بسمهتعالی

قرارداد آموزشیاری
مادة  .1طرفين قرارداد
به منظور ا ستفاده از توان آموز شي دان شجويان تح صيالت تکميلي در پي شبرد اهداف آموز شي دان شگاه ،.........................................
اين قرارداد م يان سرررر ار مانجن ب ناق آ قا  ،..................................م عاون آموزشررري دانشررر گاه و سرررر ار مانج ن ب ناق آ قا
 ،..................................دان شجو دورة ار شنا سي ار شد  ،د تر حرفها  ،د تر تخ ص صي  در ر شتة  .....................دارا
دملي  .............................به نشاني ،.....................................................ه در اين قرارداد «آموزشيار» ناميده ميشود ،منعقد ميگردد.
مادة  .2موضوع قرارداد
ايفا نقش دستيار آموزشي از سو «آموزشيار» در دانشگاه شامل وظايف زير:
الف .برگزار

السها حل تمرين در درسها ،.................... ،.................

ق .مک در تصحيح برگهها تمرين ،آزمون و ساير تکاليف درسي دانشجويان
ج .مک در سازماندهي مطالب درسي استاد برا ارائه آن در محيط الکترونيکي
د .همراهي دانشجويان درس در بازديدها علمي ،فعاليتها ميداني و امور ارگاهي
تبصرة  .1تمامي فعاليتها آموزشيار بايد زير نظر استاد راهنما ن مديرگروه ذ ربط باشد.
تبصرة  .2مدت زمان ابرا فعاليتها مذ ور در اين ماده ،معادل هشت ساعت در هفته است.
مادة  .3زمان قرارداد
زمان قرارداد از تاريخ  .................................تا  .................................به مدت يک نيجسال تحصيلي است.
مادة  .4مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد برابر با بيسرررت و دو ميليون و پانصرررد هزار ريال ( ، )22,500,000چهل ميليون و پانصرررد هزار ريال ( )40,500,000

است ه در صورت تأييد فعاليت آموزشيار ،مطابق مقررات به و پردامت ميشود.
تبصرة  .1تأمين اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبارات بنياد ملي نخبگان تأمين ميشود.
تب صرة  .2سررر ار مانجن بناق آقا  ،.........................................اسررتاد درسن مديرگروه آموزشيار ،به عنوان ناظر در ابرا قرارداد،
وظيفة بررسي و تأييد فعاليتها آموزشيار را بر عهده دارد.
مادة  .5تصویب و اجرا
اين قرارداد مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در سه نسخة هجارزش به امضا دانشجو ،استاد درس و معاون آموزشي دانشگاه رسيد و
از تاريخ ابرا قرارداد ،الزماالبراست.
...............

...............

...............

دانشجو (آموزشیار)

استاد درس /مدیرگروه

معاون آموزشی دانشگاه

رونوشت:
 معاونت آموزشي دانشگاه  ،دانشجو (آموزشيار)  ،بنياد نخبگان استان ........................

