
 فرآیند کار دانشجویی                                                     

 شرح عملیات ردیف
شخص/ واحد انجام 

 دهنده

 اداره رفاه تعریف حجم کار دانشجویی واحدها 1

 دانشجو مراجعه به روسای واحدهای مختلف دانشگاه 2

3 

 شرایط بودن کار دانشجوییمنظور واجد  ها و مشخصات دانشجو به بررسی ویژگی

واحد گذرانده باشند، عدم مشروطی و داشتن سنوات  22: دانشجویان کارشناسی باید حداقل 1شرح 

 مجاز را دارا باشند.

خود را نسبت به ساعات کاری دانشجو و ساعات آزاد  : مسئولین مربوطه هر واحد باید موافقت2شرح 

 دانشجو داشته باشند.

 روسای واحدهای مختلف

 دانشگاه

4 

 نام مراجعه به سیستم گلستان و ثبت 

را باید در قسمت تعداد  (ساعت در ماه 02ساعت ) 272: دانشجو درمجموع برای هر ترم 1شرح 

 ساعات درخواست شده در سیستم وارد کند.

 اداری ِیا آموزشی( مشخص کند.کار ): دانشجو باید نوع کار خود را از طریق فیلد انتخاب نوع 2شرح 

 

 دانشجو

 

 دانشجو انجام کار دانشجویی 5

 واحد ارجاع دهنده ثبت ساعات کاری دانشجویان در سیستم گلستان 0

7 
 بررسی در مورد اشکاالت احتمالی و تائید نهایی کار دانشجویی واحدهای مختلف دانشگاه

 گیرد. شده از سیستم گلستان موردبررسی قرار می : شرح گزارش گرفته1شرح 

 

 اداره رفاهرئیس 

8 

 ارجاع نسخه کار دانشجویی به مدیریت امور دانشجویی

عالوه نامه پوششی به مدیریت امور  : سه نسخه پرینت کار دانشجویی باید گرفته شود به1شرح 

 شود. دانشجویی ارجاع داده می

 

 رئیس اداره رفاه

 

 مدیریت امور دانشجویی ارجاع به معاونت دانشجویی 9

12 
 عامل مالی دانشجوییارجاع به 

 شود. عالوه نامه پوششی ارجاع داده می یک نسخه از گزارش کار دانشجویی به :1شرح 
 معاونت دانشجویی

11 

 بررسی گزارش کاری کار دانشجویی

شود و پس از تائید آن باید شماره سند و شماره چک در  : گزارش توسط عامل مالی بررسی می1شرح 

 شود. شده می نشده تبدیل به پرداخت یست پرداختسیستم گلستان ثبت شود و ل

 شود : سپس چک برای بانک تجارت صادر می2شرح 

 عامل مالی دانشجویی

12 
 ارسال چک و اطالعات کار دانشجویی به بانک

 شود شده تحویل بانک داده می : توسط راننده امور دانشجویی موارد گفته1شرح 
 عامل مالی دانشجویی

 


