
  )مان دانشگاه بيرجندمركز مشاوره و در

  .سال جدي بگيريد
  تحصيلي اول سال نيمآموزشي مهم  رويدادهاي

o شهريور 23 :سالشروع نيم 

o مهر 3و  2، 1 :حذف و اضافه  

o 1398 دي 6تا  :حذف تكدرس 

o دي 13تا  آذر 30 :ارزيابي از كيفيت تدريس اساتيد  

o دي 12 :ها پايان كالس  

o بهمن 3تا دي  21 :امتحانات 
o   

 تحصيلي اول سال تعطيالت رسمي نيم

o اربعين حسيني :مهر 27 شنبه 

o ع( و شهادت امام حسن) ص( پيامبررحلت  :آبان 5 شنبهيك( 

o ع(شهادت امام رضا  :آبان 6 دوشنبه( 

o ع(حسن عسكري شهادت امام  :آبان 15 چهارشنبه(  
  

  

  
https://www.birjand.ac.ir/ccht 

شود؛ 

 در كارشناسي

دانشجوي مشروط كارشناسي در ترم بعد 

: تواند تحصيل كند

  
 ترم در كارشناسي

 يا سنوات بيش از حد مجاز 

درس بعد از شروع ترم؛ 

 .سال الزامي است

سال به 

12 

و دانشجو در آخرين 

   .از وظايف دانشجو است

  امتحانات  16  15  14  13  12
9  16  23  30  7  21  28  
  29  22  8  دي 1  24  17  10
11  18  25  2  9  23  30  
12  19  26  3  10  24  1  
13  20  27  4  11  25  2  
14  21  28  5  12  26  3  
15  22  29  6  13  27  4  

مركز مشاوره و در( 1398-99سال تحصيلي  اولسال 

سال جدي بگيريد ريزي را از شروع نيم برنامه: براي موفقيت
 نامة آموزشي چند نكته از آيين

شود؛ موجب حذف واحد مي يكالسجلسه غيبت  3بيش از : غيبت •

 .بين غيبت موجه يا غيرموجه وجود ندارد تفاوتيدقت كنيد 

در كارشناسي 14در كارشناسي،  12تر از  پايين معدل :مشروطي •

دانشجوي مشروط كارشناسي در ترم بعد  ؛در دكتري 16ارشد و  

است) واحد 14حداكثر (كمتر  مجاز به انتخاب واحد. 

تواند تحصيل كند هاي آموزشي كه دانشجو مي تعداد ترم :سنوات •

  ترم 9دكتري و  5ارشد  ، كارشناسي9سنوات مجاز در كارشناسي 
ترم در كارشناسي 2ترم مشروطي در كارشناسي و  3با : اخراج •

يا سنوات بيش از حد مجاز ) اعم از متوالي و متناوب(ارشد و دكتري  

درس بعد از شروع ترم؛  2حذف يا اضافه حداكثر  :حذف و اضافه •

سال الزامي است حضور دانشجو در دروس اضافه شده از ابتداي نيم

سال به  نيم  حذف حداكثر يك درس تا پايان :درس حذف تك •

 شرط حضور در جلسات درس و موافقت استاد

 6و دكتري  8ارشد  ، كارشناسي12كارشناسي : حداقل واحد •

12،  دكتري 12كارشناسي ارشد ، 20كارشناسي  :حداكثر واحد •

و دانشجو در آخرين ) به باال 17معدل (دانشجوي كارشناسي ممتاز 

 .تواند تعداد واحد بيشتري  اخذ كند مي سال تحصيلي نيم

  نامة آموزشي  اطالع دقيق از آيين

از وظايف دانشجو است...) نياز دروس، تعداد واحد و  پيش(

اَلّلهم اَْخْرِجنا من ُظلُمات الوهمِ و اَْكرِمنا ِبنورِ الَفهمِ، 
عَلينا اَبواب رحمتك و اْنُشرْ علَينا َخزائنَ 

  علومك، ِبرَحمتك يا اَرحم الراحمين

 پنج گام موفقيت را از ياد نبريد

، هدفموفقيت در تحصيل و زندگي نيازمند داشتن 
  .خدا است

  ما در دانشگاه كسب علم و روحيه
  جامعه است؛ 
  .اين هدف مهم شود

 حضور رأس ساعت و قبل از ورود استاد به كالس

 كالس

3  4  5  6  7  8  9  10  11  
6  13  20  27  4  11  18  25  2  

7  14  21  28  5  12  19  26  3  

8  15  22  29  6  13  20  27  4  

9  16  23  30  7  14  21  28  5  

  6  29  22  15  8  آبان 1  24  17  10

11  18  25  2  9  16  23  30  7  

  8  آذر 1  24  17  10  3  26  19  12

سال  تقويم نيم

 مطالعهدعاي 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

اَلّلهم اَْخْرِجنا من ُظلُمات الوهمِ و اَْكرِمنا ِبنورِ الَفهمِ، 
 اْفتَح منَ الّلهنا َخزائلَياْنُشرْ ع و كتمحر وابنا اَبَليع

علومك، ِبرَحمتك يا اَرحم الراحمين
  

پنج گام موفقيت را از ياد نبريد
موفقيت در تحصيل و زندگي نيازمند داشتن 

خدا است به توكلِّو  تالش، نظم، يريز برنامه
  

  وظيفه نتري اصلي

ما در دانشگاه كسب علم و روحيه ي وظيفهترين  اصلي
جامعه است؛   منظور خدمت به  علمي و توليد دانش به

اين هدف مهم شود  هيچ عاملي نبايد مانع رسيدن به
  

  آداب كالس
حضور رأس ساعت و قبل از ورود استاد به كالس -

كالس  خاموش كردن تلفن همراه قبل از ورود به -

 عدم ترك كالس هنگام تدريس -

3  2  1  هفته
6  30  شهريور 23  شنبه

7  31  24  يكشنبه

8  هرم 1  25  دوشنبه

9  2  26  شنبه سه

10  3  27  چهارشنبه

11  4  28  پنجشنبه

12  5  29  جمعه



  )قرص شب امتحان(اعتياد خاموش ) 4 
ها تجويز  ها كه از نظر پزشكي براي بيماري بعضي قرص

مانند بسياري از مواد (وند، ممكن است در كوتاه مدت ش مي
ها در  اثرات مثبتي داشته باشند اما مصرف آن) مخدر ديگر

و  ريتالين. شود دراز مدت موجب سوء مصرف و اعتياد مي
فردي  ممكن است. ها هستند از اين نوع قرص ترامادول

نداشته، اما يادتان  اي ارضهو ع بگويد من آن را مصرف كردم
. هاي متفاوت هستند ها و واكنش يت، افراد داراي حساسشدبا

راه احساسِ نگراني نكردن در شب امتحان و توجه و تمركز 
ريزي كنيم تا  برنامهداشتن، مصرف قرص نيست، بايد از قبل 

در شرايط سخت، آمادگي الزم براي مواجه با مشكالت را 
  ! ته باشيمداش

  درگاه اعتياد و سرطان: سيگار و قليان) 5 
علت اصلي ) خصوص قليان سيگار و به(مصرف دخانيات 
و از سوي ديگر اولين گام  العالج هاي صعب بسياري از بيماري

اما يادمان باشد ما  .اعتياد استسوي سوء مصرف مواد و  به
سياست ! حق به خطر انداختن سالمت ديگران را نداريم

عدم دانشگاه بيرجند در بخش بهداشت و سالمت عمومي 
 لق به دانشگاههاي متع مصرف سيگار و قليان در كلية مكان

لذا توصيه ما به شما عدم مصرف سيگار و قليان براي . است
  .تان است خود و دوستان  حفظ سالمتي

  !مراقب خودتان باشيد: گُل در كمين است  )6
ها است و معموالً باالترين ميزان ماده گُل از خانواده كانابيس

 هادر ميان انواع كانابيسگرداني به نام تي اچ سي را روان
تأثيرات منفي گل، معموالً  .جوانا و حشيش داردمانند ماري

تري از چندين برابر بيشتر از حشيش است و پتانسيل قوي
. يجاد توهم و اعتيادآوري داردحشيش در ا جوانا وماري

كاهش حافظه كوتاه مدت و ضعف در تمركز از جمله اثرات 
  .مصرف اين ماده بر سيستم اعصاب مركزي است

  

  

آسيب اصلي كه دانشجويان دانشگاه بيرجند را در سال 

) دي
 بي

را به افراد غريبه 
اگر مزاحم 
بهترين راه پاسخ ندادن است، حتي براي 
هيد از شما 

با  ،

تصميم براي آيندة زندگي و ارتباط با جنس مخالف از 
محيط دانشگاه امكان 
كند اما 
بايد مراقب باشيد در ارتباط با ساير افراد مورد سوء استفاده 
ز ايجاد و تعميق رابطة عاطفي، شرايط 

  

ي  نوعي ماده
) و با ظاهري شبيه باقلوا

اين ماده 
زا  ساير مواد توهم
د مصرف زياد آن و يا همراه شدن آن با ساير موا

آسيب اصلي كه دانشجويان دانشگاه بيرجند را در سال  6

  :تحصيلي گذشته تهديد كرده است
  

  تلفن همراه و فضاي مجازي) 1 
يجد يورود انيخصوصاً دانشجو( انياز دانشجو ياريبس

يعدم داشتن مهارت در استفاده از تلفن همراه آس ليبه دل
را به افراد غريبه  انت  نشمارة تلف        :باشد ادتاني نند؛يب يم

اگر مزاحم       .هاي ناشناس پاسخ ندهيدتماسبه      . ندهيد
بهترين راه پاسخ ندادن است، حتي براي : تلفني داشتيد

هيد از شما اجازه ند       .نكنيداعتراض هم تماس را برقرار 
،ديدُشدر صورتي كه تهديد       .عكس و فيلم گرفته شود

  .ما تماس بگيريد
  

  عاطفي گيريباج) 2 
تصميم براي آيندة زندگي و ارتباط با جنس مخالف از 

محيط دانشگاه امكان . هاي سنين دانشجويي است ويژگي
كند اما  ارتباط بيشتري را با جنس مخالف براي شما ايجاد مي

بايد مراقب باشيد در ارتباط با ساير افراد مورد سوء استفاده 
ز ايجاد و تعميق رابطة عاطفي، شرايط قبل ا! قرار نگيريد

  .طرف مقابل را ارزيابي و از صداقت او اطمينان حاصل كنيد

  !مواظب معجون بيرجندي باشيد) 3 
نوعي ماده» معجون خوسفي«يا » معجون بيرجندي«

و با ظاهري شبيه باقلوا(عنوان شيريني  زا است كه به توهم
اين ماده . ها به شما تعارف شود ممكن است در مهماني

ساير مواد توهمتر از ديتر و شد مراتب خطرناكتواند به  مي
مصرف زياد آن و يا همراه شدن آن با ساير موا. باشد
  . باشد) خفگي و سكتة مغزي(آور  تواند مرگ مي
  
  
  
  
  
  
  
  

  همراه هميشگي شما
هاي  ارتقاء سطح بهداشت رواني و پيشگيري از آسيب

 -حضوري /گروهي

هاي  ها و دوره كارگاه

 يي؛دانشجو معاونت

 )داشتمركز به

؛ و هنر ي،تيترب و علوم

 32254041: تلفن

؛ 2شعبة   خصوصي، مستقر در

هاي  در كلية خوابگاه

 مشاورهمركز سايت 

https://  

   هاي آموزشي

  .مراجعه فرمائيد
  سالمت شماست

ارتقاء سطح سالمت جسمي دانشگاهيان با ارائة 

هاي  پزشكي؛ كلينيك

ايمني و بهداشت محيط؛ رابطين 

مت هاي رفتاري پرخطر؛ طرح پايش سال

 .گردد كلية خدمات با تخفيف ويژه ارائه مي

  ؛روبروي سازمان مركزي

 مركز بهداشت

https://birjand.ac.ir/hct 

گردان مصرف همزمان داروهاي روان

،با مواد مخدر...) ترامادول، ريتالين و (  

خطر مسموميت شديد و يا حتي مرگ را 

.به همراه دارد  

همراه هميشگي شما : و درمان مركز مشاوره
ارتقاء سطح بهداشت رواني و پيشگيري از آسيب :هدف و خدمات

گروهي -فردي( مشاوره: رواني و اجتماعي با خدمات

كارگاه ي؛مددكار ي؛پزشك روان ي؛درمان روان ؛)غيرحضوري

 يتخصص  كتابخانه ؛ پژوهش؛انتشاراتآموزشي؛ 

معاونتآباد، جنب  شوكت سيپرد): يمركز( 1شعبة  �

مركز به( 32202166و ) مركز مشاوره( 20663220: تلفن

و علوم يشناس روان يها شهر، دانشكده: 2شعبة  �

 05632221634: تلفن

تلفن ؛جنب خوابگاه گلستان رآباد،يام سيپرد: 3شعبة  �

 )234داخلي (

خصوصي، مستقر درنيمه :همراهي تخصصكلينيك  �

  05632221634: تلفن

در كلية خوابگاه :يخوابگاه ه و مددكاريمشاور دفاتر �

 ملكي دانشگاه 

 مشاورة تحصيلي؛ : واحد ارتقاء تحصيلي �

سايت ثبت نام در : واحد همياران سالمت روان �

//:birjand.ac.ir/cchthttps: سايت وب �

 :واحد آموزش و پژوهش �

هاي آموزشيها و دورهجهت اطالع از كارگاه

مراجعه فرمائيد مابه وب سايت  مركز مشاوره و درمان
سالمت شماست  انديشة ما، :و درمان مركز بهداشت
ارتقاء سطح سالمت جسمي دانشگاهيان با ارائة  :هدف و خدمات

پزشكي؛ كلينيك دندان  پزشك عمومي؛ خدمات پرستاري؛: خدمات

ايمني و بهداشت محيط؛ رابطين  تغذيه و الغري، پوست و زيبايي؛ 

هاي رفتاري پرخطر؛ طرح پايش سال بهداشتي؛ مركز مشاورة بيماري

كلية خدمات با تخفيف ويژه ارائه مي. دانشجويان و كاركنان
روبروي سازمان مركزيآباد،  پرديس شوكت  :اطالعات تماس �

 05632202166 :تلفن

مركز بهداشتسايت ثبت نام در  :واحد همياران بهداشت �

 واحد پايش سالمت جسم �

https://birjand.ac.ir/hct: سايتوب �

 

 


