قرارداد دستيار آموزشي )كاردانشجويي(  تمام وقت در دانشكده علوم مهندسي
پاره وقت
نيمسال اول سال تحصيلي  ٩٩-١٤٠٠از تاريﺦ  ٩٩/٦/٢٩لغايت  ٩٩/١٠/٢٤بمدت  ٤ماه
مشخصات فردي دستيار آموزشي :
ﻧﺎم :

رشته تحصيﻠي :
ﻣﻘﻄﻊ تحصيﻠي :

ﻧﺎم خﺎﻧوادگي :

آدرس ﻣنزل :

شمﺎره داﻧشجويي :

شمﺎره حسﺎب بﺎﻧك تجﺎرت :

شمﺎره تﻠفن همراه :

ايميل : ut
ﻧوع فعﺎليت آﻣوزشي در طرح:
رديف

ﻧﺎم درس /آزﻣﺎيشگﺎه

كﺪ درس /گروه/
آزﻣﺎيشگﺎه

لﻄف ًﺎ در اين ستون چيزي ﻧنويسيﺪ

تعﺪاد
واحﺪ

ﻣﻘﻄﻊ
درس

ﻧﺎم استﺎد

تعﺪاد داﻧشجو
پس از ترﻣيم

سﺎعﺎت تﺪريس در هفته

اين قسمت توسط كﺎرشنﺎس آﻣوزش تكميل ﻣي شود
كﺪ دستيﺎر آﻣوزشي:
ﻣعﺪل كل:
واحﺪ گذراﻧﺪه :

ﻣبﻠغ ريﺎلي اين قرارداد در ازاي حﺪاقل  ٢٠سﺎعت كﺎر در ﻣﺎه )  ١٠سﺎعت تمﺎس ﻣستﻘيم بﺎ داﻧشجو در كﻼس يﺎ آزﻣﺎيشگﺎه  ١٠ +سﺎعت آﻣﺎده سﺎزي و
خﺪﻣﺎت جﺎﻧبي ( ﻣي بﺎشﺪ كه بﻄور ﻣﺎهﺎﻧه براسﺎس تعرفه كﺎرداﻧشجويي داﻧشگﺎه ﻣﻄﺎبق بﺎ درجه تحصيﻠي پرداخت خواهﺪ شﺪ.
امضاء رئيس دانشكده علوم مهندسي

امضاء استاد درس  /آزمايشگاه

نﻈريﻪ نهايي :
بر اسﺎس گزارش داﻧشكﺪه ﻣزبور و تأييﺪ رئيس داﻧشكﺪه /گروه  ،بﺎ پرداخت حق الزحمه ﻣﺎهﺎﻧه براسﺎس تعرفه كﺎرداﻧشجويي و ﻣفﺎد قرارداد ﻣوافﻘت ﻣي شود.
امضاء معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس

تذكرات :

 ﻣﺪت قرارداد در ترم اول تحصيﻠي به ﻣﺪت  ٤ﻣﺎه و در ترم دوم تحصيﻠي به ﻣﺪت  ٤.٥ﻣﺎه ﻣي بﺎشﺪ. رعﺎيت ﻣواد اين قرارداد ﻣنﺪرج در ﺻفحه  ٥از سوي دستيﺎر آﻣوزشي الزاﻣي است. لﻄف ًﺎ تصوير كﺎرت داﻧشجويي دستيﺎر آﻣوزشي در هر ترم پيوست قرارداد شود) .عﻘﺪ قرارداد فﻘط بﺎ داﻧشجويﺎن كﺎرشنﺎسي ،كﺎرشنﺎسي ارشﺪ و دكتري همين پرديس است( به استنﺎد ﻣﺎده  ٦آيين ﻧﺎﻣه استفﺎده از كﺎر داﻧشجويي داﻧشگﺎه تهران ،حق الزحمه كﺎر داﻧشجويي پس از تأﻣين اعتبﺎر توسط داﻧشكﺪه  /واحﺪ زيربط توسط ﻣعﺎوﻧت داﻧشجوييو فرهنگي قﺎبل پرداخت خواهﺪ بود.

رعايت موارد ذيل از تعهدات دستيار آموزشي است :
 -١دستيﺎر آﻣوزشي به ﻣوجﺐ اين قرارداد ﻣوظف است طبق برﻧﺎﻣه اي كه از طرف ﻣعﺎون آﻣوزشي داﻧشكﺪه براي
او تعيين ﻣي شود رفتﺎر ﻧموده و زير ﻧﻈر يك عضو هيﺎت عﻠمي داﻧشكﺪه به فعﺎليت آﻣوزشي بپردازد.
 -٢دستيﺎر آﻣوزشي ﻣوظف به حفظ و ﻧگهﺪاري وسﺎيل و ابزاري است كه در اختيﺎر او ﻧهﺎده شﺪه است.
 -٣دستيﺎر آﻣوزشي هنگﺎم عﻘﺪ اين قرارداد ﻧبﺎيﺪ هيچگوﻧه ﻣشكل آﻣوزشي داشته بﺎشﺪ.
 -۴شركت در جﻠسﺎت اﻣتحﺎﻧﺎت ﻣيﺎن ترم و پﺎيﺎن ترم و ﻧيز جﻠسﺎتي كه عنﺪالﻠزوم در ارتبﺎط بﺎ فعﺎليتش از طرف
داﻧشكﺪه و ﻣﺪير كل به آﻣوزش داﻧشگﺎه و يﺎ اداره خﺪﻣﺎت آﻣوزشي به او ﻣحول ﻣي شود جزو وظﺎيف دستيﺎر
آﻣوزشي ﻣحسوب ﻣي شود.
 -۵دستيﺎر ﻣوظف به ارائه گواهي شركت در كﺎرگﺎه ويژه دستيﺎران ﻣوزشي ﻣي بﺎشﺪ.
 -۶آﻣﺎده سﺎزي آزﻣﺎيشگﺎههﺎ به ﻣنﻈور ارائه كﻼس درسي آﻣوزشي جزو وظﺎيف دستيﺎر آﻣوزشي ﻣحسوب ﻣي شود.
 -٧دستيﺎر آﻣوزشي حﺪاقل هفته اي »پنﺞ« سﺎعت بﺎيﺪ به ﻣنﻈور اﻧجﺎم فعﺎليتهﺎي فوق در اختيﺎر داﻧشكﺪه بﺎشﺪ.
 -٨دستيﺎر آﻣوزشي ﻧمي تواﻧﺪ تعهﺪات ﻣنﺪرج در اين قرارداد را كﻼً يﺎ جزاً به غير واگذار ﻧمﺎيﺪ.
 -٩همكﺎري دركﻼس هﺎي حل تمرين و آزﻣﺎيشگﺎه هﺎ در اين قرارداد جنبه ﻣوقت داشته و در هيچ ﻣورد ﻧمي
تواﻧﺪ ﻣبنﺎي استخﺪام يﺎ تبﺪيل وضعيت دستيﺎر به عضو هيﺎت عﻠمي پرديس قرار گيرد و طبيعتﺎً ﻣويﺪ داشتن
هيچگوﻧه سمت رسمي داﻧشگﺎهي ﻧيز ﻧمي بﺎشﺪ.
 -١٠درﺻورتيكه دستيﺎر آﻣوزشي طبق اين قرارداد بﺪون عذر ﻣوجه ) تشخيص عذر ﻣوجه بﺎ داﻧشكﺪه /گروه است
( از اﻧجﺎم فعﺎليت و تعهﺪاتي كه به عهﺪه اوست اجتنﺎب ورزد حق الزحمه به ﻧﺎﻣبرده تعﻠق ﻧمي گيرد.
 -١١داﻧشجوي شﺎغل در كﺎرداﻧشجويي )دستيﺎر( اخﻼقﺎً ﻧمي تواﻧﺪ در خﺎرج از ﻣحيط داﻧشگﺎه ﻣشغول بكﺎر بﺎشﺪ.
 -١٢دستيﺎر ﻧمي تواﻧﺪ ﻣتﻘﺎضي بيش از يك كﺎر داﻧشجويي در واحﺪ ﻣربوطه يﺎ واحﺪ ديگري بﺎشﺪ.
 -١٣دستيار آموزشي در زمان تعييﻦ شده توسط دانشكده جهت تدريس دروس مربوطﻪ و آزمايشگاهها مجاز
بﻪ تدريس ﺧصوﺻي بﻪ دانشجوياني كﻪ در نيمسال مربوطﻪ در ايﻦ دروس ثبت نام نموده اند ،نمي باشند.

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

امضاء دستيار آموزشي

امضاء رئيس يا معاون آموزشي
دانشكده علوم مهندسي

