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دستورالعمل آيين جشن دانشآموختگي دانشگاهها و
مؤسسات آموزشعالي و پژوهشي مصوب مورخ 1491/4/8
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
مقدمه
دانشگاه بهعنوان مرکز تربيت متفکران ،انديشمندان و مديران آينده ،نقشي ميثرر
در جريان امور فکري ،اعتقادي ،فرهنگ  ،اجتماع و سياسي هير کشيور دا يته
است و دانشآموختگان هر جامعهاي معرف اصول نگر ي و يادودههياي بنييان
اعتقادات و ارزشهاي نظام آموز و تبلور آرمانهاي آن جامعه م با ند .صرف
نظر از مسايل مشترک دانشآموختگان همه نظامهاي آموز معتبر جهان ،وجوه
تمايز و تفاوت در بينشها و ارزشهاي آنها ،متوجه جامعهاي است کيه صيييت
اجتماع دانشآموختگان در آن پرورش يافته و کل گرفته است.
دانشگاه هاي ايران متارر از انقالب اسالم با رويکردهاي اده و معنوي آن ،جهان
بين و نظام ارز اسالم را مبناي بينش و روش خود قرار داده و با هدف تربيت
عادمان ملکوت  ،جهتگيريهاي آموز خود را کل داده است .دذا بهمنظور ارج
نهادن به صييت علم  ،فرهنگ و اجتماع دانشآموختگان و تجل بصش بيه
همراه و همدد و همبستگ بين دانشگاه و دانشآموختگان و نيز برناميهرييزي
در جهت فعاديت هماهنگ و تعامل سازنده بين وزارتصانه ،دانشگاههيا و مثسسيات
آموزشعاد و پژوهش و نهاد خانواده ،اين دستورادعمل ،براي برگيزاري مراسيم
برگرفته از آداب اسالم  -ايران بهعنوان جشن فراغت از تحييل ،تدوين گردييده
است.
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بخش اول -کليات و تعاريف
ماده  -1تعاريف و کليات
 -1آيين جشن دانشآموختگي :به مراسم اطالق م

ود که همه ساده براي

تکريم دانش آموختگان توسط دانشگاه برگزار و در ايين دسيتورادعمل بيه اختييار
"آيين" ناميده م ود.
 -2وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به اختيار "وزارت" خوانده م

ود.

 -4مؤسسه :به هر يک از دانشگاههيا و مثسسيات آموز ي و پژوهشي اعيم از
دودت و غيردودت  ،مراکز و واحدهاي تحت پو ش دانشگاههاي جامع پييام نيور،
علم  -کاربردي و فن و حرفهاي اطالق م ود.
 -3ستاد عالي :به "ستاد عاد آيين جشين دانيشآميوختگ " کيه در معاونيت
فرهنگ و اجتماع وزارت براي حمايت ،هدايت و نظارت بر اين آيينها وفق ماده
 2اين دستورادعمل تشکيل م گردد ،اطالق م ود.
 -5ستاد دانشگاهي :وراي فرهنگ دانشگاه ها ،متود برگزاري آييين سياهنه
جشن دانشآموختگ در دانشگاهها و مثسسات آموزشعاد م با ند که اختياراً
"ستاد دانشگاه " ناميده م وند.

بخش دوم -ارکان و تشکيالت
ماده  -2ستاد عالي
متشکل از اعضاي زير م با د:
 معاون فرهنگ  -اجتماع وزارت (رييس)؛ يک از مديران حوزه معاونت فرهنگ  -اجتماع وزارت (دبير)؛ معاونت امور دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان؛ -مدير کل برنامهريزي آموز ؛
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 معاون فرهنگ معاون فرهنگ معاون فرهنگ -معاون فرهنگ

 سياساجتماع
اجتماع
اجتماع

نهاد نمايندگ مقام معظم رهبري در دانشگاهها؛
دانشگاه پيام نور؛
دانشگاه علم  -کاربردي؛
دانشگاه فن و حرفه اي.

تبصره  -1دبيرخانه ستاد عاد در معاونت فرهنگي  -اجتمياع وزارت مسيتقر و
دبير آن با حکم رييس ستاد عاد منيوب م ود و وظيفه تعامل و هماهنگ بيا
دبيرخانه هاي ستاد دانشگاه  ،تشکيل و مستندسازي جلسيات ،پيگييري و ابيال
تيميمات و اطالعرسان ميوبات را عهدهدار است.
تبصره  -2جلسات ستاد عاد با دعوت رييس سيتاد عياد تشيکيل و بيا حضيور
نيف به عالوه يک اعضا ،رسميت يافته و ميوبات آن بيا تييويا اکيرييت حضيار
اعتبار خواهد دا ت.
ماده  -4اهم وظايف ستاد عالي
 -1سياستگذاري و تيويا برنامههاي مشترک ستادهاي دانشگاه ؛
 -2فراهم آوردن زمينههاي استفاده از تجربيات دبيرخانههاي سيتاد دانشيگاه و
تبادل آرار مکتوب و چند رسانهاي دانشگاهها؛
 -3نظارت بر حسن اجراي آيينهاي جشن آموختگ در دانشگاههاي کشور؛
 -4بررس گزارشهاي ارايه ده توسط دانشگاهها و تدوين گزارش مکتوب ساهنه
از آيينهاي جشن دانشآموختگ ؛
 -5تبيين مفاد اين دستورادعمل حسيا ميورد و اراييه نظيرات پيشينهادي بيراي
تيويا.
ماده  -3ستاد دانشگاهي
در هر دانشگاه ،وراي فرهنگ اجتماع بهعنوان ستاد دانشگاه و اعضياي يوراي
فرهنگ دانشگاه ،بهعنوان اعضاي ستاد دانشگاه م با ند و مسثوديت اجراي آييين
جشن دانشآموختگ بر عهده معاونت فرهنگ اجتماع دانشگاه است.
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ماده  -5اهم وظايف ستاد دانشگاه
 -1تيويا برنامههاي آيين جشن دانشآموختگ دانشگاه؛
 -2پيشبين بودجه فعاديتها و برنامههياي سيتاد و تينمين هزينيههياي برناميه
اجراي ؛
 -3اتصاذ تيميم در مورد جذب حام ماد براي برنامههاي؛
 -4تعيين ميزان مشارکت در قبال دعوت از خانوادههاي دانشآموختگان؛
 -5ايجاد ارتباط با رسانههاي گروه و مطبوعات محل و ملّ ؛
 -6هماهنگ کامل با خانوادههاي دانشآموختگان؛
 -7نظارت برحسن اجراي برنامهها و فعادييتهياي مربيوط بيه آييينهياي جشين
دانشآموختگ ؛
 -8تنييدگزارش تهيه ده توسط دبير ستاد براي ارسال به دبيرخانه مرکزي ستاد
عاد .
ماده  -4کميته دانشجويي
کميته دانشجوي ستاد آيينهاي جشن دانشآموختگ کيه بيا هيدف اسيتفاده از
نظرات و همکاري دانشجويان تشکيل خواهد يد ،بيازوي اجرايي و ميثرر سيتاد
دانشگاه در اجراي برنامه هياي آييين بيوده و حيدود وظيايف و اختييارات کميتيه
دانشجوي توسط ستاد آيينهاي جشن دانش آموختگ دانشگاه تعيين م گيردد.
کميته دانشجوي ستاد هر دانشگاه ،با رياست مديريت فرهنگ دانشيگاه متشيکل
از نمايندگان دانشجويان فعال و نصبه هر ر ته م با د که با معرفي دانشيکده و
تنييد معاونت فرهنگ و اجتماع تشکيل خواهد د.

بخش سوم -شيوه برگزاري آيين
ماده  -7ستاد عاد و ستادهاي دانشگاه مکلف هستند به نحوي سياسيتهيا و
برنامهها را تدوين نمايند که نشانگر برنامهريزي هزم براي ظهور تربيت اسالم در
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دوره تحييل دانش آموختگان ،ارتباط مثرر با خانوادههاي دانشآموختگان ،تجل
گذار از مرحله دانشجوي به دانشآموختگ و قبيول مسيثوديتهياي اجتمياع و
فعاديتهاي جامعه محور با د.
ماده  -8اهداف و الزامات برگزاري آيينهاي جشن دانشآموختگي
آيينها بايد به گونهاي با د که موارد زير در حين برگزاري و در برنامهها و نتياي
آن تبلور دا ته با د:
 -1تحکيم وحدت و هويت ملّ ايراني  -اسيالم و تقوييت ارزشهياي فرهنگي
ايران  -اسالم ؛
 -2تقويت وفاداري دانشآموخته به نظام مقدس جمهوري اسالم ايران ؛
 -3افتصار خدمتگزاري به مردم و کشور؛
 -4ارتباط قوي و مداوم بين دانشآموخته و دانشگاه؛
 -5تقويت نشاط فرهنگ و اجتماع در دانشگاه.
ماده  -9محورهاي برنامه عبارتند از:
 تالوت آيات از کالم اهلل مجيد؛ اجراي سرود جمهوري اسالم ايران؛ سصنران (يک از اعضاي هينت رييسه دانشگاه ،يا يک از اساتيد برجسيته و ييايک از مقامات محل يا ملّ )؛
 پصش سرود دانشگاه؛ تقدير از دانشآموختگان برتر هر ر ته در زمينههاي علم و فرهنگ ؛ تقدير از خانوادههاي دانشجويان که سالهاي ا تغال بيه تحيييل بيا دانشيگاهمرتبط بودهاند؛
 تروي فرهنگ اييار و هادت و تجل آرمانهياي انقيالب بيا تقيدير از خيانوادهمعظم هداي دانشگاه؛
 مستندسازي (اعم از عکاس و فيلم برداري) مراسم متناسا بيا ينن دانشيگاه،دانشآموخته و خانوادههاي مدعو؛
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 قرائت دسته جمع سوگند نامه دانشآموختگان؛ تقدير ويژه از اساتيد برتر از سوي دانشآموختگان هر ر ته.ماده  -11حسا مورد ستادهاي دانشگاه با توجه به ويژگ هاي اداري ،محل و
اقتضائات و امکانات خود م توانند تغييرات در برناميههياي آييين ميذکور اعيم از
جزئيات برنامه ،تعداد مدعوين و ...و نيز اجراي طرحهاي جديد دا ته با ند.
ماده  -11دانشگاه م تواند براي تنمين بصش از هزينههاي آيين و فيراهمسيازي
حضورخانوادهها در اين برنامه ،با تييويا دانشيگاه مبلغي از هيردانشآموختيه
دريافت نمايد.
ماده  -12استفاده ازحاميان ماد موجه و مثرر در حوزههياي علمي  ،فرهنگي و
اجتماع با تشصيص ستاد دانشگاه بالمانع است.

بخش چهارم -معرفي نشانهاي فرهنگي
ماده  -14ارايه نمادها و ادگوهاي ايران  -اسالم در هميه برناميههياي آييين بيه
خيوص در طرح دباس و پو ش دانش آموختگان دانشگاه ،مورد تنکيد است .درج
نشان و پرچم جمهوري اسيالم اييران ،نشيانهياي برگرفتيه از فرهنيگ ايييار و
هادت ،آرم و نشان دانشگاه از جمله اين موارد م با د.
ماده  -13ستاد عياد بيا اسيتفاده از نظير اسياتيد ،صياحانظيران ،هنرمنيدان و
کار ناسان طراح دباس ،وظيفه تدوين چارچوبهاي کل و راهنماي طرحهياي
ارايه ده هردانشگاه را با معيارهاي اسالم  -ايران برعهدهدارد.

بخش پنجم -متن سوگندنامه
ماده  -15ستاد عاد مکلف است در اودين فرصت پس از ابال آييننامه ،سيوگند
نامه اي جامع و فاخر با تنکيد بر ادتزام به آرمانهياي انقيالب اسيالم و يهيدان
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واهمقام و نيز خدمتگزاري به ميهن و مردم نيز متضمن بيان مثدفههاي صييت
يک دانش آموخته متعهد در آستانه ورود به محيط اجتماع را ،با مشارکت اساتيد
فاضل و اصحاب قلم تدوين و در اختيار ستادهاي دانشگاه قرار دهد.
ماده  -14اجراي اين آييننامه در سال اول به صورت آزمايش بوده و پيس از آن
با اصالح يا تنييد مجدد قطع خواهد د.
ماده  -17ايين دسيتورادعمل در  17مياده و  2تبييره در تياري  1331/3/8بيه
تيويا وزير علوم ،تحقيقات و فناوري رسيد و اجازه اجراي آزمايش آن به ميدت
يک سال از تاري ابال صادر گرديد.
وزير علوم ،تحقيقات و فناوري -کامران دانشجو

