
 فرم ردخواست خدمات دانشجوئي 

ضي متقا
 

 بسمه تعالي 

 ..........................به شماره دانشجوئي :  .......................نام خانوادگي : ...... ..........اينجانب  نام : .............                             
نزد  .: ......................... شماره حساب بانکيدارنده   ............................... دانشکده  : ....دانشجوي رشته : ......

نامه خدمات دانشجوئي و التزام به رعايت قوانين و با اطالع کامل از آئين .......................... بانک تجارت :

در ................حصيليتسال       وممقررات جاري دانشگاه متقاضي انجام کاردانشجوئي  در ترم اول       ترم د

                                                                                                                         باشم .ي...............  مواحد : ..............

                                                                                                                                                                                                                                          اتريخ و امضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

نظر الم 
ع ا

 
بوطه  مر احد  و

 

 معاونت محترم دانشجوئي 

                            اداري   آموزشي     –، با توجه به  درخواست و نياز اين واحد به خدمات  علمي سالم واحترام با        

 ارخواهشمند است نسبت به صدور مجوز ک .....قاي : ....................آمن موافقت با تقاضاي ضنامبرده 

                                                              اقدام الزم بعمل آيد .                                                                                                        دانشجوئي 

 انم و انم خانوادگي   و امضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

نظر  الم 
ع ا

ئي نشجو ا ت د
ن معاو

 

 محترم دانشجوئي مدرييت 
 2ماده  1تبصره 2-4به استناد بند  ،، با توجه به درخواست نامبرده و اعالم نياز واحد مربوطهسالم با                                           

، آئين نامه استفاده از تسهيالت دانشجوئي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در قبال انجام خدمات دانشجوئي

نامبرده جهت انجام خدمات دانشجوئي در واحد مورد نظر  ) اعم از آموزشي ، انضباطي و ...( صالحيت عمومي

                                                                                                                                                                                                                                          گيردمينگيرد       مورد تائيد قرار مي

    معاونت دانشجوئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 نامه خدمات دانشجوئي بخشي از آئين   

 ل يک نيمسال تحصيلي براي دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته گذراندن حداق -

 معاونت دانشجوئي  و تائيد  ، انضباطي و .... ( به تشخيصهاي عمومي اعم از )آموزشيداشتن صالحيت -

 اعالم نياز واحدهاي مختلف به نيروي انساني با توجه به شرح وظايف محوله  -

 زندگي به تائيد معاونت دانشجوئي نداشتن درآمد کافي براي تامين هزينه هاي  -

 ساعت در ماه  85زمان استفاده از تسهيالت دانشجوئي براي هر دانشجو حداکثر  -

توانند از مزاياي اين آئين نامه دارند نمي نمايند و يا اشتغال به کاروجهي را تحت هر عنواني دريافت مي ، بودجه کل کشور دانشجوياني که از -
 استفاده نمايند .

ريال و   22000ريال کارشناسي ارشد :  15000: کارشناسي، ريال  10000توسط  هر ساعت کاردانشجوئي براي دانشجويان کارداني : هزينه م -
 .باشدريال مي 36000دکتري 


