
  اجرائي تأسيس و اداره بازارچه هاي دانشجويي در خوابگاهها العمل دستور
  

ذران مطلوب اوقات فراغت در سـطح خوابگاههـا و توسـعه    به منظور گسترش و تعميق فرهنگ گ: مقدمه
نوآوري با هدف ايجاد تعامل و همكاري بـين دانشـجويان و فـراهم نمـودن     فرهنگ كارآفريني، خالقيت و 

در زمينه كسب مهارتهاي اجتماعي دسـتورالعمل اجرائـي بازارچـه هـاي دانشـجويي در      فرصت هاي شغلي 
  .خوابگاههاي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور به شرح ذيل تدوين و جهت اجراء ابالغ مي گردد

  تعاريف: ۱ماده 
 مكاني اسـت در سـطح هـر خوابگـاه كـه در آن دسـتاوردها و توليـدات       : بازارچه دانشجويي  -۱-۱

  .عرضه مي شوداوليه معيشتي توسط دانشجويان ضرورت هاي رفاهي  دانشجويي و
مـديريت هـاي دانشـجويي و فرهنگـي دانشـگاهها تحـت پوشـش وزارت علـوم،         : دانشگاه  -۲-۱

  تحقيقات و فناوري
  دستورالعمل اجرائي تأسيس و اداره بازارچه هاي دانشجويي در خوابگاهها: دستورالعمل  -۳-۱

  دافاه: ۲ماده  
  گسترش و تعميق فرهنگ گذران مطلوب اوقات فراغت در سطح خوابگاهها  -۲-۱
  .تنوع بخشي و نوآوري در برنامه هاي فرهنگي براي ايجاد رشد و نشاط در خوابگاهها  -۲-۲
  طراحي و اجراي فعاليت هاي هدفمند در قالب مشاركت هاي جمعي و گروهي دانشجويي  -۳-۲
هاي خودباوري و مسئوليت پذيري با هدف ساماندهي اوقات فراغـت در  فراهم نمودن زمينه   -۴-۲

  خالل زندگي خوابگاهي
ش مؤثر و فعال دانشجويان در اجراي طرح هـاي فرهنگـي بـه منظـور افـزايش      ر نقبتأكيد   -۵-۲

  مشاركت و بهره وري
   فراهم نمودن فرصت هاي شغلي و كسب مهارتهاي اجتماعي  -۶-۲

  ف، تركيب و نحوه اداره ستاد توانمندسازي  ساختار، وظائ: ۳ماده  
با توجه به اهميت موضوع و در راستاي ارتقـاء كيفـي در برنامـه ريـزي و اجـراي فعاليـت هـاي          

دانشگاهها مي توانند نسبت بـه تشـكيل سـتاد توانمندسـازي تحـت عنـوان         فرهنگي در سطح خوابگاهها،
امـور  متشـكل از مـدير امـور دانشـجويي، مـدير       »يا شوراي مركـزي خوابگاههـا  «و » اقتصاد دانشجويي«

فرهنگي، مسئول خوابگاهها و يك يا دو تن از اعضاي فعال دانشجويي تحت نظارت مسـتقيم مـدير امـور    
دانشجويي اقدام نمايند و با رعايت شرايط ذيل نسبت به راه اندازي ايـن بازارچـه هـا در خوابگاههـا اقـدام      

   : نمايند
تنظيم ضوابط حوزه نظارتي داخلي و تعيين حدود و حفظ شأن محيط خوابگـاه توسـط سـتاد     -۳ -۱

  مذكور و نحوه اداره جلسات ستاد
  براي راه اندازي بازارچهتعيين مكاني مناسب در هر خوابگاه   -۲-۳



تعيين ساعات شروع و خاتمه كار بازارچه در يك روز معين و اطـالع رسـاني الزم در سـطح      -۳-۳
  گاهدانش

  ثبت نام از دانشجويان متقاضي براي شركت در بازارچه توسط ستاد مربوطه   -۴-۳
  تعيين زمان ثبت نام حداكثر يك هفته قبل از برپايي بازارچه  -۵-۳
هماهنگي و برنامـه ريـزي بـه منظـور مشـخص نمـودن كاالهـاي قابـل عرضـه از سـوي             -۶-۳

  دانشجويان توسط ستاد مذكور 
  : دي محصوالت بازارچهتقسيم بن:  ۴ماده 

فــروش دســتاوردها و توليــدات دانشــجويي از قبيــل صــنايع دســتي، طراحــي، گرافيــك،    -۴ -۱
  ...خوشنويسي و 

  )دست دوم(فروش كتاب، مجالت، مقاالت و روزنامه   -۲-۴
  كاالهاي مخصوص مناطق مختلف كشور توسط دانشجويان آن منطقهفروش   -۳-۴
  به منظور ارائه مواد غذايي و غذاهاي آماده تأسيس غرفه هايي كوچك   -۴-۴
  )پايان نامه، پروژه و غيره(ايجاد واحد تايپ و تكثير   -۵-۴
  )مقاالت و موضوعات درسي(ايجاد واحد ترجمه   -۶-۴
  ايجاد غرفه فروش البسه و پوشاك   -۷-۴
  فروش نرم افزارهاي آموزشي  -۸-۴
  )رايانه اي(ايجاد واحد عكاسي   -۹-۴
  

به تصويب معاونان دانشـجويي   ۲۸/۸/۱۳۸۷بند در تاريخ  ۲۴ماده و  ۵اين دستورالعمل در  :۵ماده 
و فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و از تاريخ تصويب براي مـدت  

  . دو سال به صورت آزمايشي قابل اجرا مي باشد
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