گروه زیست فناوری دانش آموزی

شماره نامه :
تاریخ :
پیوست:

به نام یاریگر مهربان
قرارداد مدرسین زیست فناوری
بند 1طرفین
کارفرما :گروه زیست فناوری دانش آموزی
با کد ملی...
مجری :اقا/خانم

 ..بعنوان مدرس زیست فناوری
بند 2موضوع و تعهدات

موضوع :
تدریس زیست فناوری در مدرسه/پژوهشسرای.........................................................
تعهدات مجری:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مراجعه به مرکز آموزشی مورد نظر و برنامه ریزی تدریس و ارائه برنامه (ذکر روز و ساعت) به گروه در ابتدای دوره
کمک به مدیر مرکز جهت ثبت نام دانش آموزان در سایت زیست فناوری دانش آموزی
تدریس  12تا  15جلسه مفید زیست فناوری در مرکز مربوطه
ارائه گزارش و مستندات دوره آموزشی و ثبت در سامانه
درخواست و پیگیری صدور گواهی نامه پایان دوره برای دانش آموزان
کمک به ایده پردازی و ایده پروری دانش آموزان با حفظ مالکیت برای دانش آموز ،مدرس و گروه
تبصره :1به منظور احترام به حقوق همه افراد دخیل در یک پروژه طی قرارداد مجزایی سهم ایده دهنده ،ایده پرور،هدایت کننده ،مشاور و سرمایه
گذار مشخص می گردد.
تبصره :2مدرس مسئول اعالم لزوم عقد قرارداد ایده پردازی و پروژه به گروه است.

 -7تدریس در موسسه طبق این قرارداد جنبه موقت داشته و در هیچ مورد مبنای استخدام یا تبدیل وضع مدرس نمی باشد.
 -8در صورتی که مدرس قرارداد را بدون رعایت موارد فوق فسخ نماید و یا بدون عذر موجه در کالس حاضر نشود ضمن عقد خارج الزم متعهد و
ملزم می شود وجهی را که به موجب این قرارداد دریافت شده است به موسسه مسترد دارد.
 -9مدرس نمی تواند تعهدات مندرج در این ماده را کال یا جزا به غیر واگذار نماید.

تعهدات کارفرما:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

بررسی برنامه تنظیم شده و صدور ابالغ شروع به کار برای مجری
صدور گواهی پایان تدریس در سال مورد نظر
صدور گواهی برای دانش آموزان دوره دیده
پرداخت حق الزحمه برای تدریس کتاب  %30خواهد بود.
تبصره :برای مدرسین خاص (به تشخیص گروه) درصد محاسبه می گردد .در این حالت واژه مدرسین خاص در عنوان قرارداد ذکر می گردد.
حق الزحمه کارگاه های آموزشی بر اساس ماهیت کارگاه (موضوع ،مقطع و )..بصورت موردی تعیین و ضمیمه قرارداد اصلی می گردد.
پرداخت بیمه برای مدرسینی که بیمه نیستند از نوع بیمه مسئولیت خواهد بود و گروه مسئولیتی در قبال سایر امور بیمه نخواهد داشت.
بند 3زمان

مدت زمان اجرا:
زمان شروع قرارداد :

(بستگی به برنامه اعالمی از طرف مجری دارد).
(بستگی به برنامه اعالمی از طرف مجری دارد).

1

شماره نامه :

گروه زیست فناوری دانش آموزی

تاریخ :
پیوست:

این قرارداد در دو نسخه تنظیم و پس از امضا به طرفین تحویل می گردد.

امضا کارفرما

امضا مجری
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