
 ییپاسخگو درباره ینکات

 «سوال ثبت» فرم در را سوالشان دییبگو اند مانده معطل که یافراد به شودیم شلوغ غرفه که یزمان. 1

 .میکنیم امکیپ ای تلگرام شانیبرا را جوابش. سندیبنو

 .دیکن یریگیپ تا سندیبنو «سوال ثبت» فرم در دیبخواه آنها از دیدانینم را یسوال هر جواب. 2

. دیکن یمعرف هستند یخوب افراد ای دیشناسیم جیبس در که رشته هم ییباال ترم انیدانشجو به را نیمراجع. 3

 یبرا غرفه داخل یها یصندل از دیبده اجازه. دیکن مرتبط هم به را نفر دو و دیبگرد فرد آن دنبال همانجا

 .«ستندینا آفتاب ریز» و کنند استفاده نشستن

 کردن صحبت یبرا ای دیبرنگردان را تانیرو صحبت انهیم در( مهم. )دینیننش نیمراجع به ییپاسخگو موقع. 4

 .دینکن قطع را حرفتان یگرید کس با

 حتما حتما. ندیآ یم غرفه سمت به دانشجو یادیز تعداد سالن یخروج ییبازگشا از بعد اول لحظه در. 5

 (مهم اریبس. )باشند حاضر غرفه  داخل در ییپاسخگو یبرا نفر 5 حداقل حتما

 کتب) یتخصص سواالت ای...(  و رشته در ادگرفتنی یبرا الزم موارد رشته، یکار یفضا) یکل سواالت یبرا. 6

 یلیتکم التیتحص انیدانشجو با مشاوره گانیرا جلسه که «ارشد مشاور» طرح...(  و ها شیگرا د،یاسات رشته،

 در سوال عنوان به حداقل ای «مشاوره نام ثبت» ستیل در را اسمشان دیبخواه آنها از و دیکن یمعرف را است

 .سندیبنو «سوال ثبت» ستیل

 بهشون یکمک دیتونیم دیبپرس و دییبگو آمد خوش دیکنیم نگاه و ستندیا یم غرفه در دم که یافراد به. 7

 .دیبکن

 .دیبده تراکت کننده مراجعه هر به حتما. 8

 ادداشتی شودیم مطرح...  و هیتغذ خوابگاه، مورد در یا یصنف مسئله اگر. دیبده جواب یموضوع «هر» به. 9

 .میکن یریگیپ میکنیم یسع. میندار یتیمسئول ما دییبگو و دیکن

 .دیبخوان کانال یرو از را متداول سواالت. 11

 .نماند یخال عنوان چیه به عنوان، چیه به غرفه. 11

 .دینشو غرفه داخل به انیدانشجو نگاه کی یحت از غافل و دوستانتان با صحبت مشغول. 12


