این فرم باید در 2نسخه تکمیل گردد.
نسخه آموزش
نسخه گروه

بسمه تعالی
فرم درخواست تدریس حل تمرین توسط دانشجو
این قسمت در ابتدای ترم توسط دانشجو تکمیل گردد.
اینجانب  ..................................................به شماره دانشجویی  ....................................دانشجوی ترم .....................رشته................................
مقطع .......................................با تعداد ......................واحد گذرانده ،با آگاهی از قوانین مربوط به کار دانشجویی مندرج در پشت
به عنوان مدرس حل تمرین در
صفحه ،درخواست دارم در نیمسال اول  /دوم سال تحصیلی...................
درس..................................................................که توسط جناب آقای/سرکار خانم ............................................................تدریس میگردد ،با
ایشان همکاری داشته باشم.
شماره حساب سیبا بانک ملی دانشجو......................................................................................:
شماره تماس دانشجو .............................................................................................................:
امضاء دانشجو:
این قسمت در ابتدای ترم توسط استاد درس تکمیل و به تأیید مدیر گروه رسانده شود.
مددددددیر محتدددددرم گدددددروه آموزشدددددی  ...........................................................................جنددددداب آقدددددای/سدددددرکار خدددددانم
.............................................................بدینوسددددیله دانشددددجوی فددددو الددددذکر بدددده عنددددوان مدددددرس حددددل تمددددرین
درس ..............................................................................اینجانب معرفی میگردد.
امضاء استاد درس
تاریخ
مراتب فوق مورد تأیید اینجانب ...........................................................مدیر گروه  .....................................میباشد.
امضاء و مهر مدیر گروه:
تاریخ
این قسمت پس از پایان کالس حل تمرین توسط استاد درس تکمیل گردد.
مددددددیر محتدددددرم گدددددروه آموزشدددددی  ...........................................................................جنددددداب آقدددددای/سدددددرکار خدددددانم
.............................................................بدینوسیله اعالم میدارد دانشجوی فو الذکر به مدت.......................................سداعت کدالس حدل
تمرین درس .....................................................اینجانب را در نیمسال  .......................سال تحصیلی ............................برگزار نمودهاند.
امضاء استاد درس:
تاریخ
این قسمت توسط مدیر گروه تکمیل گردد.
معاون محترم آموزش دانشکده .........................................................
با سالم و احترام ،بدینوسیله ضمن اعالم مراتب فو .،خواهشمند است اقدامات مقتضی را در این خصوص مبذول فرمایید.
امضاء و مهر مدیر گروه:
تاریخ

قوانین مربوط به کار دانشجویی(مدرسین حل تمرین)
-1

طبق مصوبهی شورای آموزشی دانشگاه مورخ  88/21/8مبلغ حق الزحمهی مدرسین حل
تمرین برای دانشجویان مقطع کارشناسی  21111ریال و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
 20111ریال میباشد.

 -2طق مصوبهی شورای آموزشی دانشگاه مورخ  88/21/8سقف کالسهای حل تمرین  01ساعت
میباشد و حق التدریس ساعات بیشتر ،پرداخت نمیگردد .بدیهی است در صورت داشتن
کالسهای حل تمرین بیش از حد مجاز تعیین شده ،تنها تا سقف  01ساعت آن توسط دانشگاه
قابل پرداخت است.
-3

تنها دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه مجاز به ارائهی کالس حل تمرین میباشند.در
غیر این صورت و برای همکاری با دانشجویان دانشگاه های دیگر ،مراتب باید به تأیید شورای
آموزشی دانشگاه رسانده شود.

-4

دانشجوی مدرس حل تمرین موظف به رعایت شئونات اخالقی و علمی میباشد و در
صورت هرگونه تخلف ،عواقب آن بر عهدهی دانشجوی مدرس میباشد.

