
دانشگاهآيين« دانشجويي تسهيالت از استفاده خدماتنامه انجام قبال در عالي آموزش مؤسسات و »ها

مقدمه

بهره پارهبمنظور توانمنديگيري از دانشگاهوقت امور پيشبرد در دانشجويان كههاي عالي آموزش مؤسسات و باها به اين عدز
اين ميآييندر ناميده مؤسسه مينشونامه ابالغ اجرا جهت و تدوين ذيل مقررات .گرددد،

اهداف-1ماده
توانمنديبهره-1-1 از اداري،هايگيري برنامه، فوق فرهنگي، ورزشي، پژوهشي، آموزشي، امور پيشبرد در دانشجويان

مؤسسه رفاهي و .خدماتي
من-1-2 بستر فعاليتايجاد در دانشجويان بيشتر مشاركت جهت الذكراسب فوق .هاي
زمينه-1-3 دانشجويانايجاد براي تجربه كسب .هاي
منظور-1-4 به دانشجويان به آنانتأكمك تحصيلي مخارج از بخشي .مين

دانشجويان-2ماده دانشجويي تسهيالت از استفاده براي الزم شرايط
حداقل-2-1 نيمساگذراندن كارداني،يك مقطع در تحصيلي يك30ل يا درسي وواحد كارشناسي دوره در تحصيلي سال

حرفه اولدكتراي نيمسال همان از تخصصي دكتراي دوره و ارشد كارشناسي دوره در تحصيلي نيمسال يك حداقل و واي
آيين اين تسهيالت از استفاده تقاضاي هنگام در نبودن .نامهمشروط

دانش:تبصره دانشبراي كارشناسي دوره در چنانچه ارشد كارشناسي دوره يكجويان گذراندن باشد، دانشگاه همان در آموخته
نمي الزامي تحصيلي .باشدنيمسال

محولهنيازاعالم-2-2 وظايف شرح به توجه با انساني نيروي به مؤسسه مختلف .واحدهاي
بر-2-3 دانشجو كارآيي بر مبني بكارگيرنده واحد محولهتشخيص وظايف اجراي .اي
صالحيت-2-4 مؤسسهداشتن فرهنگي و دانشجويي معاونت تشخيص به عمومي .هاي
براي-2-5 كافي درآمد هزينهتأنداشتن بهمين زندگي مؤسسهتأهاي فرهنگي و دانشجويي معاونت .ييد

و:تبصره ممتاز نمونه، ميمتأدانشجويان برخوردار اولويت از .باشندهل

مس-3ماده مؤسسه هر فرهنگي و دانشجويي بودهئومعاونت دانشجويان ماهانه تسهيالت انجام بر نظارت و توزيع ل
عهده را ذيل وظايف ميو :باشنددار

مؤسسه-3-1 مختلف واحدهاي در دانشجويي تسهيالت متقاضيان .توزيع
بهره-3-2 دانشجويان نمرات بررسي و آموزشي وضعيت كنترل و ازنظارت يكآييناينمند تا هرنامه پايان از پس ماه

تحصيلي .نيمسال
دانشجويي-3-3 ماهانه تسهيالت انجام روند در .نظارت
گزارش-3-4 وصول از پس دانشجويي هزينه كمك وپرداخت اولتأكار نيمه تا حداكثر مربوطه، واحد بعدييد .ماه

بهره-4ماده دانشجويان هزينه داكمك تسهيالت از اعتباراتمند محل از را كارموسسهنشجويي نوع حسب بر مربوط
جدول براساس ميذيلو پرداخت و :نمايدمحاسبه
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كارشناسيكارشناسيكاردانيمقطع
ارشد

دكتري
تخصصي

واحد هايتعداد
شده گذرانده

كمتر گذراندن
% 30از

واحدهاي
درسي

% 30گذراندن
واحدهاي

باالتر و درسي

كمتر گذراندن
% 50زا

واحدهاي
درسي

% 50گذراندن
واحدهاي

باالتر و درسي

به هزينه كمك
ساعت هر ازاء
دانشجويي كار

تا2.500
)ريال(3.200

تا3.200
)ريال(3.800

تا3.000
)ريال(3.800

تا3.800
)ريال(4.500

تا7.200
)ريال(8.500

تا13.000
20.000

)ريال(

دانشج-1تبصره تعداد ساالنهحداكثر بودجه به توجه با پژوهشي و آموزشي فرهنگي، خدماتي، اداري، كارهاي در مشغول ويان
مي مؤسسه تاهر بك30تواند نسبت به كه باشد مؤسسه آن دانشجويان كل نيازادرصد مورد انساني نيروي جايگزين رگيري،

مي .شودمؤسسه
دانشجو-2تبصره هر دانشجويي تسهيالت از استفاده در80حداكثرزمان ميهرساعت .باشدماه
صورت-3تبصره در دارند اشتغال كار به پژوهشي و آموزشي امور زمينه در كه دانشجوياني هزينه كلكمك ميانگين داشتن

از بيش درسي پايه،هايرشتهبراي،15نمرات علوم و مهندسي و ميزانفني مادهحق% 20به در مندرج افزايش)4(الزحمه
.يابدمي

مي-4تبصره تحصيلي نيمسال هر انتهاي و ابتدا دانشجويي تسهيالت خاتمه و شروع .باشدتاريخ

مي-5ماده داده خاتمه دانشجو تسهيالت به نياز، رفع يا و مربوط واحد رضايت عدم .شوددرصورت

مي-6ماده دريافت وجهي كشور كل بودجه از كه بدانشجوياني يا و اهكنند دارندعبارتي بكار ايننميشتغال مزاياي از توانند
كنندآيين استفاده .نامه

اين-7ماده ابالغ كليهآيينبا درقبليهاينامهآييننامه دانشجويي ميتسهيالت لغو خدمات، انجام .گرددقبال

برآييناين مشتمل و13ماده،8نامه تنظيم7بند تاريختبصره در و رفاههيأهب27/11/88گرديده صندوق امناء ت
ازدانشجويان و نيمرسيد تحصيليابتداي سال دوم تحصيلي88-89سال سال پايان اج89-90تا خواهدقابل را

.بود


