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  پذیزفتِ ؽذُ رؽتِ   ثب کذ هلی  ایٌجبًت

هتعْد هی گردم آئیي ًاهِ رفتار ٍ پَضص حرفِ ای  ابالغی از طرف   داًؾکذُ علَم پشؽکی عزاة  عبل

 هعاًٍت 

سم ـهلبِ صَرت کاهل هطالعِ ًوَدُ ٍ  ی راـ، درهاى ٍ آهَزش پسضکٍزارت بْداضتی ـهعاًٍت داًطجَیی ٍ فرٌّگ  ٍ آهَزضی

 هی تَاًذ طجك همزرات هَجَد ثب ثٌذُ ثزخَرد ًوبیذ.عذم پبیجٌذی ثِ هفبد آى داًؾکذُ  در صَرت  .هی باضن هفاد آى  ٍ اجرای بِ رعایت

 رفتار حرفِ ای  -3هادُ 

 ات کلی داًطجَیاى در هحیط ّای آهَزضی پژٍّطی:الساه –الف 

 داًؾجَیبى ثبیذ اس ایجبد ّز گًَِ اخالل ثِ ٌّگبم تذریظ خَدداری ًوبیٌذ ؛ هصبدیك اخالل در ٌّگبم تذریظ هبًٌذ:   3-1

 ٍرٍد ثِ کالط ثعذ اس اعتبد 3-1-1

 خَردى ٍ آؽبهیذى 3-1-2

 ، خٌذیذى ٍ ایجبد عز ٍ صذاثلٌذ صحجت کزدى 3-1-3

 الساهات داًطجَی بالیٌی – ب

، هتي هصَة را هطبلعِ ّبی حمَق گیزًذُ خذهت ٍ ّوزاُ ٍیداًؾجَیبى هی ثبیذ عالٍُ ثز هزاعبت هَارد ثٌذ الف ثِ هٌظَر رعبیت اعتبًذارد 

 ٍ ثِ آى عول ًوبیٌذ .

 پَضص حرفِ ای -3هادُ 

ت ٍ هتٌبعت ثب هَلعیت حزفِ ای خَد داؽتِ ثبؽٌذ ٍ اس پَؽؾی ، هزتدر توبهی عبعت ّبی آهَسؽی ٍ کبری، ظبّزی تویشداًؾجَیبى ثبیذ 

 هی گزدد، خَدداری ًوبیٌذ. ذؽِ دار ؽذى ؽبى داًؾجَ ٍ داًؾکذُکِ هَجت خ

 پَضص حرفِ ای داًطجَیاى در هحیط ّای آهَزضی ٍ پژٍّطی : –الف 

 دختراى: •

 هی ثبیذ هتٌبعت ثب ؽئًَبت اعالهی ٍ جبهعِ داًؾگبّی ثبؽذ.  ، جَراة کفؼ ٍ حجبة داًؾجَیبى، اًذاسُ، ظخبهت هبًتَ  ٍ ؽلَاررًگ( 1

 ظبّز داًؾجَیبى هی ثبیذ هتٌبعت ثب ؽئًَبت اعالهی ٍ عزف جبهعِ ی داًؾگبّی ثبؽذ.( 2

 پسراى: •

 ؽئًَبت اعالهی ٍ جبهعِ داًؾگبّی ثبؽذ.رًگ، عبیش، ظخبهت ٍ هذل پیزاّي، ؽلَار، جَراة ٍ کفؼ هی ثبیذ هتٌبعت ثب ( 1

 بسوِ تعالی

 ٍ پَضص حرفِ ای داًطجَیاى داًطکدُ علَم پسضکی سرابتعْدًاهِ رفتار 
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 ظبّز داًؾجَیبى هی ثبیذ هتٌبعت ثب ؽئًَبت اعالهی ٍ عزف جبهعِ ی داًؾگبّی ثبؽذ.( 2

 

 پَضص حرفِ ای داًطجَیاى در فضاّای بْداضتی ، درهاًی: -ب

اس لجبط فزم هخصَؿ ثِ خَد ) طجك رًگ ٍ الگَی اعالم ؽذُ ( ثِ  یداًؾجَیبى هی ثبیذ در طَل هذت حعَر در هحیط ّبی درهبً( 1

ایي آییي ًبهِ ٍ ؽیَُ ًبهِ اجزایی آى در  3ٍ دکوِ ّبی ثغتِ اعتفبدُ ًوبیٌذ. رعبیت کلیِ ظَاثط هٌذرج در ثٌذ )الف( هبدُ  صَرت پبکیشُ

 .ش الشاهی اعتًیهحیط ّبی درهبًی 

 ًصت کبرت ارائِ ؽذُ اس عَی هعبًٍت آهَسؽی ثز رٍی عیٌِ در عوت چپ لجبط فزم الشاهی اعت. ( 2

 یٌیالساهات داًطجَی بال -ب

 ایي ؽیَُ ًبهِ ثزای داًؾجَیبى ثبلیٌی الشاهی اعت. 3رعبیت کلیِ ظَاثط هٌذرج در ثٌذ الف هبدُ  3-1

ّوزاّبى ٍی هتَى هصَة اخالق پشؽکی را هطبلعِ ٍ ثِ آى   داًؾجَیبى ثبیذ ثِ هٌظَر رعبیت اعتبًذاردّبی حمَق خذهبت گیزًذگبى ٍ 3-2

 عول ًوبیٌذ.

ثبیذ ععی ًوبیٌذ لجل اس  ، لذازایطی ثزای داًؾجَیبى الشاهی اعتین ؽخصی ٍ آراهؼ رٍحی ثیوبر در ّز ؽاس آى جبیی کِ رعبیت حز 3-3

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

اثتذا آى را ثب هغئَل ارؽذ ذ ثبیذ در ٌٌیداًؾجَیبى در صَرتی کِ دعتَرالعولی را ثِ ظزر ثیوبر ٍ یب ًبلط همزرات ثبلیٌی ٍ ایوٌی ثج 3-4

 ثبلیٌی در هیبى ثگذارًذ.

 ٌّگبم هعبیٌِ ثبیذ حزین خصَصی ثیوبراى رعبیت ؽَد. 3-5

 داًؾجَیبى ثبیذ ثِ حمَق ثیوبراى در راثطِ ثب اًتخبة درهبًگز ٍ رٍػ درهبًی در هَارد غیز اٍرصاًظ احتزام ثگذارًذ. 3-6

 احتزام ثگذارًذ. داًؾجَیبى ثبیذ ثِ هذّت ٍ فزٌّگ ثیوبراى 3-7

 داًؾجَیبى ًجبیذ اس هَلعیت ثیوبراى ٍ یب خبًَادُ ّبی آًبى عَء اعتفبدُ ًوبیٌذ. 3-8

 داًؾجَیبى ثبیذ اعزار ثیوبراى را حفظ ًوبیٌذ. 3-9

 ، کبرت ؽٌبعبیی خَد را ثِ ّوزاُ داؽتِ ثبؽذ.هحیطْبی ثْذاؽتی درهبًیداًؾجَ ثبیذ در حیي اًجبم ٍظیفِ در  3-11

 ردى ٍ آؽبهیذى ٍ اعتفبدُ اس تلفي ّوزاُ ثزثبلیي ثیوبر هوٌَع اعت.خَ 3-11

 پَضص حرفِ ای – 4هادُ 

 پَضص حرفِ ای داًطجَیاى دختر در هحیطْای آهَزضی ٍ پژٍّطی -الف

 حجبة ثبیذ کبهل ٍ ثز اعبط ؽٍَى اعالهی ٍ داًؾجَیی ثبؽذ. 1 -4

 ت پَؽؼ الشاهی اعت.همٌعِ ٍ جَراة هتعبرف جْ ،اعتفبدُ اس هبًتَ، ؽلَار 4-2

 ثِ دٍر اس هذّبی افزاطی ثبؽذ. کیف ٍ جَراة ثبیذ عبدُ ٍ  ،کفؼ ،ؽلَار، همٌعِ ،هذل هبًتَ 4-3

 ًیغت.  ، کَتبُ یب خیلی ثلٌذ هجبستٌگ یب خیلی گؾبد : پَؽیذى هبًتَ 1تجصزُ 
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 : ؽلَار ثبیذ اًذاسُ هتعبرف داؽتِ ثبؽذ ٍ تٌگ ٍ کَتبُ ًجبؽذ. 2تجصزُ 

 

 ثبؽذ هوٌَع اعت. پبرُ یب ٍصلِ اعتفبدُ اس لجبعْبیی کِ تعوذاً : 3تجصزُ 

                                                                                                                                                         :پَؽؼ چبدر یب همٌعِ ثبیذ کبهل ٍ ثز اعبط هَاسیي ؽزعی ثبؽذ. 4تجصزُ 

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

 ثبؽذ. :پَؽیذى چکوِ رٍی ؽلَار، دهپبیی ٍ صٌذل در هحیطْبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی هجبس ًوی 6تجصزُ 

 جلت تَجِ ًوبیذ.ٍ  ، کفؼ ٍ جَراة ًجبیذ تٌذ ٍ سًٌذُ ثبؽذرًگ هبًتَ، ؽلَار، کیف 4-4

 ، همٌعِ ٍ جَراثی کِ ظخبهت السم را ثزای حفظ پَؽؼ ٍ حجبة ًذارد اعتفبدُ ًگزدد.س هبًتَ، ؽلَارا 5-4

، اًگؾتز ٍ کالّْبیی کِ غیزهتعبرف ٍ دارای اعتفبدُ اس لجبط، کیف، کفؼ، جَراة، پیؾبًی ثٌذ، هچ ثٌذ، ؽبل، دعتوبل گزدى، کوزثٌذ 6-4

 ، اًمالة ٍ ظذ اخالق ثبؽٌذ هجبس ًیغت.گزٍّْبی ظذ اعالم ٍ یب عالهت ًمَػ ٍ ًَؽتِ ّبی سًٌذُ

 ثبؽذ. اعتفبدُ اس عیٌک ٍ سیَر آالت هتعبرف هبًٌذ اًگؾتز ٍ عبعت هجبس هی 7-4

 ، پیزاعتِ ٍ ثذٍى ّیچگًَِ تشئیٌی ثبؽٌذ.ًبخي ّب ثبیذ کَتبُ، تویش 8-4

 ذ هوٌَع اعت.اًجبم ّزگًَِ آرایؼ ٍ خبلکَثی کِ در هعزض دیذ ثبؽ 9-4

 اعتفبدُ اس عطز یب ادکلي ثب ثَی تٌذ ٍ غیز هتعبرف هجبس ًیغت. 11-4

 پَضص حرفِ ای داًطجَیاى پسر در هحیطْای آهَزضی ٍ پژٍّطی -ب

 اعبط ؽٍَى اعالهی ٍ داًؾجَیی ثبؽذ. پَؽؼ ثبیذ کبهل ٍ ثز1-4

 ، پیزاّي ٍ جَراة هتعبرف جْت پَؽؼ الشاهی اعت.اعتفبدُ اس ؽلَار 2-4

 ، کفؼ ٍ جَراة ثبیذ عبدُ ٍ ثِ دٍر اس هذّبی افزاطی ثبؽذ.یزاّي، ؽلَار، کیفهذل پ 3-4

 ٍ کَتبُ ثبؽذ.ؽلَار ًجبیذ تٌگ  -1تجصزُ 

 ، کَتبُ ٍ خیلی تٌگ ًجبؽذ.پیزاّي ثبیذ آعتیي دار ثَدُ -2تجصزُ 

 پبرُ یب ٍصلِ ثبؽذ هوٌَع اعت. اعتفبدُ اس لجبعی کِ تعوذاً -3تجصزُ 

 َؽیذى دهپبیی ٍ صٌذل در هحیطْبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی هجبس ًیغت.پ -4تجصزُ 

 کفؼ ثبیذ عبدُ ٍ تویش ثبؽذ. -5تجصزُ 

 اس پیزاّي ٍ ؽلَاری کِ ظخبهت السم را ثزای حفظ پَؽؼ ًذارد اعتفبدُ ًگزدد. 4-4

 ، کفؼ ٍ جَراة ًجبیذ تٌذ ٍ سًٌذُ ثبؽذ ٍ جلت تَجِ ًوبیذ.رًگ لجبط 5-4

، اًگؾتز ٍ کالّْبیی کِ غیزهتعبرف ٍ دارای کوزثٌذ، کیف، کفؼ، جَراة، پیؾبًی ثٌذ، هچ ثٌذ، ؽبل، دعتوبل گزدى اعتفبدُ اس لجبط، 6-4

 ، اًمالة ٍ ظذ اخالق ثبؽٌذ هجبس ًیغت.ٌذُ ٍ یب عالهت گزٍّْبی ظذ اعالمًمَػ ٍ ًَؽتِ ّبی سً
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 اعتفبدُ اس کزاٍات ٍ پبپیَى هوٌَع اعت. 7-4

 

 یَر آالت هتعبرف هبًٌذ اًگؾتز ٍ عبعت هجبس اعت.اعتفبدُ اس عیٌک ٍ س 8-4

                                                                                                                       ، تویش ٍ پیزاعتِ ثبؽٌذ.د ٍ تجْیشات، ًبخي ّب ثبیغتی کَتبُثِ دلیل افشایؼ اًتمبل عفًَت ٍ آعیت ثِ افزا 9-4

 گًَِ آرایؼ ٍ خبلکَثی کِ در هعزض دیذ ثبؽذ هوٌَع اعت. اًجبم ّز 11-4

 ، کَتبُ ٍ ثِ دٍر اس هذّبی افزاطی ثبؽذ.ی عز ٍ صَرت ثبیذ عبدُپیزایؼ هَ 11-4

 اعتفبدُ اس عطز یب ادکلي ثب ثَی تٌذ ٍ غیز هتعبرف هجبس ًیغت. 12-4

 ، درهاًیی بْداضتیطجَیاى بالیٌی در فضاّاپَضص حرفِ ای داً -ج

 ایي ؽیَُ ًبهِ الشاهی اعت. 4رعبیت کلیِ ظَاثط هٌذرج در ثٌذ الف ٍ ة هبدُ 

داًؾجَیبى ثبلیٌی ثبیذ در طَل هذت حعَر در هحیطْبی ثْذاؽتی ٍ درهبًی اس لجبط فزم هخصَؿ ثِ خَد )ثزطجك اعتبًذاردّبی  4-1

 ًؾجَیی اعتفبدُ ًوبیٌذ.تعزیف ؽذُ داًؾگبُ ( ٍ ثب رعبیت کبهل ؽٍَى اعالهی ٍ دا

 : اعتفبدُ اس لجبط هٌبعت ٍ ظخبهت پبرچِ ی لجبط فزم ٍ اًذاسُ ٍ عبیش آى هٌطجك ثب هؾخصبت هحیطْبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی ثبؽذ.1تجصزُ 

 وِ ّبی ثغتِ ثبؽذ.گ: لجبط فزم داًؾجَیبى ثبیذ ثِ صَرت پبکیشُ ٍ هزتت ٍ ثب د2تجصزُ 

ثز طجك  ثبیغت کبهالً آسهبیؾگبّی خبؿ هبًٌذ اتبق عول ٍ ثخؼ ّبی هزالجتْبی ٍیضُ هی -ثبلیٌی: پَؽؼ داًؾجَیبى در هحیط 3تجصزُ 

 اعتبًذارد تعزیف ؽذُ در آى ثخؼ ٍ ثب رعبیت حجبة ٍ پَؽؼ کبهل اعالهی ثبؽذ.

لٌذی ًبخي ّب ثزای داًؾجَی ثِ دلیل افشایؼ اًتمبل عفًَت ٍ آعیت ثِ افزاد ٍ تجْیشات ٍ یب جلت تَجِ اعتفبدُ اس ّزگًَِ آرایؼ ٍ ث 4-2

 ثبلیٌی هوٌَع اعت.

 پَؽیذى جَراة ثِ جْت حفظ ثْذاؽت در هحیطْبی آهَسؽی ٍ ثْذاؽتی ظزٍری اعت. 4-3

 ، کفؼ داًؾجَیبى ثبیذ جلَ ثغتِ ثبؽذ.ثِ پب ٍ پیؾگیزی اس اًتمبل عفًَتثِ هٌظَر کبّؼ صذهِ  4-4

ثبیذ  ، رؽتِ تحصیلی ٍ عوت داًؾجَ ؽبهل: عکظ، ًبم ٍ ًبم خبًَادگی، آرم داًؾگبُ ِ ؽذُ اس عَی هعبًٍت آهَسؽیکبرت ؽٌبعبیی ارائ 5 -4

 ثصَرت هتحذالؾکل ثز رٍی لجبط فزم ثطَریکِ لبثل رٍیت ثبؽذ ًصت گزدد.

 

 

                                                                                   

 
 

  ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ:

  
                                                                                               اهضاء ٍ اثر اًگطت:


