
 آيين نامه استفاده از كار دانشجويي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

 ّذف : – 1هبدُ 

هقشسات ريل بِ هٌظَس بْشُ گيشي اص تَاًوٌذي ّابي داًطايَيبى دس شيطا شد اهاَس شهَصضاوه ش ٍّطاو  شٌّواو ه  اَ، بشًبهاِه اداسي ٍ  اذهبتو            

يي ًبهِ هؤسسِ ًبهيذُ هو ضَد( ٍ اييبد  صهيٌِ ّبي كسب تيشبِ بشاي داًطايَيبى ٍ كواب باِ    داًطوبّْب ٍ هؤسسبت شهَصش عبلو ) كِ دس ايي شي

 شًْب بِ هٌظَس تأهيي بخطو اص هخبسج تحصيلو شًبى تذٍيي هو ضَد. 

 ضشايط الصم بشاي اضتغبل بِ كبس داًطيَيبى بِ ضشح ريل است :   – 2هبدُ 

 اجشاي ٍظبيف هحَلِ.  تطخيص ٍاحذ بكبسگيشًذُ ه ٌو بش كبسايو بشاي -1-2

 داضتي صالحيت عوَهو بِ تطخيص هعبًٍت داًطيَيو ٍ  شٌّوو هؤسسِ.  -2-2

 ًذاضتي دسشهذ كب و بشاي تأهيي ّضيٌِ ّبي صًذگو بِ تأييذ هعبًٍت داًطيَيو ٍ  شٌّوو. -3-2

 بى بب تَجِ بِ كيفيت تحصيلو شًبى هو ببضذ.  هعبًٍت داًطيَيو ٍ  شٌّوو ّش هؤسسِ هسئَل تَصيع ٍ ًظبست بش كبس هبّبًِ داًطيَي – 3هبدُ 

ت صشُ : يب هبُ بعذ اص شبيبى ّش ًيوسبل تحصيلو ببيذ ٍضعيت شهَصضو ٍ ًوشات داًطيَيبى ضبغل بِ كبسّبي هحَلاِ تَساط هعبًٍات داًطايَيو ٍ     

ياب اص اداهاِ كابس داًطايَ دس ًيوسابل بعاذ        شٌّوو بشسسو گشدد ٍ دس صَست ا ت شهَصضو داًطيَه سبعت كبس اٍ بشاي ًيوسبل بعذي تقليل يبباذ ٍ  

 جلَگيشي ضَد. 

داًطوبّْب ٍ هؤسسبت شهَصش عبلو حق الضحوِ داًطيَيبى بْشُ هٌذ اص كبس داًطيَيو سا اص هحل اعت بسات هشباَ  باِ حساب ًاَر كابس ٍ       – 4هبدُ 

 بشاسبس جذٍل صيش ششدا ت هو ًوبيٌذ :  

 

 دكتشي              كبسضٌبسو اسضذ            كبسضٌبسو             

   % ٍاحذ دسسو 50گزساًذى  % ٍاحذ دسسو50گزساًذى كوتش اص 

 ) سيبل( 1000تب  800

 ) سيبل(   1200تب 1000

 ) سيبل(  5400تب  3600 ) سيبل (  2500تب  2000

 

هقطع كبسضٌبسو ٍ بيطتش اص  ٍاحذ دسسو هطببِ 135: حق الضحوِ داًطيَيبى هقطع كبسضٌبسو اسضذ شيَستِ دس صَست گزساًذى كوتض اس  1ت صشُ 

 ٍاحذ دسسوه هطببقه هقطع كبسضٌبسو اسضذ ًبشيَستِ ششدا ت هو گشدد.   135

: حذاكثش تعذاد داًطيَيبى هطغَل دس كبسّبي اداسيه  ذهبتوه  شٌّووه شهَصضو ٍ ش ٍّطو ببتَجِ بِ بَدجِ سبالًِ ّش هؤسسِ هو تَاًاذ   2ت صشُ 

 دسصذ كل داًطيَيبى شى هؤسسِ ببضذ.  30تب 

 سبعت دس هبُ هو تَاًذ ببضذ.   60:حذاكثش هذت اضتغبل ّش داًطيَ تب  3ت صشُ

باشاي   16وِ داًطيَيبًو كِ دس صهيٌِ اهَس شهَصضو ٍ ش ٍّطو بِ كبس اضتغبل داسًذ تب دس صَست داضتي هيابًويي كال بايص اص    : حق الضح 4ت صشُ 

% حق الضحواِ هٌاذسج   10بشاي سضتِ ّبي  ٌو ٍ هٌْذسو ٍ علَم شبيِ بِ هيضاى  15سضتِ ّبي علَم اًسبًوه ٌّش ٍ كطبٍسصي ٍ هيبًويي كل بيص اص 

 ص هو يببذ.  دس بٌذّبي  َ، ا ضاي

% ٍاحاذّبي دسساو سا   50: دس هَاسد استثٌبئو بِ تطخيص هعبٍى داًطيَيو ٍ  شٌّوو حق الضحوِ داًطيَيبى هقطع كبسضٌبسو كاِ صياش    5ت صشُ 

 % ٍاحذّب سا گزساًذُ اًذه قببل ششدا ت است. 50گزساًذُ اًذ ٍ تَاًبئيْبي ٍي ُ اي داسًذه هطببِ داًطيَيبًو كِ ببالي 

 الضحوِ هبّبًِ كبس داًطيَيو شس اص ٍصَل گضاسش كبس اص ٍاحذ هشبَ  اص طشيق اهَس داًطيَيو ششدا ت هو ضَد.  حق – 5هبدُ 

 دس صَست عذم سضبيت ٍاحذ هشبَ  ٍ يب س ع ًيبصه بِ كبس داًطيَ  بتوِ دادُ هو ضَد.  – 6هبدُ 

اسد استثٌبئو ٍ بِ تطخيص هعبًٍات داًطايَيو ٍ  شٌّواو هؤسساِ     : داًطيَيبًو كِ اص بَدجِ كل كطَس ٍجْو دسيب ت هو كٌٌذ جض دس هَ 7هبدُ 

 ًوو تَاًٌذ اص هضايبي ايي شييي ًبهِ استفبدُ كٌٌذ.  

 اجشاي هفبد ايي شييي ًبهِ ّيچوًَِ تعْذ استخذاهو بشاي هؤسسِ شهَصش عبلو دس ق بل داًطيَ اييبد ًخَاّذ كشد.   – 8هبدُ 

 ًبهِ ّبي ق لو كبسداًطيَيو لغَ هيوشدد.   بب ابالغ ايي شييي ًبهِ كليِ شييي –9هبدُ

بِ تصَيب ٍصيش  شٌّگ ٍ شهَصش عبلو سسيذ ٍ  12/4/77ت صشُ تٌظين گشديذُ ٍ دس تبسيخ  6بٌذ ٍ  3هبدُه  10ايي شييي ًبهِ هطتول بش  – 10هبدُ 

 اص تبسيخ تصَيب قببل اجشا  َاّذ بَد. 


