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ورود به دانشگاه نقطه عطف زندگی بسیاری از نوجوانان پاکدامن این مرز و بوم است. هر یک از شما 
برای آمادگی کنکور تالش فراوانی کردید تا به این هدف نائل آمده اید، مقدمتان را گرامی می داریم.

معاونت دانشجویی دانشگاه به عنوان محل مراجعه بسیاری از امورات زندگی دانشجویی در خدمت 
شما عزیزان است و مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه بعنوان مکانی امن برای ارائه خدمات راهنمایی 

و مشاوره, اطالع رسانی و آگاهی بخشی از محیط جدید زندگی را از جمله وظایف خود می داند.
در این فصل جدید از زندگی ضروریست که عالوه بر آگاهی بخشی، دانشجویان مهارتها وتوانایی های 
الزم برای مقابله سالم و متنوع با مشکالت را داشته باشند تا در پرتو کسب دانش از سالمت جسمی 
و روانی خود محافظت کنند، این ویژه نامه با هدف اطالع رسانی از دانشگاه تهیه و تقدیم می شود.

دانشجویان عزیز به
 دانشگاه عالمه طباطبائی     

خوش آمدید

تاریخچه دانشـــــــــگاه عـالمه طباطبایی      ..........................................2
معرفی دانشکده های دانشگاه عالمه طباطبایی      ............................................2
آشنایی باکتابخانه مرکزی.........................................................................................4
مهارت ارتباط باهمساالن.........................................................................4
تحصیل در دانشگاه ...............................................................................................5
آشنایی با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه .....................................................5
آشنایی با اداره رفاه دانشــجویی دانشگاه ...................................................6
آشنایی با برنامه های تربیت بدنی دانشگاه.................................................6
آشنایــی با  برخی نکات آئین نامه نظام آموزشــی............................7
مدیریت مالــــــــی در زندگی دانشجویی......................................8

فهرست مطالب:

ورودی های کارشناسی
 1391    

توجه: ارائه خدمات مرکز مشاوره برای همه دانشجویان دانشگاه رایگان است.

اجمالی از شخصیت برجسته
  استاد عالمه طباطبائی 

عالمه طباطبایی، در 29 ذي الحجه الحرام 1321 قمری، سال 1281 شمسی در شهر تبریز متولد شدند. 
مرحوم عالمه طباطبایی خود می گوید: »وقتی ما وارد نجف شدیم، من نمی دانستم که چه درسی باید بخوانم و از چه کسی باید درس بگیرم. روزی آقایی دست به شانه من زد، برگشتم و دیدم سیدی است 
که تا آن تاریخ ایشان را ندیده بودم. سید از پدرم پرسد: شما محمد حسین هستید؟ ایشان هم خود را معرفی می کند آن آقا می گوید: شما آمده اید که درس بخوایند؛ اما احتمال می دهم که نمی  دانید چه 
درسی باید بخوانید و از چه کسی باید درس بگیرید؟« آن سید بزرگوار سپس به منزل عالمه طباطبایی می  رود و آنها را راهنمایی می کند. از این پس ارتباط عالمه طباطبایی با آن سید که مرحوم سید علی 

آقای قاضی بوده، شروع می  شود.

آثار برگزیده :
آثار حضرت عالمه نیز بسیار زیاد است که هم به عربی و هم به فارسی تالیف شده است، از جمله:

1. تفسیر المیزان: دربردارنده بحثهای اعتقادی، تاریخی، فلسفی، اجتماعی و... با تکیه بر قرآن کریم. این کتاب ثمره  ای کم نظیر از بیست سال تالش شبانه روزی عالمه است. وی سبک این تفسیر را از مرحوم 
قاضی آموخت و در قم عملی ساخت. المیزان یکی از مهم ترین تفاسیر قرون اخیر در بین مسلمین است 

2. نهایه الحکمه: این اثر برای تدریس فلسفه با توضیحی بیشتر، عمقی افزونتر و سطحی عالی تر تدوین شده است. بر کتابهای بدایه الحکمت و نهایه الحکمت شروح مختلفی نوشته شده است که از جمله بهترین 
کتابهایی هستند که درسده اخیر در  گستره فلسفه اسالمی نوشته شده است.

3. اصول فلسفه و روش رئالیسم: بینش عالمه پیرامون نظرات مادیون و ماتریالیست ها باعث فراهم آوردن این اثر گردید. این اثر با پاورقی های استاد شهید مرتضی  مطهری همراه است.
4. مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن.

5. بررسی های اسالمی:  مجموعه  ای است زّرین از مقاالت استاد که بسان دائره المعارفی از معارف ناب اسالمی جمع آوری شده است.
6. رساله انسان قبل از دنیا: در دنیا و بعد از دنیا، این کتاب که اکنون با نام »انسان از آغاز تا انجام« ترجمه شده است مباحثی مفید از عوالم سه گانه ماده، مثال و عقل مطرح کرده و پیرامون شبهات و دغدغه 

خاطر جوانان مطالبی بسیار مفید و الزم ارائه کرده است.
7.  دیوان شعر فارسی: مجموعه ای از اشعار چشمگیر و عمیق عالمه که طی سالیان متمادی سروده شده است.

حدود یک هفته مانده به رحلت عالمه، ایشان هیچ جوابی به هیچ کس نمی داد و سخن نمی گفت، فقط زیر لب زمزمه می کرد: » ال اله اال اهلل! » حاالت عالمه در اواخر عمر، دگرگون و مراقبه ایشان شدید شده 
بود  و مانند مرحوم قاضی این بیت حافظ را می خواندند و می گریستند:

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش               کی روی؟ ره زکه پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟!

سرانجام پس از 80 سال زندگی پرتالش، در 24 آبان 1360ش )18 محرم 1402ق(  روح پاک و الهی آن حکیم عارف و مفسر وارسته به دیار قدسی و ملکوت رهسپار شد .
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معرفی 
دانشکده های دانشگاه 

عالمه طباطبائی
 بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور دانشگاه عالمه طباطبائی در سال 1363  
هجری شمسی براساس مصوبه شماره 34/6448/39824 شورای عالی انقالب 

فرهنگی تاسیس شد.  

-1
  دانشکده ادبیات فارسی

معاون آموزش و پژوهش : دکترمیرحاجی

دانشکده الهیات و معارف اسالمی

معاون آموزش و پژوهش : دکتراسدی

دانشکده  زبان های خارجی

معاون آموزش و پژوهش : دکترتاج الدین

رئیس دانشکده زبان و ادبیات فارسی و سرپرست سایر دانشکده ها : 
دکتر عباسعلی وفایی   
مسئول آموزش :خانم جمیله ابوطالبی

مدیران  گروه:
مدیر گروه رشته فلسفه : دکتر محمد رضا اسدی

مدیر گروه رشته ادبیات عرب: دکتر علی گنجیان خناری
مدیر گروه رشته زبان انگلیسی:  دکتر محمد خطیب

 مدیر گروه رشته زبان فرانسه:  خانم دکتر مرجان فرجاه             
 مدیر گروه رشته زبان اسپانیولی: دکتر نجمه شبیری

 مدیر گروه رشته زبان مترجمی زبان انگلیسی:  دکتر حسین مالنظر      
مدیر گروه رشته علوم قرآن و حدیث: حجت االسالم محمد شعبان پور 

 مدیر گروه رشته ترکی استانبولی: دکتر سهراب رضایی       
مدیر گروه رشته معارف اسالمی: دکتر محمد حسین خوانین زاده 

مدیر گروه رشته زبان شناسی: دکتر محمد دبیرمقدم
مدیر گروه رشته زبان و ادبیات فارسی: آقای دکتر حسن زاده

آدرس وشماره تماس دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی: 
بزرگراه شهیدچمران – پل مدیریت - خیابان عالمه طباطبائی جنوبی 

کد پستی : 1997967556 
 تلفن: 88692345-9

2-دانشکده اقتصاد:

رئیس دانشکده : دکترعلی امامی میبدی 
معاون آموزشی : دکتر محمود عیسوی  

مسئول آموزش :خانم زینب حبیب اله زاده 
مدیران گروهها : 

مدیر گروه رشته  اقتصاد بازرگانی : دکتر سید محمد میرمحمدی 
مدیر گروه رشته اقتصاد نظری : دکتر عباس شاکری حسین آباد      

مدیر گروه رشته برنامه ریزی و توسعه اقتصادی : دکتر امراله امینی جزه 
مدیر گروه رشته آمار: دکتر نادر نعمت الهی

مدیر گروه رشته اقتصاد انرژی : دکتر مسعود درخشان نو
آدرس و شماره تماس دانشکده اقتصاد: 

خیابان شهید بهشتی - نبش خیابان شهید احمد قصیر - 

تاریخچه دانشـــــــــگاه عـالمه طباطبائی رئیس دانشگاه    
نام :  سید صدرالدین

نام خانوادگی :  شریعتی
مدرک تحصیلی :  دکتری

رشته تحصیلی :  تاریخ و تمدن ملل اسالمی
گروه آموزشی :  فلسفه تعلیم وتربیت

تلفن تماس دفتر:  
تلفن :   44737602  

فاکس:  44737604     

خالی بودن دل از کینه و حسادت از خوشبختی بنده است.                                           امام علی )ع(

                                                          معاونین دانشگاه  

نام و نام خانوادگی                                                                                                      سمت  

آقای دکتر عبداهلل شفیع آبادی )پست الکترونیکی  ashafiabady@yahoo.com(                   معاون آموزشی  

آقای دکتر رضا مراد صحرایی )پست الکترونیکی  sahraei@atu.ac. ir(                   معاون دانشجویی وفرهنگی 

آقای دکتر فریبرز درتاج )پست الکترونیکی  Dortaj@atu.ac.ir(                                         معاون پژوهشی 

آقای دکتر داود حسین پور                                                                             معاون عمرانی  

آقای دکتر عباسعلی رهبر                                                                                          معاون اداری ومالی                                                                                                    

                                                                مدیران واحدهای ستادی

                                                مدیران حوزه معاونت آموزشی  

خانم کلهرودی                                                                                             مدیر تحصیالت تکمیلی  

آقای دکتر غالمعلی چگنی زاده                                                   مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش  

خانم نیره زینلی                                                                                            مدیر خدمات آموزشی  

                                                 مدیران حوزه معاونت پژوهشی  

دکتر ابوالقاسم عیسی مراد                                                                                            مدیر امور پژوهشی  

خانم دکتر زهرا سیف کاشانی                                                                   رئیس کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد  

                                                 مدیران حوزه معاونت دانشجویی  

خانم دکتر کشگر                                                                                                     مدیر تربیت بدنی دانشگاه

آقای دکتر حسین سلیمی بجستانی                                                                 مدیر مرکزمشاوره و بهداشت

آقای ابراهیم نعیمی                                                                                        مدیر خدمات  دانشجویی

ــــویژه نامــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویژه نامــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آقای دکتر اشرفی                                                                                  مدیر امور فرهنگی
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کدپستی : 1513615411                   تلفن : 88726384-6   
3-دانشکده حسابداری ومدیریت :

رئیس دانشکده : دکتر جمشید صالحی صدقیانی
معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیالت تکمیلی :  دکترمقصود امیری

مسئول آموزش : خانم صدیقه مهرابی
مدیران گروهها : 

مدیر گروه  رشته حسابداری: دکتر علی ثقفی 
مدیر گروه  رشته مدیریت بازرگانی: دکتر سید علی اکبر افجه ای

 مدیر گروه رشته مدیریت دولتی : دکتر میر علی سید نبوی
مدیر گروه رشته مدیریت صنعتی:  دکتر لعیا الفت 
مدیر گروه مدیریت جهانگردی : دکتر مهدی کروبی

آدرس وشماره تماس دانشکد ه حسابداری ومدیریت :
خیابان ولیعصر - خیابان توانیر – خیابان نظامی گنجوی نبش کوچه هفت پیکر   

صندوق پستی : 6479-14155 -   تلفن88770011-14

4- دانشکده حقوق وعلوم سیاسی:

رئیس دانشکده : دکترسیدجالل دهقان فیروز آبادی
معاون آموزشی : دکتر حمید رضا علومی یزدی 

مسئول آموزش :خانم معصومه سوری
مدیران گروهها :

 مدیر گروه رشته حقوق بین المللی: دکتر محمد شمسایی 
مدیر گروه رشته حقوق : دکتر محمد رضا پاسبان 
مدیر گروه رشته علوم سیاسی : دکتر ابراهیم برزگر

مدیر گروه رشته روابط بین الملل : دکتر اصغر جعفری ولدانی
آدرس و شماره تماس دانشکده حقوق و علوم سیاسی:

   B2انتهای اتوبان شهید همت دهکده المپیک ساختمان 
صندوق پستی : 8477-14155  -  تلفن : 44737510-19

5-دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی: 

رئیس دانشکده : دکتر علی دالور
معاون آموزشی : دکتر حمید علیزاده

مسئول آموزش : آقای غالمرضا غفوریان
مدیران گروهها : 

مدیر گروه رشته کتابداری : دکتر عصمت مومنی
مدیر گروه رشته تکنولوژی آموزشی : دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

مدیر گروه رشته آ.پ و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی :  دکتر فرخنده مفیدی 
مدیر گروه رشته روان شناسی بالینی: دکتر محمود گلزاری

مدیر گروه  رشته راهنمایی و مشاوره : دکتر معصومه اسمعیلی
مدیر گروه رشته مدیریت آموزشی : دکتر حسن ملکی

مدیر گروه رشته تربیت بدنی : دکتر زهرا سلمان
مدیر گروه روان شناسی کودکان استثنایی :دکتر شهال پزشک

مدیر گروه رشته سنجش و اندازه گیری: دکتر علی دالور
آدرس وشماره تماس دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی : 

 ،B3انتهای اتوبان شهید همت دهکده المپیک ساختمان

صندوق پستی : 7619-14155       تلفن : 44737510-19
6-دانشکده علوم اجتماعی:

رئیس دانشکده : دکتر جعفر هزار جریبی 
معاون آموزشی : دکتر ابوالقاسم فاتحی

مسئول آموزش :خانم رقیه خدایی
مدیران گروهها :

 مدیر گروه رشته پژوهشگری اجتماعی: دکتر اردشیر انتظاری 
مدیر گروه رشته ارتباطات اجتماعی: دکتر رحمان سعیدی    

مدیر گروه  رشته مددکاری اجتماعی: دکتر طلعت اله یاری
 مدیر گروه رشته برنامه ریزی اجتماعی: دکتر محمد شیخی

مدیر گروه رشته مطالعات زنان: دکتر محمدحسین پناهی
مدیر گروه رشته تعاون و رفاه اجتماعی : دکتر سید سعید وصالی 

آدرس وشماره تماس دانشکده علوم اجتماعی: 
خیابان شریعتی – خیابان شهید داوود گل نبی ) کتابی( - نبش کوچه ناصری-قبل از میدان کتابی پالک11

کدپستی : 1544915113 -  تلفن :  22223001-5  

7-موسسه آموزش عالی بیمه اکو:

رئیس دانشکده : خانم دکتر آتوسا گودرزی
مسئول آموزش :خانم زهرا کرم لو

مدیران گروهها :       
مدیر گروه رشته بیمه اکو : دکتر رضا افقی               

آدرس وشماره تماس موسسه آموزش عالی بیمه اکو: 
خیابان خالد اسالمبلی- کوچه هفتم- پالک14              

 تلفن : 88725214  - 88725614

تاریخچه دانشـــــــــگاه عـالمه طباطبائی

پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است.

ــــویژه نامــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویژه نامــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تک مضرابها !
یه روز چرچیل در مجلس عوام سخنرانی داشت . یه تاکسی میگیره ، وقتی به محل میرسن ، 
به راننده میگه اینجا منتظر باش تا من برگردم . راننده میگه نمیشه ، چون میخوام برم خونه و 
سخنرانی چرچیل را گوش کنم . چرچیل از این حرف خوشش میاد و به راننده 10 دالر میده . 

راننده میگه : گور بابای چرچیل هر وقت خواستی برگردد.

روزی در یک مهمانی مرد خیلی چاقی سراغ برنارد شاو که بسیار الغر بود رفت و گفت : آقای 
شاو وقتی من شما را می بینم فکر می کنم در اروپا قحطی افتاده است برنارد شاو هم سریع 
جواب می دهد : بله من هم هر وقت شما را می بینم فکر می کنم عامل این قحطی شما هستید.



سال ششم /  شماره شانزدهم )ویژه نامه(/  زمستان 1391 /  8 صفحه 4
آشنایی با  کتابخانه مرکزی  دانشگاه

خیابان  آدرس:  به  مرکزي  کتابخانه  بر  عالوه  طباطبایي  عالمه  دانشگاه  حاضر  حال  در 
کارگرجنوبی، چهارراه لشکر،جنب پمپ بنزین، طبقه اول، مرکز آموزش نیمه حضوری دانشگاه 
منابع  کتابخانه ها  از  یک  هر  که  است.  دانشکده اي  کتابخانه  هفت  داراي  طباطبائی  عالمه 
عمومي)با توجه به سطوح آموزشي دانشکده و رشته  هاي  تخصصي مربوطه(و مورد نیاز هر 

دانشکده را نیز گردآوري مي نمایند. 
   

اهداف: 
هدف اصلي کتابخانه هاي دانشگاه گردآوري منابع علمي و آموزشي و اشاعه اطالعات در جهت 

تقویت برنامه هاي آموزشي، پژوهشي این دانشگاه است.
 

وظائف:  
• گردآوري منابع علمي و چاپي و الکترونیکي
• سازماندهي منابع علمي چاپي و الکترونیکي

• اطالع رساني به طرق مختلف
• مشارکت در طرحهاي ملي اطالع رساني و اشتراک منابع

• مکانیزه کردن فعالیت هاي کتابخانه اي جهت سرعت بخشیدن به ذخیره و بازیابي اطالعات
• آموزش مراجعین جهت استفاده صحیح و بهینه از مجموعه کتابخانه ها

مثل  اطالع رساني،  بین المللي  سیستم هاي  در  مشارکت  براي   مناسب  زمینه هاي  ایجاد   •
اینترنت   

طرح غدیر
مستقیم  دسترسي  ایجاد  براي  که  است  راهکارجدیدي  فراگیرکتابخانه ها  عضویت 
استفاده کنندگان به منابع کتابخانه هاي دانشگاهي طراحي شده است،براساس این طرح،اعضاي 
ازمحلي که به  هیأت علمي ودانشجویان تحصیالت تکمیلي وزارت علوم، تحقیقات وفناوري 
عنوان مبدأ براي آنهاتعیین شده است،یک کارت عضویت درطرح وتعدادي کارت امانت دریافت 
به  ازکارت عضویت مي توانند  بااستفاده  اعضاي طرح  مي کنند وبه عضویت طرح درمي آیند. 
کلیه کتابخانه هاي تحت پوشش طرح که به نام کتابخانه هاي مقصد شناخته مي شوند،مراجعه 
وازتمامي خدمات آنها درمحل استفاده کنند ودرصورت نیاز، باارائه هرکارت امانت یک جلد 
کتاب به امانت گیرند. کتابخانه مرکزي دانشگاه دراین طرح بعنوان کتابخانه مبدأ مي باشد 

وازواجدین شرایط عضومي پذیرد.

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی.                                                         فردوسی

!
ده توصیه حفاظتی مفید

1- بعد از استفاده از ایمیل خود، فراموش نکنید که حتماً از آن خارج شوید.
2- عکس و فیلم های شخصی خود را در ایمیل تان بار گذاری نگذارید.

3- عکس و فیلم های خود را در سایت های فیلتر شده قرار ندهید.
4- هر گونه تماس ، پیامک و ایمیل مشکوک را سریعاً به حراست دانشگاه اطالع دهید.

5- بر روی گوشی خود حتماً کد حفاظتی بگذارید. 
6- فلش مموری خود را حتی برای چند لحظه در اختیار افراد غیر قرار ندهید.
7- گوشی تلفن خود را حتی برای چند لحظه در اختیار افراد غیر قرار ندهید.

8- سعی نمائید بلوتوث خود را همیشه خاموش نگه دارید. 
9- صرفاً در اردوهایی شرکت نمائید که از طرف معاونت دانجویی برگزار می گردد.
10- در قالب ازدواج دانشجویی مراقبت نمائید تا در دام فریبکاران گرفتار نشوید.

ــــویژه نامــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویژه نامــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکی از مهم ترین ویژگی های زندگی دانشجوئی افزایش ارتباط و روابط اجتماعی است. اگر 
چه در گذشته نیز ارتباطهای اجتماعی خوبی داشته اید ولی باز هم دانشگاه و روابط اجتماعی 
مربوط به آن، چیز دیگری است. در دانشگاه مجبورید با افرادی از گوشه و کنار کشور آشنا شوید 

که اگر از هرکدام از آنها هم یک چیز بیاموزید تجارب زیادی به دست آورده اید. 
   از سوی دیگر ، زندگی دانشجوئی باعث می شود که برای انجام کارهای دانشگاهی خود دایم 
به مکان های مختلف رفته و با افراد مختلفی آشنا شوید. رفت و آمد از خانه به دانشگاه و ارتباط 
هائی که در طی این مسافرت ها شکل می گیرد  نیز دامنه ی روابط اجتماعی شما را وسعت می 
دهد . از سوی دیگر، شرکت در انجمن ها و برنامه های مختلف فرهنگی ، ورزشی ، هنری و ... 
نیز راه دیگری برای ارتباط اجتماعی شماست. نکته مهم این است که به خود فرصت می دهید 
تا رشد بیشتری کنید به خصوص اگر مهارت های ارتباطی و اجتماعی خود را تقویت کنید، نه 
تنها رشد بیشتری خواهید کرد بلکه از زندگی خود لذت بیشتری نیز می برید. انزوا، تنهائی، 
»نجوشیدن« با دیگران، زندگی شما را تلخ و سرد می کند. البته مسلم است که روز اولی که 
وارد دانشگاه می شوید باید به خودتان فرصت  دهید و انتظار زیادی از خود نداشته باشید تا 

این روابط شکل منسجمی به خود بگیرد
ارتباط در دانشگاه

   احتمالی کمی وجود دارد که در دانشگاهی قبول شویم که دوستان صمیمی در آن داشته 
هرچه  جدید،  های  دوستی  شروع  با  است  همزمان  دانشگاه  به  ورود   ، ترتیب  این  به  باشیم. 
دوستان بیشتر و فراوان تری داشته باشیم در زندگی خود موفق تر و شادتر خواهیم بود. چون 

کمتر احتمال دارد که تنها بمانیم 
   با این حال، اصولی وجود دارد که اگر آنها را رعایت کنیم می توانیم ارتباط های دوستانه خوبی 

در دانشگاه برقرار کنیم. این اصول عبارتند از :
- پیشداوری ها ، تعصب ها  ودیدگاه های قالبی را کنار بگذاریم. 

- در ایجاد دوستی پیشقدم باشید. 
- مهارت های ارتباطی و اجتماعی خود را افزایش دهید. 
- اختالف ها را بپذیرید و به آن جنبه ی ارزشی ندهید. 

ارتبا ط اجتماعی درخوابگاه
زندگی خوابگاهی جنبه های متعدد ومختلفی دارد مانند: برقراری ارتباط سالم با سایردانشجویان 
ومسئولیتها  وظائف  خوابگاهی،تقسیم  زندگی  درفعالیتهای  ها،مشارکت  اتاقی  هم  وبخصوص 

ومقابله بامشکالتی که درزندگی خوابگاهی پیش می آید..

راه حل هائی برای بهبود ارتباط با هم اتاقی ها: 
بهتر است از همان ابتدا با عده ای که قرار است هم اتاق شوید ، نشسته و راجع به آن چه باید 
رعایت شود گفتگو کنید. موضوعاتی که پیشنهاد می شود در چنین جلسات و نشست هائی با 

یکدیگر صحبت کنید عبارتند از : 
الف – موضوعات کلی و عام :

نظافت اتاق   •
تهیه و آماده کردن غذا  •

شست وشوی ظروف  •
خرید مایحتاج و وسائل  •

ب- تنظیم ساعت و زمان :
استراحت  •

مهمانی  •
مطالعه  •

تفریح ، گفتگو و بحث  •
ج- رعایت و اصول ایمنی :

   تعیین نکات مهمی که از نظر ایمنی الزم است مانند: قفل کردن در اتاق ، کشوها، چمدان ها، 
و یا این که شب ها در اتاق قفل باشد یا نه.

د- تعیین موارد خصوصی یا عمومی :
   یکی ازموضوعات بسیار مهم در میان هم اتاقی ها، مشخص کردن محدوده های شخصی یا 
عمومی است. هر انسانی به یک فضای خصوصی احتیاج دارد. به همین دلیل الزم است این 

موارد از ابتدا مشخص شود. 
استفاده از وسائل یکدیگر  •

تعیین حریم و فضای خصوصی  •
اطالعات و موضوع های شخصی  •

اطالع دادن به یکدیگر در مورد بیرون رفتن  •
نیاز به خلوت و تنهائی  •

   نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرداین است که مطالب باال قسمتی از موضوعاتی است 
که هم اتاقی ها نیاز دارند از ابتدای زندگی گروهی خود در مورد آنها با یکدیگر صحبت کرده 

و به توافق کلی برسند. 
لذا ممکن است موضوعات دیگری نیز باشد که الزم است با یکدیگر به توافق برسیم، لذا ممکن 

است موضوعات دیگری نیز باشد که الزم است بایکدیگر به توافق برسید.

مهارت برقرار ی ارتباط با همساالن
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ثمره تفریط و کوتاهی پشیمانی است و ثمره دوراندیشی سالمت.                                  امام علی)ع(

تحصیــل در دانشــــــــگاه
با آنکه زندگی دانشجویی محدود به تحصیل و درس خواندن نیست و دانشجویان باید در برنامه 
ها و فعالیت های مختلف اجتماعی، ورزشی و هنری نیز مشارکت فعالی داشته باشند و به رشد 
شخصیت و مهارت های فردی خود بپردازند، با این وجود، تحصیل و مطالعه یکی از برنامه های 

اساسی زندگی دانشجویی است.
در بسیاری از اوقات مشکالت تحصیلی دانشجویان ناشی از مسائل درسی نیست، بلکه ناشی از 
و  دوستان  با  ارتباطی  یا مشکالت  افسردگی  وجود  مانند   . است.  آنان  روانی  بهداشت  مشکالت 
همساالن. با این حال، هر چه دانشجو مهارت های تحصیلی و مطالعه بیشتر و قوی تری داشته باشد، 

با صرف وقت و انرژی کمتر به پیشرفت و موفقیت تحصیلی بیشتری دست می یابد.
ارائه اطالعات  برای اکتساب، نگهداری و  آنها  از  مهارت های مطالعه، فنون ویژه ای هستند که 
استفاده می شود. هر چه افراد مهارت مطالعه را بهتر بدانند و از آن به طور صحیح استفاده کنند، 

میزان پیشرفت تحصیلی آنان افزایش می یابد؛

تفاوت های تحصیل در دوره دبیرستان و دانشگاه
1. حجم باالی مطالب درسی

2. محوریت دانشجو و نه استاد در تحصیل
3. تأکید بر مشارکت  دانشجویان در آموزش

4. فقدان نظارت بر نحوة مطالعه دانشجو
5. نظارت نه چندان قوی بر حضور و غیاب دانشجو

6. تأکید بر کارهای عملی و تهیه مقاالت
7. ضرورت استفاده از متون غیر فارسی

8. متعدد بودن و یا پراکندگی متون و منابع درسی

مهارت مدیریت زمان
منظور از مهارت مدیریت زمان، مجموعه مهارت ها، ابزار و تکنیک هایی است که برای زمانبندی 
بهینه انجام خواهیم داد. در زندگی دانشجویی، وقت و زمان، اهمیت فوق العاده ای دارد و با توجه به 
تنوع فعالیت های دوران دانشجویی، ضروری است دانشجویان با مهارت مدیریت زمان آشنا شوند. 
بدون مهارت مدیریت زمان مناسب، احتمال موفقیت دانشجو در دانشگاه به شدت کاهش می یابد 
و برعکس، آشنایی و تسلط دانشجو بر این مهارت، موفقیت وی را در فعالیت های مختلف، چند 

برابر افزایش می دهد.
مهارت مدیریت زمان، مجموعه ای از فعالیت های مختلف است که در این جا، تعدادی از مهم ترین 

آن ها معرفی می شوند:
تعیین اهداف برای نیمسال تحصیلی

تهیه فهرست کارها
اولویت بندی کردن 
اصول برنامه ریزی

تجربه رایج بسیاری از دانشجویان، برنامه ریزی هایی است که به واقعیت در نمی آیند و معموالً 

خود، عاملی برای سرزنش و احساس شکست برخی از دانشجویان است. ایراد اساسی که در این 
برنامه ریزی ها وجود دارد آن است که اصوالً نه واقع بینانه، نه عملی بلکه بسیار ایده آلی تنظیم شده 
اند. واقعیت آن است که آنچه باید سرزنش شود، برنامه غیرواقع بینانه دانشجوست نه خود دانشجو!

ضرورت هدفمندی در زندگی :
»هدف، آن چیزی است که برای رسیدن به آن تالش و کوشش می شود«.

   هدف یعنی خواسته از پیش تعیین شده با تمام وجود. هدفی که با تمام وجودآن را نخواهیم یک 
رویا و هوس است. هدف تابلوی زندگی هر انسان است. هدف دانایی ها و آگاهی هایی است که مسیر 

کارها و نتیجه آن را مشخص می کند.
   به یاد داشته باشیم آینده مکانی نیست که آنجا می رویم ، آینده جایی است که ما آن را می سازیم 

، راههایی که به آینده ختم می شوند یافتنی نیستند بلکه ساختنی اند. 

نتیجه هدفمندی در زندگی :
- هدف در زندگی به زندگی جهت و معنا می بخشد.

- فرد هدفمند در زندگی پیشرو است.
- افراد هدفمند سالم تر ، جدی تر ، خوش برخورد تر هستند.

- افراد هدفمند دارای انگیزه کافی برای مبارزه در زندگی هستند.
- هدفمندی در زندگی باعث فعال شدن مکانیزمهای موفقیت ذهن میشود.

- هدفمندی درزندگی باعث سبک وروش کاری میشود.
- هدفمندی در زندگی احساس کامیابی به فردمی دهد.

زندگی موهبت و هدیه خداوند به ما است. اجازه نداریم زندگی را تباه کنیم. اجازه نداریم در فقر، 
ناامیدی، حسرت وافسردگی روزگار را بگذرانیم و در این دنیا بدون هدف، بدون آرمان و باری به هر 

جهت، زندگی کنیم.
مراقب گذر لحظه های ارزشمند عمر خود باشیم. لحظه لحظه های ارزشمند عمر مستحق این بی 
خیالی نیست. زندگی دکمه بازگشت ندارد. در زندگی هر چه را با تمام وجود بخواهی به دست می 
آوری.انسانهای هدفمند خود را باور دارند و اعتماد به نفسشان عالی است. هدف ها مقصدند و زندگی 

مسیر. تا مقصد معین نباشد، مسیر معنا ندارد.

پیشنهاد می کنیم نکات زیر را در برنامه ریزی خود لحاظ کنید:
1.در برنامه ریزی ها، واقع بین باشید

2.به ساعت زیستی خود توجه داشته باشید
3.کار در شِب آخر و لحظة آخر را کنار بگذارید

4.کارهای غیر ضروری را حذف کنید
5.برای خودتنظیمی از تقویم یا برگه استفاده کنید

6.به فعالیت ها و کارهای اضافه و غیر ضروری »نه« بگوئید
7.به خودتان پاداش بدهید و تشویق کنید.
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نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها حسب عنایت و دستور حضرت آیت اهلل خامنه ا ی )مدظله العالی ( با هدفی متعالی و در راستای ایجاد دانشگاه مومن و متعهد به هدایت الهی و در 
راستای تبیین ارزشهای اسالمی و تعمیق آگاهی های دینی و اعتقادی دانشجویان و دانشگاهیان و بر اساس مصوبه نهایی اسفند سال 1372 شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر ایجاد سازمانی 

جدید برای تحقق منویات معظم له ، وتشکیل گردید که در کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به انجام وظایف مصرح در اساسنامه می پردازد. 
نهاد نمایندگی در دانشگاهها در جهت نیل به این اهداف و وظایف الهی دو اصل مهم و اساسی را فراروی خود قرار داده است:

1- تاکید و تالش جدی بر حرکت زیربنایی و عمیق فرهنگی در راستای رشد و توسعه اندیشه ها و آگاهی های دینی و اسالمی دانشجویان و دانشگاهیان
2- ایجاد و تقویت روحیه تحرک و مشارکت فعال دانشجویان و دانشگاهیان درعرصه  فعالیتهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه و دانشگاهها

مسئول نهاد مقام معظم رهبری  در دانشگاه عالمه طباطبایی :
حجت االسالم و المسلمین مرتضی شهمیری 

معاون نهاد رهبری : حجت االسالم و المسلمین علی سلگی 
مدیر اجرایی و عامل ذیحساب نهاد رهبری : آقای رضا جدیدی

شماره تماس : 44737556 
فکس :44737557

  www.allameh.masjedun.com                                             : سایت نهاد رهبری
آدرس دفتر مرکزی نهاد رهبری :
دهکده المپیک ، سازمان مرکزی

آشنایی بانهاد   نمایندگی مقام معظم رهبری  در دانشـــــگاه 

آگاهی از برخی از تخلفات و مسائل انضباطی  دانشجویان 
که از سوی شورای انضباطی رسیدگی  میشود :

- رسیدگی به تخلفات عمومی دانشجویان 
- رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری 

- رسیدگی به تخلفات اخالقی و غیره
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داره رفاه دانشجویان دانشگاه همانند پل ارتباطی بین عزیزان دانشجو و صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده و شما می توانید به نسبت اعتبارات وامها و سایر امکاناتی 

که آن صندوق به این دانشگاه اختصاص می دهد از مزایای آن استفاده نمائید. 
با توجه به محدودیت اعتبارات ، وام های دانشجویی به دانشجویان مستعد و واجد شرایط و 

در حین تحصیل پرداخت می شود که الزم است اطالعات مختصری ارائه شود:

نحوه استفاده از تسهیالت رفاهی:
دانشجویان عزیز پس از ثبت نام و انتخاب واحد و همزمان با شروع کالسهای درس بر اساس 
دانشجویی  پرونده  تشکیل  جهت  ها  دانشکده  دانشجویی  امور  به  شده  اعالم  های  اطالعیه 
مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضا نامه وام تحصیلی و مسکن و غیره اقدام نمایند بدیهی است 
آئین نامه های اعطای وام دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویان به طور مفصل در تابلوی 
اعالنات آگهی خواهد شد.لذا دانشجو موظف است که قبل از تکمیل تقاضا نامه ، آئین نامه 
امور دانشجویی  به مسئول  بودن  به دقت مطالعه و در صورت واجد شرایط  را  های مذکور 

دانشکده مراجعه و تقاضا نامه خود را تکمیل و تحویل نمایند.
الزم به ذکر است همزمان با افتتاح حساب بانکی )تجارت کارت ( طبق مفاد آئین نامه صندوق 
رفاه ، دانشجویانی که از وام های صندوق بهره مند میشوند الزم است نسبت به تکمیل فرم 

تعهد نامه محضری ، مربوط به باز پرداخت وام ها اقدام نمایند.

مدت استفاده از وام ها :
برای دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر 8 نیمسال تحصیلی ، کارشناسی ارشد حداکثر 4 

نیمسال تحصیلی و دکتری حداکثر 8 نیمسال تحصیلی خواهد بود.
وام های ویژه دانشجویان دوره روزانه غیر شاغل و غیر بورسیه

1- وامهای تحصیلی و مسکن
2- وام ضروری

3- وام دانشجویان ممتاز و نمونه
4- وام ودیعه مسکن متاهلی 
5- وام بیمه خدمات درمانی

وام شهریه ویژه دانشجویان دوره شبانه:
دانشجویان شبانه پس از تکمیل پرونده دانشجویی و در خواست تقاضای وام برای هر ترم به 
صورت جداگانه می توانند بخشی از شهریه تحصیلی خود را به صورت وام با کارمزد 4درصد 
با پرداخت 10درصد از کل بدهی ما بقی را به صورت  تامین نمایند و در پایان تحصیالت 

دفترچه اقساط پرداخت نمایند.
شرایط و ضوابط باز پرداخت:

دانشجویان از تاریخ فارغ التحصیلی 9 ماه فرصت دارند تا نسبت به تقسیط بدهی تحصیلی 
خود با پرداخت 10درصد از کل بدهی اقدام نمایند . در غیر این صورت پس از گذشت 9 ماه 
، دانشجویان ملزم به پرداخت کل بدهی خود می باشند. الزم به ذکر است که دانشجویان 
مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در هنگام تسویه حساب ، نبایستی بدهی معوقه 

از مقاطع تحصیلی قبلی داشته باشند.
و  رفاهی  انواع تسهیالت  استفاده و شرایط  نحوه  از  بیشتر  اطالعات  دانشجویان عزیز جهت 
آشنایی با قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان به سایت www.swf.ir  مراجعه نمایند.

آیا میدانید که:
برای هر ترم که نیاز به وام دارید ، )از جمله وام تحصیلی یا شهریه ( باید درخواست جدیدی 

به امور دانشجویی دانشکده بدهید.
دانشجوی عزیز

بعد از قبولی در مقطع باالتر ، بالفاصله جهت تسویه حساب مقطع قبل ، به معاونت دانشجویی 
به  ملزم   ، قبل  مقطع  اتمام  از  ماه  با گذشت9  اینصورت  غیر  در   . نمائید  مراجعه  دانشکده 

پرداخت کل بدهی به صورت یک جا می شوید.

آشنایی با اداره رفاه دانشــجویی 
دانشگاه

آشنایی با برنامه های تربیت بدنی 
دانشگاه

بی شک رشد و بالندگی در هر زمینه ایی متکی به رعایت اصول علمی در آن حیطه است. برای 
درک ضرورت این موضوع ابتدا باید نگاه دقیقی به اهمیت ورزش در مسائل مختلف اجتماعی، 
و  کلیدی  سیطره  دانشگاهیان  اینکه  به  توجه  با  سپس  داشت  و...  سیاسی  اقتصادی،  فرهنگی، 

محوری  از دید علمی بر تربیت بدنی و ورزش کشور دارند به نقش برجسته آنها اشاره نمود.
برنامه ریزی و تصمیم گیری های کالن، توجه به تربیت بدنی و ورزش به  در فرایند مدیریت، 
عنوان یکی از محورهای مهم کشور بویژه از دیدگاه سالمت جسمانی و روحی-روانی، باید مورد 
بر  باشد. جمله مشهور» عقل سالم در بدن سالم « توجیهی  اندرکاران  توجه مسئوالن و دست 
این مدعاست. با گسترش ورزش در بین آحاد جامعه، نه تنها مردم از سالمتی جسمانی برخوردار 
شما  حال  شوند.  می  مند  بهره  نیز  روان  و  روح  سالمت  و  نشاط  شادابی،  از  بلکه  بود  خواهند 
و  دارید  اشراف  بدنی  تربیت  اهمیت  به  که  عزیزمان  آینده سازان کشور  و  ارزشمند  دانشجویان 
برای رسیدن به شادابی،  نمائید شایسته است  بر جامعه را کامال درک می  حاکمیت تکنولوژی 
نشاط و سالمت روح و روان از کوچکترین فرصت بیشتریت بهره برای سالمتی خودتان استفاده 
دانشجویان  کل  برای  دانشگاه  بدنی  تربیت  که  مختلفی  های  برنامه  به  خاطر  همین  به  نمائید. 
دانشگاه برنامه ریزی نموده نظر شما فرهیختگان را به آن جلب می نمائیم امید است اوقات فراغت 

خودتان را با مراجعه به مراکز ذیل پر نمائید:
برنامه های مختلفی در مجموعه ورزشی پردیس مرکزی همه روزه از ساعت 16,30 تا 21 برگزار 

می شود) والیبال ، بسکتبال، تنیس رومیز، بدن سازی، کشتی و تیر اندازی(
در سالن دانشکده ادبیات هفته ای دو روز به برادران اختصاص داده شده که با مراجعه به مسئولین 

مربوطه می توانید از والیبال، بسکتبال و فوتسال بهره مند شوید.
درسالن دانشکده اقتصاد برنامه بدنسازی و فوتسال و والیبال بر قار است.

در خوابگاه همت برنامه های ) والیبال ، بسکتبال، تنیس رومیز، بدن سازی، بدنسازی و فوتسال 
و بدمینتون(

در خوابگاه مطهری برنامه های )تنیس روی میز، بدنسازی، بدمینتون و فوتسال(
در خوابگاه سروستان برنامه های )تنیس روی میز، بدمیتون،  بدنسازی و فوتسال(

در خوابگاه سالمت  برنامه های )والیبال ، بسکتبال، ایروبیک، بدمیتون  و فوتسال برای خواهران (
در خوابگاهای شریعتی و حقانی و عضدی برنامه های )تنیس روی میز، بدنسازی و بدمینتون و 

شطرنج(برقرار است.
فرصت مغتنمی است که در جوانی، پویایی را قرین زندگی خود کنید.

ترامادول، مسکنی اعتیادآور
ترامادول یک ماده ضد درد برای درد های حاد یا مزمن با شدت متوسط تا نسبتا شدید است که تاثیر مستقیم خود را بر سیستم اعصاب مرکزی ) مغز و نخاع ( می گذارد.

ترامادول می تواند سبب وابستگی و اعتیاد شود.همانند سایر مواد ترامادول نیز سبب بروز اشتیاق و تمایل روانی و ایجاد حالت تحمل یعنی نوعی اجبار به افزایش میزان 
ماده جهت رسیدن به حالت نشئگی ، می شود.

مصرف همزمان این ماده با مشروبات الکلی، تریاک و مشتقات آن و همچنین داروهای آرامبخش نظیر اگزازپام، دیازپام، لورازپام و ..... بسیار خطرناک است چرا که سبب 
اختالل و کاهش شدید اعمال و کنشهای مغز و تنفس طبیعی می گردد.

نوجوانان را دریاب زیرا که آنان سریعتر به کارهای خیر روی می آورند.                       امام صادق)ع(
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تعاریف:

دوره: منظور دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است که به صورت روزانه، نوبت 
دوم، نیمه حضوری، طبق ضوابط مربوط برگزار می شود.

با  یا  و  رایگان  آموزش  قانون  از  گیری  بهره  با  دانشجو  که  است  آموزشی  شیوه  منظور  روزانه: 
عالی  آموزش  های  »مؤسسه«  از  یکی  در  به صورت حضوری  و  مورد(  )حسب  شهریه  پرداخت 

تحصیل می کند.  
با  و  رایگان  آموزش  از  مندی  بهره  بدون  دانشجو  که  است  آموزشی  شیوه  منظور  دوم:  نوبت 

پرداخت شهریه و به صورت حضوری، در دانشگاههای دولتی تحصیل می کند. 
آموزش نیمه حضوری: آموزشی است که بخشی از فرایند یادگیری، با استفاده از رسانه های 
نوشتاری، صوتی-تصویری و الکترونیکی انجام و تنها کالس های رفع اشکال به صورت چهره به 

چهره برگزار می شود.  
واحد درسی: مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 16 ساعت در طول یک 

نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب درسی ارائه می شود. 
دورة کارشناسی پیوسته: دورة تحصیلی است که پس از دورة متوسطه آغاز می شود و دانشجو با 
گذراندن 130 تا 140 واحد درسی و طبق برنامه درسی مصوب )حسب رشته، طرح پژوهشی یا 

پایان نامه را نیز شامل شود( به دریافت مدرک کارشناسی نائل می شود. 
گرایش تحصیلی: جهت گیری تخصصی در یک رشته تحصیلی است.  

براساس ضوابط و مقررات جاری، در  دانشجو: فرد پذیرفته شده ای است که در مهلت مقرر و 
»مؤسسه« ثبت نام می کند. 

دانش آموخته: فردی است که یکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان برساند و برابر 
ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کند. 

»اهم مقررات و آئین نامه های آموزشی دوره کارشناسی«

روزانه-شبانه )نوبت دوم(-نیمه حضوری 
1- هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و به انتخاب مؤسسه یک دورة تابستانی است 
و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دورة تابستانی شامل 

6 هفتة آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره است.  
2- دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند 

و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 6 واحد است. 
تبصره 1: اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می 

تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید. 
تبصره 2: در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل )کمتر از 10 

نباشد( و مشروطی تا 24 واحد اخذ نماید. 
تبصره 3: در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر 8 واحد درسی باقی مانده باشد، می تواند 

واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید. 
نیمسال  آخرین  )به جز  تحصیلی  نیمسال  هر  ابتدای  در  دانشجو  انتخابی  واحدهای   :4 تبصره 
انتخابی  واحدهای  باشد. در صورتی که  واحد درسی  از 14  نباید کمتر  دلیلی  به هر  تحصیلی( 
یا باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال، بنا به دالیل موجه و خارج از ارادة دانشجو)به تشخیص 
»مؤسسه«( به کمتر از 14 واحد درسی برسد، این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل 
در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، )اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی 
دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل 

دو نیمسال منظور خواهد شد(. 
باشد،      باقیمانده داشته  تنها دو درس نظری  از تحصیل  برای فراغت  3- در صورتی که دانشجو 

می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند. 
تبصره: در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید 

)با رعایت تبصره 3 بند 2( از 8 واحد درسی تجاوز نماید. 
4-  تحصیل دانشجو در هر زمان و فقط در یک دوره و یک رشته تحصیلی امکان پذیر است. 

تبصره: تحصیل همزمان دانشجویان »برگزیده علمی«، تابع ضوابط مصوب»وزارت« است. 
عهده  بر  اضطراری دروس  و حذف  اضافه  موارد حذف،  درباره  تصمیم  اتخاذ  و  ریزی  برنامه   -5

شورای آموزشی مؤسسه است. 
تبصره: در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و 

تأیید شورای آموزشی مؤسسه تا قبل از شروع امتحانات امکان پذیر است. 
6- حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کارشناسی پیوسته 5 )پنج( سال است.

7- حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است. 
تبصره: اگر دانشجو در درسی بیش از جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته 

باشد، با تشخیص شورای آموزشی مؤسسه، آن درس حذف می شود. 
انجام  فعالیت در کالس،  و  براساس حضور  در هر درس  دانشجو  پیشرفت تحصیلی  ارزیابی   -8

تکالیف آموزشی-پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می گیرد. 

آشنایــی با  برخی نکات
 آئین نامه نظام آموزشـی ) حتما بخوانید(

تبصره 1: مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است. 
تبصره 2: برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس نظری، الزامی است. 

9- معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست 
)20-0( می باشد. 

تبصره 1: دانشجویی که به نمره ارزیابی درس، تقاضای تجدیدنظر داشته باشد، می تواند ظرف 
مدت یک هفته از تاریخ اعالم نمره، تقاضای تجدید نظر کتبی خود را به اداره آموزش دانشکده 

یا واحد مربوط تسلیم کند. 
تبصره2: نمره درس پس از قطعی شدن، غیرقابل تغییر است. 

10- حداقل نمرة قبولی در هر درس 10 است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی 
نباید کمتر از 12 باشد. 

تبصره: دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های 
بعدی دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در 

معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد. 
11- چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال 
مشروط تلقی می شود. دانشجوی مشروط، در نیمسال بعد )جز در آخرین نیمسال تحصیلی( حق 

انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.
12- حداکثر نیمسال های مشروطی مجاز در دورة کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و 
در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل 
دانشجو 12 یا باالتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسال های بعدی 

مشروط نشود، به تحصیل ادامه دهد؛ در غیر این صورت، از تحصیل محروم می شود.  
13- دانشجو می تواند در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. 
14- دانشجویان مشمول تحصیل رایگان، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف 
درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند. 
15- عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی )بدون کسب اجازه از »مؤسسه«(، انصراف از 

تحصیل محسوب می شود. 
16- دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد، باید درخواست انصراف خود را به اداره 
آموزش »مؤسسه« تسلیم کند. این دانشجو مجاز است، فقط برای یک بار تا شروع نیمسال بعدی، 
تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف 

وی از تحصیل صادر می شود. 
17- دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش به 
رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان 

»مؤسسه« تغییر رشته یا گرایش دهد: 
الف( وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان »مؤسسه«. 

ب( کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در 
»مؤسسه« )در سال پذیرش(. 

ج( امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده. 
د( موافقت گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی مؤسسه. 

تبصره: دانشجو در هر دورة تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق، تغییر 
رشته یا گرایش دهد. 

18- به دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل 12 گذرانده باشد، حسب 
مورد مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی پیوسته ارائه می شود. 

تبصره: در صورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به 12 
برساند، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از دروس 
دوره، میانگین کل دروس خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند؛ در 

غیر این صورت از تحصیل محروم می شود. 

دل نوجوانان مانند زمین آماده است که هر بذری در آن افشانده شود می پذیرد.         امام علی )ع(
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سال ششم /  شماره شانزدهم )ویژه نامه(/  زمستان 1391 /  8 صفحه8

پسرها نعمت اند و دخترها نیکی. خداوند از نعمت ها سوال می کند و برنیکی ها پاداش می دهد                                                          
                                                                                                                            امام صادق )ع(

فصلنامة علمي تخصصي ذهن زيـبا

صاحب امتيـاز: مرکـز مشـاوره و بهـداشت روان 
دانشگاه عالمه طباطبائي

مدير مسئول: دکتر رضامراد صحرایی
سردبير : دکتر حسين سليمي

صفحه آرايی و گرافيک: ساناز صفردوست                             
همکاران اين شماره: پذیره هدایتی، زیبا عزیزی،

طاهره حسينی، فاطمه محمد صادق، سيدقاسم خامسی
انتشار: چاپخانه دانشگاه عالمه طباطبائي چاپ و 

از سه راه  باالتر  خيابان ولي عصر)عج(،  آدرس: 
اول طبقة   ،5 پالک  نادر،  کوچة  بهشتي،  شهيد 

تلفن تماس:   88709421 
رايانامه )ايميل(:

counseling_allame@atu.ac.ir  

مدیریت مالــــــــی در زندگی دانشجویی
کنیم  می  زندگی  خانواده  با  که  هنگامی 
متوجه چگونگی تامین هزینه های زندگی 
نمی شویم و ممکن است حتی به آن فکر 
خانواده  از  دوری  هنگام  اما  نکنیم.  هم 
دهند.  می  نشان  را  خود  ها  هزینه  این 
روزانه شامل خورد  زندگی  مخارج  تامین 
و خوراک، شست و شو و نظافت، مدیریت 
هزینه  بین  کردن  بندی  اولویت  و  مالی 
زندگی روزانه، هزینه کالس ها، برنا مه ها 
و فعالیت های مختلف، هزینه رفت و آمد 

و ... از جمله چنین مواردی است. 
که  یابد  می  اهمیت  زمانی  موضوع  این 
های  محدودیت  و  مشکالت  با  خانواده 
مخارجی  اینکه  از  یا  و  باشد  مواجه  مالی 
احساس  کنیم،  تحمیل  خانواده  بر  را 
به  و  باشیم  داشته  وجدان  عذاب  و  گناه 
همین دلیل مایل نباشیم از خانواده کمک 
بیشتری  مخارج  یا  کرده  طلب  بیشتری 
مهارت  از  یکی  کنیم.  تحمیل  خانواده  بر 
زمینه  این  در  را  ما  تواند  می  که  هایی 

کمک کند، مهارت مدیریت مالی است.
دانشجویی،  زندگی  شروع  که  آنجایی  از 
نیز  مستقل  زندگی  یک  شروع  حدی  تا 
هست بهتر است که مهارت مدیریت مالی 

را بیاموزید و تمرین کنید.

بدین منظور می بایست به نکات زیر 
توجه داشته باشید:

- به یاد داشته باشید که هر انسانی نیاز 
دارد مدیریت مالی صحیحی داشته باشد 
ها  هزینه  به  نسبت  درآمد  منابع  چون 

محدودیت دارند.
انسان  درآمد  معموال  باشید.  بین  واقع   -
برای همه خواسته های او کافی نیستند. 
بنابراین خواسته ها و نیازها را از هم جدا 

کنید و تمرکز خود را بر نیازها بگذارید.
- مخارج خود را برای یک ماه ثبت کنید. 
تا  کنید  تهیه  خود  مخارج  از  فهرستی 
شما  زندگی  های  هزینه  شود  مشخص 

چقدر است.
مخارجی  و  خود  زندگی  روزانه  مخارج   -
را که موردی و فصلی هستند، جدا کنید. 
مثال در شروع ترم هزینه های رفت و آمد 
و هزینه های خرید کتاب بیشتر  از طول 

ترم است.
- نقشه و طرحی برای درآمدها و مخارج 
بر اساس آنچه در مورد  خود تهیه کنید. 
مالی  منابع  دانید،  می  خود  های  هزینه 
چه  زمانی  چه  در  کنید.  توزیع  را  خود 
مالی  منابع  چه  دارد؟  وجود  هایی  خرج 

برای آنها دارید؟
- همیشه مبلغی پول برای موارد اضطراری 

و اورژانس کنار بگذارید.
روزانه  زندگی  مخارج  کاهش  برای   -
بهتر است با هم اتاقی ها و دوستان خود 
منظور  بدین  معموال  کنید.  مشترکا عمل 
یک »مادر خرج« تعیین می شود که خرج 
ها را یک جا انجام داده و بعد مخارج به 

اعضا تقسیم می شود.
که  آنجا  تا  یعنی  کنید.  عمل  متعادل   -
می توانید برای فعالیت های مختلف خود، 
منابع مالی کنار بگذارید. مثال قسمتی را 
هزینه  روزانه،  و  جاری  های  هزینه  برای 
منتظره،  غیر  های  هزینه  فصلی،  های 

هزینه های پوشاک و ...
- قسمتی از منابع مالی خود را برای برنامه های تفریحی و ذوقی کنار بگذارید.

- آینده نگر باشید. هنگامی که هزینه های فصلی خود را بدانید، می توانید بر طبق آن برنامه 
ریزی کنید. از قبل به فکر هزینه های فصلی مانند رفت و آمد، مهمانی ، خرید کتاب و ... باشید 

و از قبل شروع به پس انداز یا کار کنید تا دچار سردرگمی نشوید.
- در صورتی که مشکل مالی پیدا کردید، فورا کمک بگیرید. در این شرایط نزدیکان خود را در 
... کمک  و  مددکاری  رفاه،  اداره  دانشجویی،  امور  از خدمات  خانواده،  بر  عالوه  بگذارید.  جریان 

بگیرید. چون اگر دیر اقدام کنید، ممکن است مشکالت دیگری نیز پیدا کنید.
گذارند.  می  دانشجویان  اختیار  در  را  هایی  وام  معموال  دانشجویی  امور  خدمات  و  رفاه  اداره   -
اطالعاتی در خصوص این واحدها و شرایط وام آنها بدست آورید تا در مواقع لزوم بتوانید از آنها 

کمک بگیرید.
- در جستجوی کار باشید. بعضی از دانشجویان همزمان با تحصیل کار می کنند. بعضی از قسمت 
های دانشگاه، کارهای دانشجویی در اختیار دانشجویان می گذارد. در این زمینه اطالعات جمع 
آوری کنید تا در مواقع لزوم از آنها استفاده کنید. برخی از اساتید در پروژه ها و کارهای خود نیاز 
به همکاری دارند. از آنان راهنمایی و اطالعات بگیرید. این کار نه تنها منابع مالی شما را تقویت 

می کند، بلکه شما اطالعات زیادی را در مورد کارهای عملی و پروژه های علمی می آموزید.
- در بیرون دانشگاه بدنبال کارهای نیمه وقت باشید. تدریس خصوصی یکی از کارهای بسیار رایج 
دانشجویان است که با شرایط آنان از نظر وقت هماهنگی دارد. عالوه بر آن مقاله نویسی، ترجمه 
و ... بسیاری از کارهای نیمه وقت هستند که با شرایط دانشجویی شما هماهنگی دارند. در این 

زمینه فعال باشید، جوینده یابنده است. منفی بافی را کنار بگذارید.
- صرفه جو باشید. در فرهنگ ما صرفه جویی بسیار پسندیده است. صرفه جویی با خسیس بودن 

تفاوت دارد. بسیاری از هزینه ها را می توان با صرفه جویی کاهش داد.

در پی کاردانشجویی هستید ؟
دانشجویانی که عالقمندند در کنار تحصیل به کار دانشجویی نیز مشغول باشند میتوانند از دو 

طریق اقدام نمایند:
اگر در خوابگاه زندگی می کنید با مراجعه به مسئول خوابگاه درخواست کاردانشجویی نمائید 
کارهایی ازقبیل مسئول اموراتاق کامپیوتر،  مسئول اتوماسیون ، مسئول ارزاق ، مسئول واحد 
فرهنگی ، رابط مشاور ، مسئول تربیت بدنی ، رابط مرکز بهداشت ،کمک مسئول روز و شب و غیره 
. اما اگر دانشجوی تهرانی هستید با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده بر اساس توانمندیهای 

خود درخواست کارهایی از قبیل امور مربوط به کتابخانه ، فصلنامه  ، کانون هاو غیره  نمائید.

باز کن پنجره ها را، که نسیم
روز میالد اقاقی ها را

جشن می گیرد،
و بهار،

روی هر شاخه، کنار هر برگ،
شمع روشن کرده است. 

همه ی چلچله ها برگشتند،
و طراوت را فریاد زدند.

کوچه یکپارچه آواز شده است،
و درخت گیالس،

هدیه ی جشن اقاقی ها را،
گل به دامن کرده است

باز کن پنجره ها را ای دوست!
هیچ یادت هست،

که زمین را عطشی وحشی سوخت؟
برگ ها پژمردند؟

تشنگی با جگر خاک چه کرد؟
هیچ یادت هست،

توی تاریکی شب های بلند،
سیلی سرما با خاک چه کرد؟

با سر و سینه ی گل های سپید،
نیمه شب، باد غضبناک چه کرد؟

هیچ یادت هست؟
حالیا معجزه ی باران را باور کن!

و سخاوت را در چشم چمن زار ببین!
و محبت را در روح نسیم،
که در این کوچه ی تنگ،

با همین دست تهی،
روز میالد اقاقی ها
جشن می گیرد.

خاک، جان یافته است.
تو چرا سنگ شدی؟

تو چرا این همه دلتنگ شدی؟
باز کن پنجره ها را...
و بهاران را باور کن!
باز کن پنجره ها را...
و بهاران را باور کن!

شعر فریدون مشیری

باز کن 
پنجره ها را

چند توصیه بهداشتی
ـ از رها کردن دستمال کاغذي هاي مصرف شده در محیط خودداري کنید.
ـ با محافظت خود در مقابل بیماري آنفلوانزا از دیگران نیز محافظت کنید.

ـ به هنگام ابتال به آنفلوانزا و سرماخوردگي در منزل استراحت کرده و تا بهبودي کامل از 
حضور در مکانهاي عمومي و محل کار خود خودداري نمایید.

 ـ در زمان ابتال به آنفلوانزاو هنگام سرفه و عطسه از دستمال کاغذي استفاده کنید. چون 
ویروس ها مي توانند ساعتها یا روزها در دستمال پارچه اي زنده بمانند.

ـ در زمان ابتال به سرماخوردگي و آنفلوانزا از دست دادن و روبوسي با دیگران خودداري 
کنید.

ـ در صورتي که در اماکن عمومي به سطوح دست زده اید، بیني، دهان و چشم هاي خود را 
لمس نکنید. چون ویروسهاي آنفلوانزا از این طریق وارد بدن شما مي شوند.

ـ براي جلوگیري از انتقال عفونت به دیگران دستهاي خود را به خصوص پس از عطسه و 
سرفه با آب و صابون به طور کامل بشویید.

ـ به هنگام سرماخوردگي و آنفلوانزا تغذیه مناسب داشته و مایعات زیاد بنوشید.
ـ استرسهاي روحي سیستم ایمني بدن را ضعیف نموده و احتمال ابتال به سرماخوردگي 

را افزایش مي دهند.
ـ خواب کافي، دوري از استرس، تغذیه مناسب و ورزش، سیستم ایمني شما را در وضعیت 

مطلوبي حفظ نموده، آن را براي مبارزه با میکروبها آماده مي نماید.
 ـ در صورت تشدید عالئم آنفلوانزا یا سرماخوردگي از خود درماني پرهیز نموده و هرچه 

سریعتر به پزشک مراجعه کنید.
 ـ مصرف ویتامین C با تقویت سیستم ایمني بدن در پیشگیري و درمان سرماخوردگي 

مؤثر است.
ـ شستشوي مکرر دستها با آب و صابون یکي از راههاي پیشگیري از سرماخوردگي است.


