
 

 
 

 

 

 

 

 

تحصیل، تهذیب نفس و 
 پیشرفت جواانن است.   عامل اصلی  هس    ورزش  

 )مقام معّظم رهبری( 
 

 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

تحصیلی جدید را هب خدمت اساتید، کارکنان و دانشجویان     پس از حمد و شکر
ری از اگشیپه حضرت احدیت، فرارسیدن سال  گذا

لورود و خانواده اهی محترمشان تبریک و تهنیت رعض می نمامیی. همه ساهل با شروع ماه مهر و گرامی، بوژیه دانشجویان  جدیدا

تحصیلی جدید، حرکتی دوباره و رپ ارنژی آغاز
ر رد اریان اسالمی آغاز می شود. امید پیشرفت علمی و توسعه پای    رد مسیر سال  دا

تحصیلی جدید، دانشجویان زعزی 
داهی خود آن داریم رد طول سال  با استفاده از ظرفیت اهی علمی و   و  با تکیه رب توانمندیها و استعدا

ر خود را رد رعهص اهی علمی و فرهنگی جامع ژپوهش  هب   هی دااگشنه، رد محیطی رپ نشاط هب فعالیت علمی رپداخته و حضور حقیقی و تأثیرگذا

   اثبات ربسانند.

ری رد  همچنین سیستم  تالش است ات سالمت جسمی، روحی و روانی شما زعزیانحراست دااگشنه هب عنوان چشم بیدا
و 

با تکیه رب اصول و ارزش اهی اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی اریان حفظ و تأمین نماید. لذا ضمن تبریک  اداری را 

اطر شما زعزیان یادآوری موفقیت  و ویپستن شما هب خانواده زبرگ دااگشنهی، مواردی را هب منظور افزایش ضریب امنیت خ

 .می نمامیی



 

 ،با انتخاب  مهم ترین انتخاب شما در دانشگاه، انتخاب دوست و هم اتاقی است

دوست خوب شرایط بهتری را برای آسایش و نیز پیشرفت علمی و معنوی خود فراهم 

 سازید.

  ایجاد جو علمی و بحث و مناظره در بین دانشجویان بسیار پسندیده است اما

 ب باشید مباحثتان به منازعه بدل نشود.مراق

 هر عنوانی  بدون مجوز دانشگاه ممنوع  هر گونه اردوی دانشجویی تحت برگزاری

     انجامو بدون اطالع دانشگاه است. این اردوها بعضاً با برنامه ریزی های دوستانه 

و دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال آن که تبعاتی نیز برای دانشجویان دارد می شود 

 ندارد. 

  از آنجا که امکان سوء استفاده از تلفن های همراه دوربین دار وجود دارد و بـا

های توجـه به احتمال جا گذاشتن و گم شدن تلفن همراه، توصیه می شود عکس

خانوادگی و مسایل شخصی خود را در حافظه تلفن همراه نگهداری نکنید و در 

تواند صورت استفاده از اینترنت همواره بدانید که مطالب، نوشته ها و مکاتبات شما می

هنگام استفاده از سیستم های رایانه  به راحتی مورد سوء استفاده دیگران قرار گیرد.

ای و اتصال به شبکه اینترنت، موارد و نکات حراستی ازقیبل )حفاظت از اطالعات 

فزارهای ضد ویروس، نصب و نگهداری یک شخصی، نصب و نگهداری نرم ا

فایروال،انتخاب رمز عبور مطمئن و... را رعایت نمایید و اطالعات شخصی خود را 

 هرگز در شبکه های اجتماعی نگذارید.

 



 

 "در برابر تعارف های دوستانه و تقدیم بی دلیل  ؛هنر بزرگی است گفتن "نه

، تشویق به (بر عقالنیت شود باعث غلبه احساسات و عواطفکه ممکن است ) ،هدایا

استعمال دخانیات و مواد مخدر، شرکت در میهمانی ها و در مورد اعمالی که دور از 

شاید باعث شود برخی از  "نه  "گفتن بگویید.  "نه"شأن شماست، بی تعارف 

 .دوستانتان را از دست بدهید اما هرگز پشیمان نخواهید شد

  استادان و معلمان نه تنها سپاسگزاری از آنهاست باور داشته باشیم که احترام به

 به ارمغان می آورد. در زندگی بلکه برکات و توفیقات مبارکی را برایمان

 
 

  وگذارهای درون شهری و تفریح و شادی حق شماست اما مراقب باشید در گشت

برون شهری گرفتار مسائلی نشوید که دور از شأن شماست. تجربه نشان داده است که 

موادمخدر و روابط ناسالم پیامدهای زشت چنین گشت و  استفاده از دخانیات،

گذارهایی بوده است و آینده علمی، اجتماعی و خانوادگی فرد را تحت تأثیر قرار داده 

 ابل جبرانی داشته است.و پیامدهای غیرق

  جهت رعایت نظم، شئونات و آرامش دانشگاه با انتظامات دانشگاه که در همه

مراکز و واحدها حضور دارند همکاری الزم را بفرمایید و در صورت درخواست کارت 

 دانشجویی شما، با استقبال کارت خود را ارائه نمایید.

 ای دانشگاه استفاده نماییدذهاب خود حتی المقدور ازسرویس ه برای ایاب و. 

  ،از رها نمودن کیف و کتاب های درسی خود در کالس ها و محوطه خوابگاه

 .کتابخانه، دانشکده یا دانشگاه خودداری کنید

  برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، از اشیاء با ارزش خود مراقبت نمایید و از

خودداری ، محیط خوابگاه و غیره دانشگاهآوردن اشیای گرانبها و پول بیش از نیاز به 

 .نمایید

اولویت خود را پیشرفت تحصیلی قرار دهید. 

خانوادۀ شما منتظر شنیدن موفقیت های 

 علمی شمایند.



 

 را به اطالع مسئولین برسانید ) ترددهای مشکوک(مشکوک ارتباطات. 

  ،در صورت مشاهده هر گونه بی قانونی، عدم رعایت شئونات اسالمی و دانشجویی

یر فیزیکی، تخلفات بی اخالقی، ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت، درگیری فیزیکی و غ

    مشکله را دچار سالمت فضای عمومی دانشگااحتمالی و ... که به نوعی صحت و 

می نماید و یا امنیت دانشگاه را سلب می نماید، در کوتاهترین زمان به مسئولین 

 دانشگاه و حراست اطالع رسانی نمائید.

 دوست خود را  هرگز فرض نکنید برایتان اتفاقی رخ نمی دهد، پس هم اتاقی یا

درجریان اینکه کجا و با چه کسانی بیرون می روید و کی بر می گردید قرار دهید، تا 

 .در صورت بروز هر اتفاقی، اقدام به موقع مانع بروز وقایع دردناک گردد

  فراموش نکنید در عین حال که بایستی انسانی چند بعدی باشید اولویت اصلی با

 .ان بندی کارهای روزانه از درس عقب نمانیددرس است، پس یاد بگیرید با زم

  در مشکالت خود از مشاوره با مراکز ذی صالح نترسید، از معتمدین خود در مورد

 .کارها و برنامه های درسی خود مشاوره بخواهید

  برای مصون بودن از شرارت و مزاحمت و جلوگیری از بروز هر گونه مشکلی

 .ی تهدیدهای تلفنی قرار دهیدمسئولین را در جریان مزاحمت ها و حت

  ،دانشجویان عزیز مواظب باشید همواره به منطقی بودن، استقالل فکری داشتن

خوشفکر و خوش اخالق بودن و اشتهار به فعال علمی و فرهنگی بودن، شهرت داشته 

 و همواره تعامل سازنده ای با مسئولین دانشگاه داشته باشید.

 ،ل های امّا مواظب باشید گرفتار افراد و تشکّ دانشجو همواره باید سیاسی باشد

 سیاست باز و سؤ استفاده کننده از احساسات پاک دانشجویان قرار نگیرید.

   حراست دانشگاه به دور از هرگونه سیاست بازی با محور قرار دادن اصول مسلم

      نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، خیر و مصلحت دانشگاه و دانشگاهیان را 

 .خواهد و با هر عاملی که به این مهم آسیب برساند برخورد خواهد نمود می

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  وظیفۀ مجموهع دااگشنهیحراست دااگشنه همراه شماست. حفظ امنیت و سالمت روحی و روانی 

کالتتان رد کنار شمامیی. اصلی ماست. ما ربای رفع الزم هب یادآوری است ره گوهن اطالعاتی  مش

خوشحال می شویم خواسته اه، ی باشدهک رد اختیار حراست قرار می گیرد هب صورت کاماًل محرماهن محفوظ م 

                                            پست الکترونیکی: و  742-80012733تلفن: را از طریق  خود پیشنهاداه و ااقتندات 

Herasat@bonabu.ac.ir      .رید  با ما رد میان بگذا
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