
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تهران
 معاونت بهداشت

 مرکز بهداشت جنوب تهران

 

 دانش آموزانده كليد طاليي سالمت براي 

 

 با خوردن صبحانه، يادگيري خود را افزايش دهيم.:اول 

  قبل از خوردن صبحانه،كمی نرمش كنننينم.      .سحرخيز باشيم و صبح، كمی زودتر از خواب بلند شویم
 صبحانه را در آرامش و به دور از هر گونه اضطراب و عجله،  به همراه اعضاي خانواده ميل نمایيم.

  بخوابيم.  9شام را در ساعات ابتدایی شب صرف كنيم. شب ها قبل از ساعت 
 

  .از هر دو بند کوله پشتيتب بتر روي هتر دو شتانته ا تيتمتاد  کتنتيتم                            :دوم

درصد وزن بدن باشد. حتما باید دقت كنيم كه كتاب و دفتر اضافی بنا    01وزن كوله پشتی ها نباید بيشتر از 
خود به مدرسه نبریم و كوله ها را سنگين نکنيم ، براي حمل كوله پشتی ها از هر دو بند آن بر روي هنر دو      
شانه استفاده كنيم تا وزن آن به صورت مساوي بين شانه ها و ستون فقرات تقسيم و از بروز مشکالت بعندي  

 .جلوگيري شود
 

ا تيتمتاد      گل  ر و  نجاق  راز و ايل شخصب مثل ليوان، شانه، مقنعه، کال  ،  : وم 

 .کنيم

 

براي حمظ  المت خود به جاي خريد از د يمروشان و دور  گردها، از مواد غذايب :چهارم

  .بسيه بندي شد  و از فروشگا  هاي معيبر خريد کنيم
 

براي حمظ  المت خود به جاي نوشابه هاي گازدار، از دوغ بدون گاز يا آب متيتو      :پنجم

 طبيعب ا يماد  کنيم. 

 

 در ميان وعد  هاي غذايب از لقمه هاي خانگب، ميو ، خشكبار و شير ا يماد  کنيم.:ششم 
مصرف ميان وعده باعث می شود تا سيستم عصبی و مغز براي یادگيري بهتر آماده شود. بعضی از مواد غذایی 
مانند ساندویچ هاي سوسيس و كالباس، چيپس، نوشابه، پفك و...  موجب چاقی ، ناراحتی معده و حتی كم 
شدن تمركز حواس می شود.  نان و پنير و گردو یا آجيل زمستانی و خشکبار) انجير خشك، توت خشك ، 
نخودچی كشمش( و همچنين لقمه هاي خانگی) نان و كوكو، كتلت، پنير و گردو، تخم مرغ، گوجه فرنگی،  
  كره و مربا، خرما و... ( ميان وعده هایی هستند كه می توانيم در مدرسه استفاده كنيم.
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هميشه د ت هاي خود را بعد از رفين به د يشويب و پيش از صرف غذا و  :هميم 

 خوراکب با آب و صابون بشوييم.

یکی از اصلی ترین راه هاي سرایت عفونت، انتقال ميکروب ها از راه  دست هاست. شستن دستها خصوصا 
براي ما كه ساعات زیادي را در مدرسه كه محيطی شلوغ و پر جمعيت است، فعاليت می كنيم در پيشگيري 

 از ابتالبه بسياري از بيماري ها مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا ضروري است.
 

  .دقيقه فعاليت بدنب داشيه باشيم 06روزانه حد اقل به مدت  :هشيم 

كم تحركی باعث بيماري هاي قلبی عروقی و فشار خون باال می شود. فعاليت بدنی منظم كمك می كند 
كه نه تنها عضالت و استخوان هاي قوي و سالمی داشته باشيم، بلکه ظاهرمان نيز زیباتر شود. افسردگی و 

بار در هفته و  3كسالت را كاهش می دهد و كمك می كند كه خواب راحت تري داشته باشيم. باید حداقل 
 ...هر بار به مدت یك ساعت حركات بدنی مثل طناب بازي، دویدن، پياده روي تند، دوچرخه سواري، شنا و 

 را تا حدي كه ضربان نبض باالبرود و عضالت بزرگ بدن به كار بيفتد، انجام دهيم.
 

مدت زمان تماشاي تلويزيون، کار و بازي با رايانه  و تلمن هاي همرا  را به کمير  نهم:   

  .از دو  اعت در روز کاهش دهيم

استفاده نادرست و بيش از حد از رایانه موجب درد، سرخی و سوزش چشم ، احساس تاري دید  می شود كه 
به كاهش قدرت بينایی منجر می شود. دردهاي عضالنی، درد مچ دست و بازوها از شایع ترین عوارض 

تربيتی  -دیگر كار با رایانه است. پرخاشگري، ميل به تنهایی و افت تحصيلی از جمله آسيب هاي روانی
ناشی از كار با رایانه است. در طی استفاده از رایانه یا تلویزیون، هرچند وقت یکبار، چشم هاي خود را از 

  .صفحه برداشته و به نقطه دورتري نگاه كنيم
 

 متتا متتب ختتواهتتيتتم، پتتس متتب تتتوانتتيتتم  تتالتتم بتتاشتتيتتم.                      دهتتم: 
ارزش ما به عنوان یك انسان ، به خودمان بستگی دارد. خود را به خاطر اشتباهاتی كه مرتکب شده اینم     
ببخشيم. از تحقير و سرزنش خود دوري كرده و مثبت اندیشی را فرا بگيریم. خود رامنورد قضناوت قنرار            
ندهيم. بر روي نقاط ضعف خود تمركز نکنيم. با حقوق فردي خود آشنا شویم. ما یك انسان منحصر به فرد    

مهارت نه گفتن را به عنننوان منولنفنه        بوده و تنها خودمان مسئول تصميم گيري هاي زندگيمان هستيم . 
   . . با پشتکار و سماجت، قادر خواهيم بود به موفقيت دست یابيمموفقيت در زندگی  اجتماعی یاد بگيریم 
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