
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  نامه دستياري تدريس آيين
  )آموزشي(

  
در پرديس دانشكده هاي فني به فعاليت هاي آموزشيالحاق به آيين نامه كاردانشجويي مربوط 



 2:صفحه

 

  :تعريف 
، كارشناسي ارشد دكتريبرجسته دوره  به دانشجوي)  Teaching Assistant( دستيار تدريس 

اطالق مي شود كه در دانشكده  تاييد شوراي آموزشيودرموارد خاص دانشجويان كارشناسي با 
تدريس دروس نظري و عملي كه توسط هر بخش مشخص مي شود زير نظر استاد همكاري مي 

  .نمايد
در كمك به امر  فوق الذكرهدف از اين آئين نامه ايجاد زمينه مناسب براي استفاده از دانشجويان 

 . ئه مي شود ميباشدتدريس دروسي كه توسط اساتيد در بخش ها ارا

  .اطالق مي شود استاد، به استاد مربوطه دستياردر اين آئين نامه به منظور اختصار به دستيار تدريس 
  :شرايط دستيار تدريس 

  .دستيار نبايد بورسيه باشد .1
  .دستيار نبايد مامور به تحصيل از طرف مؤسسات ديگر باشد .2
 يدر واحد مربوطه يا واحد ديگركار دانشجويي بيش از يك  دستيار نمي تواند متقاضي .3

  .باشد
دستيارمي بايست دانشجوي شاغل به تحصيل در پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  .4

  .باشد

تنها يك دستيار مي تواند از طرف استاد  در مقطع كارشناسي نفر دانشجو 40به ازاي هر  .5
  .تخصيص داده نمي شودنفر دستيار  40و به دروس كمتر از  معرفي گردد

  .الزامي است كه دستيار از وضعيت تحصيلي و اخالقي بسيار خوبي برخوردار باشد .6
دستيار موظف به ارائه گواهي شركت در كارگاه ويژه دستياران آموزشي به معاونت  .7

  .دانشكده مي باشد/ دانشجويي و فرهنگي پرديس 
استاد  خواهد داشت و نبايد به جايدستيار فقط نقش رفع اشكال و حل تمرين را به عهده  .8

  .به تدريس مطالب جديد اقدام كند
  .كنترلي بر روي نمره كل دانشجو داشته باشد دستيار به هيچ وجه نبايد .9

امتحاني و نمره نهايي دانشجو فقط با استاد درس  بديهي است مسئوليت تصحيح اوراق .10
  .است

  :وظايف دستيار تدريس 
  : نظير مشاركت در فعاليت هاي آموزشي .1

  كمك در تدريس دروس عملي و نظري.  
 برگزاري امتحانات كمك در  مجموعه سواالت كمك آموزشي وحل تمرينات و.  
  برگزاري كالسهاي حل تمرين مطابق با آئين نامه هاي آموزش و رفع اشكال. 

  درج مسائل حل شده در وب سايت يا بورد براي استفاده دانشجويان. 
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است، كه كار حقيقي و  ماه ساعت در  45و حداكثر 20حداقل دستيار  مدت زمان اشتغال .2

  .انجام شده توسط وي است 
  

  :وظايف دستيار تدريس در آزمايشگاه  .3
  آماده كردن وسايل وچيدمان آزمايشها قبل از هر جلسه آزمايشگاه.  
  حضور دائم در آزمايشگاه به هنگام ارائه درس آزمايشگاه. 

  آزمايشگاه زير نظر استاد بررسي گزارش هاي.  
  :وظايف استاد

  .استاد مسئول نظارت بر انجام كار دستيار است 
  . است  گروه و تاييد استاد/ دانشكده پرداخت حق الزحمه منوط به ارائه گزارش : تذكر

  
  :  دستيارحق الزحمه 

تا مهر   ماه سال  مطابق آيين نامه كاردانشجوييميزان حق الزحمه دستيار در شروع سال تحصيلي 
  .پرداخت گرددتحصيلي بعد 

  
گروه /دانشكدهسال تحصيلي از طريق هر نيم در ابتداي گروه/دانشكدهتعداد دستياران مورد نياز هر 

دانشكده به معاونت دانشجويي /گروه اعالم ميشود و پس از تصويب شوراي آموزشي
  .اعالم مي گردد دانشكده/پرديس

  
بخش بر اساس مرتبه تحصيلي، . كند اضاي خود را به بخش ارائه ميدانشجو پيش از هر فصل تق

 يآموزششوراي هاي پژوهشي، و نيازهاي دانشجو، فهرست پيشنهادي دستياران بخش را به  فعاليت
  . فرستد مي گروه/دانشكده

  
  :گروه/دانشكده وظايف 

 در واحد هاي مختلف توزيع متقاضيان دستيار آموزشي -

 ونت دانشجويي و ارسال يك نسخه به معا با دستيار) داد پيوستقرار (انعقاد قرارداد -

 نظارت بر روند كار ماهانه دانشجويان -

 كالس حل تمرين به هنگام انتخاب درس مربوط)زمان و مكان (برنامه ريزي آموزشي  -

 تعيين تعداد و ساعات فعاليت دستياران ، متناسب با حجم درس توسط استاد درس -

در پايان هر ماه به معاونت دانشجويي ارائه ليست كاركرد دستياران -
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  ......................تاريخ            بسمه تعالي                                                        

 ......................شماره                                                                                                                        

 

  .................در دانشكده   تمام وقت ) كاردانشجويي( قرارداد دستيار آموزشي
                         پاره وقت  

  ماه……بمدت .…………لغايت  …………از تاريخ.……………سال تحصيلي     نيمسال 
  :رشته تحصيلي  :                      مشخصات فردي دستيار آموزشي 

  دكتري  كارشناسي ارشدكارشناسي : مقطع تحصيلي   :نام خانوادگي :                                    نام 

  :شماره دانشجويي   :   آدرس منزل 

  :شماره تلفن   :شماره حساب  بانك تجارت 

  اين ستون چيزي ننويسيدلطفاً در                :                                                                                  نوع فعاليت آموزشي در طرح     
كد و گروه   نام درس  آزمايشگاه نام   رديف

  شگاهيآزما/درس
تعداد 
  واحد

مقطع   گروه
  درس

تعداد دانشجو   نام استاد
  پس از ترميم

ساعات تدريس در 
  هفته

نظريه 
  آموزش

  
 
 
 
  

                    

  
ساعت آماده سازي و  10+ مستقيم با دانشجو در كالس يا آزمايشگاه ساعت تماس  10( ساعت كار در ماه  20مبلغ ريالي اين قرارداد در ازاي حداقل 

  .مي باشد كه بطور ماهانه براساس تعرفه كاردانشجويي دانشگاه مطابق با درجه تحصيلي پرداخت خواهد شد) خدمات جانبي 
  
  

گروه  /امضاء رئيس دانشكده     

  
 :نهايينظريه

گروه ، با پرداخت حق الزحمه ماهانه براساس تعرفه كاردانشجويي و مفاد قرارداد موافقت مي /بر اساس گزارش دانشكده مزبور و تأييد رئيس دانشكده 
  .شود

امضاء معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس   

  :تذكرات    
 .ماه مي باشد 4,5دوم تحصيلي به مدت ماه و در ترم  4مدت قرارداد در ترم اول تحصيلي به مدت   -

 .از سوي دستيار آموزشي الزامي است قرارداد 2رعايت مواد اين قرارداد مندرج در صفحه  -

 )  است عقد قرارداد فقط با دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري همين پرديس. (لطفاً تصوير كارت دانشجويي دستيار آموزشي در هر ترم پيوست قرارداد شود -
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  :رعايت موارد ذيل از تعهدات دستيار آموزشي است 
  

دستيار آموزشي به موجب اين قرارداد موظف است طبق برنامه اي كه از طرف معاون آموزشي  - 1
علمي دانشكده به فعاليت دانشكده براي او تعيين مي شود رفتار نموده و زير نظر يك عضو هيات 

  .آموزشي بپردازد
 .دستيار آموزشي موظف به حفظ و نگهداري وسايل و ابزاري است كه در اختيار او نهاده شده است - 2

 .دستيار آموزشي هنگام عقد اين قرارداد نبايد هيچگونه مشكل آموزشي داشته باشد - 3

 .دستيار آموزشي محسوب مي شودشركت در جلسات امتحانات ميان ترم و پايان ترم جزو وظايف  - 4

 .دستيار موظف به ارائه گواهي شركت در كارگاه ويژه دستياران اموزشي مي باشد - 5

آماده سازي آزمايشگاهها به منظور ارائه كالس درسي آموزشي جزو وظايف دستيار آموزشي محسوب مي  - 6
 .شود

يتهاي فوق در اختيار دانشكده ساعت بايد به منظور انجام فعال» پنج«دستيار آموزشي حداقل هفته اي  - 7
 .باشد

 .دستيار آموزشي نمي تواند تعهدات مندرج در اين قرارداد را كالً يا جزاً به غير واگذار نمايد - 8

همكاري دركالس هاي حل تمرين و آزمايشگاه ها در اين قرارداد جنبه موقت داشته و در هيچ مورد  - 9
به عضو هيات علمي پرديس قرار گيرد و طبيعتاً تواند مبناي استخدام يا تبديل وضعيت دستيار  نمي

 .مويد داشتن هيچگونه سمت رسمي دانشگاهي نيز نمي باشد

تشخيص عذر موجه با دانشكده ( درصورتيكه دستيار آموزشي طبق اين قرارداد بدون عذر موجه  -10
امبرده تعلق از انجام فعاليت و تعهداتي كه به عهده اوست اجتناب ورزد حق الزحمه به ن) گروه است /

 .نمي گيرد

اخالقاً نمي تواند در خارج از محيط دانشگاه مشغول بكار ) دستيار(دانشجوي شاغل در كاردانشجويي -11
 .باشد

  .باشد در واحد مربوطه يا واحد ديگريكار دانشجويي بيش از يك  دستيار نمي تواند متقاضي -12
 و آزمايشگاههامربوطه  دروسجهت تدريس  دانشكدهزمان تعيين شده توسط دستيار آموزشي در -13

مجاز به تدريس خصوصي به دانشجوياني كه در نيمسال مربوطه در اين دروس ثبت نام نموده اند، 
  .نمي باشند

  
 .اين قرارداد در دو نسخه تهيه مي گردد -

 .ارسال مي شود معاونت دانشجوييجهت پرداخت مالي به نسخه اول  .1

 .در آموزش نگهداري مي شوددوم نسخه  .2

  
  
  

  گروه/امضاء رئيس يا معاون آموزشي دانشكده                                    امضاء دستيار آموزشي             


