
)03/03/96مورخ (آموختگان پردیس هنرهاي زیبا شرکت در جشن دانشو ضوابطشرایط

تکمیل ودون نقص اطالعات، پر رنگ و خوانا برا نامثبتفرملطفأ ، در صورت تمایل به شرکت در مراسم-1
ارسال alumniart@ut.ac.irرایانامهبه08/02/96تا تاریخ حداکثر تصویر فیش بانکیهمراه بهتصویر آن را 

.عمل نخواهد آمد و امکان عودت پول واریزي نیز وجود نخواهد داشتصورت ثبت نام بهدر غیر این، نمایید

که الزامی استدر روز جشنو اصل فیش واریزي )کارت ملیشناسنامه یا (مراه داشتن کارت شناسایی معتبر ه-2
.ست به مسئولین مربوطه تحویل گرددبایمی

.باشدبدون ارائه مدارك خواسته شده امکان حضور فرد در جشن میسر نمی: 1تذکر 

،آموختگی، کارت تغذیهلباس دانش، فیش واریزي، دریافتشناسایی معتبرآموختگان براي ارائه کارت دانش-3
فته و به در دانشکده هنرهاي تجسمی حضور یا10:30تا9بایست از ساعت مینامه و دریافت میثاقکارت همراه 

. مسئولین ثبت نام مراجعه نمایند

در کارگاه ارشد 12:30تا 9از ساعت اي کیفیت آتلیهباآموختگان یادگاري ویژه هر یک از دانشعکاسی -4
.شدنقاشی دانشکده انجام خواهد 

.در برنامه حضور داشته باشندحجاب اسالمی کاملخانم ها با خواهشمند است: 2تذکر 

و نگارخانه تجسمی براي تعویض آقایانبراي تعویض لباس دانشکده هنرهاي تجسمیچند رسانه ايسالن : 3تذکر 
.شودانجام می10:30تا 9که از ساعت در نظر گرفته شده استها خانملباس 

.در سلف سرویس دانشجویی پردیس هنرهاي زیبا انجام خواهد شد14تا 13:15پذیرایی ناهار ساعت -5

جلوي سر درب 14:30ساعترأس ) عکاسی گروهی(یادگاري دسته جمعی مقابل سر در دانشگاه و فیلمعکس-6
.اصلی دانشگاه انجام خواهد شد

.هنرهاي زیبا برگزار خواهد شددر تاالر شهید آوینی پردیس 16مراسم رأس ساعت -7

آموختگان ها برعهده دانشهاي تعیین شده الزامی بوده و مسئولیت عدم رعایت آنحضور افراد در زمان: 4تذکر 
.باشدمی



معرفی شده در فرم ثبت نام در نمحدویت فضاي تاالر شهید آوینی، خواهشمند است فقط مهمابه علت: 5تذکر 
.بعمل خواهد آمدبدیهی است از ورود سایر افراد به تاالر ممانعت . جشن حضور یابند

.پایان برنامه انجام خواهد شدشیرینی درپذیرایی چاي، شربت، میوه و -8

. نسبت به تحویل لباس اقدام نمایند19بایست پس از پایان مراسم و حداکثر تا ساعت دانش آموختگان می-9

در شهریورماه سال نیزمراسمDVD.از طریق رایانامه براي دانشجویان ارسال خواهد شدايعکس آتلیهفایل-10
نشانی خیابان انقالب، خیابان بایست به آموختگان قرار خواهد گرفت که براي دریافت آن میجاري در اختیار دانش

پردیس هنرهاي زیبا، طبقه دوم، معاونت دانشجویی و 3، ساختمان شماره 7قدس، نبش خیابان بزرگمهر، پالك 
. فرهنگی، امور فرهنگی و فوق برنامه مراجعه نمایند

هاي و یا با شمارهشدهعرفی ماز طریق ایمیلهاي خودو پیشنهادهاو ارائه نظرهادر میان گذاشتن سؤالبراي-11
.نماییدتماس حاصل66490141-66414967

آموختگاندر صورت تغییرات احتمالی در برنامه، موارد از طریق وبسایت پردیس هنرهاي زیبا، بخش دانش-12
.شود به صورت مستمر از این وبسایت بازدید بعمل آیداطالع رسانی خواهد شد، بنابر این پیشنهاد می

نوش محمدرضا پري
جشن دانش آموختگان پردیس هنرهاي زیبادبیر

با آگاهی ................................ مقطع ................................. آموخته رشته دانش.................................. اینجانب 
.یابمهنرهاي زیبا حضور میآموختگان پردیس کامل از شرایط ثبت نام و ضوابط دانشگاه تهران در جشن دانش

امضاء
تاریخ

ارسال alumniart@ut.ac.irرایانامه بهرا همین صفحهتصویر فقط خواهشمند است پس از تکمیل فرم، *
.فرمایید


