
 یلیتکم نکات

 !ستین خوب دنیدو دانشجو دنبال*

 آوردند یم غرفه به زور به و یشوخ با رو یفرد میدید پارسال نکهیا کما! شد کینزد یشخص هب زور هب دینبا

 ای میبش کینزد اون به ما نکهیا دارد شخص به یبستگ! میباش شناس آدم! است بد شدت به شدت ب نیا و

 !باشد ازین یفرد به نسبت یتفاوت یب یکم گاها یحت دیشا! مینش

 !شود شتریب پیتا سرعت که دیبپرداز ییپاسخگو به انهیرا با انهیرا به یدسترس درصورت شود یسع*

 در حضور بر ملزم ها اپراتور و شود جادیا یزمان برنامه کی باشد، برخط نفر کی حداقل زمان هر نکهیا یبرا*

 .ستین خوب اصال روز شبانه ساعات در یخال نقطه داشتن. است خوب( حداقل) باشند ساعت آن

 :یگرید فرد ای یمرجع یدانشجو به مخاطب وندیپ صورت در*

 هیقض وقع ما و شود ثبت و شود تیوضع یریگیپ حتما دوما و دینکن فراموش اوال که! شود ادداشتی حتما

 !دیباش داشته پرونده خاص افراد یبرا*

 او در را ییمند عالقه ای دارد یخاص یمند عالقه ای پرسدیم یخاص سوال یکس که دیآ یم شیپ یموارد

 نام ثبت زمان مثال. دیکن یریگیپ مناسب زمان در تا دیکن ادداشتی را نیا د،یزنیم حدس و دیکنیم حس

 امتحانات نحوه درمورد سوال مثال حرم؛ به( ع) رضا امام مسجد یها اتوبوس حرکت ساعت مثال نور، انیراه

 ..... درمورد سوال ترم؛ انیپا

 :ها نام ثبت مهر، 91 تا 8*

 بپرس من از یاتیعمل دوم فاز

 .دیبد سوق کانال به سوال به پاسخ از پس*

 ها دانشجو با حداقل ترم کی تا داده هیرو رییتغ سواالت یزمان هیناح از گذر از پس حتما حتما دیبا کانال

 ....سال 4 ای سال کی شتر،یب یحت ای. دیایب شیپ

 چ! مسجد چ! جیبس چ! برسند مقصود سرمنزل به آن یاعضا تمام که شود لیتعط دیبا یدرصورت تنها کانال

 شده صرف وقت و المال تیب(...    ))شود داده وندیپ مربوطه انجمن در اعتماد مورد فرد به) یعلم انجمن

 !(مینکن پوچ را طرح نیا یبرا

 .دیکن ثبت هاییباال ترم با دیکنیم نکیل که رو ییهایورودمشخصات و روند پیشرفت  لطفا *



 ...( و خاص نکات هاشون،یعالقمند) حاتیتوض رشته، وجود، صورت در تماس شماره تلگرام، ید یآ ای نام -9

 تیوضع و

 «مشورت» ارسال -2

 (اطالعات ثبت) هیاول تماس -3

 هاییباال ترم با کردن نکیل -4

 ها یلیتکم التیتحص با کردن نکیل -5

 تیرضا و تیوضع یریگیپ تماس -6

 گاهیپا فرمانده به یمعرف -7

 ها یلیتکم التیتحص با مشاوره جلسه -8

 


