آيين نامه داخلی استفاده از تسهيالت دانشجويی در قبال انجام خدمات
(قرارداد کار دانشجويی)
مقدمه:

به منظور بهره گيري پاره وقت از توانمنديهاي دانشجويان در پيشبرد امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و
همچنين کمک به تامين بخشي از هزينه هاي تحصيل دانشجويان کم بضاعت مقررات ذيل تدوين و جهت اجرا ابالغ
مي گردد.
ماده  )1اهداف:

 -1بهره گيري از توانمنديهاي دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي ،پژوهشي،ورزشي ،فرهنگي ،فوق برنامه،
اداري ،خدماتي و رفاهي موسسه
 -2ايجاد بستر مناسب جهت مشارکت بيشتر دانشجويان در فعاليتهاي فوق الذکر
 -3ايجاد زمينه هاي کسب تجربه براي دانشجويان
 -4کمک به دانشجويان کم بضاعت به منظور تامين بخشي از مخارج تحصيلي آنان
ماده )2شرايط الزم براي استفاده از تسهيالت دانشجويی دانشجويان

 -1-2گذراندن حداقل  30واحد درسي يا يكسال تحصيلي در دوره کارشناسي و دکتراي حرفه اي و حداقل يک
نيمسال تحصيلي در دور کارشناسي ارشد و دوره دکتري تخصصي از همان نيمسال اول تحصيلي
تبصره) :براي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد چنانچه در دوره کارشناسي دانش آموخته در همان دانشگاه باشد،
گذراندن يک نيمسال تحصيلي االزامي نمي باشد.
 -2-2اعالم نياز واحدهاي مختلف موسسه به نيروي انساني با توجه به شرح وظايف محوله
-3-2تشخيص واحد بكارگيرنده مبني بر کارايي دانشجو براي اجراي وظايف محوله
 -4-2داشتن صالحيتهاي عمومي به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي موسسه
 -5-2نداشتن درآمد کافي براي تامين هزينه هاي زندگي به تاييد معاونت دانشجويي و فرهنگي موسسه
تبصره  :)1دانشجويان شاهد و ايثارگر بارائه معرفي نامه از اداره کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر از اولويت
برخوردار مي باشند.
تبصره :)2دانشجويان نمونه ،ممتازو کم بضاعت و متاهل از اولويت برخوردار مي باشند.
ماده  )3در صورت عدم رضايت واحد مربوط و يا رفع نياز ،به تسهيالت دانشجو خاتمه داده می شود.
ماده  ) 4دانشجويانی که از بودجه کل کشور وجهی دريافت می کنند و يا بعبارتی اشتغال بكار دارند نمی توانند از
مزاياي اين آيين نامه استفاده کنند.
ماده  )5اجراي مفاد اين آيين نامه هيچگونه تعهد کاري و استخدامی براي موسسه در قبال دانشجو ايجاد نخواهد
کرد.

ماده ) 6هر دانشجو تنها می تواند يک قرارداد کار دانشجويی داشته و در صورت کاردر واحدهاي مختلف قرارداد
ديگري براي وي قابل قبول نخواهد بود.
ماده )7شماره حساب مندرج در فرم قرارداد کار دانشجويی حتما بايستی متعلق به خود دانشجو و شماره حساب
تجارت کارت جوان باشد.در صورت درج شماره حساب ساير بانكها يا شماره حساب مربوط به شخص ديگري
قراردادمربوطه حذف می گردد.
ماده )8قابل توجه مسئولين محترم واحدها
-

مهلت ارسال قراردادهاي کار دانشجويی براي نيمسال اول پايان آذرماه و براي نيمسال دوم نيمه اول
خردادماه می باشند.

-

پس از تنظيم قراردادهاي مربوط به هر واحد قراردادهاي مذکور طی نامه پوششی که اسامی افراد در آن
درج گرديده است در مهلت مقرر به اداره کل امور دانشجويی ارسال گردد.

-

از بكارگيري دانشجوين کاردانی و کارشناسی که کمتر از  30واحد درسی گذرانده اند خودداري گردد.

-

بمنظورجلوگيري از مخدوش شدن فرم قرارداد ،از درج مدت قرارداد و درج شماره و تاريخ قرارداد
خودداري گردد.

ماده  )9موسسه کمک هزينه دانشجويان بهره مند از تسهيالت دانشجويی را از محل اعتبارات مربوط بر حسب نوع
کار و بر اساس جدول زير محاسبه و پرداخت می نمايد:
مقطع

کارشناسی ارشد

کارشناسی

تعداد واحدهاي گذرانده

گذراندن کمتر از

گذراندن

شده

50%واحد درسي

50%واحد درسي

دکتري

وباالتر
کمک هزينه به ازاء هر

 2000تا 2500

 2000تا 3000

 5000تا 6000

 8500تا

ساعت کار دانشجويي

(ريال)

(ريال)

(ريال)

( 12000ريال)

مبلغ حق الزحمه بر اساس آخرين بخشنامه هاي وزارت متبوع 20درصد افزايش مي يابد.

