اطالعیه شماره 3

جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا

س

یک شنبه  11تیرماه 1396
جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهراس توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در روز یک شنبه 11
تیرماه  1396از ساعت  9صبح الی  13ظهر در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد.
شرکت کنندگان عزیز به موارد زیر توجه فرمایید:
تحویل لباس ویژه جشن دانش آموختگی:
لباس ها به صورت امانت و به مدت  5ساعت در اختیار دانش آموختگان قرار خواهد گرفت.
 .1مکان تحویل لباس راهروی سالن اصلی پژوهشگاه نیرو (سالن خلیج فارس) طبقه همکف می باشد.
 .2ساعت تحویل لباس  8صبح لغایت  8:45می باشد .
 .3لباس با کاور و چوب لباسی تحویل داده می شود و به همان شکل هم تحویل گرفته می شود.
 .4درصورت مفقود شدن و یا آسیب دیدگی کاور و یا چوب لباسی ( 20/000هزارتومان ) خسارت اخذ می گردد.
 .5افراد با مراجعه به میزهای پذیرش به تفکیک دانشکده ها و ارائه اصل شناسنامه یا اصل گواهینامه و یا اصل کارت
ملی به همراه پرینت برگه ثبت نام تکمیلی( گزارش " 2220وضعیت گردش کار") ،کارت ویژه و شماره کد دریافت
لباس را از کارشناس مربوطه تحویل خواهند گرفت.
.6

دانش آموختگان کارت ویژه و شماره کد دریافت لباس را با مراجعه به غرفه تحویل لباس تحویل داده و لباس دانش
آموختگی را دریافت خواهند کرد.
-

بدون ارائه پرینت برگه ثبت نام تکمیلی  ،لباس دانش آموختگی تحویل داده نخواهد شد.

-

به همراه داشتن اصل کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد ( .بدیهی است که کپی کارت مورد قبول نمی
باشد).

 .7ساعت برگرداندن لباس ها بعد از اتمام برنامه داخل سالن می باشد .در صورت کثیف شدن لباس هزینه شستشو (10/000
هزارتومان ) از دانشجو دریافت خواهد شد.
 .8سوگند نامه و شعر دانش آموختگی را از میز های جانبی دریافت نمایید.
دانشجویان عزیز:
از این که با رعایت پوشش رسمی و حجاب اسالمی ما را در برگزاری شایسته این جشن همراهی می فرمایید سپاسگزاریم
 .در غیر اینصورت پذیرای شما یا همراهانتان نخواهیم بود.
• نمازخانه کوثر در طبقه پایین سالن اصلی ( خلیج فارس) برای نمازگزاران آماده خواهد بود.
• به دلیل پوشش خبری صدا و سیما در طی برگزاری مراسم ،دانشجویان در طبقه اول سالن اصلی و والدین گرامی در طبقه دوم
سالن اصلی حضور خواهند داشت.
• ساعت حضور دانشجویان در سالن اصلی برنامه :ساعت  8:45صبح
• ساعت حضور والدین در سالن اصلی برنامه :ساعت  9:15صبح
• ساعت بسته شدن درب سالن اصلی برنامه :ساعت  9:30صبح

نشانی محل برگزاری جشن دانش آموختگی سال 1396

نشانی پژوهشگاه نیرو :تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان ( پونک باختری سابق)
راه های دسترسی به پژوهشگاه نیرو:
از طریق مترو :حضور در ایستگاه دانشگاه شریف ،اتوبوس های شهرک قدس را سوار شده روبروی پژوهشگاه نیرو پیاده شوید.
از طریق تاکسی و اتوبوس :حضور در میدان صنعت ،ماشین های بلوار شهید دادمان را سوار شده و روبروی پژوهشگاه نیرو پیاده
شوید.
پیشنهاد می شود یک روز قبل از برگزاری مراسم ،با در دست داشتن پرینت این برگه مکان را شناسایی کنید.

