
 
             

 

  علوم مهندسي در دانشكده   تمام وقت  )  كاردانشجويي( يار آموزش يقرارداد دست 
                   پاره  وقت  

  ماه ٤ بمدت   ٩٩/ ١٠/ ٢٤لغايت    ٩٩/ ٦/ ٢٩ خ ياز تار   ٩٩- ١٤٠٠ ي ليسال تحص اول مسالين
  :  يليرشته تحص   :                         يار آموزشيدست  ي مشخصات فرد

  :   يليتحص مقطع  :  ي م :                                    نام خانوادگنا

  :  ييشماره دانشجو  آدرس منزل :    

  : همراه شماره تلفن     : تجارتشماره حساب  بانك 

  : utايميل 
  

  

  ديسي ننو يزي ن ستون چيلطفًا در ا                                  در طرح:                                                                يت آموزشينوع فعال     
  /كد درس/ گروه  نام درس/ آزمايشگاه   رديف

  آزمايشگاه 
تعداد  
  واحد 

مقطع  
  درس 

  تعداد دانشجو    نام استاد 
  پس از ترميم 

  ساعات تدريس در هفته

  
 
  

              

  اين قسمت توسط كارشناس آموزش تكميل مي شود 
  شي: كد دستيار آموز

  معدل كل: 
  

      واحد گذرانده : 
    

و   يساعت آماده ساز ١٠شگاه + يا آزمايم با دانشجو در كالس يساعت تماس مستق  ١٠(  ماه ساعت كار در  ٢٠ حداقل ين قرارداد در ازايا ياليمبلغ ر
  رداخت خواهد شد. پ  يل يدانشگاه مطابق با درجه تحصكاردانشجويي ه باشد كه بطور ماهانه براساس تعرف ي ) م ينب اخدمات ج

  
                   علوم مهندسيدانشكده  امضاء رئيس                                                                                                      امضاء استاد درس / آزمايشگاه  

  
  
      

  :   ييه نهاينظر
  . قرارداد موافقت مي شودحق الزحمه ماهانه براساس تعرفه كاردانشجويي و مفاد گروه ، با پرداخت دانشكده /گزارش دانشكده مزبور و تأييد رئيس بر اساس 

    دانشجويي و فرهنگي پرديسامضاء معاونت     
  
  

  :  تذكرات

 باشد.   يمماه  ٤.٥ در ترم دوم تحصيلي به مدت ماه و ٤ به مدت    يليتحصاول مدت قرارداد در ترم   - 

  است.  يالزام يار آموزشيدست ي از سو   ٥ صفحهن قرارداد مندرج در يمواد ا ت يرعا  - 
 دكتري همين پرديس است) لطفًا تصوير كارت دانشجويي دستيار آموزشي در هر ترم پيوست قرارداد شود. (عقد قرارداد فقط با دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و   - 

  ونت دانشجويي آيين نامه استفاده از كار دانشجويي دانشگاه تهران، حق الزحمه كار دانشجويي پس از تأمين اعتبار توسط دانشكده / واحد زيربط توسط معا ٦ستناد ماده به ا  -          
 و فرهنگي قابل پرداخت خواهد بود.  



  است : يار آموزشي ل از تعهدات دستيت موارد ذيرعا                      
  

  ي برا دانشكده    يكه از طرف معاون آموزش   ين قرارداد موظف است طبق برنامه اي ا  به موجب  يار آموزش يدست -١
  بپردازد.  يت آموزش يدانشكده به فعال يات علميك عضو هير نظر يشود رفتار نموده و ز ي ن ميياو تع

 شده است.ار او نهاده ياست كه در اخت يل و ابزار يوسا  يموظف به حفظ و نگهدار يار آموزش يدست -٢

 باشد.داشته  ي چگونه مشكل آموزش يد هين قرارداد نباي هنگام عقد ا يار آموزش يدست -٣

طرف    تش از يكه عنداللزوم در ارتباط با فعال  يز جلساتيان ترم و نيان ترم و پايشركت در جلسات امتحانات م -۴
ار  يف دستيد جزو وظاشو  ي به او محول م  ي ا اداره خدمات آموزش يدانشگاه و    ر كل به آموزش يدانشكده و مد 

 شود.  يمحسوب م  يآموزش 

 دستيار موظف به ارائه گواهي شركت در كارگاه ويژه دستياران موزشي مي باشد. -۵

 . شود ي محسوب م يار آموزش يف دستيجزو وظا  يآموزش ي شگاهها به منظور ارائه كالس درسيآزما   يآماده ساز -۶

 ار دانشكده باشد.يفوق در اخت ي تهايانجام فعال د به منظوريساعت با »پنج«  يحداقل هفته ا يار آموزش يدست -٧

 د. ير واگذار نمايا جزاً به غين قرارداد را كالً يتواند تعهدات مندرج در ا ي نم يار آموزش يدست -٨

آزمايتمرحل    يها   دركالس   يهمكار -٩ و  ا  شگاهين  هي ها در  در  قرارداد جنبه موقت داشته و  نم ين  مورد    ي چ 
د داشتن  يعتاً مويرد و طب يقرار گپرديس    يات علميار به عضو ه يت دستيعل وضيا تبد ياستخدام    ي تواند مبنا

 باشد. ي ز نمين يدانشگاه ي چگونه سمت رسميه

است    دانشكده /گروه ص عذر موجه با  ين قرارداد بدون عذر موجه ( تشخيطبق ا  يار آموزش يكه دستيدرصورت -١٠
 الزحمه به نامبرده تعلق نمي گيرد. حق كه به عهده اوست اجتناب ورزد   يت و تعهداتي) از انجام فعال

 ط دانشگاه مشغول بكار باشد.يتواند در خارج از مح  ياخالقاً نم (دستيار) شاغل در كاردانشجويي ي دانشجو -١١

 دستيار نمي تواند متقاضي بيش از يك كار دانشجويي در واحد مربوطه يا واحد ديگري باشد.  -١٢

مجاز  جهت تدريس دروس مربوطه و آزمايشگاهها  شده توسط دانشكده  ن  ييتعزمان  در    ي ار آموزشيدست -١٣
 باشند. ي نم ن دروس ثبت نام نموده اند، يمسال مربوطه در ايكه در ن ي انيبه دانشجو ي س خصوص يبه تدر

  
  لطفاً فرم را به صورت پرينت پشت و رو و در يك برگ تهيه فرماييد.

 
  

   يعاون آموزشيا مس يامضاء رئ                                                 دستيار آموزشيامضاء        
    علوم مهندسيدانشكده                                                                           


