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 »ها و مؤسسات آموزش عالی در قبال انجام خدماتنامه استفاده از تسهیالت دانشجویی دانشگاه آیین«
 

 مقدمه

عد ز این به باها و مؤسسات آموزش عالی که هاي دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاهوقت از توانمنديگیري پارهبمنظور بهره
 .گرددد، مقررات ذیل تدوین و جهت اجرا ابالغ مینشونامه مؤسسه نامیده میآییندر این 

 
 اهداف -1ماده

دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه، اداري،  هايگیري از توانمنديبهره -1-1
  .خدماتی و رفاهی مؤسسه

 .هاي فوق الذکراسب جهت مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیتایجاد بستر من -1-2
 .هاي کسب تجربه براي دانشجویانایجاد زمینه -1-3
 .مین بخشی از مخارج تحصیلی آنانتأکمک به دانشجویان به منظور  -1-4
 

 شرایط الزم براي استفاده از تسهیالت دانشجویی دانشجویان -2ماده
سال تحصیلی در دوره کارشناسی و  واحد درسی یا یک 30 ل تحصیلی در مقطع کاردانی،یک نیمسا گذراندن حداقل -2-1

و اي و حداقل یک نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتراي تخصصی از همان نیمسال اول دکتراي حرفه
 .نامهمشروط نبودن در هنگام تقاضاي استفاده از تسهیالت این آیین

آموخته در همان دانشگاه باشد، گذراندن یک جویان دوره کارشناسی ارشد چنانچه در دوره کارشناسی دانشبراي دانش :تبصره
 .باشدنیمسال تحصیلی الزامی نمی

 .واحدهاي مختلف مؤسسه به نیروي انسانی با توجه به شرح وظایف محوله نیازاعالم  -2-2
 .اي اجراي وظایف محولهتشخیص واحد بکارگیرنده مبنی بر کارآیی دانشجو بر -2-3
 .هاي عمومی به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی مؤسسهداشتن صالحیت -2-4
 .یید معاونت دانشجویی و فرهنگی مؤسسهتأهاي زندگی به مین هزینهتأنداشتن درآمد کافی براي  -2-5

 .باشندهل از اولویت برخوردار میمتأدانشجویان نمونه، ممتاز و  :تبصره
 

ل توزیع و نظارت بر انجام تسهیالت ماهانه دانشجویان بوده ئومعاونت دانشجویی و فرهنگی هر مؤسسه مس -3ماده
 :باشنددار میو وظایف ذیل را عهده

 .توزیع متقاضیان تسهیالت دانشجویی در واحدهاي مختلف مؤسسه -3-1
ماه پس از پایان هر  نامه تا یکآییناین  مند ازنظارت و کنترل وضعیت آموزشی و بررسی نمرات دانشجویان بهره -3-2

 .نیمسال تحصیلی
 .نظارت در روند انجام تسهیالت ماهانه دانشجویی -3-3
 .ماه بعدیید واحد مربوطه، حداکثر تا نیمه اول تأکار و پرداخت کمک هزینه دانشجویی پس از وصول گزارش -3-4
 

مربوط بر حسب نوع کار موسسه نشجویی را از محل اعتبارات مند از تسهیالت داکمک هزینه دانشجویان بهره -4ماده
 :نمایدمحاسبه و پرداخت می ذیلو براساس جدول 
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کارشناسی  کارشناسی کاردانی مقطع
 ارشد

دکتري 
 تخصصی

هاي تعداد واحد
 گذرانده شده

گذراندن کمتر 
% 30از 

واحدهاي 
 درسی

% 30گذراندن 
واحدهاي 

 درسی و باالتر

گذراندن کمتر 
% 50ز ا

واحدهاي 
 درسی

% 50گذراندن 
واحدهاي 

 درسی و باالتر
 

کمک هزینه به 
ازاء هر ساعت 
 کار دانشجویی

تا  2.500
 )ریال ( 3.200

تا  3.200
 )ریال( 3.800

تا  3.000
 )ریال( 3.800

تا  3.800
 )ریال( 4.500

تا  7.200
 )ریال( 8.500

تا  13.000
20.000 

 )ریال(

ویان مشغول در کارهاي اداري، خدماتی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با توجه به بودجه ساالنه حداکثر تعداد دانشج -1تبصره
رگیري، جایگزین نیروي انسانی مورد نیاز ادرصد کل دانشجویان آن مؤسسه باشد که به نسبت بک 30تواند تا هر مؤسسه می

 .شودمؤسسه می
 .باشدماه می هر ساعت در 80حداکثر زمان استفاده از تسهیالت دانشجویی هر دانشجو -2تبصره
داشتن میانگین کل  کمک هزینه دانشجویانی که در زمینه امور آموزشی و پژوهشی به کار اشتغال دارند در صورت -3تبصره

   افزایش  )4(الزحمه مندرج در ماده حق% 20به میزان فنی و مهندسی و علوم پایه، هاي رشته براي ،15نمرات درسی بیش از 
 .یابدمی

 .باشدتاریخ شروع و خاتمه تسهیالت دانشجویی ابتدا و انتهاي هر نیمسال تحصیلی می -4تبصره
 

 .شوددرصورت عدم رضایت واحد مربوط و یا رفع نیاز، به تسهیالت دانشجو خاتمه داده می -5ماده
 

توانند از مزایاي این نمی شتغال بکار دارندعبارتی ا هکنند و یا بدانشجویانی که از بودجه کل کشور وجهی دریافت می -6ماده
 .نامه استفاده کنندآیین

 
 .گرددقبال انجام خدمات، لغو می تسهیالت دانشجویی درقبلی هاي نامهآییننامه کلیه آیینبا ابالغ این  -7ماده

 
 

ت امناء صندوق رفاه هیأه ب 27/11/88گردیده و در تاریخ  تبصره تنظیم 7بند و  13ماده،  8 نامه مشتمل برآییناین 
را خواهد قابل اج  89-90تا پایان سال تحصیلی  88-89سال دوم سال تحصیلی ابتداي نیمرسید و از دانشجویان 

 .بود


