سالم:
تا تثسیه شسٍع سال تحصیلی ٍ تا ػسض خیسهمدم تِ داًشجَیاى ٍزٍدی جدید ٍ تا آزشٍی سالهتی ٍ هَفمیت تسای ّوِ ػصیصاى
شسٍع سال تحصیلی زا تا پیاهی تسای ٍزٍدی ّای جدید آغاش هی وٌینّ .سچٌد وِ هطالة آى هی تَاًد تسای ّوِ داًشجَیاى گساهی هفید تاشد.

(سازگاری با دانشگاه)
داًشجَیاى ػصیص ،اوٌَى وِ تا پشتت ستس

ورود بههههههههه دانشههههههههگاه

شیسا هجثَز ًیست وِ دز سالْای تؼتد تتِ

گرازدى ستالْا تتالو ٍ تتٌم ،هسشّتای

ٍزٍد تِ داًشگاُ هستلصم یادگیسی هْتاز

وٌىَز ،ثثت ًام دز والس ّای تضتویٌی،

داًایی زا گشتَدُ ایتد ٍ تتِ اوتشتافی ًتَ

ّایی است وِ تَاًوٌدی ٍ ساشگازی شتوا

غیستضویٌی ٍ .....فىس وٌتد ٍ هستلواً ایتي

زستتتتتتتتتتتتتتتتیدُ ایتتتتتتتتتتتتتتتتد،

زا دز تسخَزد تتا هستا ل ختاو خَدتتاى

پیتتتتتسٍشی طؼتتتتتن شتتتتتیسیٌی دازد.

ایتتي پیتتسٍشی تتتس شتتوا هثتتازن تتتاد.

تتتارتس هتتی تتتسد .ستتاشگازی تتتا هحتتی ٍ

برخی از تغییرات شایع در سهال اول

شوا آغاشگس سفسی ّستتید پتس اش فتساش ٍ

شسای جدید تتِ ٍیتهُ تتسای داًشتجَیاى

دانشگاه که باید منتظرشهان باشهید

ًشیة ٍ سسشتاز اش تتاشُ ّتا .چتِ تستیاز

غیستَهی ٍ ساوي خَاتگاُ ،هستا لی چتَى

محیط و روابط جدید داًشتجَیاى تایتد

دٍستتتی ّتتا وتتِ تٌتتا خَاّیتتد وتتسد ،چتتِ

شًدگی تا ّتن اتتالی ،شًتدگی هستتمل اش

خَد زا تا هحی ًاآشتٌا ٍفتك دٌّتد ٍ تتا

تسیازدزس ّا وِ خَاّید آهَختت ٍ چتِ

ٍالدیي ،هدیسیت اهتَز شصصتی ،هتدیسیت

ًحتتَُ هتفتتاٍ شًتتدگی ستتاشگاز شتتًَد ٍ

تستتتتتیاز مایك وتتتتتِ خَاّیتتتتتدیافت.

اهَز هالی ٍ ...زا تتِ دًثتال دازد ٍ دز ایتي

زٍات جدید زا تَسؼِ دٌّتد .ازتثاطتا ٍ

شوا آغاشگس سفسی ّستید وِ تا پیوتَدى

هیاى هسا ل ازتثاطی ،هستا ل تحصتیلی ٍ

ساشو هیتَاًد ستیس تحتَل زا زا تت تتس

فساش ٍ ًشیة ّای آى تِ تالٌتدگی تیشتتس

اًگیصشی اش دیگس هسا ل داًشتجَیاى تتاشُ

وٌد .داًشگاُ یه فسصت هٌحصس تتِ فتسد

زسیدُ ٍ ػمل ٍ دل هی پسٍزاًید .تِ خاطس

ٍازد استٍ .زٍد تِ داًشگاُ ،تغییسی هْتن

تسای تؼاهل ٍ شًدگی تا داًشتجَیاى دیگتس

تستاازید دستتتاٍزدّای هفیتد ایتتي ستتفس،

دز شًدگی ّس ًَجَاًی است ،شیسا تسیازی

تا پیشیٌِ ٍ فسٌّگ ّای هصتلت فتساّن

آیٌدُ جاهؼتِ ٍ هلتتی زا اتواًت خَاّتد

اش فؼالیت ّای یه داًم آهتَش دز دٍزاى

هی آٍزدٍ .سؼت تصشیدى تِ جْاى تیٌتی

وسد .هشتالاًِ تتِ شتىَفایی ٍ ستستلٌدی

دتیسستتتاى هؼطتتَ تتتِ لثتتَل شتتدى دز

اش طسیك آهَختي تفاٍ ّا ٍ شثاّت ّای

شتتتتتوا چشتتتتتن دٍختتتتتتِ ایتتتتتن.

داًشگاُ است .تِ ّویي دلیل ٍی پت

اش

یىدیگس ،تجستتِ داًشتگاّی شتوا زا غٌتی

آغاش ٍ پایاى ایي سفس تس شوا خَو تاد.

لثَلی ا توارً ا ساس آسَدگی هی وٌد

تیم فوتسال خاوران

ازدٍی اصفْاى داًشجَیاى خاٍزاى

هیىٌد.

آزادی فردی بیشتر اٍلیي تجستِ شًدگی

زٍاتتت دٍستتتی ستتاتك ،زٍتتتسٍ ّستتتٌد.

هتىی تِ خَد تِ ایي هؼٌی است وِ شتوا

داًشتتجَیاى تایتتد تتتیي تت

استمالل تیشتسی زا تِ دست خَاّید آٍزد

تسلسازوسدى ٍ جتدایی یته تؼتادل ایجتاد

هتٌاسة تَدى تا تمیِ ٍ ایجاد زٍات جدید

ٍ اش تسیازی اش اًتصاب ّا ٍ تصوین ّتایی

وٌٌتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد.

ٍ ّیجاى اًگیص هیتَاًد تٌم شا تاشد .اگتس

وتتِ لتتثالً ٍالتتدیي ٍ هؼلوتتاى تسایتتتاى

تنش یای رایج سال اٍل داًشتگاُ یته

هشغَلیت ذٌّی تا ظاّس خَد دازیتد ٍ یتا

گسفتتتتتِ اًتتتتد زّتتتتا هتتتتی شتتتتَید.

ادثِ جدیتد ٍ ّیجتاى اًگیتص استت اهتا

دز ٌّگام فىس وسدى تتِ تتدًتاى پسیشتاى

مسههلوتیه یههای بیشههتر داًشتتجَیاى

هوىي است تَمم تا چالم ّایی ّن تاشد.

هی شتَید ،افىتاز ٍ ًگساًتی ّایتتاى زا تتا

ٍزٍدی جدید تاید هستوَلیت ّتای هْتن

تٌم شاّای هتداٍلی وِ داًشجَیاى ستال

فسدی دلسَش دز هیتاى تگرازیتد ٍ تصتَیس

زٍشاًِ شاى زا وِ تتَمم تتا افتصایم آشادی

اٍل تجستتتتتِ هتتتتی وٌٌتتتتد چیستتتتت :

سالن ٍ زاایت تصشی اش تدًتاى تستاشید ٍ

فسدی است تِ ػْدُ تگیسًتد .داًشتجَیاى

مدیریه زمهان

تار وتِ دز داًشتگاُ

ایتتتتتي تصتتتتتَیس زا فتتت ت وٌیتتتتتد.

تایتتد وازّتتای اساستتی هدتتل ختتَزدى،

ّستید ،دیگس8ساػت والس هدزسِ ٍجَد

چند توصیه به دانشجویان سال اوتی

خَاتیدىٍ ،زشو وسدى ٍ سسوالس زفتتي

ًتتتدازد .هوىتتتي استتتت شتتتوا دز یتتته

صههرور باشههید و از منههابع موجههود

زا هتتدیسیت وٌٌتتد .داًشتتجَیاى جدیتتد

زٍش6ساػت ،سِ ساػت ٍ یتا تتی اصتالً

استفاده کنید تا گرز شهاى تا ّوِ چیتص

ّوچٌیي تاید هسوَلیت ّای پیچیدُ تسی

ّیچ والسی ًداشتتِ تاشتید .تمیتِ شهتاى

آشٌا هیشَید .تِ هٌاتغ ااس تسای ووته

هدل فت تؼتادل تتیي دزس خَاًتدى ٍ

شوا تتیي وازّتای دزستی ،تشتىل ّتا ٍ

ٍ زاٌّوایی دز هحی هساجؼِ وٌید .هاًٌد

زٍات اجتواػی ،شسوت وسدى دز هساستن

فؼالیت ّا ،واز ،زٍات اجتواػی ٍ وازّای

اساتید ،داًشجَیاى سال تارییٍ ،ب سایت

ّا ،فؼالیت دز تشتىل ّتای داًشتجَیی ٍ

شصصتتتتتتتی تمستتتتتتتین شتتتتتتتَد.

داًشگاُ ،ادازُ اهَ فسٌّگتی ،تسًاهتِ ّتای

هتتتتتتدیسیت هتتتتتتالی زا تاریسًتتتتتتد.

بهره وری تحصیلی تِ هٌظَز هتدیسیت

ٍزششی ٍ هسوص هشاٍزُ داًشجَیی وتِ تتا

تغییههر روابههط دز تتالی وتتِ تغییتتسا

خَاستِ ّا ٍ اًتظازا افصایم یافتِ ،رشم

هتصصصیي خَد تِ شوا ووته هیىٌٌتد.

تسیازی دز شًتدگی داًشتگاّی جدیتدتاى

است وِ هستثاً دز والسْا شتسوت وٌیتد،

خودتان را دوسه بدارید استاس یته

زخ هی دّد ،تغییساتتی ّتن دز زٍاتطتتاى

پیگیس دزسْا ٍ تىالی دزسی تاشتید ٍ دز

دٍزُ تحصتتیلی پستتتاز ،یتته زٍو شًتتدگی

زخ خَاّد داد .داًشجَیاى جدید هؼوتَرً

صتَز ًیتتاش اش استاتید ٍ دستتتیازاى آًْتتا

ستتالن استتت .ستتؼی وٌیتتد تغریتتِ ستتالن،

تا چالم ّایی هدل زفتي دٍست صویوی

دزخَاستتتتتتتت ووتتتتتتته وٌیتتتتتتتد.

استسا ت وافی ،زٍات اجتواػی ٍ فؼالیت

شاى تِ یه داًشگاُ دیگس ،شتسٍع زٍاتت

تصویر بدن تستیازی اش داًشتجَیاى تتا

ّتتتتای جستتتتوی داشتتتتتِ تاشتتتتید.

ػاطفی تا دٍستاى جدید یا اداهِ دادى

تصَیس تدًی خَد دزگیسًد .دز فسٌّگ ها

تسگسفتِ اش اًتشازا هسوص هشاٍزُ داًشجَیی داًشگاُ تْساى

آشهایشگاُ تسق خاٍزاى

ّوایم خاًَادُ دز خاٍزاى

ازتثتتا

تَجِ تِ ظتاّس تتدى تصصتَو دز طتَل
دٍزُ جَاًی تسیاز شیاد است تتالو تتسای

