
  توصیه هاي فرهنگی ویژه دانشجویان جدید الورود

اتاقی ها بیشتر ساعات شبانه روز  مهمترین انتخاب شما در دانشگاه، انتخاب دوست و هم اتاقی است زیرا هم .1
        اغلب افرادي که در ترم اول هم اتاقی مناسبی پیدا کنند در را با هم زندگی کرده و در کنار هم هستند و

همدیگر  تجربه نشان داده که دوستان خوب باعث رشد معنوي و درسی. هم جدا نمی شوند ترم هاي بعدي از
است به طور مثال ورود در مسائلی  شده و دوست بد، زندگی خیلی از دانشجویان را به تباهی ونابودي کشانده

. گردیده استافت تحصیلی و حتی اخراج دانشجو از دانشگاه نیز  چون اعتیاد و یا معضالت اخالقی که موجب
دارید دقت  اگر دوستان تان را انتخاب کرده اید تجدید نظر نمایید و اگر قصد انتخاب دوست پس تا دیر نشده

 .دنبال مقاصدي شوم هستند چرا که افراد مغرض از ایجاد این دوستی ها به. خاص داشته باشید
رهایی ناپذیر اعتیاد به انواع مـواد  بزرگترین خطري که امروز جوانان این مرز و بوم را تهدید می کند دام .2

می رود شما عزیزان در این موارد اطالعات خود را بیشتر نموده تا  انـتظار. مخـدر و مواد روان گردان است
نیز نسبت به عواقب  ک دانشگاهی، دیگران رادر این دام خانمان سوز گرفتار نشوید و به عنوان ی خداي ناکرده

 . شوم آن آگاه نمایید
دل می شوند که بیان آن در مب دعوت هاي دوستانه خارج از دانشگاه بعضاً به مشکالت حادي! مواظب باشید .3

بیرون از دانشگاه هستند و روزي دانشجو بوده اند افسوس  تمام فارغ التحصیالن که. این مقال نمی گنجد
      خوابگاهی  بنابراین همنشینی و رفت و آمد با دوستان. محیط دانشگاه را می خورند دوران حضور خود در

لذا مواظب باشید تا خداي ناکـرده وارد جریان  ا فراهم نمـاید،می تواند به نحو شایسته اي زمـینه ارتباط شما ر
  .نشوید  ناخواسته اي

بعضاً با برنامه ریزي هاي  این اردوها. اردوهاي تفریحی بدون مجوز ستاد اردوهاي دانشگاه ممنوع است .1
مشکل، مبادي  در صورت ایجاد حادثه یا. قبال آن ندارد دوستانه انجام می شود و دانشگاه هیچ مسئولیتی در

دوستان خود  عهده دانشجو بوده و باید پاسخگوي دانشگاه و خانواده خود و یا خانواده قانونی و انتظامی آن به
شود نهایت  ریزي می دانشگاه برنامه گردد از اردوهاي علمی، تفریحی، زیارتی که توسط توصیه می. باشد

 .استفاده را بنمایید
باید مواظب بود و . دهند اعتقادات برخی دانشجویان را هدف قرار می بعضی گروه ها به طور حساب شده، .2

مؤکد   تفکر ، تحقیق و انتخاب راه، سفارش هاي شرع مقدس اسالم بر. دوست را از دشمن تشخیص داد
شک یا شبهه اي در ذهن تان در مورد مسائل اعتقادي پیش آمد قبل از این  در این راستا هرگاه. نموده است

وارد سؤال و کارشناسان  ا تحت تأثیر مشورت هاي انحرافی قرار گیرد با خبرگان در دسترس یا باذهن شم که
    که فضاي معنوي آن  در دانشگاه و خوابگاههمچنین انس با نماز . مطلوب برسید جواب شوید تا به نتیجه

را با معنویت و صفائی  ایی و دوري از خانوادهاست؛ می تواند خیلی از دردهاي بی درمان حاصل از تنه بی نظیر
 .که دارد جبران و درمان کند

دخانیات و  در برابر تعارف هاي دوستانه و تقدیم بی دلیل هدایا، تشویق به استعمال: گفتن” نه“هنر بزرگ  .3
 .بگویید” نه“مواد مخدر، شرکت در میهمانی ها و در مورد اعمالی که دور از شأن شماست، بی تعارف 

گفتن نه شاید باعث شود برخی از دوستان خود را از دست بدهید، اما هرگز آن پشیمانی بزرگ را به دنبال نخواهد 
  .داشت

  با آرزوي موفقیت روز افزون شما دانشجوي گرامی


