
 استفاده از تسهیالت دانشجویی و ضوابطشرایط 

 در قالب قرارداد کار دانشجویی 
 

امور دانشجویی دانشکده بر پایه ی ضوابط موجود و شرایط دانشججویا  انجواخ مجدماف ریجا ی     

شامل وام  ای دانشجویی ، کار دانشجویی ، مدماف مشاوره ای و ... را به دانشججویا  دانشجکده   

الوه بر آ  یاری ساند  و  دایت دانشجویا  در موارد مرتبط و ضروری  ماننجد  ارائه می نماید . ع

بیمه حوادث دانشجویی ، امور مربوطه به موابگاه  ا ، انجام امجور توجویه حوجا  و ... ای دیگجر     

 مدماف قابل ارائه به دانشجویا  است . 

به دانشجویا   دانشجوییکار دانشجویی دانشکده ارائه مدمت در قالب   ای امور یکی ای یعالیت

بهره گیری ای توانمندیهای دانشجویا  در پیشبرد امور آمویشجی ، پوو شجی ،    ، است که با  دف

وریشی ، یر نگی ، اداری ، مدماتی و ریا ی ، ایججاد بوج ر مناسجب جهجت مشجارکت بیشج ر       

نشججویا  و  برای دا، ایجاد یمینه  ای کوب تجربه علمی دانشجویا  در یعالیت  ای یوق الذکر 

    کمک به دانشجویا  به منظور تأمین بخش ای مخارج تحصیلی آنا  ایجاد شده است .  

 شرایط الزم جهت همکاری دانشجویان در قالب قرارداد کار دانشجویی

رای دوره کارشناسجی و ای  مجا    واحد درسی یا یک نیموال تحصیلی بج  31گذراند  حداقل  -1

 ی ارشد ناپیوس ه و دک ری تخصصی ناپیوس ه . ال اول برای دوره کارشناسنیمو

  تشخیص واحد بکارگیرنده مبنی بر کارآیی دانشجو برای انجام وظایف محوله .  -2

  داش ن صالحیت  ای عمومی ) آمویشی ، انضباطی و ... ( .  -3

  نداش ن درآمد کایی برای تأمین  زینه  ای یندگی .  -4

 

 



 

 ر دانشجویی :ضوابط ) قوانین و مقررات ( کا

بهمجن   1دی ماه و نیموال دوم ای  1مهرماه الی  1تاریخ شروخ به کار دانشجو در نیموال اول ای  -1

  مرداد ماه می باشد . لذا حق الزحمه کارکرد قبل و بعد ای تاریخ  ا محاسبه نخوا د شد .   1ماه الی 

 ساعت در ماه می باشد .  80حداکثر ساعت  مکاری دانشجو  -2

  بیش ر ای بقیه محاسبه می گردد .   %20دارند  17حق الزحمه دانشجویانی که معدل باالی  -3

  ر دانشجو صریاً مجای به انعقاد یک قرارداد  مکاری با دانشگاه در طول نیموال می باشد .  -4

  انجام کاردانشجویی  یچگونه تعهد اس خدامی برای دانشگاه در قبال دانشجو ایجاد نمی کند.  -5

 نحوه ثبت نام کار دانشجویی : 

ثبت نام کجار  " ضروری است دانشجویا  قبل ای انعقاد قرارداد نوبت به ثبت نام اولیه در سامانه 

 مسئوو  امئور دانشئجویی   اقدام نمایند . سجس    http://stu.atu.ac.irبه آدرس  " دانشجویی

آ  یعالیجت مجود را    نمود  کار دانشجویی دریایت نمایند و پ  ای تکمیل مراجعه و یرم قرارداد

دانشجویی مو لزم ثبت نام در این  . الیم به ذکر است پردامت  رگونه حق الزحمه کار آغای کنند

 .    سامانه می باشد

http://stu.atu.ac.ir/

