
حرفدلیککهنهترمباگلترمها
 به به ترم اولی های گِل گالب! حال شما؟ احوال شما؟! می بینم که
 پیشوند اندک ترم بودن و دارید یدک می کشید. البته آش کشک
 خالتونه! تا بوده همین بوده.علی ای حال خواستم رفاقتی یکم

خصوصـی  گـپ    بزنیــم:
 اگه با سرویس دانشگاه اومدی پس بزار خیالت رو راحت کنم. سرویس
 هر روز سر ساعت های مشخص از مسیر معیني عبور میکنه؛ دیر و
 زود داره ولی سوخت و سوز هم داره متاسفانه. یه راه طوالنی رو سرپا
 ایستادن تو اتوبوس شلوغ راحت نیست. اگه خودتون پیگیر نباشید،
 دانشگاه مشکلی نداره تا آخر ترم رفاقتی چپیده بشید سرهم و از عطر

خستگــی   لـذت   ببـریــد.
 اگه خواستی از کالس بیرون بری اون دستت رو بنداز پایین! مدرسه
 تموم شد عزیزم! این “استاد اجازه”ای که وسط صحبتاشون میگی
 تمرکز استاد رو بهم میریزه بعدا واست بد میشه، دارم واسه خودت

میگــم   میدونــم   گنـاه   داری.
 نمی دونم خبر دارید که هر وعده غذاییتون رو باید از دو روز قبل رزرو
 کنید یا نه. تجربه ثابت کرده خیلی پیش میاد که گرسنه بمونید از االن
 به فکر باشید، تا مجبور نباشید تهش با یه غذای مونده ته یخچال

ســر   کنیــد.
 اگه میخوای درسات رو راحت تر پاس کنی گوشتو بیار جلو، آفرین
 آفرین. همین روز اول اون دانشجوهایی که خشاب سواالتشون رو از
 نحوه امتحان و نمره و درس دادن ُپر کردن، بشناس و خنثی شون
 کن. اینا همونایی هستن که تو مدرسه میگفتن “آقا اجازه مشقارو نگاه
نمی کنین؟” استادا خودشون هرچی الزم باشه میگن خیالت راحت.
 بابت مسافتی که تو گرما و با شکم خالی باید تا مسجد و سلف و
 باشگاه و پارکینگ طی کنید هم..... ما هنوز خودمون عادت نکردیم

پس با دوستاتون رفاقتی باشید که سختی راه کمتر بشه.

سالم دانشجو!
هستید نشریه این ویژه مخاطب شما

نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سالم
)ویـژه نامــه ورودی هـای جـدیــد(

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان
مهرمـاه 1401 - شـماره 83

روابطعمومـیبرادران:09150727356
روابطعمومیخواهران:09179009197
@ m o s t a g h e l h u

سالمسالمسالم
 سالم عرض می کنیم خدمت شما ورودی های جدید
 دانشگاه هرمزگان و تبریکی از اعماق وجود بابت

رهایی از فشار و استرس کنکور و نتایجش.
 بچه های انجمن اسالمی دانشجویان مستقل ورود

 شما رو به دانشگاه هرمزگان خوشآمد میگن. امیدواریم
 روزهای خاطره انگیزی رو در انتظار سرویس های
 وی آی پی، پیاده روی بین ساختمون های دانشگاه،
 شلوغی کتابخونه در روزهای امتحان و در آغوش

 خورشید که گرم تر از هرجای دیگه ای به ما می تابه، در
کنـار هم تجربـه کنیـم.

 و اما در مورد ما که پاتوقمون توی ساختمون هرمزه و
 اهداف خاص خودمونو داریم؛ اول برای رشد خودمون
 و بعد هم طبق اصل “تاثیرگذار بودن نه تاثیرپذیری”
 برای رشد و تعالی جامعمون گرد هم اومدیم. معتقدیم

 دانشجو نباید منفعل و بی تفاوت باشه و تشکیالت
 بهترین بستره برای اینکه کنار جهاد علمی، به رشد
 ابعاد شخصیتی مون بپردازیم و برای پیشبرد جامعه

تــالش کنیــم.
 جشن و همایش استاد برتر، جشن دخترونه، جلسات
 مطالعاتی و تریبون آزاد از برنامه های ثابت ماست.

 مناظـره، کارگاه هـای مهارتـی، مسابقـات فرهنگـی،
 اردوهای تفریحی-آموزشی، بررسی و تحلیل مسائل

روز ایران و جهان هم که خوراکمونه.
 انجمن پذیرای همراهی همفکری و حضور شما در
 راستای این فعالیت هاست. شما هم می توانید یک

مستقـلـی باشیــد.



رو نظرت مورد مکــان  بارکــد کافیه عزیــز! دانشجـــوی
بارگذاری گوگلمپگوشیت توی رو لینک و اسکنکین

بایش! داشته بهرتینمسریدسرتیس به تا کین

دانــشــــکـــدهمدیــریــــتوحســــابــــداری
)ساختـــمــــانابوریــحــــــــــان(

دانشکدهفینمهندیس)ساختمانهایخواجه
نصیــــــرطـــوســـــیوخــــوارزمـــــی(

دانشکــــــدهعلـــــوموفنــــوندریایـــــــی
)ساختـــــمانابــــنسینــــــــا(

دانشکــــــــدهعـــــلــــومانســــــانـــــــــی
)ساختمــــــانرودکـــیومولــــوی(

دانشکدهمهندیسشیمیونفـــت)ساختمان
هرمـــز(والبتــهدفرتوپاتوقبچههایمستقـــلی

دانشکــدهعلـــــومپایــــه)ساختمانفارابــــی(

دانشکـــــدهکشـــــاورزی)ساختمــــــانرازی(

معاونــــتدانشجــــویـــی)ساختمـــانهنگــــام(

معاونتآمـــــوزشوتحصیــــالتتکمیــــلــــی
)ساختمــــــاندانــــــش(

معاونــــــتفرهنــــگــــــیوحراســـت

سالــــــنهایفرهــــنــــــگ،هنـــــرواندیشـــه

خوابـــگــــــاهپردیــــــسپســـــران

خوابگاهپردیسدخرتان)فاطمیه(

خوابگـــــــاهامیــــــرآباد)الزهــــــرا(

مسجـــــدباقرالعلـــــومدانشـــگاه

سالـــــنغــــــذاخـــــوری)سلـــــف(

درمانــــگاهدانشــــگـــــــاه

بازارچــــــــــهدانشگـــــــاه

پارکبســـیــــــــجدانشــــــگاه

محــــــدودهبــــازاربندرعبــــــاس

درمـــانگــــــاهشبــــانــــــهروزی

کتابخانــــــهسطـــــــحشهــــــــر

کتابفروشــــیسطـــــــــحشهـــــــر

پارکبانــــوان)نزدیــــکبهخوابگــــاهامریآبـــــــاد(


