
 بسمه تعالی

 آئین نامه برگزاری مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  دانش آموختگی  :1ماده 

به دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را طبق برنامه   تعریف :

 گذاشته باشد دانش آموخته اطالق می گردد.مصوب و بر اساس کلیه مقررات آموزشی با موفقیت پشت سر 

مرجع تشخیص دهنده تاریخ دانش آموختگی ) فراغت از تحصیل ( دانشکده ای است که دانشجو در آن  : ( 1تبصره 

 تحصیل کرده است. 

 مراسم دانش آموختگی  : 2ماده 

آموختگان یک یا چند دانشکده برگزار می مراسمی است که از طرف دانشگاه بر اساس مقررات این آئین نامه برای دانش 

 گردد.

هر دانشکده می تواند هر سال یک برنامه دانش آموختگی برگزار نماید. مشروط بر اینکه با هماهنگی معاونت  ( : 1تبصره 

 فرهنگی بطور مشترک با سلیر دانشکده ها و در طی یک یا دو روز انجام شود.

ار دانش آموختگان ساالنه خود را ابتدای سال تحصیلی به معاونت فرهنگی اعالم دانشکده ها می بایستی آم ( : 2تبصره 

 نمایند و پس از تصویب و تجمیع مراسمات در شورای فرهنگی به اطالع دانشجویان برسانند. 

ار مراسم فارغ التحصیلی دانشکده پزشکی و دندانپزشکی به دلیل قرائت سوگند نامه به صورت مشترک برگز ( : 3تبصره 

 می گردد. 

 : اهداف  3ماده 

 تجلیل از مقام دانش و دانش آموختگی ـ  1

 ـ  تجلیل و تقدیر از دانش آموختگان برتر2

 

  .مسئولیت برگزاری مراسم دانش آموختگی به عهده رئیس دانشکده می باشد  : 4ماده 

معاونت فرهنگی و آموزشی انتخاب دانش آموختگان برتر به عهده رئیس دانشکده و با همکاری   4 ـ 1

  .دانشگاه می باشد

سخنرانی اساتید و کلیپ تصویری « شعر» سرود جمهوری اسالمی ایران تهیه و اجرای کلیه برنامه مراسم از قبیل   4ـ 2

و ..... به عهده معاونت فرهنگی دانشکده و با نظارت معاونت فرهنگی دانشگاه و دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 

 می باشد. 



روز  3تا  2معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه موظف است لباس دانش آموختگی دانشجویان را تهیه و خداقل   4ـ 3

 ار برگزاری مراسم در اختیار دانشکده قرار دهد.قبل 

 تهیه لوح های دانش آموختگی دانشجویان و جوایز به عهده دانشکده ذیربط می باشد.  4ـ 4

دانشکده، بیمارستانها، مراکز تابعه ( و پوشش خبری مناسب به  ی عام و مطلوب در سطح دانشگاه  )اطالع رسان  4ـ  5

 و دانشگاه است. عهده روابط عمومی دانشکده

شرکت در این مراسم صرفاأ اختصاص به دانش آموختگان همان سال و منصوبین نزدیک دانش آموخته و مسئولین   4ـ  6

 دانشگاه دارد. 

 مسئوولیت برگزاری و برنامه ریزی مراسم و هماهنگی کلیه اعضاء با رئیس دانشکده میباشد.   4ـ  7

مراسم، کمیته برگزاری شامل )  رئیس دانشکده و معاونین آموزشی و فرهنگی و به منظور برگزاری مطلوب   4ـ  8

 .نمایندگان تشکلها و کانونهای دانشجویی ( تشکیل گردد

به منظور حفظ قداست محیط دانشگاه معاونت فرهنگی دانشکده ها با هماهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه بایستی   4ـ  9

 ن را کتباً به دانشجو اعالم و در فضای دانشکده و دانشگاه اطالع رسانی نمایند.ضوابط حضور منصوبین دانشجو در جش

 اجرای موسیقی زنده بدون مجوز شورای فرهنگی دانشگاه مجاز نمی باشد.  ( : 2تبصره

 می باشد. دانشکده اعتبارات فرهنگیاعتبار مالی برگزاری مراسم پس از تصویب شورای فرهنگی از  : 5ماده 

تصویب شورای فرهنگی رسید و کلیه دستورالعمل  4/8/91تبصره در تاریخ  5بند و  13ماده و  6این آئین نامه در   : 6ماده 

  ها و آئین نامه های قبلی کان لم یکن تلقی می شود.


