
  (AA)آئين نامه طرح دستيار اجرايي 
  

در كليه  (Administrative Assistantship) "دستيار اجــرايي"طرح  88-89از نيمسال دوم سال تحصيلي         
  .آيد مراكز دانشگاه صنعتي شريف با مقررات زير به اجرا در مي /هادانشكده

 / تكميلي دانشگاه به دانشكدهها ريق معاونت آموزشي و تحصيالتانتخاب دستيار اجرايي براساس ظرفيتي كه هر نيمسال از ط -1
مركز و ارسال گزارش نهايي شامل نام متقاضيان و افراد  /شود و با اعالم عمومي آگهي مربوطه توسط دانشكده مراكز اعالم مي

) مطابق تقويم دانشگاه(طه منتخب توسط دانشكده به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه تا قبل از شروع نيمسال تحصيلي مربو
 .پذيرد صورت مي

مركز به انجام امور محوله مطابق شرح وظايف /در اين طرح دستيار اجرايي زير نظر رئيس و معاون تحصيالت تكميلي دانشكده -2
الزحمه هر ماه منوط به وصول   پردازد و پرداخت حق  مي) ساعت كار در هفته در دانشكده 20معادل (مندرج در قرارداد 

ام هر ماه به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه كه به تأييد رئيس يا معاون 20زارش تأييد شده عملكرد مربوطه قبل از گ
 .مركز رسيده باشد/تحصيالت تكميلي دانشكده

 :تواند شامل موارد زير باشد  شرح وظايف دستيار اجرايي مي -3
مركز و اساتيد و به روز /مركز، وبگاه الكترونيكي دانشكده/اي مرتبط با سايت دانشكدهارائه خدمات فني و تخصصي رايانه •

 .رساني آنها و نظاير آن
 .مركز/ارائه خدمات فني و تخصصي درخصوص مكانيزاسيون سيستم اداري دانشكده •
 .مركز/هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده  همكاري و ارائه خدمات مرتبط با آزمايشگاه •

مركز مدنظر باشد الزم است كه قبل از آگهي مربوطه تأييد معاون محترم آموزشي و /چنانچه موارد ديگري در دانشكده: تبصره
  .تحصيالت تكميلي دانشگاه در آن مورد اخذ و سپس اقدامات الزم مطابق آئين نامه به عمل آيد

ارشد و دكتري دانشگاه صنعتي   اطع تحصيلي كارشناسيتواند از بين دانشجويان شاغل به تحصيل مقيدستيار اجرايي فقط م -4
مطابق مندرجات پرونده آموزشي (شريف انتخاب شده و نبايد داراي هيچگونه مشكل آموزشي در اداره كل آموزش دانشگاه 

 .باشد) خود
  .شركت نمايند AAتواند در طرح   ارشد نيز مي  دانشجويان نوبت دوم كارشناسي: 1تبصره 

  .بايد مطابق نظر دانشكده در دانشگاه حضور تمام وقت داشته و در خارج از دانشگاه شاغل نباشدAA ي طرح دانشجو: 2تبصره 
شركت  هاي حمايتي معاونت پژوهشي دانشگاه  و يـا طــرح RA  و   TA    هاي  تواند به طور همـزمان در طرحدستيار اجرايي نمي -5

 .داشته باشد
ام هر ماه و تأييد نهايي   20پس از دريافت تأييديه انجام كار از طريق دانشكده قبل از  الزحمه ماهيانه دستيار اجرايي  پرداخت حق -6

 .معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه مطابق قرارداد مربوطه صورت مي پذيرد
ريف دانشگاه صنعتي شاندازي در بانك ملت شعبه   حساب پس  در اين خصوص الزم است كه كليه دستياران اجرايي: تبصره

 .شماره حساب مربوطه را به نحو مقتضي در قرارداد ذكركنندافتتاح نموده و 

ريال  000/500/2و براي دانشجويان كارشناسي ارشد   000/000/3مبلغ قرارداد در حال حاضر ماهانه براي دانشجويان دكتري    -7
  . تعيين گرديده است


