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 آموختگان دانشگاه تهراناز لباس دانش امانی دستورالعمل استفاده
 

 هبصورت اماني از سوي اداره كل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آموختگي بهدادن لباس دانش براي در اختيار قرار
 شود.ميمطابق دستورالعمل زير اقدام آموختگي براي استفاده در جشن دانشها ها و دانشكدهپرديس

 

 ارسال درخواست ةشيو -مادة اول
رسال درخواست مكتوب از طريق رياست يا معاون دانشجويي و فرهنگي پرديس/دانشكده به اداره كل فرهنگي ا -1-1

ل از حداقل يك هفته كاري قب پرديس/دانشكده ةنوع لباس و همچنين معرفي نمايند، شامل تعداد و اجتماعي دانشگاه
 آموختگي انجام شود. دانش جشنبرگزاري زمان 

 معرفي شده كارشناس واحد مربوط باشد.  ةتبصره: الزم است نمايند
به حساب غير قابل برداشت اداره  سوم ةمادمندرج در الزم است قبل از تحويل لباس، مبلغ اجاره مطابق تعرفه  -1-2

 واريز شود.  شگاهكل فرهنگي و اجتماعي دان
شناسايي  و كارت )فرم پيوست( معرفي شده از سوي دانشكده/پرديس در قبال اخذ رسيد ةلباس فقط به نمايند -1-3

  معرفي شده است.  ةنمايند ةها بر عهدو عودت لباس ظو مسئوليت حف شودتحويل داده مي
 

 آموختگیاستفاده از لباس دانش -مادة دوم

ها را در محل برگزاري جشن در قبال است لباس موظفآموختگي جشن دانش ةپرديس برگزار كنند /دانشكده -2-1
 گيرد. بآموختگان تحويل دهد و پس از مراسم نيز از آنها تحويل اخذ كارت ملي به دانش

جوز مپرديس/دانشكده و سردرب اصلي دانشگاه اخذ  ةآموختگان در محوطبراي عكسبرداري دسته جمعي دانش -2-2
از واحد مربوط و اداره كل حراست دانشگاه ضروري است. در ضمن الزم است مسئولين و هماهنگي الزم 

 آموختگان براي گرفتن عكس حضور داشته باشند. دانشكده/پرديس نيز به همراه دانش
گي آموختنظارت كامل دانشكده/پرديس براي رعايت شئونات دانشگاه در محل گرفتن عكس و جشن دانش -2-3

 است.  الزامي
الم به ها را صحيح و سآموختگي، لباسدانشكده/پرديس موظف است بالفاصله بعد از اتمام جشن دانش ةنمايند -2-4

 اداره كل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تحويل دهد. 
الزم است بسته به ميزان خسارت، در صورت مفقود شدن و هر گونه آسيب به لباس و كاله دانش آموختگي  -2-5

  ز شود. واري /دانشكدهپرديسسوي از مبلغ مشخص شده به حساب اختصاصي اداره كل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه 
 

 تگیآموخاجاره بهای لباس دانش تعرفه -مادة سوم
 صورت زير است:به 1397در سال  سازي(ست و شو و آماده)هزينه ش آموختگيي لباس دانشبهاتعرفه اجاره  -3-1
 ؛براي مدت دو روز ريال 000/300دانشگاه تهران هر عدد  هايدانشكده/پرديسآموختگي اجاره بهاي لباس دانش -

 .براي مدت دو روز ريال 000/500ها هر عدد آموختگي ساير دانشگاهاجاره بهاي لباس دانش -
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آموختگي ............ دست لباس و ............... دست كاله دانش .. تعداد......... تاريخ ...........اساس درخواست شماره ....بر 

ب ............. شد. اينجان.....تحويل اينجانب ............................... با شماره پرسنلي ...........  نماينده دانشكده/پرديس .........

به اداره كل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه را صحيح و سالم باشم تا تاريخ ................................. اين اقالم موظف مي

 اقدام كنم.  هاها و عودت به موقع آنشوم نسبت به حفظ و حراست از لباس. اينجانب متعهد ميبازگردانم
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