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جدید_الورودها

ـسرمقاهل

قیمت: صلوات بر محمد )ص( و خاندان مطهرشان

دانشگاه بستر رشد و پیشرفت

نــه اینجــا دبیرســتان اســت نــه شــما دانــش 
خوانــدن  درس  فقــط  رســالتتان  آمــوز، 

ــت. نیس
جمهــوری  پایــه  بلنــد  مســئولین  نــگاه 
اســامی ایــران بــه دانشــجو نگاهــی کلیــدی 
و راهگشــا در وضعیــت کشــور و جامعــه 
ــتند  ــم نیس ــم ک ــوز ه ــت، هن ــوده و هس ب
افــرادی کــه بــر ســخن شــهید بهشــتی کــه 
فرمودند:»دانشــجو مــوذن جامعــه اســت، 
ــی  ــا م ــت قض ــاز ام ــد نم ــواب بمان ــر خ اگ
ــه  ــگاه جام ــد، ن ــی گذارن ــه م ــود« صح ش
ــی اســت. ــن نگاه ــه دانشــگاه چنی ــروز ب ام

پــس در وهلــه اول دانشــجو بایــد نســبت بــه 
وضعیــت جامعــه و کشــور آگاه باشــد، بایــد 
قــدرت تحلیــل مســائل گوناگــون را داشــته 
باشــد، شــکی در ایــن نیســت کــه مــا 
ــان  ــتان و اطرافی ــواده، دوس ــه خان ــبت ب نس

ــئولیم. ــود مس خ
- جــوان دانشــجو بایــد گفتمــان ســاز باشــد، 
ــا قشــری از  ــت تنه ــوان گف ــت میت ــه جرئ ب
جامعــه کــه توانایــی هــای ایــن چنیــن دارد 

دانشجوســت.

ــس از  ــه پ ــت ک ــن اس ــی از ای ــواهد حاک ش
چنــد دهــه دانشــگاه آزاد اســامی تصمیــم 
گرفتــه دانشــگاهی در تــراز دانشــجویان 
جمهــوری اســامی ایــران باشــد، بایــد ایــن 
ــت آن  ــا وق ــمرد آی ــت ش ــت را غنیم فرص
نرســیده صــدا دانشــجویان شــندیده شــود؟

ــه  ــی و مطالب ــگاه آرمان ــت ن ــد گذاش - نبای
ــه دانشــجو کشــته شــود، دانشــگاه را  گرایان
ایرانــی کوچــک تصــور کنیــد. بــا ایــن نــگاه 
ــد.  ــگاه کنی ــود ن ــع موج ــات و وض ــه اتفاق ب
ــاهد  ــت دانشــجویان ش ــا هم ــد اســت ب امی
پیشــرفت دانشــگاه در عرصــه هــای مختلــف 
و...  سیاســی  فرهنگی،اجتماعــی،  علمــی، 

باشــیم.

طراحی و توزیع به همت جوانان مؤمن و انقالبی

راه های ارتباطی با 
اسکن کنید!شماره پیامک:گــــاهنــامـــه ردا

سجاد بهالو برایمان از دانشگاه 
خوراسگان می گوید.
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معرفی محیط دانشگاهی و دانشکده ها

دانشگاه مان را بهتر بشناسیم

سجاد بهالو هوره

ــتان  ــت دوس ــید خدم ــته نباش ــام و خس ــرض س ــا ع ب
جدیــد الــورود. آنچــه مــن نیازمنــد دیــدم که در راســتای 
ــا محیــط دانشــگاه  ســازگاری هرچــه ســریع تر عزیــزان ب
و دانشــکده هــا و ایجــاد ســهولت در امــور دانشــجویی بــه 
عنــوان یــک دوســت مطالبــی را در اختیــار شــما عزیــزان 

قــرار دهــم.
ــم  ــان کن ــر نش ــه خاط ــدم ک ــز الزم دی ــر چی ــل از ه قب
ــه طــور کامــل  اینجانــب و همــه دوســتان در دانشــگاه ب
ــر ایــن امــر اشــراف کامــل داریــم کــه بــه طــور حتــم  ب
ــگاه  ــزان در کنکــور خــورده شــده و جای حــق شــما عزی
ــر و صنعتــی شــریف مــی باشــد  شــما دانشــگاه امیرکبی
نــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اصفهــان و علیرغــم رتبه 
ــتباه  ــب اش ــر حس ــی ب ــاً دو رقم ــا بعض ــی و ی ــه رقم س
ــور  ــگاه مذک ــور در دانش ــه حض ــق ب ــتماتیک موف سیس
نشــدید و ایــن نکتــه را هــم می دانیــم کــه بعضــی 
ــرزمین  ــا س ــی ی ــه دو رقم ــود رتب ــا وج ــتان ب از دوس
ــه محیــط دانشــگاه آزاد  ــه ب ــت عاق ــه عل ــاً ب خــود صرف
ــی از  ــدند . جدای ــگاه ش ــن دانش ــاده و وارد ای ــت نه من
همــه مطالــب خوشــبختانه شــما دانشــجو دانشــگاه آزاد 

ــید. ــگان( می باش ــان )خوراس ــد اصفه ــامی واح اس

۱- دانشکده کشاورزی
شعار: زیبا،جادار،مطمئن

ــگاه  ــکده دانش ــن دانش ــاورزی قدیمی تری ــکده کش دانش
اســت امــا ظاهــر آن بــه هیــچ عنــوان قدیمــی و فرســوده 

نیســت. )خــوب مونــده(
فضــای داخلــی دانشــکده بــه شــدت زیباســت و نورگیری 
خیلــی خوبــی دارد. یــک آبنمــا در وســط دانشــکده قــرار 
ــر اســاس اطاعاتــی از گذشــته ایــن بزرگــوار  دارد کــه ب
ــت درون  ــچ وق ــده و هی ــک ش ــده رود خش ــل از زاین قب
ــت قطــع آب،  ــه مســئولین عل ــوده اســت. البت آن آب نب
آبنمــا را جلوگیــری از غــرق شــدن دانشــجویان در آبنمــا 
بیــان کردنــد ایــن بزرگــوار بزرگتریــن دانشــکده دانشــگاه 
اســت )عجــب واژه آرایــی شــد( بــا وجــود مســاحت زیــاد، 
ایــن دانشــکده همیشــه پــر بــوده و ظرفیــت آن همیشــه 
تکمیــل اســت و اگــر شــما بخواهیــد روی صندلــی 

ــا  هــای کشــاورزی بنشــینید بایــد از یــک هفتــه قبــل ب
پرداخــت هزینــه در ســایت دانشــگاه آن را رزرو کنیدالبته 
بــه علــت رابطــه مســتقیم و تنگاتنــگ صندلــی و قیمــت 
دالر همــان بنشــینید لــب پلــه هــا یــا کــف زمیــن راحــت 
ــل  ــتن عوام ــت داش ــه عل ــن دانشــکده ب ــر هســتید. ای ت
حراســت بــه شــدت کاری و مقیــد مــکان مناســبی بــرای 

ارتبــاط )دوســتی ســاده( نیســت )از مــا گفتــن(

2- دانشکده پرستاری
شعار: کوتاه و مختصر

ــن دانشــکده درون  دانشــکده پرســتاری شــاید کوچکتری
ــا و  ــداد ماماه ــه تع ــود ک ــن وج ــا ای ــت ب ــگاه اس دانش
ــا  ــی کام ــت ول ــم نیس ــم ک ــگاه ه ــای دانش ــتار ه پرس
واضــح اســت کــه اســاتید دیــدن یــک راهــروی باریــک 
در دانشــگاه وجــود دارد گفتنــد چــه کار کنیــم دو عــدد 
کاس چــپ و راســت ایــن راهــرو انداختــه و آن را 

ــد. ــام بنهن ــتاری ن ــکده پرس دانش
ــا  ــدت ب ــه ش ــی ب ــود کوچک ــا وج ــکده ب ــن دانش ــا ای ام
صفاســت و کتابخانــه آن از کتابخانــه خــود دانشــگاه هــم 

ــه دارد. ــرای مطالع ــر ب ــر و بهت محیطــی آرام ت

۳- دانشکده مدیریت )۱۵ خرداد( معروف به علوم پایه
شعار: هر روز بهتر از دیروز

ــار  ــه آث در حــدود ســال ۹۳، ۹۴ ایــن دانشــکده عمــًا ب
ــی  ــد قدم ــا چن ــی ت ــود و حت ــده ب ــل ش ــتانی تبدی باس
ثبــت در یونســکو نیــز رفــت امــا بــا بــی درایتــی بعضــی 
مســئولین نوســازی شــده  وز لیســت آثــار باســتانی 
خــارج شــد  و در همیــن ســال پیــش حــوزه فعالیتــش از 
علــوم پایــه بــه دروس رشــته مدیریــت تغییــر پیــدا کــرد.

از نــکات منفــی دانشــکده مدیریــت مــی تــوان بــه صــدای 
زیــاد ماشــین هــای ســنگین در اتوبــان و همچنیــن بــوی 
ــس  ــان ح ــه انس ــه ب ــرد ک ــاره ک ــد اش ــدر قن ــد چغن ب
ــه قنــدی مــی دهــد کــه از وســط آن  حضــور در کارخان

ــان رد شــده اســت. اتوب
ــودن دانشــکده کــم  ــو ب ــن مــوارد از جذابیــت ن البتــه ای
نمی کنــد )المصــب تــو میــری داخلــش بــود چــرم 

ــاد(. نمی

۴- دانشکده معماری
شعار:هیچ کس تنها نیست ...

دانشــکده معمــاری جدیــد تریــن دانشــکده ســاخته شــده 
ــه آن دو  ــدو ورود ب ــان ب ــه در هم ــت ک ــگاه اس در دانش
ــا  ــی زیب ــد اول طراح ــب می کن ــما را جل ــر ش ــز نظ چی
ــور  ــا درخ ــه کام ــکده ک ــن دانش ــاداب ای ــط ش و محی
ــجویان  ــاداب دانش ــو ش ــت. دوم ج ــاری اس ــته معم رش
خــود دانشــکده کــه بــه شــدت دو نفــره میباشــد البتــه 

ــاده هســتند. ــزان دوســت س ــه عزی ــه هم انشــاءاهلل ک
نکتــه دیگــر دربــاره حراســت دانشــکده اســت کــه 
ــه  ــی ب ــت ول ــا هس ــوری آن ج ــورت تئ ــه ص ــت ب حراس
ــی  ــل ب ــن عام ــه همی ــه البت ــت ک ــی نیس ــورت عمل ص
ــت و  ــوده اس ــکده نب ــتانه دانش ــای دوس ــر روی فض تاثی
ــی  ــگاه م ــاری ن ــکده معم ــه دانش ــی ب ــه وقت ــر اینک دیگ
کنیــد شــاهد حضــور تعــداد کثیــری از میزهــای طراحــی 
کوچــک هســتید کــه بــرای گذاشــتن گوشــی ،کیــف،دو 
ــدت  ــه ش ــواردی ب ــاده و در م ــم افت ــای روی ه ــگ پ لن

ــتید. ــی هس ــرای طراح ــا آ۳ ب ــه آ۴ ی ــک ورق ــادر ی ن
ــتید  ــاری هس ــد معم ــجویان جدی ــر از دانش ــه اگ  خاص
از آن لــذت ببریــد چــون قــرار اســت در یــک دانشــکده 

ــد. ــه تحصیــل بپردازی ــا ب زیب

۵- دانشکده فنی و مهندسی
شعار: افتادن اتفاقی نیست

دانشــکده فنــی مهندســی همانطــور کــه از اســمش 
ــاری  ــل مهندســین دانشــگاه اســت )معم پیداســت محف
مهندســی محســوب نمیشــه حداقــل نــه تــو واحــد 
ــن دانشــکده نه خــوده  ــاره ای ــب درب ــه جال اصفهــان( نکت
دانشــکده و نــه دانشــجویان آن بلکــه اســاتید آن هســتند، 
ــاال  ــاال )بنــداز( وحساســیت ب ــا ســختگیری ب اســاتیدی ب

ــده(. ــر ب ــجو )گی ــار دانش روی رفت
ــای  ــک در انته ــالن کوچ ــک س ــکده دارای ی ــن دانش ای
خــود بــا تعــداد کثیــری کامپیوتــر مجهــز مــی باشــد کــه 
البتــه بــه دالیــل نامعلــوم بــا اســتفاده اســت )بعضــی از 
سیســتم هــا اینقــدر حــس بــی مصرفــی بهشــون دســت 
داده کــه افســردگی گرفتــن و دســت بــه خودکشــی زدن(

دانشجوی کارشناسی عمران

ــیس  ــال تاس ــه س ــجویان ورودی ــور دانش ــاهد حض ــکده ش ــوز دانش ــاتید دلس ــف اس ــه لط ب
دانشــگاه در دانشــکده بــه عنــوان دانشــجو هســتیم. بعضــی از عزیــزان بــا نــوه هایشــان ســر 
ــد  ــدر قدمــت دارن ــزان آنق ــا از عزی ــد ت ــورد داشــتیم چن ــی م ــد حت کاس تشــریف می آورن
کــه دیگــر جــزو امــوال دانشــکده محســوب شــده و رویشــان برچســب امــوال دانشــگاه آزاد 

ــد. خــورده اســت و حــق خــروج از دانشــگاه را ندارن
خاصــه اگــر دانشــجوی دانشــکده فنــی و مهندســی هســتید تحصیلــی خــوش و بــه شــدت 
طوالنــی را پیــش روی شــما مــی بینیــم پــس همــت خــود را بــه کار گرفتــه و جیــب خــود را 

پــر پــول کنیــد چــون قــراره کلــی واحــد بیفتیــم.

6- دانشکده حقوق
شعار: با ما رویایتان را زندگی کنید

ایــن دانشــکده از بیــرون یــک دانشــکده معمولــی نشــان مــی دهــد امــا وقتــی وارد آن مــی 
شــوید و یقــه هــای بســته ، کــت و شــلوارهای مشــکی و موهــای فــرق از بغــل را مــی بینیــد 
ــه  ــد و وقتــی ب در همــان لحظــه احســاس می کنیــد کــه وارد وزارت امــور خارجــه شــده ای
ــد  ــوش می دهی ــرد گ ــوق در می گی ــل دانشــجویی دانشــکده حق ــه در محاف ــی ک بحــث های
ــم، و  ــم، لنینیس ــم، آتئیس ــم، نیهیلیس ــم، امپریالیس ــم، کمونیس ــورد مارکسیس ــه در م هم
بقیــه ی ایســم هــا هســتند  و بــه علــت نفهمیــدن ایــن ســخنان ممکــن اســت اعتمــاد بــه 
نفســتان افــت کنــد  امــا نگــران نباشــید چــون خــود بزرگوارانــی کــه بحــث مــی کننــد نیــز 

نمــی داننــد کــه دربــاره چــه صحبــت مــی کننــد.
ــا عمــوم  ــوم سیاســی اســت ام ــک رشــته کامــا جــدای از عل ــن حــال کــه حقــوق ی ــا ای ب
عزیــزان رشــته حقــوق ادعایــی بــس زیــاد در علــوم سیاســی دارنــد کــه علــت ایــن اتفــاق 

ــر دانشــمندان پوشــیده اســت. ــوز ب هن
ــه عنــوان مثــال  ــزان مــی دهــد ب البتــه ایــن ادعاهــا نیــز بعضــی وقــت هــا کار دســت عزی
ــن  ــن و مخالفی ــب موافقی ــاعت در قال ــه س ــه س ــک ب ــکده نزدی ــط دانش ــتانی در وس دوس
FATF بحــث می کردنــد و جمعیــت دور آن هــا را گرفتــه بــود کــه ناگهــان فــردی از وســط 

ــا اصــا FATF چــی هســت؟ ــه آق ــد: ک ــاد می زن ــت فری جمعی
و دوســتان بحــث کننــده و تحلیلگــر همانگونــه کــه ذکــر شــد بــه واســطه اینکــه خودشــان 
ــده  ــا دری ــه ه ــده و جام ــه ســوال درمان ــد از پاســخ ب ــد چــه میگوین هــم نمی دانســتند دارن
ــل از  ــد قب ــر مــی شــود لطــف کنی ــس اگ ــه ســاختمان اندیشــه گذاشــتند پ ســپس ســر ب
بحــث کــردن دربــاره یــک موضــوع سیاســی اول ببینیــد آن موضــوع چــی هســت بعــد دربــاره 
ــم سیاســتمدار  ــد توه ــوم سیاســی نداری ــر سررشــته در عل ــم اگ ــد ) کان ه آن بحــث کنی

بــودن نزنیــد عزیــزان(.

۷- دانشکده روانپزشکی
شعار: با ما بترسید

ایــن دانشــکده محــل برگــزاری کاس رشــته هــای روانپزشــکی و زبــان مــی باشــد حراســت 
روانپزشــکی اگــر حــس دلســوزی اش از حراســت کشــاورزی بیشــتر نباشــد کمتــر نیز نیســت 
ــدام  ــر ک ــاً ه ــه تقریب ــد ک ــی باش ــای آن م ــن دانشــکده کاس ه ــاص ای ــکات خ ــی از ن یک
مســاحت یــک زمیــن فوتســال را دارنــد و اگــر اســتاد پایــه باشــد مــی تــوان در آن یک دســت 
گل کوچــک یــا والیبــال بــازی کــرد )بســتگی بــه عایــق شــخصی اســتاد و دانشــجو دارد(

ــی اشــاره کــرد  ــکات خــاص آنچنان ــه نداشــتن ن ــوان ب ــکات خــاص ایــن دانشــکده می ت از ن
یعنــی ایــن دانشــکده یــک مــکان بــه شــدت آرام و بــی حاشــیه اســت .

فقــط در فصــل زمســتان راهروهــای دانشــکده بــه شــدت تاریــک شــده و عمــا تبدیــل بــه 
ــث  ــود روح خبی ــه خ ــناک ک ــدی ترس ــی در ح ــود یعن ــگ نمی ش ــم کانجرین ــن فیل لوکیش
داخــل فیلم کانجرینــگ هــم حاضــر نبــوده اون جــا بمونــه امــام مــورد داشــتیم دانشــجو تــا 

۸ شــب هــم اونجــا مونــده(.

امیــدوارم تمــام ایــن مطالــب بــه شــما عزیــزان در قالــب یــک دانشــجوی جدیدالــورود کمــک 
ــا محیــط دانشــکده خــود آشــنا  شــایانی بکنــد تــا شــما بتوانیــد هرچــه زودتــر و راحتتــر ب

شــوید . یــا حــق

دانشگاه مان را بهتر بشناسیمدانشگاه مان را بهتر بشناسیم

توصیه نامه رشته روانشناسی
مریم جوان - ورودی 9۳

سام خدمت آن دسته از دانشجویانی که اهداف و آینده خودشان را در روانشناسی پیدا کرده اند.
امیــدوارم کــه همــه ی شــما موفــق باشــید و در ایــن مســیر بــه تمــام اهدافتــان برســید. حقیقتــی کــه هســت اینــه کــه 
در تــرم هــای اول بــه دلیــل اینکــه شــما هنــوز بــا فضــای دانشــگاه و فضــای درس هــای جدیــد آشــنایی زیــادی نداریــد و 
ســنخیت الزم رابــا مباحــث روانشناســی پیــدا نکردیــد نگــران نباشــید ایــن مشــکل تــا حــد زیــادی در تــرم هــای آتــی حــل 
خواهــد شــد ولــی اگــر بخواهــم بــه عنــوان یــک دانشــجوی تــرم آخــر روانشناســی بــه شــما راهنمایــی و توصیــه ای بکنــم 
تــا بادیــد بازتــری قــدم هــای اســتوار و محکــم تــری برداریــد از همــان ابتــدای کار دو درس مهمــی )آمــار و مباحــث اساســی 

روانشناســی( کــه تــا اخــر دوره ی کارشناســی بــه آن نیــاز داریــد را خیلــی خــوب یــاد بگیریــد.

 توصیه نامه رشته مهندسی نرم افزار
محمد عبدالی  - ورودی 9۵

اگــر بخــوام بــه طــور خاصــه بگــم، کار بچــه هــای مهندســی کامپیوتر)نــرم افــزار( ســاخت یــک نــرم افــزار اســت کــه شــامل 
2 بخــش اصلــی اســت:   ۱-تحلیــل و طراحــی    2-کــد نویســی 

کــه در بخــش اول بایــد تمــام پیــش نیــاز هایــی کــه بــرای ســاخت برنامــه الزم اســت را اســتخراج کــرد و بعــد تمــام آن هــا 
را بــا یکــی از زبــان هــای برنامــه نویســی پیــاده کــرد.درس هــای برنامــه ســازی، پایــگاه داده و مهندســی نــرم افــزار جــزء 
درس هــای بســیار مهــم و کاربــردی ایــن رشــته اســت کــه بایــد خیلــی خــوب آن هــا را یــاد گرفــت. عــاوه بــر ایــن رشــته 
کامپیوتــر بیشــتر از هــر رشــته ی دیگــه ای احتیــاج بــه تمریــن و مراجعــه بــه مرجــع هــای مختلــف دارد ، شــخص بایــد 

خــودش را همیشــه بــه روز نگــه داره تــا بتوانــد خــودش را بــا نیــاز هــای جامعــه و صنعــت ســازگار کنــد.

توصیه نامه رشته مهندسی عمران
محمد هادیان - ورودی 9۴

استاتیک پاس میشم؟! سوال تکراری عمرانیا
بســته بــه ایــن کــه کارنامــه شــما یــاد آورد ناپلئــون بــرای بقیــه دوســتان میشــه یــا نــه بایــد بگــم اگــر روی دروس اصلــی 
ریاضــی تســلط کافــی را نداریــن، بایــد مجــددا نگاهــی بــه جزواتتــون داشــته باشــین مخصوصــا قســمت مشــتق و انتگــرال در 
غیــر ایــن صــورت فکــر پــاس کــردن ریاضــی 1 نباشــین، البتــه تــا حــدودی در ریاضــی پیــش ایــن مطالــب یــاد آوری میشــه. 
یکــی دیگــه از درس هــای کــه ممکنــه شــما رو درگیــر کنــه فیزیــک1 هســتش ، شــناخت بیشــتر افــراد نســبت بــه فیزیــک 
بعــد از ایــن درس عــوض میشــه و مطالــب تــازه ای داخلــش ارائــه میشــه کــه شــما رو ملــزم میکنــه وقــت بیشــتری نســبت 
بــه بقیــه دروس بــراش بزاریــن. مطمئــن باشــید اگــر ایــن دو تــا درس ۳ واحــدی را بــا درک مطلــب حداقــل 70 درصــدی 

پشــت ســر بزاریــن خیلــی راحــت میتونیــن پایــه عمــران کــه اســتاتیک باشــه هــم پشــت ســر بزاریــن.

 تـوصیــه نــامــه های دانشجویان رشته های
گونــــاگــون بـــــــــرای جدیــــــد الـــــورودهـــــا

چرا دروس حقوق اساسی ، مدنی و جزا)عمومی،خصوصی( اینقدر سخت و پیچیده است؟
حقبقــت امــر اینســت کــه در تــرم هــای اول بــه دلیــل اینکــه ذهــن تــازه وارد فضــای حقوقــی شــده هنــوز ســنخیت بــا 
مباحــث حقوقــی پیــدا نکــرده، ایــن مشــکل در تــرم هــای بعــدی تــا حــد زیــادی برطــرف مــی شــود. البتــه ایــن مشــکل 
همانطــور کــه گفتیــم بطــور کامــل برطــرف نمیشــود و دلیــل آن نیــز گســتردگی ایــن ســه درس اســت زیــرا کــه میتــوان 
گفــت قانــون اساســی پایــه و اســاس تمــام قوانیــن دیگــر اســت و قانــون مدنــی و قانــون جــزا نیــز تقریبــا در تمــام امــور 
حقوقــی حضــور دارنــد و طبیعــی اســت کــه بایــد بــرای حفــظ نظــم اجتماعــی امــورات مختلــف زنگــی را چــه فــردی و چــه 

اجتماعــی را در بــر گیرنــد.

توصیه نامه رشته حقوق
 محمدحسن ورپشتی - ورودی 9۵ 

توصیه اول: همه دروس بخصوص این سه درس را کاما یاد بگیرید و ازهمان ابتدا خوب درس بخوانید.
توصیــه دوم: چــون تقریبــا هرتــرم ایــن دروس را دارید)حقــوق اساســی ســه ترم،مدنــی شــش تــا هشــت ترم،جــزا شــش تــرم( ســعی کنیــد مباحــث مهــم آن را در ذهــن طبقــه بنــدی 

کنیــد و بدانیــد بــرای رجــوع بــه مــواد قانــون بایــد کجــا دنبــال آنهــا بگردیــد.
توصیه سوم: برنامه ورزش و تفریح را داشته باشید تا ذهنتان خسته نشود و همچنین با حال خستگی مطالعه نکنید.

توصیه پنجم: با توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار)علیه السام( قدم در تمام امور زنگی و  وادی حقوق بگزارید. یا علی مدد                                                                               

نکته ی مهم دیگر: اکثر دروس روانشناسی مرتبط هستند)مثل:آسیب شناسی روانی، رشد و ...( پس از همین االن باید وجه تمایزشون را با دیگر مباحث تشخیص بدهید.
و نکتــه اخــر: اگــر بخواهــم روشــی بــه شــما بگویــم کــه از پــس تمــام دروس بخوبــی بربیاییــد و آنهــا را بــا خیالــی آســوده و آرام بگذرانیــد ایــن اســت کــه بــا همراهــی اســتاد و مــرور 
دروس پــس از تدریــس از بــار شــب امتحــان خــود کــم کنیــد چــون همیشــه خوانــدن درس هایــی کــه حجــم کمــی دارنــد راحت تــر ازحجــم ســنگینی از درس هاســت. ممنــون از اینکــه 

وقــت بــا ارزشــتونو بــرای خونــدن ایــن مطلــب گذاشــتید.
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توصیه نامه رشته دندانپزشکی
علیرضا امامی - ورودی 96

سام
اگه علوم پایه مزاحم خانوادگی دندون پزشکا نیست پس چیه؟!

علــوم پایــه، پایــه ای هســت کــه روی اون مــی ایســتید تــا قــد علمی تــون بلندتــر بشــه و وارد 
دریچــه دنیــای کلینیــک بشــید  :(

علــوم پایــه رو جــدی بگیریــد خصوصــا علــوم تشــریحیش رو . ولــی بدونیــد تــرم هــای اول 
ســبک تریــن تــرم هاســت و دســتتون کمتــر بــه کارهــای عملــی بنــده. اســاتید ،همــه کتــاب 
منبــع رو درس نمیــدن پــس یــادت باشــه یــک جــزوه از هــر درســی داشــته باشــی تــا آخــر 
تــرم بــه انــداره چهارتــرم دنبــال جــزوه نگــردی. نگــران بیوشــیمی هــم نبــاش. خدابزرگــه :( 

ولــی قــول بــده فکرنکنــی بیوشــیمی و یــا حتــی ویــروس و باکتــری اطاعــات عمومــی ان.
همشون حتی موقع ویزیت بدردت خواهند خورد. فعا یاحق 

توصیه نامه رشته صنایع غذایی
فاطمه زهرا شکوهیان - ورودی 9۵

دانشجوی عزیز
بــرای پیشــرفت بهتــر و بیشــتر در رشــته صنایــع غذایــی بهتریــن کار مــرور و دوره تمــام دروس 

در هــر تــرم قبــل از شــروع امتحانــات اســت.
ــق  ــا موف ــری یقین ــش ب ــده پی ــا 1۹ واح ــت 1۸ ی ــزی و مدیری ــه ری ــا برنام ــرم اول ب ــر از ت اگ
خواهــی شــد. اســاتید صنایــع غذایــی عمدتــا ســختگیر هســتند، بــرای موفقیــت در ایــن رشــته 
ــوی  ــی و ق فقــط نیازمنــد تــاش دوچنــدان هســتی! از نظــر اســاتید نگــران نبــاش همــه عال

هســتند. موفــق باشــی

توصیه نامه رشته پرستاری
جواد زهیری - ورودی 9۴

سام خدمت پرستارای گل و صبور آینده و سامت سازان جامعه.
پرســتاری درس شــاخ و ســختی نــداره ولــی همــه درســها تاحــدودی بهــم مربــوط میشــه و ایــن 
کــه فکــر کنــی اینــو پــاس کنــم دیکــه کاریــش نــدارم نیســت.. ) درســها ســخت نیســا فقــط 

همــت میخــواد بخونــی باعاقــه ( 
ولــی بــه عنــوان یــک توصیــه کوچیــک و دوســتانه بــه شــما دوســتانی کــه تــازه تــرم یــک را 
تجربــه میکنیــد اینــه ک درســهای بپوشــیمی و تشــریح و فیزیولــوژی درســهای ســختی هســتن 
و نیــاز بخونــدن بیشــتر و دقیــق تــر و روزانــه داره و چــون تــازه واردیــد ممکنــه یکــم اول کار 
ــدی  ــا درس رو ج ــن چندت ــتتون بیاد..ای ــها دس ــاب کار درس ــه و حس ــا رو بکش ــه ه ــز بچ ترم
ــن  ــید از ای ــده زده بش ــه نیوم ــد ک ــتری داره و نگذاری ــای بیش ــاده ه ــار افت ــون آم ــد چ بگیری
رشــته... مــن هیــچ وقــت بــه بقیــه و خــودم نمیگــم درســی ســخته و دوســت نــدارم بترســید 

توصیه نامه رشته معماری
احمدرضا دافعیان - ورودی 9۴

ایــن رشــته یکــی از زیــر شــاخه هــای فنــی مهندســی مــی باشــد، بــرای برخــی جدیدالــورودی 
هــا ایــن ســوال مطــرح میشــه کــه مگــه معمــاری نبایــد یــه رشــته ی هنــری باشــه ؟! پــس چــرا 
بــه اون »مهندســی« اطــاق میشــه کــه بایــد گفــت ، درســته کــه رشــته معمــاری یک رشــته ی 
هنــری هســت و بیشــتر درس هایــی کــه در اون مخصوصــاً درتــرم هــای اولیــه میخوانیــد حالــت 
هنــری و هندســی دارن ولــی ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کنیــم کــه شــما بــرای ابــداع ایــده ی 
خودتــون درســته کــه بایــد طراحــی قــوی داشــته باشــی ولــی شــما میخــوای کــه اون ایدتــون 
عملیاتــی و اجرایــی بشــه ، پــس بــرای اجــرای اون ایــده نیــاز بــه دروس فــنِ ّ ســاختمان داریــد 
کــه حداقــل بتونیــد ایدتــون را مطابــق بــا واقــع و عملیاتــی طراحــی کنیــد کــه از اینجــا متوجــه 
میشــیم کــه ایــن رشــته عــاوه بــر ُهنــر؛ )هندســه وتناســبات ومســائل زیبایــی شناســی( نیــاز 
بــه  َفــن ســاختمان و پیشــنیازهایش )ریاضیــات وآمــار و ایســتایی وســاختمان و...( داریــد،  پــس 
بــه ایــن دلیــل بــه ایــن رشــته »مهندســی« اطــاق میشــه و یکــی از زیــر شــاخه هــای فنــی 
مهندســی اســت . در پایــان ،در ایــن رشــته قطعــا هنــر و فــن دو رکــن اصلــی بــرای موفقیــت 

هســتند ، کــه بایــد تــوی دوتــاش توانایــی و مهــارت کســب کنیــد.

گفتار رهبر انقالب، امام خامنه ای )مد ظله العالی)
ــه ای  ــور، مجموع ــجویی کش ــه دانش ــب بدن ــش از غال ــا بی ــب ی ــم غال ــن می خواه م
متعّهــد و دارای احســاس مســؤولیت نســبت بــه آرمانهــای دانشــجویی باشــند. یکــی 
ــوم،  ــان س ــت و آرم ــی اس ــی عدالتخواه ــت؛ دوم ــم اس ــأله عل ــا مس ــن آرمانه از ای

ــت ــی اس ــی و آزادی خواه آزاداندیش

۱۳۸۲/۰۸/۱۵

چــون ایــن خــود تــو هســتی کــه یــک درس را هیــوال میکنــی بــرا خــودت یــا مثــل آب خــوردن حلــش میکنــی ومــن فقــط بشــون میگــم بشــینید از اول بخونیــد چــون همــش آســونه... 
االنــم بــه شــما عزیــزان میگــم اگــه از اول و همــراه اســتادها بخوانیــد هیــچ درســی ســخت نیــس و همــش لــذت بخشــه... )البتــه بگــم بهتــون اراده بــه خونــدن درســها کار هرکســی نیســتا( 
راســتی همیشــه از ســختی گفتــم، بگذاریــد از درس شــیرین اصــول و مهارتهــای پرســتاری و رفتــن بــه بیمارســتان بــه عنــوان یــک پرســتار تــازه کار هــم بگــم و یــاداور بشــم کــه لــذت و 

تجربــه ای کــه تــو اولیــن حضــورت بــه عنــوان یــک پرســتار وارد بیمارســتان میشــی رو هیــچ وقــت از یــاد نمیــره و شــیرینیش همیشــه زیــر زبونتــه..
بــه عنــوان یــک بــرادر بزرگتــر توصیــه میکنــم در کارآمــوزی هــا و بویــژه کار صبــور و مهربــون باشــید و از االن روحیــه گذشــت ، فــداکاری ، صبــوری و مهربونــی را در خودتــون زیــاد کنیــد 

و هنــگام کمــک بــه بیمــار فقــط کافیــه فکرکنیــد یکــی ازعزیزانتــون هســت و اونجاســت کــه باعــث میشــه بهتریــن کمــک و بهتریــن برخــورد را بــا ایــن عزیــزان داشــته باشــید.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان)
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