
 باسمه تعالی

 شرایط استفاده از تاالر دکتر علی شریعتی دانشگاه علوم پسشکی اصفهان

 :هقدهه

. حفظ ٍ ًگْذاسی ٍ استفبدُ بْیٌِ اص اهکبًبت هَجَد کِ دس حبل حبضش بِ هب ٍاگزاس گشدیذُ ، اص اّن ٍظبیف هبست

ٍ دس ایي . صیشا ایي اهبًبت سشهبیِ ّبی هلی ّستٌذ کِ ببیذ دس چگًَگی حشاست اص آى پبسخ گَی آیٌذگبى ببشین

هیبى طیبًت اص تبالس دکتش ػلی ششیؼتی کِ دس شْش ٍ داًشگبّْبی استبى بی ًظیش هی ببشذ، هسئَلیتی خطیش 

لزا ببیذ دس چگًَگی استفبدُ اص آى ًْبیت دقت طَست پزیشد ٍ بشًبهِ ّبی اجشا شذُ دس آى بِ شکَُ تبالس . است

 .افضٍدُ ٍ صیبٌذُ ًبم آى ببشذ

 سٍص قبل اص تبسیخ بشًبهِ بِ هؼبًٍت داًشجَیی 10دس خَاست استفبدُ اص تبالس دکتش ػلی ششیؼتی ببیستی حذاقل -1

 .فشٌّگی ٍاطل گشدد

 سٍص قبل اص بشًبهِ اهکبى پزیش ًببشذ بش حسب تشخیض ٍ 10دس هَاسد استثٌبیی کِ اسائِ دسخَاست : تبظشُ

 .طالحذیذ هؼبًٍت داًشجَیی فشٌّگی تبالس دس اختیبس دسخَاست کٌٌذُ قشاس هی گیشد

 اسائِ فْشست بشًبهِ ّب ٍ هحتَای کبهل آًْب یک سٍص قبل اص اجشای بشًبهِ بِ هسئَل تبالس-2

 هؼشفی کتبی سابط ّوبٌّگی ٍ اجشای بشًبهِ بِ هسٍَل تبالس-3

ایي ٍاحذ  ). تْیِ کلیِ ٍسبیل پزیشایی ٍ سبیش لَاصم جبًبی هَسد ًیبص بش ػْذُ بشگضاس کٌٌذُ بشًبهِ هی ببشذ- 4

 (.طشفبً هتؼْذ بِ دس اختیبس گزاشتي تبالس ٍ سیستن ّبی ٍابستِ هی ببشذ

 .دس طَست ػذم اسائِ هجَص تب تبسیخ تؼییي شذُ ، سصسٍ سبلي حزف ٍ بِ گشٍُ ّبی دیگش دادُ خَاّذ شذ- 5

ایي ٍاحذ فشٌّگی طشفبً هجبص اسائِ تسْیالت بش اسبس هجَصّبی دسیبفت شذُ بَدُ ٍ ّشگًَِ تغییشی دس بشًبهِ - 6

 .ّبی اسائِ شذُ ٍ هجَص هشبَطِ اهکبى پزیش ًوی ببشذ

بب تَجِ بِ ایٌکِ اجشای بشًبهِ دقیقبً بش اسبس صهبى دسخَاست شذُ دس هجَص هی ببشذ اتوبم بِ هَقغ آى بش -7

 .ػْذُ بشگضاس کٌٌذُ هی ببشذ

دس خَاست کٌٌذُ تبالس هَظف است دٍ سبػت قبل اص بشگضاسی بشًبهِ ًسبت بِ تحَیل گشفتي تبالس ٍ اًجبم - 8

تضئیٌبت ٍ اًتقبل لَاصم هَسد ًیبص خَد بِ سي تبالس یب فضبّبی هَسد ًیبص، اقذام ٍ تب یک سبػت پس اص اجشای هشاسن 

 .کلیِ ٍسبیل خَد سا تخلیِ ًوبیذ

 



 

 سبػت قبل اص صهبى تؼییي شذُ دس قشاس داد ، ّضیٌِ ٍاسیض شذُ پس اص 48دس طَست دسخَاست لغَ قشاسداد تب - 9

الصم بِ رکش است کِ پس اص فشطت هزکَس ، ّضیٌِ دسیبفتی .  دسطذ بِ دسخَاست کٌٌذُ ػَدت خَاّذ شذ25کسش 

 .هستشد ًخَاّذ شذ

بَدُ ٍ ببیذ دس هقببل توبم  (اػن اص حقیقی ٍ حقَقی)هسئَلیت اجشای کلیِ بشًبهِ ّب بِ ػْذُ دسخَاست کٌٌذُ- 10

 .هشاجغ قبًًَی پبسخگَ ببشذ ٍ هذیشیت تبالس دس ایي هَسد ّیچ هسئَلیتی ًخَاّذ داشت

سػبیت هَاصیي ششػی ٍ اخالقی ٍ حفظ شئًَبت داًشگبُ دس کلیِ بشًبهِ ّب الصم االجشاست ٍ تخلف اص آى - 11

 .هتَجِ بشگضاس کٌٌذگبى هشاسن هی ببشذ

بشٍص ّشگًَِ خسبست بِ اهکبًبت تبالس اص جبًب بشگضاسکٌٌذگبى یب هذػَیي هشاسن هتَجِ طشف قشاس داد -12

 .بَدُ ٍ توبهی ّضیٌِ خسبستْبی ٍاسدُ هی ببیست هطببق ًظش کبسشٌبسبى فٌی داًشگبُ پشداخت شَد (هتقبضی)

ًظب ّشگًَِ پَستش ٍ پالکبسد ٍ اجشای دکَس ٍ تضئیٌبت بِ جض دس هکبًْبی تؼییي شذُ هوٌَع هی - 13

بشگضاس کٌٌذگبى هشاسن هی ببیست دس خظَص تضئیٌبت ٍ تبلیغبت داخل تبالس ّوبٌّگی الصم سا بب هذیشیت ).ببشذ

 (.تبالس بِ ػول آٍسًذ

 .استؼوبل دخبًیبت ٍ استفبدُ اص هَاد هحتشقِ هوٌَع هی ببشذ-14

اًجبم پزیشایی اص هیْوبًبى دس سبلي ٍسٍدی تبالس، ٍ دس سٍصّبی تؼطیل ٍ سبػبت غیش اداسی دس طبقِ فَقبًی - 15

 .تبالس بالهبًغ است

لیست اقالم غیش هظشفی کِ بشای بشگضاسی هشاسن بِ داخل داًشگبُ آٍسدُ خَاّذ شذ سا بِ هذیشیت تبالس دکتش - 16

 .ششیؼتی اسائِ ًوَدُ تب پس اص پبیبى بشًبهِ ، هجَص خشٍج آى دس داًشگبُ طبدس شَد

 :ههن

 .ّضیٌِ تبالس بِ اصاء ّش بشًبهِ طبق جذٍل صیش تؼییي هی گشدد-17

 (ریال)هبلغ ایام هدت هحل هورد اجاره ردیف

 000/000/25سٍصّبی ػبدی  ًین سٍص تبالس دکتش ػلی ششیؼتی 1

 000/000/30سٍصّبی تؼطیل  ًین سٍص تبالس دکتش ػلی ششیؼتی 2
 

تبالس ششیؼتی هجْض بِ سیستن طَت ٍ ًَس پیششفتِ هی ببشذ ٍ بْشُ بشداسی اص آى صیش ًظش هذیشیت تبالس ٍ - 18

 .اپشاتَس هخظَص اًجبم هی گیشد


