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□متاهل  وضعیت تأهل : □زن □مرد   :جنس.................... محل صدور :   .....................تولد : تاریخ....................................کد ملی : �
                      □مجرد
  »پایان نامه کارشناسی ارشد   و نماینده تحصیالت تکمیلی ویژه  داور، راهنما،مشاور  انقرارداداستاد« 

                      □مجرد  
�

  
  ...................................:...گروه آموزشی    ........................: ...............دانشکده 

.........آقاي خانم / سوره و دانشگاهاین قرارداد  بین      ....................  �استاد مشاور �استاد راهنماي عملی  �ي نظريراهنمااستادبه عنوان....
بر اساس شرایط مندرج در این  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مقرراتضوابط و طبق �کمیلی نماینده تحصیالت ت�استاد داور 

  قرارداد منعقد می گردد .

  مشخصات

:  ...........................شماره شناسنامه  ......               .........................: ...........نام پدر       .......... ............................: نام و نام خانوادگی  

................. ...........   ..........................:  .............تحصیلیرشته.................. ..........: .....................تحصیلیمدركاخذمحل........... .................آخرین مدرك تحصیلی:

  ...............  ............................................ پایه : ................................  مرتبه علمی : ..................................عضو هیأت علمی * دانشگاه /مؤسسه :.....
  

  

  * ارائه آخرین حکم عضویت هیأت علمی براي انعقاد قرارداد الزامی است *

نشانی:

  ..........   :  ....................تلفن............................... ......................................................................................................................................    منزل:      
       ..............................   تلفن همراه:                             ..............................   تلفن همراه:                      

  .................... تلفن : ...............................     ............................................................................................محل کار : ..................................................    
                              مشخصات حساب :                      

    : .............................حسابشعبه بانک :                                       شماره       □بانک : تجارت 

  شماره حساب : ................................شعبه بانک :                                                  □ملت             
  

  ال تحصیلی .................... مشخصات پایان نامه اجرا شده در نیمسال ........... س 

  تعداد کل واحدها  نوع و تعداد واحد  رشته  نام و نام خانوادگی دانشجو  ردیف  تعداد کل واحدها  نوع و تعداد واحد  رشته  نام و نام خانوادگی دانشجو  ردیف
  عملی  نظري

            



  

  موارد قرارداد:
علمـی و مـدرك   ناسـب بـا مرتبـه    تدر ازاي انجام راهنمایی، مشاوره و داوري پروژه براي مقطع کارشناسی ارشد م حق الزحمه  :1ماده

  .می باشد که پس از کسر کسورقانونی قابل پرداخت استتحصیلی به شرح ذیل 
    

  عنوان فعالیت

  

واحدهاي معادل
ساعات معادل  
  

  سطح تحصیالت

  ـــــلمــیمــــــــرتبـــــــــه عــــــــــــ

غیرهیأت 
  استاد  دانشیار  استادیار  مربی  علمی

راهنمایی پایان 
  -  -  -  000/000/8  000/000/7  کارشناسی ارشد  68  4  واحدي 6نامه 

  000/000/16  000/000/13  000/000/10  -  000/000/10  دکتري
راهنمایی پایان 

5  3  واحدي 4نامه 
1  

  -  -  -  000/000/6  000/000/5  کارشناسی ارشد
  000/000/13  000/000/11  000/000/9  -  000/500/7  دکتري

مشاوره پایان 
1  1  نامه

7  
  -  -  -  000/000/2  000/800/1  کارشناسی ارشد

  000/500/4  000/500/3  000/000/3  -  000/500/2  دکتري

  1  داوري پایان نامه
  -  -  -  000/000/1  000/900  کارشناسی ارشد  8  2

  000/000/2  000/600/1  000/500/1  -  000/200/1  دکتري
نمایندگی تحصیالت 

  تکمیلی
1  
  -  -  -  -  000/400  کارشناسی ارشد  2  8

  -  -  -  -  000/500  دکتري
  
  
  

مدرس به موجب این قرار داد موظف است ضمن راهنمایی دانشجویان پس از برگزاري جلسه دفاعیه نظر نهایی خویش را طی   :2ماده
  وزشی اعالم نماید . صورتجلسه به گروه آم

  .    غیر واگذار نمایدمدرس نمی تواند تعهدات مندرج در این قرارداد را بدون اجازه کتبی مؤسسه(کلی یا جزئی ) به: 3ماده
تلقی می شود و در  کان لم یکنراهنمایی دانشجویان در مؤسسه جنبه موقت داشته و پس از پایان مدت مذکور قرارداد لغو و :4ماده
  مورد نمی تواند مبناي استخدام قرار گیرد و همکاري طبق این قرار داد مؤید هیچگونه سمت رسمی یا مدرك دانشگاهی نیست . هیچ   مورد نمی تواند مبناي استخدام قرار گیرد و همکاري طبق این قرار داد مؤید هیچگونه سمت رسمی یا مدرك دانشگاهی نیست . هیچ 
  مؤسسه می تواند این قرارداد را با اطالع قبلی ظرف یک هفته فسخ نماید .: 5ماده
حـق الزحمـه بـه وي     دو برابـر وجـوهی را کـه بابـت     در صورتی که متعهد طبق مفاد این قرارداد عمل ننماید ملزم مـی شـود  : 6ماده
  مسترد نماید .    دانشگاهگیرد به می تعلق
  .است دانشگاهتشخیص عدم رعایت تعهدات با : 7ماده

  این قرارداد در سه  نسخه تنظیم و هر سه در حکم واحد است . 
           

  دانشکده  رئیسامضاء                             مدیر گروه امضاي             امضاي مدرس               

  

  امضاي مقام مجاز                    امضاي معاون آموزش           مدیر تحصیالت تکمیلی    امضاي  


