بسمهتعالی

قرارداد پژوهشياري
مادة  .1طرفين قرارداد
به منظور ا ستفاده از توان علمی دان شجويان تح صيالت تکميلی در پي شبرد اهداف پژوه شی دان شگاه  ،.........................................اين
قرارداد ميان سرکار خانم /جناب آقاي  ،.................................معاون پژوهشی دانشگاه وسرکار خانم /جناب آقاي ،..................................
دانشجوي دورة کارشناسی ارشد  ،دکتري حرفهاي  ،دکتري تخصصی  در رشتة  .....................داراي کدملی .............................
به نشانی،.....................................................که در اين قرارداد «پژوهشيار» ناميده میشود ،منعقد میگردد.
مادة  .2موضوع قرارداد
ايفاي نقش دستيار پژوهشی از سوي «پژوهشيار» در دانشگاه شامل وظايف زير:
الف .کمک در اجراي طرحهاي پژوهشی مصوّب دانشگاه
ب .کمک در راهاندازي آزمايشگاههاي آموزشی /پژوهشی
ج .کمک در تدوين کتابهاي علمی و تخصصی زير نظر استاد راهنما
د .کمک در فعاليتهاي پژوه شی دان شگاه (برگزاري کنفرانسهاي علمی ،کارگاههاي آموز شی ،آماده سازي ن شريات علمی دان شگاه و
ساير موارد مشابه)
تبصرة  .1تمامی فعاليتهاي پژوهشيار بايد زير نظر استاد راهنما /مديرگروه ذيربط باشد.
تبصرة  .2وظايف فوق بايد مستقل از فعاليتهاي پژوهشی مرتبط با پاياننامه /رسالة دانشجو باشد.
تبصرة  .3مدت زمان اجراي فعاليتهاي مذکور در اين ماده ،معادل هشت ساعت در هفته است.
مادة  .3زمان قرارداد
زمان قرارداد از تاريخ  .................................تا  .................................به مدت يک نيمسال تحصيلی است.
مادة  .4مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد برابر با بيست و دو ميليون و پانصد هزار ريال ( ، )22,500,000چهل ميليون و پانصد هزار ريال (  )40,500,000است
که در صورت تأييد فعاليت پژوهشيار ،مطابق مقررات به وي پرداخت میشود.
تبصرة  .1تأمين اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبارات بنياد ملی نخبگان تأمين میشود.
تبصرة  .2سرکار خانم /جناب آقاي  ،.................................استاد راهنما /مديرگروه پژوهشيار ،به عنوان ناظر در اجراي قرارداد ،وظيفة
بررسی و تأييد فعاليتهاي پژوهشيار را بر عهده دارد.
مادة  .5تصويب و اجرا
اين قرارداد م شتمل بر پنج ماده و پنج تب صره در سه ن سخة همارزش به ام ضاي دان شجو ،ا ستاد /مدير گروه و معاون پژوه شی دان شگاه
رسيد و از تاريخ اجراي قرارداد ،الزماالجراست.
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دانشجو (پژوهشيار)

استاد راهنما /مديرگروه

معاون پژوهشی دانشگاه

رونوشت:
 معاونت پژوهشی دانشگاه  ،دانشجو (پژوهشيار)  ،بنياد نخبگان استان ........................

