قرارداد فن ياري
(جوايز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان کشور)
ماده .1طرفین قرارداد
به منظور استفاده از توان آموزشي دانشجويان تحصيالت تكميلي در پيشبرد اهداف دانشگاه تربيت مدرس اين قرارداد ميان
جناب آقاي دکتر يعقوب فتح الهي معاون پژوهشي دانشگاه و سرکار خانم  /جناب آقاي......................................دانشجوي دوره
کارشناسي ارشد ،دکتري تخصصي در رشته .......................................................................داراي کد ملي .................................
به نشاني.......................................................................................................................................................................................................... :
که در اين قرارداد »فن يار« ناميده مي شود ،منعقد مي شود.
ماده .2موضوع قرارداد
ايفاي نقش فناورانه از سوي فن يار در دانشگاه (بيست ساعت در ماه) شامل وظايف زير:
الف .کمك در توليد دانش فني در شرکت هاي زايشي دانشگاه
ب .کمك در فعاليت هاي نوآورانة شرکت هاي زايشي دانشگاه
ج .کمك در فرايند نيمه صنعتي سازي محصوالت و خدمات شرکت هاي زايشي دانشگاه
د .کمك در تجاري سازي محصوالت و خدمات شرکت هاي دانش بنيان دانشگاه
ه  .همكاري دانشجويان در طرح تحول راهبردي دانشگاه
تبصره :1تمامي فعاليت هاي فن يار بايد زير نظر استاد راهنما  /مديرگروه ذي ربط باشد.
تبصره :2فن يار موظف به حضور تمام وقت در دانشگاه مطابق مقررات دانشگاه است
تبصره :3تاييد و تمديد قراردادها در ترم آينده مشروط به حفظ پويايي تحصيلي دانشجويان خواهد بود .در اين خصوص
الزم است دانشجويان حداقل  59درصد معدل رتبه اول هم وروديهاي رشته تحصيلي خود را کسب نمايند.
ماده .3زمان قرارداد
زمان قرارداد از تاريخ  59/66/61تا  51/4/16به مدت يك نيم سال تحصيلي است.
تبصره  :1چنانچه در مدت زمان قرارداد دانشجو دفاع نمايد و يا تمايل به همكاري نداشته باشد ،قرار داد مذکور بصورت
يكطرفه از طريق دانشگاه فسخ خواهد شد.
ماده .4مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد برابر با بيست و دو ميليون و پانصد هزار ( )0059225222ريال  ،چهل ميليون و پانصد هزار ()4259225222
ريال  است که در صورت تأييد فعاليت فن يار ،مطابق مقررات در دو قسط به وي پرداخت مي شود.
تبصره :1تأمين اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبارات تفاهم نامة دانشگاه با بنياد ملّي نخبگان تأمين مي شود.
تبصره :2سرکار خانم  /جناب آقاي  ..........................................................استاد راهنما  /مدير گروه فن يار ،به عنوان ناظر
در اجراي قرارداد وظيفة بررسي و تأييد فعاليت هاي فن يار را بر عهده دارد.
تايید استاد راهنما /مدير گروه

تايید معاون آموزشی /پژوهشی دانشکده

ماده. 5تصويب و اجرا
اين قرارداد مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در سه نسخة هم ارزش به امضاي طرفين رسيد و از تاريخ اجراي قرارداد ،الزم
االجراست.
دکتريعقوب فتح الهی

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

معاون پژوهشی دانشگاه

فن يار

رونوشت:معاونت پژوهشي دانشگاه ،دانشجو (فن يار(  ،بنياد نخبگان استان تهران

