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 ثسمٍ تعبلی                                                              

 

 پرستبری حضرت زیىت)س( الرستبن آییه وبمٍ رفتبر ي پًشش حرفٍ ای داوشجًیبن داوشکدٌ

 

 مقدمٍ: 

در هغیز رؽذ ٍ ثبلٌذگی اًغبى ٍ تؼلین ٍ تزثیت اٍ سهبًی فزا هی رعذ کِ آدهی در اٍج جَاًی، تَاًوٌذ ٍ آرهبًگزا ثب رٍحیِ ای حغبط ٍ 

پضٍّؾی  -کِ ثب جْت گیزی ّب ٍ کٌؾْبی ػلویتأثیزپذیز، ٍارد هحیطی ثِ ًبم داًؾگبُ هی ؽَد؛ هحیطی پَیب، ّذفوٌذ ٍ فزٌّگ عبس 

جبهؼِ ای کوبلجَ ٍ ثبلٌذُ  در جَاًبى آیٌذُ عبس، هَجذ  یشاى پَیبیی یک جبهؼِ اعت ٍ ثب ایجبد رٍحیِ پزعؾگزیخَد ، ؽبخصی اس ه

خَاّذ ؽذ. داًؾگبُ ًِ تٌْب تأهیي کٌٌذُ داًؼ ٍ في در جبهؼِ اعت، ثلکِ هی تَاًذ جْت دٌّذُ فزٌّگ ٍ تعویي کٌٌذُ ثبستَلیذ ؽکل ٍ 

ٍیضگی ّب ٍ تَاًوٌذی ّبعت کِ هب را ثز آى هی دارد تب ّز چِ ثیؾتز، دلیمتز ٍ کبرآهذتز در جْت  هحتَای فزٌّگی جَاهغ ًیش ثبؽذ.ّویي

ایجبد ثغتزّبی هٌبعت ثزای  ؽکَفبیی اعتؼذادّبی داًؾجَیبى هؾتبق ٍ داًؾوٌذاى جَاى هغتؼذ خَیؼ ثکَؽین ٍ داًؾگبّی داًؼ 

 هحَر ٍ توذى عبس فزاّن ًوبیین.

پضٍّؾی، صیبًت اس کزاهت اًغبًی ٍ  –ایي ّذف ثشرگ، حفظ ؽأى ٍ حزهت هحیطْبی ػلوی، آهَسؽی ك ثِ ّویي هٌظَر در جْت تحم

، ثیوبراىدر افشایؼ اػتوبد ٍ اطویٌبى ثیوبر ثِ هحیطْبی آهَسؽی ٍ درهبًی، ایجبد حظ احتزام، آراهؼ ٍ راحتی  ّوچٌیي  ،ؽأى داًؾجَ

آییي ًبهِ رفتبر ٍ پَؽؼ حزفِ ای  "ثیوبرعتبًی ٍ گزٍّْبی هختلف داًؾجَیی ارتمبی عالهت رٍاًی داًؾگبّیبى، ثیوبراى ٍ هزاجؼیي 

پظ اس هطبلؼِ دلیك ٍ تَجیِ کبهل  ّوِ داًؾجَیبى ، لذاتصَیت هی گزدد  "بی ػلَم پشؽکی کؾَرداًؾجَیبى داًؾکذُ ّب ٍ داًؾگبّْ

 هی ثبؽٌذ.آییي ًبهِ ٍ ؽیَُ ًبهِ ی آى، هلشم ثِ رػبیت آى 

 تعبریف کلی:

 اصطالحبت ایي آییي ًبهِ ثز اعبط تؼبریف هصَة در آییي ًبهِ ّبی آهَسؽی تٌظین ؽذُ ٍ ؽبهل هَارد سیز هی ثبؽذ: کلیِ

 ثِ پزدیظ داًؾگبُ ّب ، داًؾکذُ ّب ٍ هحیط ّبی خَاثگبّی اطالق هی گزدد. فضبَبی داوشگبَی :-

کش تحمیمبتی ، پضٍّؾکذُ ّب ، اثْذاؽتی ، فعبّبی داًؾگبّی ، هزپضٍّؾی ، درهبًی ٍ ،تجصزُ : داًؾجَیبى در توبهی هحیط ّبی آهَسؽی 

هزاکش کبرآهَسی ٍ کبرٍرسی ٍ هحیط ّبی فزٌّگی ، ٍرسؽی ، تفزیحی ، هکبى ّبی اردٍیی ٍ کلیِ تجوؼبت داًؾجَیی ٍاثغتِ ٍغیز ٍاثغتِ 

ًبهِ رفتبر ٍپَؽؼ حزفِ ای داًؾجَیبى داًؾگبُ  ثِ داًؾگبُ ّب کِ تحت ػٌَاى داًؾجَ ، ؽزکت دارًذ ،هؾوَل لَاًیي آییي ًبهِ ٍ ؽیَُ

 ّب ٍداًؾکذُ ّبی ػلَم پشؽکی کؾَر هی گزدًذ.

 ؽغلی ٍی اًتظبر هی رٍد.ثِ توبهی اػوبل ٍ گفتبری گفتِ هی ؽَد کِ اس فزد در جبیگبُ  رفتبر حرفٍ ای : -

 ثِ لجبعی گفتِ هی ؽَد کِ فزد در حزفِ خبؿ خَد ، هلشم ثِ پَؽیذى آى اعت. پًشش حرفٍ ای : -
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جَ گفتِ هی ؽَد کِ ًؾبى دٌّذُ ی ، داًؼ ، آگبّی ، صزاحت ٍ ؽجبػت ّوزاُ ؾثِ توبهی رفتبر ،پَؽؼ ٍ ظبّز داً شئًن داوشجًیی : -

 اٍ در ػزصِ ی ػلن ٍ فٌبٍری اعت .ثب ادة ٍ تذثیز ،عبدگی ، پبکیشگی ، ٍلت ؽٌبعی ، ًظن ٍ تزتیت ٍ تالؽگزی 

 پژيَشی :  _ السامبت کلی داوشجًیبن در محیط َبی آمًزشی

 : صبدیك اخالل در ٌّگبم تذریظ  ػجبرتٌذ اسداًؾجَیبى ثبیذ اس ایجبد ّز گًَِ اخالل ثِ ٌّگبم تذریظ خَدداری ًوبیٌذ؛ه -

 ٍرٍد ثِ کالط ثؼذ اس اعتبد  -1

 خَردى ٍآؽبهیذى  -2

 ٌذیذى ٍ ایجبد عزٍ صذاثلٌذ صحجت کزدى ، خ -3

 اعتفبدُ اس تلفي ّوزاُ ٍ عبیز ٍعبیل صَتی ٍ تصَیزی  -4

 :خَدداری ًوبیٌذ ؛ هصبدیك آى  ػجبرتٌذ اسَى اعالهی ، داًؾجَیی ٍ اخالق حزفِ ای بى ثبیذ اس اػوبل ٍ رفتبر خالف ؽئداًؾجَی-      

 ى یک فزد داًؾگبّی هتٌبعت ثب ؽأاخالق ٍ آداة اعالهی ػذم رػبیت ادة ٍ احتزام ، فزٍتٌی ، -1

 تَّیي ٍ توغخز سثبًی ٍ رفتبری ، هؾبجزُ ٍ پزخبؽگزی -2

 ػذم رػبیت حمَق دیگزاى -3

 هخذر  یب هصزف ّز ًَع هحصَل دخبًی-4

 بػث غیز ػبدی جلَُ ًوَدى حزکبت ٍ گفتبر داًؾجَ ؽَد .ثاعتفبدُ اس ّز ًَع دارٍ ٍ یب هبدُ ای کِ -5

 :ر اختیبر ثبؽٌذ ؛ هصبدیك آى ػجبرتٌذ اس هلشم ثِ حفبظت ٍ اعتفبدُ صحیح اس اهکبًبت ، تجْیشات  ٍ ٍعبیل ػوَهی د داًؾجَیبى ثبیذ-     

 داًؾجَیبى ثذٍى ّوبٌّگی هغئَل هزثَطِ هجبس ثِ اعتفبدُ اس تجْیشات ًخَاٌّذ ثَد .-1

 یٌذ.مئن ّؾذار دٌّذُ ٍ راٌّوبی اعتفبدُ اسٍعبیل در هحیط تَجِ ًوبالثبیذ ثِ ػ-2

 اعتفبدُ اس اهکبًبت ٍتجْیشات ثزای هصبرف ؽخصی ٍ یب ثِ ًفغ احشاة ٍ گزٍُ ّبی غیز هجبس هوٌَع هی ثبؽذ.-3

 عبیز اهَال ثیت الوبل هجبس ًوی ثبؽذ. بّی ٍ هحیط ّبی ثْذاؽتی درهبًی یبایزاد خغبرت ثِ اهَال هَجَد در فعبّبی داًؾگ-4

 

 السامبت داوشجًی ثبلیىی 

بیٌذ لجل اس هؼبیٌِ عؼی ًوآًجبیی کِ رػبیت حزین ؽخصی ٍ آراهؼ رٍحی ثیوبر در ّز ؽزایطی ثزای داًؾجَیبى الشاهی اعت ؛ لذاثبیذ سا -

 رظبیت ثیوبر را اخذ ًوبیٌذ .، تْیِ ؽزح حبل  ، آسهبیؼ ٍ یب

ایوٌی ثجیٌٌذ ، ثبیذ در اثتذا آى را ثب هغئَل ارؽذ داًؾجَیبى در صَرتی کِ دعتَرالؼولی را ثِ ظزر ثیوبر ٍ یب ًبلط همزرات ثبلیٌی ٍ  -

 آهَسػ ثبلیٌی در هیبى ثگذارًذ.

 ٌّگبم هؼبیٌِ ثبیذ حزین خصَصی ثیوبراى رػبیت ؽَد. -

 رٍػ درهبًی احتزام ثگذارًذ. ثِ حمَق ثیوبراى درراثطِ ثب اًتخبة درهبًگزٍدرهَارد غیزاٍرصاًظ  داًؾجَیبى ثبیذ -

 ٌّگ ثیوبراى احتزام ثگذارًذ. داًؾجَیبى ثبیذثِ هذّت ٍفز -

 داًؾجَیبى ًجبیذ اس هَلؼیت ثیوبراى ٍیب خبًَادُ ّبی آًبى عَء اعتفبدُ ًوبیٌذ. -

 ثیوبراى را حفظ ًوبیٌذ . عزارداًؾجَیبى ثبیذ ا -

 داًؾجَیبى ثبیذ در حیي اًجبم ٍظیفِ در هحیط ّبی ثْذاؽتی درهبًی ، کبرت ؽٌبعبیی خَد را ثِ ّوزاُ داؽتِ ثبؽذ . -

 ثزثبلیي ثیوبر هوٌَع اعت . ّوزاُردى ٍ آؽبهیذى ٍ اعتفبدُ اس تلفي خَ -
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 پًشش حرفٍ ای 

 :پًشش حرفٍ ای داوشجًیبن دختر در محیط َبی آمًزشی ي پژيَشی-الف

 اعالهی ٍ داًؾجَیی ثبؽذ . حجبة ثبیذ کبهل ٍ ثز اعبط ؽئَى -

 هتؼبرف جْت پَؽؼ الشاهی اعت. اعتفبدُ اس هبًتَ ، ؽلَار ، همٌؼِ ٍجَراة  -

 ثبیذ عبدُ ٍ ثِ دٍر اس هذّبی افزاطی ثبؽذ. .هذل هبًتَ،ؽلَار،همٌؼِ،کفؼ،کیف ٍ جَراة  -

 : پَؽیذى هبًتَ تٌگ یب خیلی گؾبد ، کَتبُ یب خیلی ثلٌذ هجبس ًیغت .1تجصزُ 

 : ؽلَار ثبیذ اًذاسُ هتؼبرف داؽتِ ثبؽذ ٍ تٌگ ٍکَتبُ ًجبؽذ . 2تجصزُ 

 ٍصلِ ثبؽذ ، هوٌَع اعت . پبرُ یب  "ُ اس لجبط ّبیی کِ تؼوذا: اعتفبد 3تجصزُ 

 همٌؼِ ثبیذ کبهل ٍ ثز اعبط هَاسیي ؽزػی ثبؽذ . یب: پَؽؼ چبدر  4تجصزُ 

 ٍ ثذٍى صذای آسار دٌّذُ ثبؽذ . هتؼبرف: کفؼ ثبیذ عبدُ ، تویش ثب پبؽٌِ  5تجصزُ 

 ٌذل در هحیط ّبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی هجبس ًیغت .: پَؽیذى چکوِ رٍی ؽلَار ، دهپبیی ٍ ص 6تجصزُ 

 کیف ، کفؼ ٍ جَراة ًجبیذ تٌذ ٍسًٌذُ ثبؽذ ٍ جلت تَجِ ًوبیذ .،رًگ هبًتَ ، ؽلَار  -

 اس هبًتَ ، ؽلَار ، همٌؼِ ٍ جَراثی کِ ظخبهت السم را ثزای حفظ پَؽؼ ٍ حجبة ًذارد ، اعتفبدُ ًگزدد. -

پیؾبًی ثٌذ ، هچ ثٌذ ، ؽبل ، دعتوبل گزدى ، کوزثٌذ ، اًگؾتز ٍ کالُ ّبیی کِ غیز هتؼبرف ٍ اعتفبدُ اس لجبط ، کیف ، کفؼ ، جَراة ،  -

 ُ ّبی ظذ اعالم ، ظذ اًمالة ٍ ظذ اخالق ثبؽٌذ ، هجبس ًیغت .ٍدارای ًمَػ ٍ ًَؽتِ ّبی سًٌذُ ٍ ثب ػالهت گز

 اعتفبدُ اس ػیٌک ٍ سیَر آالت هتؼبرف هبًٌذ اًگؾتز ٍ عبػت هجبس اعت . -

 ذ.ٌي ّب ثبیذ کَتبُ ، تویش ، پیزاعتِ ٍ ثذٍى ّیچ گًَِ تشمئیٌی ثبؽًبخ -

 اًجبم ّزگًَِ آرایؼ ٍ خبلکَثی کِ در هؼزض دیذ ثبؽذ؛ هوٌَع اعت . -

 اعتفبدُ اس ػطز یب ادکلي ثب ثَی تٌذ ٍ غیز هتؼبرف هجبس ًیغت . -

 درهبًی،ثْذاؽتی ثِ طَر کبهل ثغتِ ثبؽذ.آهَسؽی، در توبم هذت حعَر در هحیط ّبی ّبی  آى ّبی دکوِثبیذ هتؼبرف ٍ  رٍپَػ -

 پًشش حرفٍ ای داوشجًیبن پسر در محیط َبی آمًزشی ي پژيَشی : -ة

 پَؽؼ ثبیذ کبهل ٍ ثزاعبط ؽئَى اعالهی ٍ داًؾجَیی ثبؽذ . -

 اعتفبدُ اس ؽلَار ، پیزاّي ٍ جَراة هتؼبرف جْت پَؽؼ الشاهی اعت . -

 جَراة ثبیذ عبدُ ٍ ثِ دٍر اس هذ ّبی افزاطی ثبؽذ .کفؼ ٍ هذل پیزاّي ، ؽلَار ، کیف ،  -

 : پیزاّي ثبیذ آعتیي دار ثَدُ ، کَتبُ ٍ خیلی تٌگ ًجبؽذ . 1تجصزُ 

 : ؽلَار ًجبیذ تٌگ ٍکَتبُ ثبؽذ . 2تجصزُ 

 ب ٍصلِ ثبؽذ ، هوٌَع اعت .پبرُ ی "عتفبدُ اس لجبعی کِ تؼوذا: ا 3تجصزُ 

 هحیط ّبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی هجبس ًیغت .: پَؽیذى دهپبیی ٍ صٌذل در  4تجصزُ 

 : کفؼ ثبیذ عبدُ ٍ تویش ثبؽذ .5تجصزُ 

 رًگ لجبط ، کفؼ ٍ جَراة ًجبیذ تٌذ ٍسًٌذُ ثبؽذ ٍ جلت تَجِ ًوبیذ. -

 اس پیزاّي ٍ ؽلَاری کِ ظخبهت السم را ثزای حفظ پَؽؼ ًذارد ، اعتفبدُ ًگزدد. -

ٌذ ، هچ ثٌذ ، ؽبل ، دعتوبل گزدى ، کوزثٌذ ، اًگؾتز ٍ کالُ ّبیی کِ غیز هتؼبرف ٍ اعتفبدُ اس لجبط ، کیف ، کفؼ ، جَراة ، پیؾبًی ث -

 ُ ّبی ظذ اعالم ، ظذ اًمالة ٍ ظذ اخالق ثبؽٌذ ، هجبس ًیغت .ٍدارای ًمَػ ٍ ًَؽتِ ّبی سًٌذُ ٍ ثب ػالهت گز
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 اعتفبدُ اس کزاٍات ٍ پبپیَى هوٌَع اعت . -

 ٌذ اًگؾتز ٍ عبػت هجبس اعت .اعتفبدُ اس ػیٌک ٍ سیَرآالت هتؼبرف هبً -

 ثِ دلیل افشایؼ اًتمبل ػفًَت ٍ آعیت ثِ افزاد ٍ تجْیشات ، ًبخي ّب ثبیغتی کَتبُ ، تویش ٍ پیزاعتِ ثبؽٌذ . -

 اًجبم ّزگًَِ آرایؼ ٍ خبلکَثی کِ در هؼزض دیذ ثبؽذ ، هوٌَع اعت . -

 ثبؽذ. پیزایؼ هَی عز ٍ صَرت ثبیذ عبدُ ، کَتبُ ٍ ثِ دٍر اس هذّبی افزاطی -

 اعتفبدُ اس ػطز یب ادکلي ثب ثَی تٌذ ٍ غیز هتؼبرف هجبس ًیغت . -

 پًشش حرفٍ ای داوشجًیبن ثبلیىی در فضبَبی ثُداشتی ، درمبوی : -ج

 رػبیت کلیِ ظَاثط هٌذرج در ثٌذ الف ٍ ة ایي ؽیَُ ًبهِ الشاهی اعت.

درهبًی اس لجبط فزم هخصَؿ ثِ خَد ) ثز طجك اعتبًذادّبی داًؾجَیبى ثبلیٌی ثبیذ در طَل هذت حعَر در هحیط ّبی ثْذاؽتی ٍ  -

 گبُ ( ٍ ثب رػبیت کبهل ؽئَى اعالهی ٍ داًؾجَیی اعتفبدُ ًوبیٌذ .اًؾتؼزیف ؽذُ اس طزف د

 : لجبط ٍ فزم داًؾجَیبى ثبیذ ثِ صَرت پبکیشُ ٍ هزتت ٍ ثب دکوِ ّبی ثغتِ ثبؽذ . 1تجصزُ 

آسهبیؾگبّی خبؿ ، هبًٌذ اتبق ػول ٍ ثخؼ ّبی هزالجت ّبی ٍیضُ هی ثبیغت کبهال  –ثبلیٌی   ّبی : پَؽؼ داًؾجَیبى در هحیط 2تجصزُ 

 ثزطجك اعتبًذارد تؼزیف ؽذُ در آى ثخؼ ٍ ثب رػبیت حجبة ٍ پَؽؼ کبهل اعالهی ثبؽذ .

ثلٌذی ًبخي ّب ثزای داًؾجَیبى  ب جلت تَجِ ،اعتفبدُ اس ّزگًَِ آرایؼ ًٍت ٍ آعیت ثِ افزاد ٍ تجْیشات ٍ یثِ دلیل افشایؼ اًتمبل ػفَ -

 ثبلیٌی هوٌَع اعت .

 پَؽیذى جَراة ثِ جْت حفظ ثْذاؽت در هحیط ّبی آهَسؽی ٍ ثْذاؽتی ظزٍری اعت . -

 ثِ پب ٍ پیؾگیزی اس اًتمبل ػفًَت ، کفؼ داًؾجَیبى ثبیذ جلَ ثغتِ ثبؽذ.ثِ هٌظَر کبّؼ صذهِ  -

، رؽتِ تحصیلی ٍ عوت داًؾجَ : ػکظ ، ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ، آرم داًؾگبُ  کبرت ؽٌبعبیی ارامئِ ؽذُ اس عَی هؼبًٍت آهَسؽی ؽبهل -

 فزم ، ثطَریکِ  لبثل رٍیت ثبؽذ ، ًصت گزدد.ثِ صَرت هتحذالؾکل ثزرٍی لجبط  ثبیذ

 


