
 97مراسم آیین دانش آموختگی

 

 

  رشناسی ارشد و کا واحد گذرانده( 93) با بیش از  93برای دانشجویان کارشناسی ورودی  97آیین دانش آموختگی

 می باشد. 93ودیهای و دکتری ور 95ورودی 

  تقسیم می شوند: بو  الفدانش آموختگان به دو گروه 

در محل امور فرهنگی با ارائه کارت  2/2/97و  1زمان ثبت نام و دریافت دعوت نامه:   -دانشجویان ارشد گروه الف: 

 دانشجویی

در محل امور فرهنگی  4/2/99و  3 زمان ثبت نام و دریافت دعوت نامه: - دانشجویان کارشناسی و دکتری گروه ب : 

 با ارائه کارت دانشجویی

 11/22/97شنبه روز سه  15مراسم گروه الف: ساعت  زمان 

 17/22/97شنبه دوروز  15زمان مراسم گروه ب: ساعت 

  22الی  17و بازپس گیری لباس از ساعت  11/22/97روز سه شنبه  15تا  9زمان تحویل لباس گروه الف: از ساعت 

 تومانهزار پنج ( دانشگاه ) با احتساب روزهای تعطیلهر روز تاخیر  ءاز این روز به بعد به ازا .می باشد همان روز

 جریمه اخذ می گردد.

  22الی  17و بازپس گیری لباس از ساعت  17/22/97شنبه دوروز  15تا  9گروه ب: از ساعت زمان تحویل لباس 

هزار تومان پنج  ) با احتساب روزهای تعطیل دانشگاه( هر روز تاخیر ءمی باشد.از این روز به بعد به ازاهمان روز 

 جریمه اخذ می گردد.

  جهت حضور عکاس و تهیه عکس با کیفیت آتلیه در حال انجام است.هماهنگیها 

  دقیقه را حداکثر یک هفته قبل از مراسم تحویل امور  2دانشجویان هر ورودی می توانند کلیپ تصویری به مدت

 دد. فرهنگی دهند تا پس بررسی و تایید ) با امکان حذف و ممیزی( در برنامه پخش گر

 گروه ب گروه الف 

 دانشجویان کارشناسی و دکتری یان کارشناسی ارشددانشجو شامل

 17/22/97شنبه دوروز  15ساعت  11/22/97شنبه سه روز  15ساعت  زمان مراسم

ثبت نام حضوری و 

 دریافت دعوت نامه
 دانشجویی کارت ارائه با فرهنگی امور محل در 4/2/97و3 دانشجویی کارت ارائه با فرهنگی امور محل در 2/2/97 و 1

 17/22/97روز دوشنبه  15تا  9از ساعت  11/22/97روز سه شنبه  15تا  9از ساعت  تحویل لباس زمان

 بازپس گیری لباس

 11/22/97روز سه شنبه  22الی  17از ساعت 

 روزهای احتساب با)  تاخیر روز هر ءازا به بعد به روز این از

 .گردد می اخذ جریمه تومان هزارپنج ( دانشگاه تعطیل

 17/22/97روز دوشنبه  22 الی  17از ساعت 

 هایروز احتساب با) تاخیر روز هر ءازا به بعد به روز این از

 .گردد می اخذ جریمه تومان هزارپنج (  دانشگاه تعطیل

 



 

 نحوه ثبت نام 

در جدول فوق به با به همراه داشتن کارت دانشجویی در بازه زمانی مشخص شده  خص دانشجوش

 را دریافت می دارد. دعوتکارت  ، (ذیل با جزئیات)ثبت نام پس از و امور فرهنگی دانشگاه مراجعه 

 .می باشدریال  220222هزینه  باثبت نام و حضور شخص دانشجو در آیین دانش آموختگی   -

ریال پرداخت  520222مبلغ برای روز جشن در صورت عالقمندی به کرایه لباس فارغ التحصیلی  -

 و حواله مخصوص لباس فارغ التحصیلی دریافت شود.

 ریال پرداخت و برای هر 520222ر صورت درخواست حضور میهمان؛ برای هر میهمان مبلغ د -

کدام کارت دعوت دریافت کنید. ) در حال حاضر با توجه به محدودیت سالن، فقط امکان 

در صورتیکه پس از اتمام ثبت نام ظرفیت  حضور دو نفر میهمان برای هر دانشجو وجود دارد.

 متقدی مازاد کارت دعوت ،خالی در سالن موجود باشد به عالقمندانی که بیش از دو میهمان دارند

 د.(گردمی 

برای دریافت لباس فارغ التحصیلی ارائه کارت دانشجویی الزامیست و تا بازپس دهی لباس  -

یگزینی هر گونه سند هویتی مثل شناسنامه یا کارت دانشجویی نزد امور فرهنگی می ماند. جا

 کارت ملی و...  بجای کارت دانشجویی ممکن نخواهد بود.

لباسها کامل و به همراه کاور و گیره تقدیم می شود و به همان صورت تحویل گرفته خواهد شد.  -

ل یار و پانصد هزار در صورت گم شدن لباس عالوه بر دریافت جریمه تاخیر مبلغ یک میلیون

ریال هزینه  2220222ریال و گم کردن شال  5220222خسارت دریافت می گردد. گم کردن کاله 

 در بر خواهد داشت.

 . لذا خواهشمنداستکلیه پرداختها نقدی با توجه به اینکه کارت خوان در اختیار نمی باشد،  -

 پول نقد همراه داشته باشید.است 

 

 

 امور فرهنگی دانشگاه صنعتی شیراز


