بسمٍتعالی 


فهیاری 
قرارداد 
مادة.1طرفيهقرارداد 
بِ هٌظَس استفادُ اص تَاى آهَصضي داًطجَياى تحصيالت تکويلي دس پيطبشد اّذاف فٌاٍساًِ داًطگاُ  ،.........................................ايني
قنننشاسداد هيننناى سنننش اس بننناًن ٌنننا آقنننا  ،..................................هعننناٍى پژٍّطننني داًطنننگاُ ٍ سنننش اسباًن
 ،..................................داًطجَ هقطع اسضٌاسي اسضذ  ،د تش حشفِا  ،د تش تخصصني تخصن

ٌنننا آقنننا

 سضنت .....................

داسا ضواسُ هلي  ٍ .........................ضواسُ داًطجَيي  ِ ،.........................دس ايي قشاسداد «فيياس» ًاهيذُ هيضَد ،هٌعقذ هيگشدد.
مادة.2مًضًعقرارداد 
ايفا ًقص دستياس فٌاٍساًِ اص سَ «فيياس» دس داًطگاُ ضاهل ٍظايف صيش:
الف .وک دس تَليذ داًص فٌي دس ضش تّا صايطي داًطگاُ
 .وک دس فعاليتّا ًَآٍساً ضش تّا صايطي داًطگاُ
ج .وک دس فشايٌذ ًيوِصٌعتيساص هحصَالت ٍ بذهات ضش تّا صايطي داًطگاُ
د .وک دس تجاس ساص هحصَالت ٍ بذهات ضش تّا داًصبٌياى داًطگاُ
تبصرة .1تواهي فعاليتّا فيياس بايذ صيش ًظش استاد ساٌّوا هذيشگشٍُ ر سبط باضذ.
تبصرة .2هذت صهاى ا شا فعاليتّا هز َس دس ايي هادُ ،هعادل ّطت ساعت دس ّفتِ است.
مادة.3زمانقرارداد 

صهاى قشاسداد اص تاسيخ  5931 55 51تا  5931 9 95بِ هذت يک ًينسال تحصيلي است.
مادة.4مبلغقرارداد 
5

هبلغ قشاسداد بشابش بيست ٍ پٌج هيليَى ٍ پاًصذ ّضاس سيال (  )51,100,000بشا داًطجَياى هجشد دس هقطع اسضٌاسنياسضنذ،
سي هيليَى سيال   )90,000,000( 5بشا داًطجَياى هتأّل دس هقطع اسضٌاسياسضذ ،چْل ٍ ضص هيليَى ٍ پاًصنذ ّنضاس سينال

9

(  )64,100,000بشا داًطجَياى هجنشد دس هقطنع د تنش تخصصني ،پٌجناُ ٍ چْناس هيلينَى سينال   )16,000,000( 6بنشا
داًطجَياى هتأّل دس هقطع د تش تخصصي است ِ دس صَست تأييذ فعاليت فيياس اص سَ ًاظش ،بِ ٍ پشدابت هيضَد.
تبصرة .1هبلغ قشاسداد ،اص هحل اعتباسات بٌياد هلي ًخبگاى تأهيي هيضَد.
تبصرة .2سش اس باًن ٌا آقا  ،.........................................استاد ساٌّوا هذيشگشٍُ فيياس ،بِ عٌَاى ًاظش دس ا شا قشاسدادٍ ،ظيف
بشسسي ٍ تأييذ فعاليتّا فيياس سا بش عْذُ داسد.
مادة.5تصًیبياجرا 
ايي قشاسداد هطتول بش پٌج هادُ ٍ چْاس تبصشُ دس سِ ًسخ ّناسصش بِ اهضا داًطجَ ،استاد ساٌّوا هذيش گنشٍُ ٍ هعناٍى پژٍّطني
داًطگاُ سسيذ ٍ اص تاسيخ ا شا قشاسداد ،الصماال شاست.
 ...............

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

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

فهیار) 
داوشجً( 

استادراَىما/مدیرگريٌ 

معاينپژيَشیداوشگاٌ 

ريوًشت :هعاًٍت پژٍّطي داًطگاُ  ،داًطجَ (فيياس)  ،بٌياد ًخبگاى استاى  ........................
(5) 9000000000=)101000000×9(+)100000000×5 1

(5) 5101000000=)400000000×9(+)100000000×5 1

(6) 1600000000=)5901000000×9(+)300000000×5 1

(9) 6401000000=)5500000000×9(+)300000000×5 1

