شرایط الزم برای اشتغال به کار دانشجویان متقاضی
گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی (فقط برای مقاطع کارشناسی
و کاردانی)؛
نداشتن سابقه در کمیته انضباطی دانشجویی واحد؛
داشتن صالحیتهای عمومی ،حسن سلوک و اخالق حسنه؛
نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینههای جاری به تشخیص
مسوولین واحد؛
داشتن اعالم نیاز از معاونتهای ذیربط برای انجام کار
دانشجویی؛
داشتن میانگین حداقل  31برای دورههای کاردانی و کارشناسی
و  31برای مقاطع باالتر؛
داشتن کارایی الزم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون
ذیربط.
ضوابط و نکات مهم
 -3در صورت عدم رضایت واحد از کار دانشجو و یا رفع نیاز،
با اعالم قبلی و رعایت فاصله زمانی یک ماهه به کار دانشجو
خاتمه داده میشود.
 -2اجرای مفاد این آئین نامه هیچگونه تعهد استخدامی برای
واحد در قبال دانشجو ایجاد نخواهد کرد.
 -1استفاده از کار دانشجویی برای انجام کارها و امور
کلیدی که به نحوی با سرنوشت تحصیلی خود دانشجو یا دیگر
دانشجویان ارتباط دارد یا در مواردی که امکان سوء استفاده
از موقعیت ایجاد شده وجود دارد ،ممنوع است .تشخیص و
مسوولیت اجرای دقیق این امر بر عهده معاونت ذیربط است.
 -4صدور مجوز نهایی انجام کار دانشجویی و تعیین حداکثر
ساعات کار دانشجو در هر ترم ،با توجه به تعداد واحدهای
اخذ شده در آن ترم بر عهده حوزه معاونت دانشجویی واحد
است .بدیهی است ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعات
تشکیل کالسهای درسی دانشجو باشد.
 -5پرداخت حق الزحمه ماهانه دانشجو منوط به تأیید کار
انجام شده توسط معاون ذیربط و ارسال فرم گزارش کار به
معاون دانشجویی واحد است.
 -6دانشجو بایستی پس از پایان هر نیمسال نسبت به تحویل
فرم گزارش کار به تفکیک ماه طبق فرم مربوطه اقدام نماید
و در صورت عدم تحویل در موعد مقرر دانشگاه تعهدی برای
پرداخت حق الزحمه نخواهد داشت.
 - 7چنانچه کار محوله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود،
معاون دانشجویی ساعات کار او را برای نیمسال بعد کاهش

داده و در صورت افزایش افت تحصیلی ،از ادامه کار وی
جلوگیری خواهد شد.
نحوه پرداخت حق الزحمه
 -3حق الزحمه کار دانشجو به صورت تخفیف در شهریه تحصیلی
وی منظور میگردد تا مشمول بیمه و مالیات نشود.
 -2حداکثر مدت زمان همکاری برای هر دانشجو  77ساعت و
حداقل 47ساعت در ماه میباشد.
مدارک الزم جهت تشکیل پرونده کار دانشجویی
 -3فرم مربوطه (جهت دریافت فرم به کارشناس امور کار
دانشجویی مراجعه نمایید)؛
 -2تصویر انتخاب واحد تایید شده از اداره آموزش؛
 3 -1قطعه عکس پشت نویسی شده؛
 -4تصویر تمام صفحات شناسنامه؛
 -5تصویر کارت ملی.

