باسمه تعالی

ضوابط برگزاری جشن های دانشجویی :

درخواست تایپ شده برگزاری جشن بهمراه کنداکتور برنامه و اقالم مورد نیاز دو ماه قبل از برگزاری جشن توسط نماینده
دانشجویان به دفتر معاونت دانشجویی دانشکده ارائه گردد .در نگارش کنداکتور برنامه می بایست موارد زیر در نظر گرفته شود :
مجری  :صرفا از بین دانشجویان توانمند و یا کارکنان دانشگاه انتخاب گردد( .مجری ملزم به رعایت ضوابط جشن از قبیل پوشش
 ،نحوه صحبت و  ...می باشد )
موسیقی  :فقط از کانون موسیقی دانشگاه استفاده گردد( .حضور خواننده پاپ در کلیه مراسم ها ممنوع می باشد صرفا موسیقی
مجوز دار سنتی قابل قبول است )
تئاتر دانشجویی :می بایست از کانون تاتر دانشگاه استفاده گردد(.و ضمن موافقت دبیر کانون تئاتر،کارشناس مسئول کانونها در
حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی نیز می بایست محتوی و موضوع تئاتر را تایید نماید )
کلیپ  :با موضوعات دانشجویی و رعایت موازین اخالقی و دانشجویی ساخته و پخش شود و در هر جشن نهایتا  3کلیپ پخش
خواهد شد.
آیتم های مسابقات  ،خاطره گویی و شعرخوانی ،صندلی داغ با محوریت دانشجویی و رعایت شان دانشجو و دانشکده و
توسط دانشجویان برگزار گردد.
سخنران فرهنگی  :در صورت تایید معاونت دانشجویی دانشگاه می توان استادی خارج از این دانشگاه دعوت نمود.
مدعوین  :حضور دانشجویان همان رشته تحصیلی صرفا با دعوتنامه قابل قبول می باشد ( درجشن صفرآزاد صرفا دانشجویان همان
ورودی حضور خواهند داشت ).
اسپانسر :در صورتی که جشنی دارای حامی مالی است ضمن احداث غرفه ،می بایست دو بار توسط مجری برنامه عنوان گردد ویا
کلیپ معرفی با سقف زمانی محدود پخش شود  ،استفاده از تریبون جشن برای سخنرانی حامی مالی ممکن نیست( همچنین
قراردادی فی مابین نماینده دانشجویان و شرکت مربوطه می بایست منعقد گردد)
برگزاری جشن منوط به نظر موافق ریاست دانشکده و معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده خواهد بود.
کلیه آیتم های فرهنگی  ،هنری و کلیپ های جشن دو هفته قبل از برگزاری جشن توسط کارشناسان معاونت دانشجویی فرهنگی
دانشکده و دانشگاه مورد بررسی و در صورت لزوم بازنگری قرار خواهد گرفت.
دعوت از اساتید  ،مسئولین دانشکده بر عهده نماینده دانشجویان خواهد بود .
مسئولیت برقراری نظم و آرامش در تاالر در روز جشن (با نظارت حراست دانشکده )بر عهده نماینده دانشجویان و دانشجویان
انتظامات خواهد بود.
نماینده دانشجویان ورودی .....

معاونت دانشجویی فرهنگی
دانشکده پزشکی

