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شرایط و نحوه ثبت نام دانش آموختگان محترم

با سالم و عرض تبریک به مناسبت دانش آموختگی جناب عالی به استحضار می رساند مراسم جشنی در روز
پنجشنبه  13فروردین ماه  3131در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد  .لذا خواهشمند است دانش آموختگان
کارشناسی ارشد ورودی  3131و دکتری ورودی  3131برای شرکت در جشن موارد زیر را مطالعه و نسبت به
تکمیل فرم ثبت نام (پیوست) و ارسال آن به آدرس ایمیل  jashnedu@modares.ac.irحداکثر تا تاریخ
 32/31/12اقدام فرمائید تا دعوت نامه شرکت در جشن از طریق ایمیل برای آنها ارسال شود .
 -3به منظور جبران بخشی از هزینه های جشن ( اهدا لوح یاد بود دانشگاه  ،اجرای برنامه های هنری و )...هر
یک از دانش آموختگان محترم مبلغ  321/111ریال و در صورت شرکت اعضای خانواده درجه اول ( حداکثر 1
نفر ) به میزان هر نفر  121/111ریال به عنوان حق ثبت نام دریافت می گردد .همچنین امکان رزرو ناهار برای
متقاضیانی که تمایل به تهیه فیش داشته باشند با پرداخت مبلغ  311/111ریال فراهم گردیده است .لذا ضروری
است مبلغ الزامی ثبت نام و هزینه اختیاری رزرو ناهار به شماره حساب  311132131بانک تجارت به نام تمرکز
وجوه درآمدهای دانشگاه پرداخت و رسید آن به همراه فرم ثبت نام به آدرس ایمیل فوق ارسال گردد .
 -1جدول زمان بندی :
ساعت  33:11الی 31:11

برنامه زمانبندی جشن

ساعت  31الی 31
ساعت  31:11الی 31:11
ساعت  32الی 33:11

دریافت کارت ورود به سالن  ،کارت لباس دانش آموختگی  ،کارت هدیه
یاد بود و فیش ناهار
صرف ناهار ( ویژه متقاضیانی که در فرم ثبت نام تمایل خود را برای
دریافت فیش ناهار اعالم نموده اند )
تحویل لباس دانش آموختگی به دانش آموختگان  ،اهداء لوح یادبود
دانشگاه  ،گرفتن عکس یادبود انفرادی
برنامه های جشن  :خیر مقدم و سخنرانی  ،اجرای برنامه های هنری ،
پذیرایی  ،مراسم سوگند دانش آموختگی  ،تقدیر ازدانش آموختگان ممتاز

 -1خواهشمند است تا زمان برگزاری جشن بطور مستمر ایمیل های خود را کنترل نموده و آخرین اطالعیه های
جشن در سایت دانشگاه را مالحظه فرمایید .
ستاد برگزاری جشن دانش آموختگان
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