
 

 

 1-2کاربرگ شماره 

 طرح دستیار آموزشی  

 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 

 

 ............................................ سرکار خانم / جناب آقای

 ............................................م گروه مدیر محتر

سههرکار خههانم  ...............................  / ، بههدیو وسههینه جنههاب آقههاینامههه تسههتیار آمو شهه   هبا توجه به شیوبا اهدای سالم،  

 باشد(.رصد )چارک اول( باالی  وروتی  ت  25 وحنه آمو ش  تانشجو جزو معدل تروس مر)امتحان جامع را گذرانده باشد   تانشجوی تکتری 

تواند ا  تانشجوی کارشناس  تخصص  وجوت نداشته باشد،گروه م   گرایش، تاشجوی تکتری–تر صورت  که تر یک رشته  )  تانشجوی کارشناس  ارشد

 (.ه نمایداستفات جو  ا  معاونت آمو ش  تانشگاه،، با اخذ مباشدترصد باالی  وروتی    15 وجز  ارشد که بر اساس معدل 

 سال تحصههین   نیمسال توم  نیمسال اولتانشجوی  ..................................... به عنوان تستیار آمو ش  برای    با شماره

 ت. خواهشمند است اقدام مقتض  صورت گیرت. شو..................... معرف  م 

 

  :نم  یات ععضو هنام و نام خانواتگ          

 اء و تاریخ امض                       

 

 ............................................سرکار خانم  / جناب آقای

 کشاور یکده نشمعاون محترم آمو ش  تا

م   گروه  تایید  مورت  مذکور  ترخواست  سالم،  اهدای  ابا  شرایط،  احرا   صورت  تر  است  خواهشمند  ال م باشد.  قدام 

 ت گیرت.  صور
             

    مدیر گروه                                          

 امضاء و تاریخ                            

 

 

 ............................................سرکار خانم  / جناب آقای

 ............................................ گروه عضو محترم هیات عنم 

 ت.  شوم  با شرایط فوق موافقت  ر آمو ش جرای طرح تستیاا ا، بآمو ه تارا بوتنو ا توجه به احرا  شرایط ب

             
   تانشکده  آمو ش معاون                                                                

 امضاء و تاریخ                                 
 
 



 

 2-2ه کاربرگ شمار

 طرح دستیار آموزشی  
 

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 
 

 آید: ، طرح تستیار آمو ش  با مشخصات ذیل به اجرا تر م   04/97/ 31انشگاه به تاریخ ت رئیسه تمصوب هیئ استنات شیوه نامه تستیار آمو ش  به 

 مشخصات عضو هیات علمی: 

 ............................... .... تانشکده:.......................................  :گروه .....  .................  م :ه عنمرتب................................  نام و نام خانواتگ :

 (:*مشخصات دستیار آموزشی )دانشجوی دکتری

 .............  تعدات واحد گذرانده: ...................... رشته تحصین : ............................ شماره تانشجوی : ............................ :نام و نام خانواتگ 

            شماره تماس: ........................کد من : .............................    ....................... .نام بانک:  .........................................شماره حساب تانشجو: 

 باشد(. ل( باالی  وروتی رک اوترصد )چا 25 ومع را گذرانده باشد و معدل تروس مرحنه آمو ش  تانشجو  جز)امتحان جا نشجوی تکتری ات

 باشد(.ترصد باالی  وروتی  15 وجز )معدل تانشجو تانشجوی کارشناس  ارشد
 باشد. تستیار آمو ش  و پژوهش د توانمزمان نم  هتانشجو -

 تستیار آمو ش  چند عضو هیات عنم  باشد. تواند   نمتانشجو همزمان   -

 ن تستیاری تستیار تر طول تورا عدم اشتغال به کار -

 )ترکالس/آ مایشگاه/کارگاه( تدریس نماید.  به صورت مستقل تواند به جای استات ترستستیار آمو ش  نم   -

با اخذ مجو  ا  معاونت  ، رشناس  ارشد ند ا  تانشجویان سال توم توره کاتوااشته باشد، گروه م  ص  وجوت ند توره تکتری تخص  گرایش، تانشجوی –*تر صورت  که تر یک رشته 

  ستفاته نماید.ا  ،تانشگاه  آمو ش

 موضوع طرح: 

 های آمو ش  توسط تستیار آمو ش  مطابق برنامه تعییو شده ا  سوی عضو  هیات عنم  به شرح  یر: انجام فعالیت 

 ای عنم ، صحرای  و میدان   ستات ترس تر با تیدهت با امشارک  –    2برگزاری کالس رفع اشکال  -1

       تصحیح تکالیف    –       5همکاری تر برگزاری جنسه امتحان   –  4ها گاه ها و کارهمکاری تر برگزاری آ مایشگاه  - 3

        ها تر هر نیمسال  تتهیه گزارش فعالی  -                                              7سا ی مطالب انواع آماته  -6
 

 . ..... ... ...تعداد ساعت همکاری: .......

 حق الزحمه:

مخصوص  العاته  وق  ف  به و پایه و مرت  حقوقمجموع    یک پنجاهممعاتل    ،ا ای هر ساعته  ب  مبنای پرتاخت کمک هزینه تستیار آمو ش   -

   باشد.م  شیار پایه یک مرب / مرب  آموعضو هیات عنم  تر مرتبه 

 : 1399 سال نحوه محاسبه حق الزحمه تستیار آمو ش  -
ی انتها ساعت    50و به ا ای    ریال   226,092، ساعت   ابتدای نیمسال   ساعت  35به ا ای    ، و نیمسال توم  ریال   226,092  ساعت   برابر  یمسال اول ن:  )تانشجوی تکتری(  1مرب  پایه

،  ابتدای نیمسال   ساعت   35به ا ای    ،و نیمسال توم  ریال  182,784  ساعت    برابر  یمسال اول ن  (کارشناس  ارشدتانشجوی  )  1 شیار پایه  آمو مرب  ///   ریال   282,619، ساعت   نیمسال 

 ( هفته 17حداکثر ) تعدات هفته های همکاری x (ساعت 5حداکثر ) تر هفته تعدات ساعت x ریال 228,483، ساعت  ی نیمسال انتهاساعت  50و به ا ای   ریال  182,784ساعت  

 باشد.عت تر هفته م سا 5شیوه نامه تستیار آمو ش ، حداکثر میزان همکاری تستیار آمو ش   5براساس تبصره ماته  -

 اجرای طرح:  شرایط
   تواند تاشته باشد.م   حداکثر دو دستیار آموزشی هر عضو هیات عنم  تر هر نیمسال تحصین   – 1

 باشد. و نظارت بر نحوه فعالیت وی م  های آمو ش  تستیار آمو ش منزم به تعییو برنامه فعالیت عضو هیات عنم  -2

 عالیت آمو ش  بپرتا ت. تحت نظر ایشان به ف شوت رفتار نموته و طرف عضو هیات عنم  برای او تعییو م ای که ا   اید طبق برنامهمنتستیار آمو ش  تعهد م  – 3

رت احرا  باشد و تر صو تستیار آمو ش  منزم به حفظ و نگه تاری اطالعات و امکانات  که توسط تانشگاه و عضو هیات عنم  تر اختیار او قرارتاته شده است م   –  4

 اقدام نماید.   تانشگاه  تواند وفق مقررات و ضوابط ف، تانشگاه م تخن

تایید گروه( تر انجام وظایف و تعهدات خوت کوتاه  نماید، نسبتتر    –  5 به خاتمه    صورت  که تستیار آمو ش  بدون عذر موجه )به تشخیص عضو  هیات عنم  و 

   . تشو همکاری با وی اقدام م 

 .  شوتآمو ه عضو هیات عنم  کسر م  تر پایان هر نیمسال تحصین  ا  رت تایید عضو هیات عنم  تر صو تستیار آمو ش    ه حق الزحمکل مبنغ  -6
 نماید.  تانشگاه تصمیم نهای  را اتخاذ م مدیریت حقوق  تر صورت برو  اختالف و ابهام تر تفسیر مفات ایو تعهدنامه،  -7

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

 ستیار آموزشید 

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

 عضو هیات علمی 

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

 انشکده د  رئیس


