍّ ػالهت یب ّ زًٌذٍ ُبی ًْغتَ ّ ًمْظ

 .ًیطت ،هجبز ثبغٌذ اخالق

 

 :آمىزشی محیط رد پسر نشجىیان دا  ای حرهف پىشش
 . اضت الساهی پْغع جِت هتؼبرف جْراة غلْارّ پیراُي، از اضتفبدٍ -
 هذُبی از دّر ثَ ّ ضبدٍ ثبیذ جْراة ّ کفع ّ کیف غلْار، پیراُي، هذل -

 . ثبغذ افراطی
 . ًجبغذ تٌگ خیلی ّ ٍکْتب ثْدٍ دار آضتیي ثبیذ پیراُي، -
 . ًجبغذ کْتبٍ ّ تٌگ ّ ثبغذ داغتَ هتؼبرف اًذازٍ ثبیذ غلْار -

 . اضت هوٌْع ثبغذ، دار ّصلَ یب پبرٍ تؼوذا کَ ُبیی لجبش از اضتفبدٍ -

 ، ًذارد را حجبة ّ پْغع حفظ ثرای الزم ضخبهت کَ غلْار پیراُي، از -

 . ًگردد اضتفبدٍ

 .ثبغذ تویس ّ ضبدٍ ثبیذ کفع -
 . ثبغذ ًوی هجبز پژُّػی ّ آهْزغی ُبی هحیط در صٌذل ّ دهپبیی پْغیذى -
 . ًوبیذ تْجَ جلت ّ ثبغذ زًٌذٍ ّ تٌذ ًجبیذ ّجْراة کفع ، لجبش رًگ -

 . اضت هجبز ضبػت ّ اًگػتر هبًٌذ هتؼبرف ّزیْرآالت ػیٌک از اضتفبدٍ -
 . اضت هوٌْع پبپیْى ّ کراّات از اضتفبدٍ -

 ،دضتوبل ،غبل ثٌذ ثٌذ،هچ پیػبًی ّ ،جْراة ،کفع ،کیف لجبش از اضتفبدٍ -

 ًْغتَ ّ ًمْظ دارای ّ هتؼبرف غیر کَ ُبیی کالٍ ،کورثٌذ،اًگػتر،ّ گردى

 ثبغٌذ اخالق ضذ ّ ،ضذ اًمالة اضالم ضذ ُبی گرٍّ ػالهت یب ّ زًٌذٍ ُبی

 .ًیطت ،هجبز
 ُب ًبخي تجِیسات، ّ افراد ثَ آضیت ّ ػفًْت اًتمبل افسایع دلیل ثَ -

 .ثبغٌذ  پیراضتَ ّ یستو کْتبٍ، ثبیطتی

 .ثبغٌذ افراطی هذلِبی از دّر ثَ ّ کْتبٍ ضبدٍ، ثبیذ صْرت ّ ضر هْی پیرایع  -
 

شتی فضااهی رد بالینی دانشجىیان ای حرهف پىشش  ،ردمانی بهدا
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 ّ ثِذاغتی ُبی هحیط در حضْر هذت طْل در ثبیذ ثبلیٌی داًػجْیبى -

 از غذٍ تؼریف اضتبًذاردُبی ثرطجك خْد  ثَ هخصْؼ فرم لجبش از درهبًی

 .ًوبیٌذ اضتفبدٍ جْییداًػ ّ هیاضال ئْىغ لکبه رػبیت ثب ّ داًػگبٍ طرف

 ُبی دکوَ ثب ّ هرتت ّ پبکیسٍ صْرت ثَ ثبیذ داًػجْیبى فرم لجبش -

 .ثبغذ ثطتَ
 ّ ػول اتبق ،هبًٌذ خبؼ آزهبیػگبُی ثبلیٌی هحیط در داًػجْیبى پْغع -

 ذٍغ فتؼری اضتبًذارد طجك ثر کبهال ثبیطت هی ّیژٍ ُبی تهرالج ُالی عثخ

 .ثبغذ اضالهی کبهل ّپْغع بةحج ترػبی بث ّ عثخ آى در
 جلت یب ّ تجِیسات ّ افراد ثَ آضیت ّ ػفًْت اًتمبل افسایع دلیل ثَ  -

 داًػجْیبى ثرای ُب ًبخي ثلٌذی ّ آرایع گًَْ ُر از ،اضتفبدٍ تْجَ

 .اضت هوٌْع ثبلیٌی
 ثِذاغتی ّ آهْزغی ُبی هحیط در ثِذاغت حفظ جِت ثَ جْراة پْغیذى  -

 . اضت ضرّری
 ،کفع ػفًْت اًتمبل از ّپیػگیری پب ثَ صذهَ کبُع هٌظْر ثَ -

 .ثبغذ ثطتَ جلْ ثبیذ داًػجْیبى
 ّ ًبم ّ ػکص:  غبهل آهْزغی هؼبًّت ضْی از غذٍ ارائَ غٌبضبیی کبرت -

 صْرت ثَ ثبیذ داًػجْ ضوت ّ تحصیلی داًػگبٍ،رغتَ ،آرم خبًْادگی ًبم

 .گردد ،ًصت ثبغذ رّیت لبثل ثطْریکَ فرم لجبش رّی ثر هتحذالػکل


