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  قرارداد کار دانشجویی
 26/12/93با استناد به مفاد آئین نامه کار دانشجویی ابالغی سازمان مرکزي دانشگاه فنی و حرفه اي مورخ  :مقدمه
 )متعهد له(که بعد از این  ،ي تبریزبه نمایندگی آقاي دکتر جعفر احمدي شالیا هقرارداد بین دانشکده فنی و حرف این

ملی تبریز به شماره  1دانشجوي آموزشکده فنی و حرفه اي شمار  مهدي پورعلیآقاي و طرف از یک  می شود نامیده
  :می شود، منعقد می گردد نامیده متعهد  که بعد از این 1361481315

ارائه  و استفاده از خدمات دانشجویی جهت انجام کارهاي دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی، :  موضوع قرارداد )1ماده 
  .شی می باشداداري و آموز

می باشد و متعهد ) ماه    9بمدت (   5/4/95لغایت        1/7/94از تاریخ مدت این قرارداد :  قرارداد مدت  )2ماده 
اداره امور ساعت در خدمت مدیریت  اداري و فرهنگی و دانشجویی و آموزشی  و زیر نظر  60موظف است در هر ماه 

  .  .انجام وظیفه نماید فرهنگی و هنري
حق الزحمه متعهد پس از تهیه گزارش انجام کار از طرف واحد مربوطه و تایید امور دانشجویی : مبلغ قرارداد ) 3ماده

   .ریال محاسبه و از محل اعتبارات دانشکده پرداخت می شود 9000دانشکده به ازاء هرساعت
   : شرایط قرارداد  )4ماده

حق بیمه  براي دانشکده در قبال دانشجو  ایجاد نمی کند و دانشکده این قرارداد هیچگونه تعهدي اعم از  استخدام و 
   . می تواند در صورت رفع نیاز بصورت یک طرفه قرارداد را فسخ نماید

  . متعهد ملزم به رعایت اخالق و شئون  اسالمی و ضوابط و مقررات آموزشی دانشکده است) 5ماده 
درج در ین قرارداد توسط متعهد با شرایط مقرر ، چنانچه خسارتی در اثر در صورت عدم اجراي به موقع تعهدات من )6ماده 

ضباطی متعهد متوجه آموزشکده گردد، آموزشکده می تواند هزینه ها و ضرر و زیان ناشی از عدم ایفاي درست نقصور  و بی ا
  .تعهدات توسط متعهد را با صالحدید خود محاسبه و از مطالبات  متعهد کسر نماید

  .تمدید قرارداد منوط بھ رضایت دانشکده از عملکرد دانشجو نیاز بھ خدمات متعھد می باشد ) 7ماده 
علیه دانشکده ... و کمک هاي جانبی از قبیل بهابرگ،کاال برگ،پاداش ، مرخصی ، اضافه کار و هیچگونه تسهیالت رفاهی ) 8ماده 

  .ایجاد نخواهد شد
متعهد قرارداد مسئول حفظ و نگهداري و سایل و اموال در اختیار خود است و در صورت ایجاد خسارت آموزشکده می  )9ماده 

  .تواند به تشخیص خود من جمله از محل قرارداد خسارت مربوطه را جبران نماید
  .بر و الزم االجرا خواهد بوددر کلیه مواردي که در این قرارداد لحاظ نشده اصول کلی حاکم بر عقد قرارداد معت)10ماده 
قانون مدنی منعقد گردیده و طرفین قرارداد ملزم و متعهد به اجراي مفاد قرارداد می  10این قرارداد با تجویز ماده  )11ماده 

  .باشند و شروط ضمن عقد براي طرفین الزم االجرا می باشد
  .عهده متعهد می باشدکلیه کسور قانونی و عوارض متعلقه به این قرارداد بر  )12ماده 
  .نسخه متحدالمتن تهیه و تنظیم و به امضاي طرفین رسیده و مبادله گردید 3ماده و  13قرار داد در  این )13ماده 

  
                         :  آدرس دانشجو   09142468005   :تلفن همراه                      173533: کد استاندارد دانشجو
  )متعهد(نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو                         :  بانک و شعبه                                        :وشماره حساب دانشج

  مهدي پور علی                                                                                                                                                          
  

  سرپرست آموزشکده فنی و حرفه اي تبریز                                          رئیس اداره امور دانشجویان
  دکتر کیانی                                              جواد سقاي سعیدي                               

ی ه  عا      


