قرارداد پژوهشياري
مادۀ .6طرفين قرارداد

بــه منظــور اســتفاده از تــوان آموزشــي دانشــجويان تحصــيالت تكميلــي در پيشــبرد اهــداف
پژوهشــي دانشــگاه  ،........................ايــن قــرارداد ميــان ســركار خــان  /جنــاب آقــاي
 ،.......................معـاون پژوهشـي دانشـگاه وسـركار خـان  /جنـاب آقــاي ...........................
دانشجوي دورة كارشناسي ارشد  ، دكتري حرفهاي  ،دكتـري تگصصـي  در رشـتة
 ..........................دارايكدملّي  ........................بـه نشـاني ،....................................... :كـه در
اين قرارداد «پژوهشيار» ناميده ميشود ،منعقد ميشود.
مادۀ .2موضوع قرارداد

ايفاي نقش دستيار پژوهشي از سوي «پژوهشيار» در دانشگاه شامت و ايف زير:
الف .كمك در اجراي ترحهاي پژوهشي مصوّب دانشگاه
ب .كمك در راهاندازي آزمايشگاههاي آموزشي /پژوهشي
ج .كمك در تدوين كتابهاي علمي و تگصصي زير نظر استاد راهنما
د .كمك در فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه (برگـزاري كنفـراندهـاي علمـي  ،كارگـاههـاي
آموزشي  ،آمادهسازي نشريات علمي دانشگاه و ساير موارد مشابه)
تبصرۀ  :6تمامي فعاليتهاي پژوهشيار بايد زير نظر استاد راهنما  /مديرگروه ذيربط باشد.
تبصرۀ  :2و ايف فو بايد ميتقت از فعاليتهاي پژوهشي مرتبط با پاياننامه /رسـالة دانشـجو
باشد.
تبصرۀ  :9مدت زمان اجراي فعاليتهاي مذكور در اين مادّه ،معـادل هشـت سـاعت در هفتـه
است.

مادۀ  .9زمان قرارداد

)راجا)

زمان قرارداد از تاري  ..............تا  ...............به مدت يك ني سال تحصيلي است.
مادۀ .9مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برابر با بييت و دو ميليون و پانصد هزار ( )22,100,000ريال ،هتت ميليـون و
پانصد هزار ( )40,100,000ريال  است كه در صورت تأييد فعاليـت پـژوهشيـار ،مطـابق
مقررات در دو قيط به وي پرداخت ميشود.
تبصرۀ  :6تأمين اعتبار مبلغ قرارداد از محت اعتبارات بنياد ملّي نگبگان تأمين ميشود.
تبصرۀ  :2سركار خان  /جناب آقـاي  ،...............اسـتاد راهنمـا /مـديرگروه پـژوهشيـار ،بـه
عنوان نا ر در اجراي قرارداد ،و يفة بررسي و تأييد فعاليتهاي پـژوهشيـار را بـر
عتده دارد.
مادۀ .5تصويب و اجرا

اين قرارداد مشتمت بر پنج مادّه و هتار تبصره در سه نيگة ه ارزش به امضاي ترفين رسيد
و از تاري اجراي قرارداد ،الزماالجراست

...........
دانشجو (پژوهشيار)

..............
استاد /مديرگروه

...........
معاون پژوهشي دانشگاه

رونوشت

معاونت پژوهشي دانشگاه  ، دانشجو (پژوهشيار)  ، بنياد نگبگان استان ..................

