ؽیَُ ًبهِ اجزایی "آئیي ًبهِ رفتبر ٍپَؽؼ حزفِ ای
داًؾجَیبى داًؾگبُ ّبی ػلَم پشؽكی كؾَر"
ّزچِ هحیط داًؾگبُ هحیط تذیي ٍعالهت دیٌی ثبؽذ،ثزای داًؾجَ،ثزای درط خَاًذى،ثزای فكزفحیح كزدى ٍثزای
همبم هؼظن رّجزی
ّزگًَِ تالػ عیبعی ٍفزٌّگی عبلن ،اهي تزخَاّذثَد.
مادٌ ( -)1تعاریف کلی:
 داوشجً :فزدی اعت كِ اسطزیك مَاثط هؤعغبت آهَسػ ػبلی ٍ یب آسهَى ٍرٍدی داًؾگبّْب پذیزفتِ ؽذُ ،ثجت ًبم كزدُ ٍ در حبلطی كزدى عٌَات آهَسؽی اعت.
 داوشجًی بالیىی :ثِ داًؾجَیی اطالق هیگزدد كِ تحت آهَسػ در هحیطی ثْذاؽتی ،درهبًی لزار دارد. محیط َای بُداشتی درماوی :هحیط ّبیی كِ داًؾجَیبى ثبلیٌی درآى ثِ اهَردرهبى ثیوبراى ٍآهَسػ ثْذاؽت هی پزداسدؽبهل:ثخؾْبی ثیوبرعتبًی،هزاكشثْذاؽتی درهبًی،درهبًگبّْب،آسهبیؾگبّْب،دارٍخبًِ ّب ،هزاكشتقَیزثزداری،هزاكشهؾبٍرُ ٍ....
 فضای داوشگاَی:ثِ پزدیظ داًؾگبّْب،داًؾكذُ ّبٍ،هحیط ّبی خَاثگبّی اطالق هیگزدد. محیط آمًسشی پژيَشی  :هحیطی اعت كِ ّز فزدی در آى ثب ػٌَاى داًؾجَ در حبل اًجبم فؼبلیتْبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اعت. رفتار حزفٍ ای :ثِ توبهی اػوبل ٍگفتبری اطالق هیؾَدكِ اسفزددرجبیگبُ ؽغلی ٍی اساٍاًتظبرهیزٍد. پًشش حزفٍ ای  :ثِ لجبعی گفتِ هیؾَدكِ فزددرحزفِ خبؿ خَدهلشم ثِ پَؽیذى آى اعت. شؤين داوشجًیی :ثِ توبهی رفتبر،پَؽؼ ٍظبّزداًؾجَگفتِ هیؾَدكِ ًؾبى دٌّذُ داًؼ،آگبّی،فزاحت ٍؽجبػت ّوزاُ ثبادةٍتذثیز،عبدگی،پبكیشُ گیٍ،لت ؽٌبعیً،ظن ٍتزتیت ٍتالؽگزی اٍدرػزفِ ی ػلن ٍفي آٍری اعت.
 شؤين اسالمی:ثِ توبهی لَاًیي اعالهی گفتِ هیؾَدكِ درًـ فزیح لزآى ٍفمِ اعالهی ٍآراء اكثزیت هزاجغ تملیذآهذُ اعت. -ديرٌ تحصیلی:ثِ ّزًیوغبل تحقیلی اطالق هیؾَد.

مادٌ-2رفتار حزفٍ ای

الشامات کلی داوشجًیان در محیط َای آمًسشی ي پژيَشی:

الف :داًؾجَیبى ثبیذ اس ایجبد ّزگًَِ اخالل ثِ ٌّگبم تذریظ خَداری ًوبیٌذ هقبدیك اخالل در ٌّگبم تذریظ هبًٌذ:
 خَردى ٍ آؽبهیذى ٍرٍد ثِ كالط ثؼذ اس اعتبد ثلٌذ فحجت كزدى ،خٌذیذى ٍ ایجبد عز ٍ فذا  -اعتفبدُ اس تلفي ّوزاُ ٍ عبیز ٍعبیل فَتی ٍ تقَیزیب :داًؾجَیبى ثبیذ اس اػوبل ٍ رفتبر خالف ؽؤٍى اعالهی،داًؾجَیی ٍ اخالق حزفِ ای خَدداری ًوبیٌذ :هقبدیك آى هبًٌذ:
 تَّیي ٍ توغخز سثبًی ٍ رفتبری ،هؾبجزُ ٍ پزخبؽگزیػذم رػبیت ادة ٍ احتزام هقزف ّز ًَع هحقَل دخبًی یب هخذر. ػذم رػبیت حمَق دیگزاى. اعتفبدُ اس ّز ًَع دارٍ یب هبدُای كِ ثبػث غیز ػبدی جلَُ كزدى حزكبت ٍ گفتبر داًؾجَ ؽَد.ت :داًؾجَیبى ثبیذ هلشم ثِ حفبظت ٍ اعتفبدُ فحیح اس اهكبًبت،تجْیشات ٍ ٍعبیل ػوَهی در اختیبر ثبؽٌذ:هقبدیك آى
هبًٌذ:
1

 داًؾجَیبى ثذٍى ّوبٌّگی هغئَل هزثَطِ،هجبس ثِ اعتفبدُ اس تجْیشات ًخَاٌّذ ثَد. ثبیذ ثِ ػالئن ّؾذار دٌّذُ ٍ راٌّوبی اعتفبدُ اس ٍعبیل در هحیط تَجِ ًوبیٌذ. اعتفبدُ اس اهكبًبت ٍ تجْیشات ثزای هقبرف ؽخقی ٍ یب ثِ ًفغ احشاة ٍ گزٍُ ّبی غیز هجبس،هوٌَع هی ثبؽذ. ایزاد خغبرت ثِ اهَال هَجَد در فنبّبی داًؾگبّی ٍ هحیط ّبی ثْذاؽتی درهبًی یب عبیز اهَال ثیت الوبل هجبس ًویثبؽذ.
الشامات داوشجًی بالیىی:
 رػبیت كلیِ مَاثط هٌذرج در ثٌذ الف ٍة ٍت هبدُ  2ایي ؽیَُ ًبهِ ثزای داًؾجَیبى ثبلیٌی ًیش الشاهی اعت. داًؾجَیبى ثبیذ ثِ هٌظَررػبیت اعتبًذاردّبی حمَق خذهبت گیزًذگبى ٍ ّوزاّبى ٍی هتَى هقَة اخالق پشؽكی راهطبلؼِ ٍ ثِ آى ػول ًوبیٌذ.
اس آًجبكِ رػبیت حزین ؽخقی ٍ آراهؼ رٍحی ثیوبر در ّز ؽزایطی ثزای داًؾجَیبى الشاهی اعت ،ثٌبثزایي ثبیذ عؼی كٌٌذلجل اس هؼبیٌِ ،آسهبیؼ ٍ یب تْیِ ؽزح حبل ،رمبیت ثیوبر را اخذ كٌٌذ.
 داًؾجَیبى ثبیذ ثِ حمَق ثیوبراى در راثطِ ثب اًتخبة درهبًگز ٍ رٍػ درهبًی در هَارد غیز اٍرصاًظ احتزام ثگذارًذ.داًؾجَیبى درفَرتی كِ دعتَرالؼولی راثِ مزرثیوبرٍیبًبلل همزرات ثبلیٌی ٍایوٌی ثجیٌذ،ثبیذدراثتذاآى راثبهغؤٍلارؽذآهَسػ ثبلیٌی درهیبى ثگذارد.
 ٌّگبم هؼبیٌِ ثبیذحزین خقَفی ثیوبراى رػبیت ؽَد- .داًؾجَیبى ثبیذثِ هذّت ٍفزٌّگ ثیوبراى احتزام ثگذارًذ. داًؾجَیبى ثبیذاعزارثیوبراى راحفظ ًوبیٌذٍاسهَلؼیت ایؾبى ٍیبخبًَادُ ّبی آًْبعَء اعتفبدُ ًٌوبیٌذ. داًؾجَیبى ثبیذ در حیي اًجبم ٍظیفِ در هحیطّبی ثْذاؽتی درهبًی ،كبرت ؽٌبعبیی خَد را ثِ ّوزاُ داؽتِ ثبػىد .خَردى ٍ آؽبهیذى ٍ اعتفبدُ اس تلفي ّوزاُ ثز ثبلیي ثیوبر هوٌَع اعت.
مادٌ -3پًشش حزفٍ ای
الف -پًشش حزفٍای داوشجًیان دختز در محیط َای آمًسشی ي پژيَشی:
حجبة ثبیذكبهل ٍثزاعبط ؽؤٍى اعالهی ،داًؾجَیی ثبؽذ.اعتفبدُ اسهبًتَ،ؽلَار،همٌؼِ ٍجَراة هتؼبرف جْت پَؽؼ الشاهی اعت. ؽلَارثبیذاًذاسُ هتؼبرف داؽتِ ثبؽذٍتٌگ ٍكَتبُ ًجبؽذ. هذل هبًتَ ،ؽلَار ،همٌؼِ ،كفؼ ،كیف ٍ جَراة ثبیذ عبدُ ٍ ثِ دٍر اس هذّبی افزاطی ثبؽذ.پَؽؼ چبدریبهمٌؼِ ثبیذكبهل ٍثزاعبط هَاسیي ؽزػی ثبؽذ.همٌؼِ ثبیذثلٌذٍّوزاُ ثبپَؽؼ كبهل هَثبؽذ.پَؽیذى هبًتَ تٌگ یب خیلی گؾبد ،كَتبُ یب خیلی ثلٌذ هجبس ًیغت ٍثلٌذی هبًتَثبیذتبسیزساًَ ٍپَؽؼ آعتیي تبهچ ثبؽذ. اعتفبدُ اس لجبطّبیی كِ تؼوذا پبرُ یب ٍفلِ ثبؽذ ،هوٌَع اعت.كفؼ ثبیذ عبدُ ،تویش ،ثب پبؽٌِ هتؼبرف ٍ ثذٍى فذای آساردٌّذُ ثبؽذ. پَؽیذى چكوِ رٍی ؽلَار ،دهپبیی ٍ فٌذل در هحیطّبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی هجبس ًیغت. -رًگ هبًتَ ،ؽلَار ،كیف ،كفؼ ٍ جَراة ًجبیذ تٌذ ٍ سًٌذُ (لزهشً،برًجی،فَرتی ٍ ).....ثبؽذ ٍ جلت تَجِ كٌذ.
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اعتفبدُ اسهبًتَ،ؽلَار،همٌؼِ ٍجَراثی كِ مخبهت السم راثزای حفظ پَؽؼ ٍحجبة ًذارد،هوٌَع اعت. اعتفبدُ اس لجبط ،كیف ،كفؼ ،جَراة ،پیؾبًی ثٌذ ،هچ ثٌذ ،ؽبل ،دعتوبل گزدى ،كوزثٌذ ،اًگؾتز ٍ كالُّبیی كِ غیزهتؼبرف ٍ دارای ًمَػ ٍ ًَؽتِّبی سًٌذُ ٍ یب ػالهت گزٍُّبی مذاعالم ،مذ اًمالة ٍ مذ اخالق ثبؽٌذ ،هجبس ًیغت.
اعتفبدُ اسػیٌك ٍسیَرآالت هتؼبرف هبًٌذاًگؾتزٍعبػت هجبساعت. ًبخيّب ثبیذ كَتبُ ،تویش ،پیزاعتِ ٍ ثذٍى ّیچگًَِ تشئیٌی ثبؽذ. اًجبم ّز گًَِ آرایؼ ٍ خبلكَثی كِ در هؼزك دیذ ثبؽذ ،هوٌَع اعت اعتفبدُ اس ػطز یب ادكلي ثب ثَی تٌذ ٍ غیز هتؼبرف هجبس ًیغت.ب-پًشش حزفٍای داوشجًیان پسز در محیط َای آمًسشی ي پژيَشی:
 پَؽؼ ثبیذ كبهل ٍ ثز اعبط ؽئٍَى اعالهی ٍ داًؾجَیی ثبؽذ اعتفبدُ اس،ؽلَار،پیزاّي ٍجَراة هتؼبرف جْت پَؽؼ الشاهی اعت. هذل پیزاّي ،ؽلَار ،كیف ،كفؼ ٍ جَراة ثبیذ عبدُ ٍ ثِ دٍر اس هذّبی افزاطی ثبؽذ. پیزاّي ثبیذ آعتیيدار ثَدُ ،كَتبُ ٍ خیلی تٌگ ًجبؽذ.ؽلَارًیشًجبیذتٌگ ٍكَتبُ ثبؽذ. اًجبم ّز گًَِ آرایؼ ٍ خبلكَثی كِ در هؼزك دیذ ثبؽذ ،هوٌَع اعت - .اعتفبدُ اس كزاٍات ٍ پبپیَى هوٌَع اعت.پیزایؼ هَی عزٍفَرت ثبیذعبدُ ،كَتبُ ٍثِ دٍراسهذّبی افزاطی ثبؽذ. ثِ دلیل افشایؼ اًتمبل ػفًَت ٍ آعیت ثِ افزاد ٍ تجْیشاتً ،بخيّب ثبیذ كَتبُ ،تویش ٍ پیزاعتِ ثبؽٌذ. اعتفبدُ اس ػطز یب ادكلي ثب ثَی تٌذ ٍ غیز هتؼبرف هجبس ًیغت. اعتفبدُ اس لجبط ،كیف ،كفؼ ،جَراة ،پیؾبًی ثٌذ ،هچ ثٌذ ،ؽبل ،دعتوبل گزدى ،كوزثٌذ ،اًگؾتز ٍ كالُّبیی كِ غیزهتؼبرف ٍ دارای ًمَػ ٍ ًَؽتِّبی سًٌذُ ٍ یب ػالهت گزٍُّبی مذاعالم ،مذ اًمالة ٍ مذ اخالق ثبؽٌذ ،هجبس ًیغت.
اعتفبدُ اسػیٌك ٍسیَرآالت هتؼبرف هبًٌذاًگؾتزٍعبػت هجبساعت.رًگ لجبط،كفؼ ٍجَراة ًجبیذتٌذٍسًٌذُ ثبؽذٍجلت تَجِ ًوبیذ.اعتفبدُ اسلجبعی كِ تؼوذاپبرُ یبٍفلِ ثبؽذهوٌَع اعت.پَؽیذى دهپبیی ٍفٌذل درهیط ّبی آهَسؽی ٍپضٍّؾی هجبسًیغت.ج :پًشش حزفٍای داوشجًیان بالیىی درفضاَای بُداشتی  ،درماوی
رػبیت كلیِ مَاثط هٌذرج درثٌذالف ٍة هبدُ  3الشاهی اعت. داًؾجَیبى ثبلیٌی ثبیذ در طَل هذت حنَر در هحیطّبی ثْذاؽتی ٍ درهبًی اس لجبط فزم هخقَؿ ثِ خَد ثز طجكاعتبًذاردّبی تؼزیف ؽذُ اس طزف داًؾگبُ ٍ ثب رػبیت كبهل ؽئَى اعالهی ٍ داًؾجَیی اعتفبدُ كٌٌذ.
اعتفبدُ اسلجبط هٌبعت ٍمخبهت پبرچِ ی لجبط فزم ٍاًذاسُ ٍعبیشآى ثبیذهٌطجك ثبهؾخقبت هحیط ّبی آهَسؽیٍپضٍّؾی ثبؽذ.

 -لجبط فزم داًؾجَیبى ثبیذ پبكیشُ ٍ هزتت ٍ ثب دكوِّبی ثغتِ ثبؽذ.

 پَؽؼ داًؾجَیبى در هحیط ثبلیٌی ،آسهبیؾگبّی خبؿ ،هبًٌذ اتبق ػول ٍ ثخؼّبی هزالجتّبی ٍیضُ ثبیذ كبهال ثز طجكاعتبًذارد تؼزیف ؽذُ در آى ثخؼ ٍ ثب رػبیت حجبة ٍ پَؽؼ كبهل اعالهی ثبؽذ.
 ثزای كبّؼ فذهِ ثِ پب ٍ پیؾگیزی اس اًتمبل ػفًَت ،كفؼ داًؾجَیبى ثبیذ جلَ ثغتِ ثبؽذ.3

 ثِ دلیل افشایؼ اًتمبل ػفًَت ٍ آعیت ثِ افزاد ٍ تجْیشات ٍیبجلت تَجِ،اعتفبدُ اسّزگًَِ آرایؼ ٍثلٌذی ًبخيّب ثزایداًؾجَیبى ثبلیٌی هوٌَع اعت ًٍبخي ّب ثبیذ كَتبُ ،تویش ٍ پیزاعتِ ثبؽٌذ.
 پَؽیذى جَراة ثِ جْت حفظ ثْذاؽت درهحیط ّبی آهَسؽی ٍثْذاؽتی مزٍری اعت. كبرت ؽٌبعبیی ارائِ ؽذُ اس عَی هؼبًٍت آهَسؽی ؽبهل ػكظً ،بم ٍ ًبم خبًَادگی ،آرم داًؾگبُ ،رؽتِ تحقیلی ٍ عوتداًؾجَ ثبیذ ثِ فَرت هتحذالؾكل ثز رٍی لجبط فزم ،ثِ طَری كِ لبثل رٍیت ثبؽذ؛ ًقت ؽَد.
تذکز:
 داوشجًیان درتمامی محیط َای آمًسشی پژيَشی،درماوی يبُداشتی،فضاَای داوشگاَی،مزاکشتحقیقاتی،مزاکشکارآمًسیيکاريرسی يمحیط َای فزَىگی ،يرسشی،تفزیحی،مكاوُای ارديیی يکلیٍ تجمعات داوشجًیی يابستٍ يغیزيابستٍ بٍ داوشگاٌ کٍ
تحت عىًان داوشجًشزکت دارودمشمًل قًاویه ایه آییه وامٍ میگزدود.

 هؼبًٍت آهَسؽی ایي آییي ًبهِ را در ثذٍ ٍرٍد داًؾجَ ثِ داًؾگبُ ثِ رٍیت اٍ رعبًذُ ٍ تؼْذ كتجی را ثب اهنبی داًؾجَهجٌی ثز تَجیِ كبهل ٍ الشام ٍی ثزای ػول ثِ هفبد آى ،دریبفت هیكٌذ.درفَرت اهتٌبع داًؾجَاسارائِ تؼْذ،هؼبًٍت آهَسؽی
اسحنَراٍدرهحیط آهَسؽی جلَگیزی خَاّذكزد..
 كبرًبهِ رفتبر ٍ پَؽؼ حزفِای داًؾجَیبى ،اس عَی هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ فبدر هیؽَد كِ هغٍَلیت تكویل آى ثباطاتیذ داًؾجَ در آى دٍرُ اعت.
 اطاتیذ ثبیذ ثب تَجِ ثِ ایي ؽیًَُبهِ ،ثزای رفتبر ٍ پَؽؼ حزفِای داًؾجَیبى ،ثِ فَرت هجشاً ،وزُ تَفیفی ػبلی ،خَة،هتَعط یب مؼیف را فبدر كٌٌذ.
 ًوزُّبی رفتبر ٍ پَؽؼ حزفِای داًؾجَ در هزاحل هختلف تحقیل ٍ ًیش در ّز گًَِ اعتخذام دٍلتی ٍ گشیٌؼ ثب مزیتهثجت هَرد اعتٌبد لزار خَاّذ گزفت.
 ارسػ ػذدی درجِ ػبلی  ،4خَة  ،3هتَعط  ٍ 2مؼیف  1اعت ٍ اس ایي اػذاد ثزای تؼییي هیبًگیي ًوزُّبی تَفیفیداًؾجَ در كبرًبهِ رفتبر ٍ پَؽؼ حزفِای ٍی اعتفبدُ هیؽَد.
چٌبًچِ هیبًگیي ًوزات تَفیفی رفتبریبپَؽؼ حزفِ ای داًؾجَدركبرًبهِ ًیوغبل ٍی هتَعط ثبؽذ،ثِ دفتزهؾبٍرُداًؾجَیی هؼزفی هیگزددٍتبارتمبء ثِ درجِ ثبالتز،تحت آهَسػ آى دفتزلزارهیگیزد.در فَرتی كِ ًوزُّبی تَفیفی داًؾجَ
پظ اس دٍ تزم هتَالی ثؼذ اس هؼزفی ثِ دفتز هؾبٍرُ داًؾجَیی ،كوبكبى هتَعط ٍ یب پبییيتز اس آى ثبؽذ ،ثِ ؽَرای اًنجبطی
داًؾجَیبى هؼزفی هیؽَد .چٌبًچِ هیبًگیي ًوزات تَفیفی رفتبر یب پَؽؼ حزفِای داًؾجَ در كبرًبهِ ًیوغبل ٍی مؼیف
ثبؽذ ،در هزحلِ ًخغت تحت آهَسػ دفتز هؾبٍرُ داًؾجَیی لزار گزفتِ ٍ در فَرت تكزار ثِ ؽَرای اًنجبطی داًؾجَیبى
هؼزفی هیؽَد.
 -هؼبًٍت داًؾجَیی ٍ فزٌّگی ٍظیفِ ًظبرت ثز حغي اجزای ؽیًَُبهِ اجزایی را ثز ػْذُ خَاّذ داؽت.
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