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آثار دانشجویی دانشکده هنر دانشگاه دامغان شورای حمایت و راهبری  

 

 اینجانب ....................... به شماره ی دانشجویی ........................ تعهد میدهم که گروهم موارد زیر را رعایت کنند و در

همکاری کند. دانشجویی و مسئولین پلاتوآثار  دانشگاه با شورای حمایت و راهبریحفظ قوانین   

 

 یک. تحویل گرفتن پلاتو و امکانات از گروه قبل و تحویل دادن آن به گروه بعد. )لازم به ذکر است که در صورت خرابی و وارد شدن هر گونه

 و انجمن علمی باشد. مسئولیت جبران خسارت بر عهده سرپرست گروه است.( هر گروه، گروه باید پاسخگوی شورا خسارت در زمان تمرین

 دو. حفظ شئونات اسلامی در زمان تمرین و استفاده از لباس مناسب

 سه. عدم استعمال دخانیات در فضای پلاتو و اتاق گریم

 چهار. وارد نکردن ضربه به دیوار های پلاتو و صدمه نزدن به پرده ها

 با پای برهنه یا استفاده از کفش مخصوص تمرین. )برای جلوگیری از ایجاد گرد و خاک  و تمیز نگاه داشتن کف پلاتو.(پنج. تمرین کردن 

شش. تخلیه به موقع پلاتو و حفظ نظافت آن جهت استفاده گروه بعد. )یک ربع آخر زمان تمرین صرف تخلیه و نظافت پلاتو شود. گروه بعدی 

 تحویل بگیرد.(و سالم روه قبلی تمیز مسئول است تا پلاتو را از گ

 . محافظت از امکانات پلاتو ها و وسایل صحنه ی سایر گروه ها.هفت

 و پیروی از برنامه های ارائه شده توسط انجمن علمی گی همه جانبه با مسئولین پلاتو هماهن هشت.

می تواند آن را تغییر دهد یا با  سئولین پلاتو نیاز تحت نظارت م هماهنگی جلسات تمرین به عهده ی سرپرست گروه است. که در صورت. نه

 گروه های دیگر مبادله کند. )برای تغییر یا جا به جایی زمان پلاتو تنها تا ساعت شانزده روز قبل فرصت وجود دارد تا با مسئولین پلاتو

 هماهنگی صورت بگیرد.(

 ی قرار خواهد گرفت.ده. روند اجرای تمرینات گروه ها توسط استاد ناظر مورد نظارت و بررس

 آثار دانشجویی دانشکده هنر تعیین می شود. ی حمایت و راهبریایازده. زمان تمرین بنا به تعداد گروه ها و تعداد پلاتو ها به صلاح دید شور

عهده ی اعضای گروه دوازده. مسئولیت ایراد هرگونه صدمه یا جراحت، و وقوع هر گونه حادثه احتمالی، از قبیل آتش سوزی یا برق گرفتگی، بر

 است.

آثار دانشجویی دانشکده هنر بررسی و به  طروحه توسط شورای حمایت و راهبریسیزده. در صورت تخلف از هر کدام از بند های فوق، گزارش م

 نحو مقتضی اعمال می شود.

 امضای سرپرست گروه


