باسمه تعالی
آیین نامه برگزاری مراسم جشن دانش آموختگی
این دستورالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه در جهت حفظ محیط معنوی دانشگاه و رعایت موازین اخالقی و اسالمی و همچنین
تکریم مقام واالی دانشجو در مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان مصوب و ابالغ می گردد.
ماده: 1منظور از جشن دانش آموختگی ،مراسم برگزار شده متناسب با شأن و جایگاه دانشگاه و دانشجویان در پایان دوره تحصیلی
در دانشگاه می باشد.
ماده: 2برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان تمامی رشته ها به صورت تجمیعی و سالی  2بار در پایان دوره فارغ التحصیلی با
تولیت معاونت فرهنگی وامور دانشجویی ،بعد از تایید معاونت محترم آموزشی (نظر و تائید مدیران محترم گروه های آموزشی) در
کمیته اجرایی مصوب و برگزار گردد.
تبصره :1کمیته اجرایی جشن های دانش آموختگی مرکب از ریاست دانشگاه( به عنوان رییس کمیته) ،معاون دانشجویی فرهنگی
(بعنوان دبیر کمیته) معاون آموزشی یا نماینده ی ایشان ،مدیران محترم گروه های آموزشی ،مدیر و کارشناس امور فرهنگی،
مسئول روابط عمومی و نماینده ی دفتر نهاد رهبری و نمایندگان دانشجویان فارغ التحصیل بوده و وظیفه تصویب و تایید ریز
برنامه های اجرایی ،زمان و مکان برگزاری برنامه ،نظارت بر هزینه کردها و نظارت و هدایت کیفی جشن را بر عهده خواهد داشت.
ماده :3متقاضیان برگزاری جشن باید در خواست خود به همراه برنامه زمان بندی و سین برنامه ،سخنرانان و مدعوین شرکت
کننده در جشن را طی نامه ای به امور فرهنگی دانشگاه ارائه نمایند تا پس از تایید اجرا گردد.
ماده : 4شایسته است مدیر هر گروه آموزشی ضمن ایجاد هماهنگی الزم یک نفر از دانشجویان را به عنوان نماینده به صورت
مکتوب به ریاست اداره تعالی فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه معرفی نماید.
تبصره  :1انتخاب نمایندگان دانشجویان توسط خود فارغ التحصیالن صورت خواهد گرفت و تمامی دانشجویان شرکت کننده در جشن باید به
صورت مستند ،این موضوع را به اطالع اداره تعالی فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه برسانند.
تبصره :2نمایندگان دانشجویان نبایستی پرونده انضباطی و اخالقی داشته باشند.

ماده: 5نماینده دانشجویان می باید پس از دریافت آیین نامه و امضاء ،آن را به تایید مدیر محترم گروه آموزشی رسانیده و به امور
فرهنگی تحویل نماید.
ماده: 6از محل اعتبارات امور فرهنگی دانشگاه هزینه پذیرایی به طور مثال تأمین میوه به ظرفیت تعداد دانشجویان به همراه دو نفر
از اعضای خانواده ایشان تهیه شده و ما بقی هزینه های جشن دانش آموختگی از محل خود یاری دانشجویان خواهد بود .همچنین
دانشگاه نسبت به تامین فضای برگزاری مراسم و لباس فارغ التحصیلی اقدام نماید .
تبصره  :چنانچه دانشجویان قصد داشته باشند از افراد خیر برای کمک مالی بهره بگیرند باید افرادی که به عنوان حامی مالی
شناسائی می شوند مورد تائید دانشگاه باشند تا شأن و جایگاه دانشگاه و دانشجو مورد آسیب واقع نشود.
ماده : 7شایسته است مدیر محترم گروه آموزشی ،قبل از برگزاری جشن ،طی جلسه ای مفاد آیین نامه را برای دانشجویان شرح
دهد.
ماده: 8مکان برگزاری جشن با هماهنگی مدیریت فرهنگی و حراست دانشگاه انتخاب و می باید متناسب با حدود عرف دانشگاه و
شئون دانشگاهی باشد.
ماده: 9مکان برگزاری جشن باید دارای شرایط تعریف شده از طرف دانشگاه) پرچم جمهوری اسالمی ایران و پرچم دانشگاه علوم
پزشکی تربت حیدریه وتصویر امام و رهبری) و بدون تزئینات خارج از شأن و عرف محیط دانشگاهی باشد.

ماده :10کلیه دانشجویان ملزم به رعایت پوشش اسالمی منطبق با آئین نامه پوشش دانشجویان بوده و الزم است از هر گونه
پوشش زننده مانند حجاب ناقص ،ظاهرغیر متعارف و ظاهر پوشش غربی مانند کراوات و امثال آن اجتناب نمایند.
ماده : 11شرکت بستگان نزدیک ،دوستان و همکالسی های دانشجویان) با رعایت تعداد مصوب در جلسه) در مراسم جشن،
مشروط به رعایت موارد مندرج در ماده  10و پرداخت همیاری به تعداد ایشان مجاز خواهد بود.
ماده : 12در صورت عدم رعایت موارد مندرج در مواد  10و ، 11انتظامات دانشگاه از ورود افراد ممانعت خواهند نمود ،مسئولیت
تبعات ناشی از این ممانعت بر عهده دانشجو خواهد بود.
ماده  :13نفرات برتر هر رشته توسط معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه در جشن تقدیر خواهند شد ،همچنین از دانشجویان فعال
فرهنگی و ورزشی توسط معاونت دانشجویی فرهنگی تقدیر خواهد شد .و این موارد بعد از تصویب در کمیته اجرایی قابل اجرا می
باشد.
ماده  :14با توجه به تجمیع مراسم جشن دانش آموختگی کلیه رشته ها ،مسئولیت پوشش خبری و تصویربرداری مراسم جشن بر عهده روابط
عمومی دانشگاه می باشد.

ماده : 15نظارت بر جشن دانش آموختگی و اجرای این آیین نامه بر عهده معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد.
ماده : 16استفاده از هر گونه روال غیر معمول مانند موسیقی یا پذیرایی غیر متعارف که در شأن و مقام دانشجوی مسلمان و
دانشگاه اسالمی نمی باشد در این جشن مجاز نیست.
ماده : 17باتوجه به تامین لباس متحدالشکل دانش آموختگی توسط دانشگاه دانشجویان ملزم به پوشیدن این لباس می باشند.
ماده  :18در هنگام سوگند خوردن باید قرآن در دست راست و سوگند نامه در دست چپ قرار داشته باشد.
ماده :19سوگند نامه پس از قرائت توسط دانشجو امضاء شود و نزد دانشگاه باقی خواهد ماند.
ماده : 20هرگونه تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مقررات انضباطی بوده و قابل رسیدگی در شورای انضباطی دانشجویان
دانشگاه خواهد بود .
ماده : 21کارشناسان فرهنگی مربوطه موظف به اعالم موارد تخلف بر اساس روال قانونی ،قبل از اعالم فراغت از تحصیل دانشجو
می باشد .بدیهی است فارغ التحصیلی دانشجو تا زمان اعالم حکم متوقف خواهد بود.
ماده :22مسئولیت ایاب و ذهاب دانشجویان خوابگاهی به محل برگزرای جشن دانش آموختگی به عهده معاونت فرهنگی و دانشجویی می
باشد

این دستورالعمل در  22ماده در تاریخ 1400/06/27به تصویب شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه رسیده و از
تاریخ ابالغ الزم االجرا است.

محل امضا مدیر محترم گروه آموزشی

محل امضا نماینده دانشجویان محترم گروه

