آییننامهکاردانشجویی
معاونتدانشجوییفرهنگی-ادارهاموردانشجویی

معاونت دانشجویی فرهنگی -اداره امور دانشجویی

تعریف :
بهره گيري از توانمندي هاي دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي ،پژوهشي فرهنگي  ،فوق برنامه ،اداري و خدماتي پرديس از طريق
اشتغال غيررسمي آنان در دواير متقاضي دانشگاه کار دانشجويي ناميده مي شود.
اهداف :
 .1شناسايي و ايجاد زمينه جذب دانشجويان مستعد پس از دانش آموختگي
 .2ايجاد زمينه کسب تجربه شغلي براي دانشجويان
 .3رفع نياز دواير از طريق کار دانشجويي
 .4تامين بخشي از مخارج تحصيلي دانشجويان

ماده )1شرایط الزم براي اشتغال به کار دانشجویان:
 -1 -1داشتن صالحيت هاي عمومي و اخالقي به تشخيص معاونت دانشجويي فرهنگي
 -2 -1تشخيص واحد بكارگيرنده مبني بر کارايي براي اجراي وظايف محوله
 -3-1گذراندن حداقل يک ترم تحصيلي در دانشجويان مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد و کسب حداقل معدل 11
تبصره  :1در صورت توانمندي دانشجويان ورودي جديد در زمينه هاي قرآني ؛ هنري  ،ادبي و ورزشي نيازي به گذارندن يک ترم تحصيلي
و شرط معدل نمي باشد.
تبصره :2دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي در صورتيكه در مقطع قبلي دانشآموخته پرديس باشند ،نيازي به گذراندن يک ترم
تحصيلي ندارند.
تبصره  :3در خصوص دانشجوياني که معدل کمتر از  11دارند و يا حكم کميته انضباطي در خصوص ايشان صادر شده است ،در شوراي
متشكل از معاونت دانشجويي – مدير دانشجويي -مسئول مرکز مشاوره تصميم گيري خواهد شد.
تبصره  : 4دانشجوياني که به تشخيص معاونت دانشجويي فرهنگي از درآمد کافي براي گذران زندگي دانشجويي برخوردار نيستند؛ در
شرايط مشابه داراي اولويت در بكارگيري ميباشند.
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ماده )2معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس مسئول توزیع و نظارت بر کار ماهانه دانشجویان با توجه به کيفيت
تحصيلی آنان می باشد.
تبصره  :1در ابتداي هر نيمسال تحصيلي اداره دانشجويي بودجه مصوب هر معاونت  /اداره را ابالغ نموده و از آنها بر اساس بودجه
اختصاص داده شده  ،مقدار ساعت مورد نياز و توانمندي مورد نظر براي نيروهاي کار دانشجويي را استعالم مي نمايد .
تبصره  : 2در ابتداي هرنيمسال تحصيلي فراخوان عمومي به دانشجويان جهت اعالم درخواست کار و بيان توانمندي  ،عالقمندي ،
سابقه کاري و  ...خود توسط اداره امور دانشجويي انجام مي گيرد.
تبصره  :3اداره امور دانشجويي پس از بررسي شرايط متقاضيان نيروهاي کار دانشجويي را به دواير بر حسب نياز اعالم شده معرفي
مينمايد.
تبصره : 4هر يک از دواير در صورت عدم تمايل به جذب نيروي معرفي شده موظف اند مراتب را ظرف مدت  1هفته با ذکر داليل به اداره
امور دانشجويي اعالم نمايند.
تبصره : 5دواير مختلف پرديس مي توانند دانشجويان مورد نظر خود را به معاونت دانشجويي پيشنهاد دهند.
تبصره :6قبل از شروع به کار دانشجويي  ،دانشجويان موظفند تعهدنامه و مدارک مورد نياز را به اداره دانشجويي تحويل دهد.
تبصره  :7ميزان حق الزحمه کاردانشجويي بر اساس جدول نرخنامه کار دانشجويي 1و بر اساس قانون وزارت کار ،و ارزيابي ارائه شده از
عملكرد دانشجو توسط اداره امور دانشجويي و در پايان هر ترم تحصيلي صورت گرفته و گزارش مالي جهت پرداخت حق الزحمه به معاونت
اداري مالي ارسال مي گردد .
تبصره :8به تناسب کيفيت کار ارائه شده از سوي دانشجو(وضعيت عملكرد) حق الزحمه پرداختي به دانشجو به شرح زير خواهد بود؛ و در
صورت عدم رضايت از عملكرد دانشجو پرداختي به ايشان نخواهد شد.
وضعيت عملکرد دانشجو

عالی

خوب

متوسط

بد

ميزان حق الزحمه پرداختی

 ٪111نرخنامه

 ٪81نرخنامه

 ٪61نرخنامه

1

تبصره : 9در صورت عدم گزارش به موقع از سوي بخشهاي مختلف پرديس  ،پرداخت حق الزحمه کاردانشجويي در آن نيمسال تحصيلي
انجام نخواهد شد .
تبصره  :11در پايان نيمسال تحصيلي نحوه همكاري کمي و کيفي با استعالم از حوزه ذي ربط  ،توسط اداره دانشجويي انجام مي شود و
در صورت رضايت از عملكرد دانشجو از سوي معاونت دانشجويي فرهنگي گواهي همكاري صادر مي گردد.
تبصره  : 11در پايان نيمسال  ،وضعيت آموزشي و نمرات دانشجويان شاغل به کارهاي محوله توسط اداره دانشجويي بررسي مي گردد و
در صورت افت آموزشي  ،ساعت کار دانشجو براي نيمسال بعدي تقليل يافته و يا از ادامه کار در نيمسال بعد جلوگيري مي شود.
تبصره  :12کسر از تعهد تحصيلي بر اساس گروه هاي شغلي کار دانشجويي محاسيه گرديده و سپس به معاونت آموزشي ارسال مي گردد.

 1اين نرخنامه در هر سال توسط اداره امور دانشجويي اعالم مي شود.
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طريقه محاسبه کسر از تعهد تحصيلي بر اساس گروه هاي شغلي کار دانشجويي به شرح زير خواهد بود:
گروه شغلی
گروه :1فعاليتهاي اجرایی ساده
گروه :2فعاليتهاي اجرایی و نظارتی
گروه :3فعاليتهاي کارشناسی

ميزان محاسبه کسر از تعهد تحصيلی

هر  1ساعت کار دانشجويي در اين گروه شغلي معادل يک ساعت کسر از تعهد تحصيلي دانشجو خواهد بود.
هر  3ساعت کار دانشجويي در اين گروه شغلي معادل يک ساعت کسر از تعهد تحصيلي دانشجو خواهد بود.
هر ساعت کار دانشجويي در اين گروه شغلي معادل يک ساعت کسر از تعهد تحصيلي خواهد بود.

گروه :4فعاليتهاي مدیریتی

ماده ) 3این آئين نامه در  3ماده و 16تبصره در تاریخ  96/4/11به تصویب شوراي پردیس رسيد و قابل اجرا
می باشد و کليه بخشنامه ها و آئين نامه هاي مغایر با این آئين نامه لغو می گردد.
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پيوست  :1نرخنامه کار دانشجویی
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پيوست  :2فرم هاي کار دانشجویی
فرم هاي مورد نياز در فرآیند کار دانشجویی به شرح زیر است:

فرم()1؛ اعالم نياز دوایر
درخواست کار دانشجویی -دوایر
عنوان کار

سطح کار

ساعت

تاریخ نياز به همکار

واحد درخواست دهنده -مدیر
مستقيم
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پيوست :5تعهد نامه همکاري کار دانشجویی

اينجانب  .......... ...............دانشجوي رشته..............................کد ..........با شماره دانشجويي .........................متعهد مي گردم که با واحد
 .............................به مدت  ....................ساعت به عنوان  .................................در گروه شغلي  ...........................به نحو احسن همكاري
داشته باشم.
 دانشجو متعهد مي شود کليه امور محوله را راساً و مباشرتاً انجام داده و حق واگذاري آن ،به غير را جزءاً و کالً ندارد. چنانچه دانشجو به دليل قصور يا تقصير باعث ايراد خسارت به دانشگاه گردد مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.-در صورت عدم رضايت مدير از نحوه همكاري هيچ گونه پرداختي به اينجانب انجام نخواهد شد.
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