
 تعالیبسمه

 

 خدمات پاره وقت دانشجویان دانشگاه شیرازاستفاده از نامه اجرایی شیوه 
 

 مقدمه:

هدای دانجدیویاد در   وقت از توانمنددی گیری پارهدر راستای اجرای سیاست تعدیل نیرو و به منظور بهره     

 گردد:به شرح ذیل تدوین می نامهاین شیوهپیجبرد امور مختلف دانجگاه شیراز، 

 

 اهداف -1ماده 

 اجرای سیاست تعدیل نیرو و استفاده از کار دانجیویی به جای جذب نیروی انسانی تمام وقت. -1-1

های دانجیویاد در پیجبرد امور مختلف اجرایی دانجدگاه آمموزشدی، پهوهجدی،    گیری از توانمندیبهره -1-2

 ، خدماتی و رفاهی(.ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه، اداری

 سازی جهت کسب تیربه برای دانجیویاد.زمینه -1-3

 وقت برای دانجیویاد.اییاد زمینه اشتغال پاره -1-4

 کمتر هزینهبا انیام وظائف و امور محوله واحدهای دانجگاه  -1-5

 

 :شرایط الزم -2ماده

یا اضدافه  نیرو در نتییه بازنجستگی، انتقال و  کمبودنیاز واحد به نیروی کار دانجیویی در صورتی که  -2-1

 باشد.  شدد فعالیت جدید

 در صورت نیازبرخوردار بودد از فضای فیزیکی الزم جهت استقرار دانجیویاد  -2-2

هدای ممدومی بده    برخورداری دانجیو از توانمندی الزم جهت انیام کار مورد نظر و داشدتن صدیحیت   -2-3

 تجخیص رییس واحد.

گذراندد حداقل یک ترم تحصیلی در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و مجدرو  نبدودد در    -2-4

 .ادامه همکارییا هنگام شروع 

اند از شر  حدداقل  ل به تحصیل در دانجگاه شیراز بودهغدانجیویانی که در مقطع تحصیلی قبلی شا تبصره:

 یک ترم تحصیلی معاف خواهند بود.



 باشند.نمونه، ممتاز و متأهل از اولویت برخوردار میدانجیویاد  -2-6

 شوند.نامه نمیدانجیویاد بورسیه و مأمور به تحصیل مجمول این میین -2-7

 مراحل بکارگیری دانشجو:  -3ماده 

 امیم نیاز واحد به امور اداری  -3-1

 مد.  موردو تصمیم گیری در اداری و پجتیبانی واحد در کارگروه  درخواستطرح  -3-2

توسط مدیریت امور اداری به واحد متقاضی امیم و مد واحدد دانجدیوی   مزبور نتییه تصمیم کارگروه  -3-3

 نماید. واجد شرایط را با هماهنگی دانجکده ذیربط انتخاب می

 را به مدیریت امور اداری امیم نماید.واحد موظف است شروع بکار دانجیو  -3-4

 الزحمهشرایط پرداخت حق -3ماده 

 وقت ارائه نماید.سامت در ماه خدمات پاره 08تواند حداکثر هر دانجیو می -3-1

الزحمه دانجیویاد از محل امتبارات دانجگاه بر اساس جددول ذیدل محاسدبه و بدا میدوز      پرداخت حق -3-2

 شود.معاونت اداری و مالی دانجگاه پرداخت می

 دکترای تخصصی ایحرفهکارشناسی ارشد و دکترای  کارشناسی مقطع

 کمک هزینه به ازاء

 هر سامت کار دانجیویی
 آریال( 58888 آریال( 35888 آریال( 25888

های کید دانجگاه استفاده شود ریزیاز دانجیویاد دکترای تخصصی صرفاً در امور تخصصی و برنامه تبصره:

 شود. انیامالزحمه کارشناسی ارشد و در شرایط خاص بکارگیری با پرداخت حق

تواند به کار وی خاتمه دهد و مراتدب را بده   رییس واحد در صورت مدم رضایت از مملکرد دانجیو می -3-3

 معاونت اداری و مالی امیم نماید.

کارکرد دانجیو را به امور اداری جهت پرداخت امیم می  میزادرییس واحد ماهیانه یا به صورت ترمی،  -3-4

 . نماید
 

به تصدویب هیدأت    12/11/33تبصره تنظیم گردیده و در تاریخ  2بند و  11ماده و  4مجتمل بر  نامهاین میین

 دانجگاه رسید. اجرایی


