
 :دانشجوی گرامی

در دانشـگاه بهترین های جامعه جوان كشور جمع می شوند و انتظار می رود بهترین آداب ، رسوم  

و اخالق در آن رایج گشته تا انسان هایی وارسته، مدیر و مدبر تربیت گردند. خوابگاه های دانشجویی  

ت، یاری  . در این خانه باید همدلی، صفا، صمیمیخانه دوم دانشجویان محسوب می شودو دانشگاه، 

به یکدیگر جاری باشد و از همه مهمتر، امنیت جایگاه بسیار مهمی داشته باشد. چرا كه كسـب علم  

و دانش بدون وجود امنیت عملی نیست. لذا بر ماست برای رسیدن به چنین محیط پویا و با نشاطی  

 .تالش كنیم
 

لی رخ ندهد، اما همان طور  آرزوی ما این است كه در دوران تحصیل در دانشگاه برای شما هیچ مشک 

كه می دانید بسیاری از شکست ها و ناكامی ها به عدم رعایت نکته هایی كوچک برمی گردد. آنچه  

در ادامه پیش روی شماست بخش كوچکی از شناختی است كه بایستی در راه كسب آن تالش  

برای اینکه این مسیر    حراست دانشگاه به عنوان مشاور و حافظ امنیت شما در ابعاد مختلف،   .نمایید

 :را با سالمت و موفقیت طی نمایید نکاتی را یادآوری می كند

 
 

 ازدانشجویان عزیز نقاضا می شود : 

 
برای ایاب وذهاب خود حتی   .از سوارشدن به خودروهایی سواری که برای اولین باراست آنهارا می بینیدپرهیز نمایید*  

 .المقدور ازسرویس های دانشگاه استفاده نمایید

 .از سوار شدن به خودروهای غیر تاکسی یا تاکسی های بدون کد شناسایی خودداری فرمایید*  

 .در کنار خیابان وخارج از پیادرو،خیابان های خلوت ومکانهای ناامن بپرهیزید  بی مورد از تردد تنهایی و * 

 .نمی شناسید به شدت پرهیز نمایید را   حتی اشیاء از کسانی که آنها آشامیدنی و قبول خوردنی و از * 

دلسوزانه وارد   با طرح دوستی و به نرمی و زمان و به مرور با عنایت به اینکه دشمن برای انجام مقاصد خود کم کم و* 
 . شده عمل نماییدانتخاب دوست عجله نکرده وحساب  گرفتن و  در مورد  لذا می شود، 

 

 :دانشجویان گرامی
 

روی فلش وگوشی همراه خوداری فرمایید    هعکسهای خانوادگی ب"ازگذاشتن هرگونه اطالعات شخصی خصوصا  •
زیرا هرلحظه ممکن است با گم شدن یا سرقت رفتن وسایل شخصی شما این اطالعات به دست افراد نا اهل  

 سبب سوء استفاده قرار گیرد  بیافتد و

عمالی که  برابر تعارفهای دوستانه و تقدیم هدایای بی دلیل ، تشویق به استعمال دخانیات و مواد مخدر در مورد ا •

شاید باعث شود برخی از دوستتان را از   "نه  "بگویید گفتن  " نه "دور از شان و جایگاه شماست ، بی تعارف 

 دست بدهید اما هرگز پشیمان نخواهید شد 

 .از دادن شماره تلفن های غیرعمومی به افراد ناشناس خود داری کنید •



برخی اوقات تماس  .برای عموم جایز نیست، نباید فاش شودهرگونه اطالعات درون سازمانی که دانستن آن  •

 .گیرنده، اتفاق مد نظر را به صورتی که مخاطب تحریك شده و اطالعات بیشتری بدهد تعریف می نماید

 .صرف این که طرف تماس به شما یك شماره داد، دلیل صحت او نیست بلکه باید شماره را بررسی نمایید •

نده را به تماس تلفنی خودتان موکول کنید که ضمن اخذ شماره تلفن و چك کردن  دادن اطالعات به تماس گیر •

 .آن برقرار خواهید کرد

 

آن خاموشی که برای تو سالمت باشد، بهتر از گفتاری است که به 
 دنبالش برایت مالمت باشد

 
 

 تقویت امنیت در خوابگاه ها و دانشگاه
 

نید، حتماً درب اتاق را قفل نمایید و کلید اتاق را در مکان های شناخته  حتی اگر برای زمان کوتاهی اتاق را ترک می ک

 .شده قرار ندهید
از رها نمودن کیف و کتاب های درسی خود در کالس ها و محوطه خوابگاه، کتابخانه، دانشکده یا دانشگاه خودداری  

 .کنید
مراقبت نمایید و از آوردن اشیای گرانبها و پول بیش از نیاز  برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، از اشیاء با ارزش خود 

 .به خوابگاه خودداری نمایید

 .ترددهای مشکوک را به اطالع مسئولین برسانید
از ورود و دخالت در هرگونه اقدام غیر قانونی از قبیل عدم رعایت شئونات اسالمی، اخالقی و قوانین، ایجاد مزاحمت،  

ری و دعوای بین افراد و هرگونه مواردی که امنیت و سالمت محیط دانشگاه را سلب می  ایجاد رعب و وحشت، درگی

 .نماید، خودداری نموده و مراتب را به اطالع مسئولین برسانید
هرگز فرض نکنید برایتان اتفاقی رخ نمی دهد، پس هم اتاقی یا دوست خود را درجریان اینکه کجا و با چه کسانی بیرون  

 .بر می گردید قرار دهید، تا در صورت بروز هر اتفاقی، اقدام به موقع مانع بروز وقایع دردناک گرددمی روید و کی 
 
 

 خوابگاه و دانشگاه های حفاظتی در  توصیه 

 اعتنا نباشید. دهد، بی چه که در اطراف شما رخ می هرگز نسبت به آن   -1
  تفاوت نباشید. ر یا زندگی خود بیاطراف محیط کا های متفرقه در هرگز نسبت به پارک طوالنی مدت اتومبیل   -2

توانند متعلق به یك گروه  صورت طوالنی و نامعلومی در اطراف محل کار شما پارک شده باشند، می  هایی که به اتومبیل 
 متخلف، سارق یا حتی جنایتکار باشد. 

فرادی که اطمینان قطعی از او ندارید، قرار  هرگز کلیدهای محل کار، منزل، خودرو و سایر اماکن خود را در اختیار ا  -3
 ترین افراد(. ندهید )حتی نزدیك 



 های محیط زندگی و کار خود، از افراد متفرقه استفاده ننمائید. هرگز جهت تعویض یا تعمیر قفل   -4
 ها، رها نکنید. هرگز محیط کار و زندگی خود را بدون اطمینان از قفل بودن درب   -5
 یمنی محیط زندگی و کار خود غافل نشوید. هرگز از وسایل ا-6

های  های اطفای حریق، سنسورها، راههای ایمنی منزل و محیط کار خود مانند )سیستم همیشه نسبت به سیستم 
 توجه داشته باشید تا خدای ناکرده دچار عواقب آن نگردید. اضطراری و .... (  

 

اتاقی، نمادهای زندگی سالم همراه با   خوابگاه محل زندگی شماست و ضمن دقت در انتخاب هم

 .آرامش را در آن جاری سازید

 

 .در صورت مراجعه به منزل فامیل و عدم مراجعه شبانه به خوابگاه، قبالً مسئولین خوابگاه را مطلع نمایید *

مدیریت خوابگاه  در صورت بروز هرگونه مشکلی )نظیر اختالف با هم اتاقی، مشکالت تأسیساتی و ...( مراتب را به * 

 .گزارش نمایید

تقسیم کار از مشخصه های زندگی گروهی است لذا جهت جلوگیری از اختالف و ایجاد فشار روانی، در اتاق تقسیم   *

 .کار داشته باشید

قوانین و مقررات، به منظور رفاه حال شما و تامین نظم تهیه و تدوین شده اند، پس با رعایت هنجارها در بهتر شدن   *

 .ور به مسئولین کمك نماییدام

در صورت آوردن وسایلی از قبیل کامپیوتر و ... به خوابگاه مراتب را به اطالع مسئول خوابگاه رسانده و هنگام خروج  * 

 .نیز با مسئول خوابگاه هماهنگی نمایید تا مشکلی رخ ندهد

 .ع مسئول یا سرپرست خوابگاه صورت گیردهر گونه جابجایی اتاق ها، وسایل آن، افراد و...حتماً بایستی با اطال* 

 

حتی اگر برای زمان كوتاهی اتاق را ترک می كنید، حتماً درب اتاق را قفل نمایید و كلید اتاق را در  

 .مکان های شناخته شده قرار ندهید

 
 

 های حفاظتی در برخوردهای اجتماعی و حضور دیگران: توصیه 

 نسبش اطالع دقیقی ندارید، اعتماد نکنید.  هرگز به افرادی که از پیشینه و اصل و-1
 ها اعتماد نکنید. کنند، به ویژه غریبه هرگز به کسانی که بدون دلیل منطقی به شما ابراز عالقه می -2
های ناآشنا و خصوصی دیدار نکنید؛ زیرا افراد معموالً در  اگر با افراد ناشناس قرار مالقات دارید هرگز با او در مکان  -3

 شوند. تر مورد حمله واقع میکم مالء عام 
 تفاوت نباشید. هرگز نسبت به رفتار غیرعادی دیگران )سردی یا گرمی( نسبت به خود، بی -4

تواند حاکی از کدورتی باشد که قادر به بیان آن نیست یا شرایط مناسبی برای آشکار کردن آن فراهم  برخوردهای سرد می 
که بذر کینه و نفرت رشد نماید، سعی کنید از  دشمنی خواهد شد؛ لذا قبل از این نشده است. این کدورت تدریجاً مبدل به 

ربط بودن رفتار غیرعادی دیگران نسبت به خود مطمئن شوید. گرمی و ابراز عطوفت غیرعادی نیز ممکن است ناشی  بی
 از شکل گیری یك توطئه یا هدفی شوم باشد و ... . 

 ها نباشید. ع بیگانه و اعضای سفارتخانههرگز در پی برقراری ارتباط با اتبا -5



هرگونه ارتباط با اتباع بیگانه بدون اطالع مسوولین چه در داخل و چه در خارج از کشور، ممکن است شما را اسیر دست  
 های بیگانه نماید. اجانب و سرویس 

 هرگز از وسایل ارتباطی اهدایی از سوی افراد استفاده نکنید.   -6
های دسترسی به اطالعات شخصی یا ورود به حریم خصوصی افراد، اهدای وسایل ارتباطی مانند:  یکی از بهترین روش 

 باشد. دستگاه تلفن، نمابر، مودم، پرینتر، دستگاه کپی، گوشی موبایل و ... می 
 در حضور دیگران باز نکنید. های رمزدار خود را هرگز قفل   -7

توان اطمینان داد که ذهن افراد حاضر  های رمزدار باال باشد، باز هم نمی هر قدر سرعت عمل شما در باز کردن قفل 
توانند آن را به  های رمزدار، می بار نگاه کردن به نحوه باز کردن قفل خاطر بسپارد. افراد تیزهوش با یك   تواند آن را به نمی 

 خاطر بسپارند. 
 ها را به زبان نیاورید. قفل  های رمزدار، رمز هرگز در هنگام باز کردن قفل   -8

تواند مخاطرات جدی برای  آورند. این کار می های رمزدار رمزها را به زبان می بعضی افراد طبق عادت هنگام بازکردن قفل 
 راحتی از اعداد رمز مطلع گردد.  در برداشته باشد؛ زیرا در صورتی که افرادی در محیط حضور داشته باشند، به ها  آن 
 های شخصی خود را نزد افراد غیرمطمئن بازگو نکنید. گز نیازمندی هر   -9

توانند از این نقطه ضعف  ها می بازگو کردن نیازهای شخصی نزد دیگران ارائه نقطه ضعفی از سوی شماست که غریبه 
 سوءاستفاده کرده شما را مدیون خود نموده تا در مواقع نیاز از شما بهره کشی نمایند. 

های رمزدار  رمز قفل   عنوان  تاریخ تولد، شماره ماشین، سال تولد و ...( به   از اعداد مشخص مانند ) شماره تلفن، هرگز    -10
 خود استفاده ننمایید. 

 های خود را در جایی یادداشت نکنید. هرگز رمز قفل  - 11
کنند. این کار  در جایی نگهداری می   بعضی از افراد به خاطر عدم اطمینان به حافظه خود رمزهای خود را یادداشت کرده و

دهد؛ زیرا ممکن است این رمز بر حسب اتفاق در اختیار دیگران  شدت کاهش می  ضریب اطمینان و حفاظت شما را به 
 قرار گیرد. 

های اقتصادی و ... ، پول خود را  های خارجی و شرکتگذاری در بورسهرگز به امید انجام معامالت پرسود، سرمایه   -12
چه بسا ممکن است دوست صمیمی شما به اشتباه خود واقف نبوده   ترین دوست خود قرار ندهید.صمیمی ر اختیار حتی د

 و مغلوب نیرنگ افراد شیاد و گروه های گلدکوئیستی شده باشد. 
 های ضروری غفلت نکنید. خاطر سپردن شماره تلفن هرگز از به   - 13

های  های ضروری خود را مانند )شماره تلفن روابط عمومی وزارت اطالعات، فوریت تلفن همواره سعی کنید شماره 
ها  ن مورد نیازتان شد، به آ خاطر سپرده تا در مواقعی که دچار مشکل شده یا   پلیسی، اورژانس، آتش نشانی و ....( را به 

 دسترسی داشته باشید. 
 هرگز از مسائل عقیدتی غافل نشوید. - 14
گاه از ارتباط با خداوند غافل نشده و در کلیه امور از او یاری بجوئید. زیرا زندگی دنیوی بسیار پرپیچ و خم و مخاطره  هیچ 

 در این راه یاری نماید. تواند شما را  آمیز بوده و تنها او می 
 

 توصیه های حفاظتی در نگهداری اسناد و مدارک شخصی: 

 
 تفاوت نباشید. د و مدارک شخصی خود از محیط زندگی و کار بی هرگز نسبت به حمل وسایل و اسنا   -1



کاغذهای یادداشت و ... قرار داده و به همراه  برخی افراد در جیب، کیف و دیگر وسایل شخصی خود اسناد و مدارک یا 
 کنند. طور تصادفی به این اسناد دسترسی پیدا  گردد افراد دیگر به کنند. این کار موجب می خود حمل می 

 های متفرقه کیف اسناد و مدارک را از خود جدا نکنید. هرگز در محیط   -2
گردد، برخی افراد کیف و اسناد و مدارک خود را در محیط کار دیگران گذاشته و برای کارهای متفرقه،  بعضاً مشاهده می 

کنند که وسایل خود را از اطاق  می  کنند. در بعضی مواقع فراموش مانند رفتن برای رفع حاجت و غیره محیط را ترک می 
 دیگران بردارند؛ لذا هرگز اسناد و مدارک خود را در هیچ شرایطی از خود جدا نکنید تا دچار عواقب بعدی آن نگردید. 

 هرگز در مواقع غیرضروری اسناد و مدارک را به همراه خود حمل نکنید.   -3
را در داخل اتومبیل گذاشته و به خرید  ها  شته و گاهی اوقات آن بعضی افراد عادت به حمل اسناد و مدارک غیرضروری دا

تر  سنگینها روند. به همراه داشتن اسناد و مدارک همیشه مسوولیت افراد را نسبت به حامل آن کارهای متفرقه می یا 
د و مدارک خود را بازدید کرده  گردد، هر روز کیف اسنا نهاد می متصور است؛ لذا پیش ها نموده و خطرات سرقت برای آن 

 و مدارک اضافی را از آن خارج نمائید. 
 

 توصیه های حفاظتی در استفاده از تلفن: 

 هرگز تلفن همراه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.   -1
چنین اطالعات  هم کارت و تواند از سیم راحتی می  برداری بوده و دیگری به راحتی قابل کپی  سیم کارت تلفن همراه به 

 برداری نماید. ها، قرارها و ... ( کپی پیغام های ذخیره شده،  شماره ذخیره شده در آن ) 
گیرد، باید همواره هنگام  جا که اطالعات ذخیره شده در دستگاه تلفن همراه، بخشی در حافظه دستگاه قرار می ناز آ 

 عات ذخیره شده در حافظه گوشی را پاک نمایید. تعمیر گوشی تلفن همراه، اطالتعویض و فروش یا  
 هرگز از تلفن همراه افراد ناشناس برای برقراری ارتباط خود استفاده نکنید.   -2

در بعضی مواقع ممکن است شما نیاز فوری به برقراری تماس تلفنی داشته ولی چون دستگاه تلفن خود را در اختیار نداشته  
جا که شماره تماس در حافظه  ندارد، ممکن است از تلفن همراه دیگران استفاده کنید. از آن یا امکان تماس با آن وجود 
های  های عمومی مخابرات استفاده کنید، یا از تلفن همراه افراد مطمئن، کسبهگردد؛ لذا از تلفن تلفن همراه او ثبت می 

 حذف نمایید. المقدور پس از تماس، شماره را ثابت و ... استفاده نموده و حتی 
 هرگز به مکالمات تلفنی افراد ناشناس اعتماد نکنید.   -3

آوری اطالعات تخلیه تلفنی است که برخی افراد با تقلید صدا، غصب  های جمع ترین روش ترین و ارزان یکی از سریع 
ت از دیگران  های شغلی مختلف و ترفندهای بسیار جالبی اقدام به کسب اطالعا عنوان مراکز دولتی و موجه، پوشش

ای نیز ممکن است فریب خورده و ناخواسته اطالعات ارزشمندی را در  نمایند. مواظب باشید، حتی برخی افراد حرفهمی
 دهد. اختیار تماس گیرنده قرار  

 هرگز منوی »بلوتوث« تلفن همراه را در حالت فعال قرار ندهید. -4
های جدید تلفن همراه  باشد. گوشی ستفاده سیستم »بلوتوث« می سیم اصورت بی  یکی از امکانات انتقال اطالعات به

کنند. در صورت فعال بودن این قابلیت در تلفن همراه،  دارای این قابلیت بوده و از این طریق اطالعات خود را مبادله می 
با ارسال  برداری کرده یا توانند از اطالعات دستگاه تلفن همراه شما بهره متری از شما می  50افراد ناشناس تا فاصله 

 ویروس گوشی شما را دچار مشکل کنند. 
 

 



 های حفاظتی: سایر توصیه 

  

مهمترین انتخاب شما در دانشگاه، انتخاب دوست و هم اتاقی است زیرا هم اتاقی ها بیشتر ساعات شبانه روز را با هم  *   
هم اتاقی مناسبی پیدا کنند در ترم های بعدی از هم   زندگی کرده و در کنار هم هستند و اغلب افرادی که در ترم اول

جدا نمی شوند. تجربه نشان داده که دوستان خوب باعث رشد معنوی و درسی همدیگر شده ؛ دوست بد، زندگی خیلی از  
ب  دانشجویان را به تباهی و نابودی کشانده است به طور مثال ورود در مسائلی چون اعتیاد و یا معضالت اخالقی که موج

افت تحصیلی و حتی اخراج دانشجو از دانشگاه نیز گردیده است. پس تا دیر نشده اگر دوستان تان را انتخاب کرده اید  
تجدید نظر نمایید و اگر قصد انتخاب دوست دارید دقت خاص داشته باشید. چرا که افراد مغرض از ایجاد این دوستی ها  

 .به دنبال مقاصدی شوم هستند
 
باشید! دعوت های دوستانه خارج از دانشگاه بعضاً به مشکالت حادی مبدل می شوند که بیان آن در این مقال  مواظب   *

نمی گنجد. تمام فارغ التحصیالن که بیرون از دانشگاه هستند و روزی دانشجو بوده اند افسوس دوران حضور خود در  
ا دوستان خوابگاهی می تواند به نحو شایسته ای زمـینه  محیط دانشگاه را می خورند. بنابراین همنشینی و رفت و آمد ب

 .ارتباط شما را فراهم نمـاید، لذا مواظب باشید تا خدای ناکـرده وارد جریان ناخواسته ای نشوید
 
اردوهای تفریحی بدون مجوز دانشگاه ممنوع است. این اردوها بعضاً با برنامه ریزی های دوستانه انجام می شود و  * 

در صورت ایجاد حادثه یا مشکل، مبادی قانونی و انتظامی آن به عهده دانشجو   د.یچ مسئولیتی در قبال آن نداراه هدانشگ
توصیه می گردد از اردوهای علمی، تفریحی،   د. خود و یا خانواده دوستان خود باشبوده و باید پاسخگوی دانشگاه و خانواده  

 .فاده را بنماییدزیارتی که توسط دانشگاه برنامه ریزی می شود است

 

خوابگاه یك محیط اجتماعی متشکل از چندین هزار نفر دانشجو می باشد چنانچه در میان هر هزار نفر یك نفر هم با  * 
نیت سوء وجود داشته باشد. الزم است شما در حفظ روح، روان و حتی اموال خود از شر بداندیشان بکوشید و عالج واقعه  

 .را قبل از وقوع بنمایید

  

 گفتن "نه"هنر بزرگ 

 

رکت در میهمانی  * تعمال دخانیات و مواد مخدر، ـش ویق به اـس تانه و تقدیم بی دلیل هدایا، تـش در برابر تعارف های دوـس

ــارف  ــع ــی ت ــاســــت، ب ــه دور از شــــأن شــــم ــی ک ــال ــم ــورد اع ــا و در م ــه"ه ــد  "ن ــی ــوی ــگ  .ب

ت بدهید، اما  *  اید باعث شـود برخی از دوسـتان خود را از دـس هرگز آن پشـیمانی بزر  را به دنبال نخواهد گفتن نه ـش

ــت  .داشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د * اســـایی قبول نکنـی ـــن ل از شـ اس قـب ـــن اشـ ه و ـن اء را از افراد متفرـق ـــی ات و اشـ اـن ــتی، اـم ای پسـ ه ـه ـــت  .بسـ

در هنگام تماس تلفنی افراد ناشــناس اول اســم او را بپرســید، هرگز اســم یا شــماره تلفن یا اطالعات فردی خود و  *

 .ناشناس ندهید دوستانتان را به افراد

 


