باسمه تعالی

راهنمای اعطای اعتبار همکاری دانشجویی به مشموالن طرح شهید وزوایی در سال تحصیلی 1400-1401

با هدف افزایش اثربخشی و نظارت بر انجام فعالیتهای دانشجویی در قالب اعطاای «اعتباار همکااری دانشاجویی» با مشامو ن طار
شهید وزوایی ،روی جدید اعطای اعتبار مذکور ب صورت زیر تدوین شدهاست:
 )1دانشجویان مشمول پشتیبانیهای طر شهید وزوایی ،در ابتدای هر نیمسال تحصیلی ،استاد راهبری ک قرار است همکاری
دانشجویی خود را تحت نظارت وی انجام دهند انتخاب و فعالیتهای مورد تأیید بنیاد (بر اساس جدول شماره  6شیوهنام ) را
تحت نظارت ایشان شروع میکنند .استاد راهبر یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه محل تحصیل دانشجو ،با ترین مقام
مسئول اجرایی مرتبط با فعالیت مورد نظر یا رئیس بنیاد نخبگان استان است و زم نیست الزاماً استاد راهنما /مشاور دانشجو
باشد .با توج ب ماهیت همکاری دانشجویی ،استاد راهبر بر اساس نظر مرکز خدمات گیرنده تعیین و بر انجام فعالیت نظارت
میکند.
 )2در صورتیک نام استاد راهبر در سامان سینا وجود نداشت باشد ،زم است دانشجو از استاد راهبر خود درخواست نمایاد تاا باا
مراجع ب بخش «ثبتنام استادان راهبر» در سامان سینا ،اطالعات مورد نیاز را ثبت نماید تاا سااب کااربری بارای وی
ایجاد شود و از آن برای تأیید فعالیتهای همکاری دانشجویی ،در مرا ل بعدی استفاده کند.
 )3پس از ایجاد ساب کاربری ،برای دانشگاههای اصلی ،اطالعات درجشده توسط استاد راهبر ،برای ا راز هویت ،ابتدا ب میاز
کار دانشگاه محل خدمت وی و در صورت تأیید دانشگاه ب میز کار بنیاد استان ارسال میشود .در صاورت تأییاد نهاایی ایان
اطالعات ،نام استاد راهبر ب فهرست «استادان راهبر» در سامان سینا افزوده خواهد شد .روی ا راز هویت استادان راهبر در هار
استان ،ب تناسب اقتضائات آن استان و صال دید بنیاد نخبگان استان انجام خواهد شد .در خصاو

دانشاگاههاای ییراصالی،

اطالعات از میز کار استاد راهبر ب میز کار بنیاد نخبگان استان منتقل میشود تاا ماورد بررسای قارار گرفتا و در صاورت نیااز
اصال و سپس تأیید شود .نهایتاً نام استاد راهبر ب سامان افزوده میشود و دانشجویان مایتوانناد اساتاد راهبار را از میاان اساتادان
دانشگاه خود انتخاب کنند.
 )4دانشجو پس از انجام اقدامات فوق ،زم است در ابتدای هر نایمساال تحصایلی ،اطالعاات ماورد نیااز مانناد عناوان همکااری
دانشجویی و نام استاد راهبر (از میان فهرست استادان راهبر دانشگاه محل تحصیل خود) را انتخاب و پاس از تکمیال فیلادهای
مربوط ،درخواست خود را ب میز کار استاد راهبر ارسال نماید .در این مر ل  ،ب صورت خودکاار از طریا پیاما

با اساتاد

راهبر برای مراجع ب میز کار خود ب منظور انجام بررسیهای زم ،اطالعرسانی میشود .در صورتیک ب هر دلیل ناام اساتاد
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راهبر مدنظر دانشجو در سامان وجود نداشت باشد ،زم است متقاضی طی تماس با بنیااد نخبگاان اساتان و اساتاد مادنظر ایان
موضوع را ب اطالع آنها برساند تا اقدامات زم برای ثبت نام استاد راهبر در سامان انجام شود.
 )5پس از تأیید استاد راهبر ،درخواست مجادداً با میاز کاار متقاضای باازمیگاردد و دانشاجو در چهاار مر لا در هار نایمساال
تحصیلی ،ب صورت ماهان و در پایان هر ماه (گزارش چهارم در پایان نیمسال برای مدت ی
خالص فعالیتهای انجام شده و ساعات انجام هر ی
از انجام هر ی

ماه و نیم آخر ،ارسال میشود)،

را گزارش میکند تا پس از بررسی توسط استاد راهبر تأیید شود .پاس

از این مرا ل ،ب صورت خودکار ،پیامکی ب گیرنده درخواست ،برای انجام اقدام زم ارسال میشود.

 )6پس از تأیید آخرین گزارش توسط استاد راهبر در پایان نیمساال تحصایلی ،درخواسات با میاز کاار دانشاگاه محال تحصایل
دانشجو (برای دانشگاههای ییر اصالی با میاز کاار بنیااد اساتان) فرساتاده مایشاود و کارشاناس دانشاگاه در صاورت تأییاد،
درخواست را ب بنیاد نخبگان استان ارسال میکند .بنیاد نخبگان استان نیز در صاورت تأییاد درخواسات ،گزارشای باا رعایات
سقف داکثر ساعات مجاز همکاری دانشجویی در ی

نیمسال تحصیلی ،از سامان دریافت و نام پرداخت اعتباار همکااری

دانشجویی متقاضیان را ب معاونت توسع و مدیریت منابع بنیاد ارسال میکند.
یادآوری :هر دانشجو میتواند در ی

نیمساال تحصایلی ،از میاان فعالیاتهاای متناوع «همکااری دانشاجویی» ،ماوارد مختلفای را

انتخاب و با استادان راهبر متفاوت فعالیت خود را انجام دهد و درخواستهای متعددی را در سامان ثبت کند .بادین منظاور
زم است برای هر فعالیت ،ی

درخواست جداگان در سامان ثبت کرده و مرا ل فوق را برای آنها انجاام دهاد .اماا بایاد

توج داشت ک در نهایت ،مبلغی ک بابت همکاری دانشجویی پرداخت میشود ،برای اداکثر  40سااعت فعالیات در هار
ماه و در مجموع برای داکثر  180ساعت فعالیت در هر نیمسال است.
 )7در پایان هر نیمسال تحصیلی ،برای هر دانشجو ب تعداد درخواستهایی ک (با استادان راهبر متفااوت یاا فعالیاتهاای متناوع)
برای همکاری دانشجویی ثبت کردهاست ،درخواست جداگان ب میز کار دانشگاه /بنیاد ارسال میشود.
 )8در صورت انتخاب فعالیت «همکاری در انجام امور اجرایی بنیادهاای نخبگاان اساتانی» ،زم اسات کااربرم مربوطا توساط
دانشجو از سامان اخذ و بعد از تکمیل و تایید توسط رئیس بنیاد نخبگان استان در سامان بارگذاری شود .این درخواسات بعاد
از تأیید استاد راهبر (رئیس بنیاد نخبگان استان) ،مستقیماً ب کارپوش بنیاد ملی ارساال مایشاود تاا در صاورت تأییاد معاونات
آیندهسازان ،اجازه انجام مرا ل بعدی برای دانشجو در سامان  ،فراهم گردد.
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یادآوری :بر اساس تبصره  7شیوهنامۀ طر شهید وزوایی ،در صورت همکاری دانشجویان دورههاای کارشناسای ارشاد و دکتاری
تخصصی با بنیادهای استانی در قالب «همکاری دانشجویی» ،سقف «زمان» و «مبلا اعتباار» همکااری دانشاجویی ،تاا ساقف
مشخصشده در اعتبار دستیاری ( داکثر  60ساعت فعالیت درهر ماه) افزایش مییابد.
 )9درصورت انتخاب فعالیت «سایر موارد مشااب با پیشانهاد موسسا محال تحصایل و تأییاد معاونات آینادهساازان» ،زم اسات
کاربرم مربوط توسط دانشجو از سامان اخذ و بعد از تکمیل و تایید استاد راهبر ،در سامان بارگذاری شود .ایان درخواسات
بعد از تأیید استاد راهبر ،مستقیماً ب کارپوش بنیاد ملی ارسال میشود تا در صورت تأییاد معاونات آینادهساازان ،اجاازه انجاام
مرا ل بعدی برای دانشجو در سامان  ،فراهم گردد.
 )10برگزیدگان دورههای کارشناسیارشد و دکتری ،در هر نیمساال تحصایلی مایتوانناد هامزماان از اعتباار «دساتیاری» و اعتباار
«همکاری دانشجویی» بهرهمند شوند؛ مشروط ب آن ک میزان همکااری دانشاجویی ،از  40سااعت در مااه و مجماوع ایان دو
فعالیت ،از  60ساعت در ماه تجاوز نکند.
 )11برای هر ی

از فعالیتهای قابل قبول برای همکاری دانشجویی ،توضیحاتی در سامان درج شدهاست ک

و استاد راهبر براساس آنها ،اطالعات مورد نیاز را در سامان درج و درخواست خود را ثبت نمایند.
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زم اسات دانشاجو

