آیین نامه کار دانشجویی
مقدمه:
به منظور هماهنگ نمودن کار دانشجو در مدرسه عالي با شئونات تحصيلي وي و ايجاد نظام هماهنگ مديريت نيروي
انساني و پرداخت ،اين آيين نامه تدوين ميگردد .
ماده  -1کار دانشجويي فقط درمشاغل خاص و بالتصدي ويا درشرايط زماني ويژهاي که حجم کار فراتر از نيروي کار
موظف ميباشد و نظاير اينگونه امور ،مجاز ميباشد .تشخيص مشاغل مجاز در کار دانشجويي و حدود و ميزان آن به
پيشنهاد قسمت درخواست کننده و تصويب شوراي امور طالب خواهد بود.
ماده  -2شرايط الزم براي اشتغال دانشجو :

 -2-1داشتن صالحيتهاي عمومي و اخالقي مطابق با عرف مدرسه عالي 
 -2-2نداشتن منع قانوني (مانند عدم محروميت توسط کميته انضباطي) 
 -2-3ثبت نام و اخذ واحد در نيمسالي که ميخواهد به کار بپردازد 
 -2-4داشتن حداقل معدل  11در آخرين کارنامه 

 -2-5گذراندن مراحل درخواست کار دانشجويي و پذيرش از سوي قسمت متقاضي 
 -2-1دانشجو نيمسال سوم يا باالتر باشد 

ماده  – 3هر دانشجو ماهيانه حداکثر تا  55ساعت مجاز است به فعاليتهاي گوناگون در واحدهاي مختلف مدرسه عالي
بپردازد .
تبصره  :1اين سقف در صورتي که دانشجو در آخرين کارنامه ،داراي معدل  11به باال باشد تا  15ساعت در ماه افزايش
مي يابد .
تبصره  :2اين سقف مربوط به محدوده نيمسال تحصيلي ميباشد و در تعطيالت محدوديتي وجود ندارد .
تبصره  :3در موارد خاص و در تصدي بعضي از وظايف تخصصي و يا مديريتي ( به تشخيصگروه کارشناسي هيات
رئيسه) چنانچه رعايت سقف حداکثر مجاز مقدور و يا به مصلحت نباشد ،سقف مذکور در حدودي که به کيفيت
تحصيلي دانشجو لطمه وارد نشود قابل افزايش ميباشد.
ماده  –4امور کارگزيني کار دانشجويي بهطور متمرکز در معاونت فرهنگي و امور طالب و دانشجويان انجام ميپذيرد.
بديهي است احراز صالحيتهاي تخصصي و شغلي بهعهده قسمت متقاضي کار دانشجويي ميباشد.
ماده  –5امور اداري مدرسه عالي موظف است حقالزحمه دانشجويان همکار قسمتها را فقط براساس گزارش معاونت
فرهنگي و امور طالب و دانشجويان پرداخت نمايد.

