رقارداد آموزش ياري
مادة . 1طرفين قرارداد
تِ هٌظَر استفادُ از تَاى آهَزضٖ داًطجَٗاى تحص٘الت تكو٘لٖ در پ٘طثرد اّذاف داًطگاُ تْراى اٗي قرارداد ه٘اى دکتر

ٍ

هعاٍى آهَزضٖ ٗا پژٍّطٖ پردٗس/داًطكذُ

سركار خاًن  /جٌاب آقإ

كارضٌاسٖ ارضذ ، دكترٕ حرفِ إ ، دكترٕ تخصصٖ رضتٔ

داًطجَٕ دٍرٓ
كذ هلّٖ

دارإ

تِ

كِدر اٗي قرارداد »آموزش يار« ًاه٘ذُ هٖ ضَد ،هٌعقذ هٖ ضَد .

ًطاًٖ:

مادة .2موضوع قرارداد
اٗفإ ًقص دست٘ار آهَزضٖ از سَٕ آهَزش ٗار در داًطگاُ ضاهل ٍظاٗف زٗر:
الف .ترگسارٕ كالس ّإ حل تورٗي در درس ّإ

،

،

ب .كوك در تصح٘ح ترگِ ّإ تورٗي  ،آزهَى ٍ ساٗر تكال٘ف درسٖ داًطجَٗاى
ج .كوك در سازهاى دّٖ هطالة درسٖ استاد ترإ ارائِ آى در هح٘ط الكترًٍ٘كٖ
د ّ.وراّٖ داًطجَٗاى درس در تازدٗذّإ علوٖ  ،فعال٘ت ّإ ه٘ذاًٖ ٍ اهَر كارگاّٖ
تبصرة : 1تواهٖ فعال٘ت ّإ آهَزش ٗار تاٗذ زٗر ًظر استاد راٌّوا  /هذٗرگرٍُ رٗرتط تاضذ.
تبصرة  :2آهَزش ٗار هَظف تِ حضَر توام ٍقت در داًطگاُ هطاتق هقررات داًطگاُ است.
مادة  .3زمان قرارداد
تا

زهاى قرارداد از تارٗخ

تِ هذت ٗك ً٘وسال تحص٘لٖ است.

مادة  .4مبلغ قرارداد
هثلغ قرارداد تراتر تا ت٘ست ٍ دٍ ه٘لَ٘ى ٍ پاًصذ ّسار ( )22.500.000رٗال ، چْل ه٘لَ٘ى ٍ پاًصذ ّسار ( )40.500.000رٗال  است كِ
در صَرت تأٗ٘ذ فعال٘ت آهَزش ٗار ،هطاتق هقررات در دٍ قسط تِ ٍٕ پرداخت هٖ ضَد.
تبصرة : 1تأه٘ي اعتثار هثلغ قرارداد از هحل اعتثارات تفاّن ًاهٔ داًطگاُ تا تٌ٘اد هلّٖ ًخثگاى تأه٘ي هٖ ضَد.
تبصرة : 2سركار خاًن  /جٌاب آقإ

استاد

راٌّوا  /هذٗر گرٍُ آهَزش ٗار ،تِ عٌَاى ًاظر در اجرإ

قرارداد ٍظ٘فٔ تررسٖ ٍ تأٗ٘ذ فعال٘ت ّإ آهَزش ٗار را تر عْذُ دارد.
مادة  . 5تصويب و اجرا
اٗي قرارداد هطتول تر پٌج هادُ ٍ چْار تثصرُ در سِ ًسخٔ ُ م ارزش تِ اهضإ طرف٘ي رس٘ذ ٍ از تارٗخ اجرإ قرارداد ،الزم االجراست.
امضا آموزش يار

امضا معاون آموزشی يا پژوهشی پرديس /دانشکده

رًٍَضت
هعاًٍت آهَزضٖ داًطگاُ 

داًطجَ (آهَزش ٗار)

تٌ٘اد ًخثگاى استاى 

