آيين نامه بهره برداري از سالن هاي سه گانه دانشگاه:
اين آيين نامه به منظور سازمان دادن و قانونمند کردن بهره برداري از سالن هاي تدوين شده است.


فصل اول ـ تعاريف:

ماده  -1برگزار کننده :گروه ،دانشکده ،سازمان ،واحدي از دانشگاه يا تشکل هاي دانشجويي که مسئوليت برگزاري مراسم در هر
يک از سالن ها را بر عهده مي گيرند.
ماده  2ـ سالن :کليه سالن ها يا فضا راهروهاي منتهي به اين سالن ها که براي برگزاري گردهمايي ها تخصيص داده مي شوند.
ماده  – 3گردهمايي :هرگونه سمينار يا کنفرانس يا تجمعي که طي آن اعضاي هيئت علمي ،متخصصان ،دانش پژوهان و کارشناسان
به ايراد سخنراني ،پخش موسيقي يا فيلم و بحث و تبادل نظر پيرامون يک موضوع مشخص ( اعم از علمي ،فرهنگي ،اجتماعي يا
سياسي) براي مدت معين مي پردازند.
ماده  -4تعرفه :هزينه بهره برداري از تاالر که هر ساله با بررسي و جمعبندي مدير روابط عمومي و پس از تاييد هيئت رئيسه ابالغ
مي شود.
 فصل دوم ـ کليات:
ماده  -5برگزاري گردهمايي هاي علمي بر اساس "آيين برگزاري گردهمايي ها در دانشگاه تربيت مدرس" مصوب  ...صورت مي
گيرد.
ماده -6برگزاري گردهمايي هاي فرهنگي و اجتماعي منوط به اخذ مجوز از معاونت دانشجويي و فرهنگي و ارائه مجوز به روابط
عمومي حداقل يک روز قبل از برگزاري مراسم مي باشد.
ماده -7برگزاري گردهمايي هاي سياسي منوط به اخذ مجوز از هيأت نظارت بر تشکل ها يا هر واحدي است که توسط هيأت رئيسه
دانشگاه براي صدور مجوز گردهمايي هاي سياسي مسئول تشخيص داده شود و ارائه مجوز به روابط عمومي حداقل يک روز قبل از
برگزاري مراسم مي باشد.
ماده  -8رعايت شئونات اسالمي در هر گردهمايي الزامي است و برگزار کننده ضامن اجراي آن خواهد بود.
ماده  -9حفظ نظم عمومي دانشگاه و عدم اختالل در فعاليت هاي جاري و برگزاري کالس ها الزامي است و برگزار کننده ضامن
اجراي آن است.
ماده -10رزرو تاالر توسط واحد روابط عمومي بايستي حداقل سه روز قبل از برگزاري مراسم صورت گيرد.
ماده  -11مسئوليت هرگونه تبليغات براي مراسم در دانشگاه و خارج از دانشگاه پيش از هماهنگي موضوع ماده  10بعهده برگزار
کننده بوده و هيچگونه تعهدي براي در اختيار قرار دادن تاالر ايجاد نخواهد کرد.
 تبصره  -1متقاضيان مي توانند قبل از اخذ مجوز ،اطالعات الزم در خصوص وضعيت تاالر و برنامه هاي آن را از روابط
عمومي اخد نمايند.
ماده  -12کليه برگزار کنندگان موظف هستند قبل از برگزاري مراسم نسبت به واريز تعرفه اقدام نمايند.
 تبصره  -2هرگونه تاخير در اجراي ماده هاي  7 ،6و  10اين آيين نامه تنها در موارد خاص که تاخير توسط مديريت
روابط عمومي قابل توجه تشخيص داده شود ،قابل بررسي است.
 فصل سوم ـ نحوه پرداخت تعرفه:
ماده  -13در صورتي که برگزار کننده جزو مراسم هاي موظف روابط عمومي باشد ،تعرفه اي به آن تعلق نمي گيرد.
 تبصره -3در صورتي که برگزار کننده همايشها و کنفرانس ها ،گروههاي آموزشي و دانشکده ها و مراکز پزوهشي بوده
و بابت دريافت مقاالت شرکت کنندگان ،هزينه اي از آنها دريافت شده باشد 20 ،درصد تعرفه بايستي توسط برگزار کننده
به حساب درآمدهاي دانشگاه واريز شود.

ماده -14برگزار کنندگان در صورت احراز شرايط ذيل از اين تخفيف ها ميتوانند برخوردار شوند:
 الف) برگزاري مشترک همايش ها و کنفرانس ها و سمينارها و  ...با مشارکت دانشکده ها و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي
دانشگاه و يا معاونت پژوهشي  50درصد تخفيف.
 ب)  50درصد تخفيف
 تبصره  -4هرگونه تغيير در ميزان تعرفه در موارد خاص ،نيازمند درخواست برگزار کننده ،تاييد در خواست توسط مديريت روابط
عمومي براي تغيير تعرفه ميباشد.

