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  :عریف ت 

از طریق  پردیسبهره گیري از توانمندي هاي دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی فرهنگی ، فوق برنامه، اداري و خدماتی 

  متقاضی دانشگاه کار دانشجویی نامیده می شود. در دوایر غیررسمی آناناشتغال 

 

 :اهداف 

 دانش آموختگی پس از  مستعددانشجویان  جذب زمینه شناسایی و ایجاد .1

 ایجاد زمینه کسب تجربه شغلی براي دانشجویان  .2

 دانشجویی کار طریق از دوایر نیاز رفع .3

 تامین بخشی از مخارج تحصیلی دانشجویان  .4

 

  :اشتغال به کار دانشجویان شرایط الزم براي( 1ماده

 داشتن صالحیت هاي عمومی و اخالقی به تشخیص معاونت دانشجویی فرهنگی  -1 -1

 تشخیص واحد بكارگیرنده مبنی بر کارایی براي اجراي وظایف محوله -2 -1

 11 گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی در دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و کسب حداقل معدل -1-3

در صورت توانمندي دانشجویان ورودي جدید در زمینه هاي قرآنی ؛ هنري ، ادبی و ورزشی نیازي به گذارندن یک ترم تحصیلی : 1تبصره 

 و شرط معدل نمی باشد.

نیازي به گذراندن یک ترم  ،آموخته پردیس باشنددانشجویان مقاطع تحصیالت تكمیلی در صورتیكه در مقطع قبلی دانش :2تبصره

 تحصیلی ندارند.  

در شوراي ادر شده است، صدارند و یا حكم کمیته انضباطی در خصوص ایشان  11دانشجویانی که معدل کمتر از در خصوص : 3تبصره 

 .تصمیم گیري خواهد شدمسئول مرکز مشاوره  -مدیر دانشجویی –متشكل از معاونت دانشجویی 

ویی فرهنگی از درآمد کافی براي گذران زندگی دانشجویی برخوردار نیستند؛ در دانشجویانی که به تشخیص معاونت دانشج:  4تبصره 

 باشند. شرایط مشابه داراي اولویت در بكارگیري می
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مسئول توزیع و نظارت بر کار ماهانه دانشجویان با توجه به کيفيت  پردیسمعاونت دانشجویی و فرهنگی ( 2ماده

 .تحصيلی آنان می باشد

 

بودجه بودجه مصوب هر معاونت / اداره را ابالغ نموده و از آنها بر اساس  تحصیلی اداره دانشجویی هر نیمسال بتداي ادر : 1تبصره 

 استعالم می نماید . را  دانشجوییکار نیروهاي مورد نیاز و توانمندي مورد نظر براي  ، مقدار ساعت اختصاص داده شده 

،  مندي، عالق  توانمنديدرخواست کار و بیان خوان عمومی به دانشجویان جهت اعالم فرادر ابتداي  هرنیمسال تحصیلی  : 2تبصره 

 توسط اداره امور دانشجویی انجام می گیرد. خود و ... کاري سابقه 

بر حسب نیاز اعالم شده معرفی  نیروهاي کار دانشجویی را به دوایر اداره امور دانشجویی پس از بررسی شرایط متقاضیان :3تبصره 

 نماید. یم

به اداره  با ذکر دالیل هفته 1جذب نیروي معرفی شده موظف اند مراتب را ظرف مدت تمایل به هر یک از دوایر در صورت عدم :  4تبصره

 امور دانشجویی اعالم نمایند.

 به معاونت دانشجویی پیشنهاد دهند. خود را ظرمورد ندوایر مختلف پردیس می توانند دانشجویان  : 5تبصره

 را به اداره دانشجویی تحویل دهد. قبل از شروع به کار دانشجویی ، دانشجویان موظفند تعهدنامه و مدارک مورد نیاز:6صره تب

ارزیابی ارائه شده از و بر  اساس قانون وزارت  کار، و  1میزان حق الزحمه کاردانشجویی بر اساس جدول نرخنامه کار دانشجویی :7تبصره 

اداره امور دانشجویی و در پایان هر ترم تحصیلی صورت گرفته و گزارش مالی جهت پرداخت حق الزحمه به معاونت توسط  عملكرد دانشجو 

 اداري مالی ارسال می گردد .

و در   ؛پرداختی به دانشجو به شرح زیر خواهد بود الزحمه کار ارائه شده از سوي دانشجو)وضعیت عملكرد( حق کیفیت تناسب به :8تبصره

 از عملكرد دانشجو پرداختی به ایشان نخواهد شد. رضایت صورت عدم
 بد متوسط خوب عالی وضعيت عملکرد دانشجو

 1 نرخنامه ٪61 نرخنامه ٪81 نرخنامه ٪111 ميزان حق الزحمه پرداختی

سال تحصیلی در صورت عدم گزارش به موقع از سوي بخشهاي مختلف پردیس ، پرداخت حق الزحمه کاردانشجویی در آن نیم : 9تبصره

 انجام نخواهد شد . 

 حوزه ذي ربط ، توسط اداره دانشجویی انجام می شود وبا استعالم از کمی و کیفی  در پایان نیمسال تحصیلی نحوه همكاري :11تبصره 

 صورت رضایت از عملكرد دانشجو از سوي معاونت دانشجویی فرهنگی گواهی همكاري صادر می گردد.   در 

گردد و می دانشجویی بررسی  ادارهوضعیت آموزشی و نمرات دانشجویان شاغل به کارهاي محوله توسط یان نیمسال ، در پا : 11تبصره 

 .شودمی و یا از ادامه کار در نیمسال بعد جلوگیري  فتهبراي نیمسال بعدي تقلیل یادانشجو ، ساعت کار  در صورت افت آموزشی

  گردیده و سپس به معاونت آموزشی ارسال می گردد.محاسیه هاي شغلی کار دانشجویی  کسر از تعهد تحصیلی بر اساس گروه: 12تبصره 
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 طریقه محاسبه کسر از تعهد تحصیلی بر اساس گروه هاي شغلی کار دانشجویی به شرح زیر خواهد بود: 

 ميزان محاسبه کسر از تعهد تحصيلی شغلی گروه

 هاي اجرایی ساده: فعاليت1گروه
 دانشجویی در این گروه شغلی معادل یک ساعت کسر از تعهد تحصیلی دانشجو خواهد بود. ساعت کار 1هر 

 هاي اجرایی و نظارتی: فعاليت2گروه
 ساعت کار دانشجویی در این گروه شغلی معادل یک ساعت کسر از تعهد تحصیلی دانشجو خواهد بود. 3هر 

 این گروه شغلی معادل یک ساعت کسر از تعهد تحصیلی خواهد بود. هر ساعت کار دانشجویی در  هاي کارشناسی: فعاليت3گروه
 هاي مدیریتی: فعاليت4گروه

 

به تصویب شوراي پردیس رسيد و قابل اجرا    11/4/96  تبصره در تاریخ 16ماده و    3این آئين نامه در   ( 3ماده

 ه لغو می گردد.می باشد و کليه بخشنامه ها و آئين نامه هاي مغایر با این آئين نام
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 : نرخنامه کار دانشجویی1پيوست 
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 ي کار دانشجویی: فرم ها2پيوست 

 فرم هاي مورد نياز در فرآیند کار دانشجویی به شرح زیر است:

 

 (؛ اعالم نياز دوایر1فرم)

 دوایر -درخواست کار دانشجویی

 رتاریخ نياز به همکا ساعت سطح کار عنوان کار
مدیر  -واحد درخواست دهنده

 مستقيم 
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 :تعهد نامه همکاري کار دانشجویی5پيوست 

 

د می گردم که با واحد .......متعهاینجانب ......................... دانشجوي رشته..............................کد ..........با شماره دانشجویی ..................

...................... به نحو احسن همكاري ............................. به مدت .................... ساعت به عنوان  ................................. در گروه شغلی .....

 داشته باشم.

 انجام داده و حق واگذاري آن ،به غیر را جزءاً و کالً  ندارد. دانشجو متعهد می شود کلیه امور محوله را راساً و مباشرتاً -

 چنانچه دانشجو به دلیل قصور یا تقصیر باعث ایراد خسارت به دانشگاه گردد مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. - 

 در صورت عدم رضایت مدیر از نحوه همكاري هیچ گونه پرداختی به اینجانب انجام نخواهد شد.-

 


