
فرم درخواست کار دانشجویی

.گردداین قسمت توسط دانشجو تکمیل می
ریاست محترم/ محترمبه مدیریت 

مقطع تحصیلیاینجانب                                دانشجوي رشته                             به شماره دانشجویی                            احتراماً
.باشمبا اطالع کامل از آیین نامه کار دانشجویی متقاضی انجام کار در آن واحد می،را گذراندهکه در حال حاضر            واحد درسی

:             تلفن تماس:                معدل کل:معدل نیمسال گذشته
:امضا دانشجو :     تاریخ تکمیل فرم 

.این قسمت توسط واحد بکار گیرنده تکمیل می گردد
)اعالم نیاز واحد(

معاون  محترم دانشجویی و فرهنگی
جهت انجام امورتوانمندي نامبرده، با سالم، به این وسیله با توجه به درخواست فوق و با عنایت به 

:                   )عنوان دقیق(سایر. وامور دانشجویی     . هفرهنگی و فوق برنامه     . دپژوهشی    . جآموزشی      . باداري .  الف
ضمناً به پیوست کارنامه کلی ایشان .نیاز می شودبه وسیله دانشجوي فوق الذکر در این واحد اعالم در نیمسال جاري به میزان        ساعت کار دانشجویی 

.مدیریت رسیده است ضمیمه گردیده است/ اداره/ که به رویت این واحد
)حتما تکمیل گردد(:توضیحات

)مدیر / سرپرست / رئیس (مهر و امضا )استاد / کارشناس (مهر و امضا 

)معاونین و یا ریاست محترم دانشگاه  (.ط مقام مافوق تکمیل گردداین قسمت توس
)اعالم تایید(

معاون  محترم دانشجویی و فرهنگی
. حوزه ریا ست مورد تایید است/ مراتب از نظر این معاونت با سالم، 

:توضیحات

مهر و امضا

.تکمیل می گرددانشگاهی دطکمیته انضبااین قسمت توسط 
)کمیته انضباطیتأییدیه (

محترم دانشجویی و فرهنگیمعاون
عمومی متقاضی مورد تایید می باشد         نمی باشدصالحیت با سالم، 

:توضیحات

دبیر کمیته انضباطیمهر و امضا 
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فرم درخواست کار دانشجویی

)مجوز به کار گیري( 
:به

خانم                              دانشجوي رشته                            با توجه به اعالم نیاز فوق الذکر حداکثر / ، احتراماً به کار گیري آقاي و احترامبا سالم
انشجویان دانشگاه هاي کشور در نیمسال جاري طبق ضوابط دستورالعمل کار دانشجویی دهر ماه درمیزان              ساعت کار دانشجویی

شروع به کار و نیز پایانکار متقاضی به همراه گزارشی از زمان و مکان حضور و فعالیت ایشان به تفکیک هر ماه ارائه خواهشمند است.بالمانع می باشد
.پرداخت حق الزحمه نامبرده و درج در سابقه ایشان اقدام گرددنسبت به نمایید تا 

معاون دانشجویی و فرهنگیمهر و امضا 

معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
ضمناً یک نسخه از .گرددتاریخ                   تا تاریخ                    اعالم میخانم                              از / ، بدینوسیله شروع به کار آقاي با سالم

.به پیوست می باشدگزارش مختصري از  فعالیتو مکانو دقیقزمانبا ذکر به تفکیک هر ماهگواهی پایان کار نامبرده
.باشدارسال گزارش مختصر ولی جامع براي پرداخت حق الزحمه ضروري می: توجه

ریاست/ مهر و امضا مدیریت واحد 

عامل محترم مدیر مالی در حوزه دانشجویی و فرهنگی 
.الزم را در خصوص پرداخت حق الزحمه نامبرده انجام دهیدلطفا اقدامات . با سالم، مراتب مورد تایید است

مهر و امضا معاون دانشجویی و فرهنگی


