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 همکارییهاروش

 :دوش یم ماجنا شور ود هب رای بلتم تیاس رد یراکمه

 :نحوه همکاری درصدی(1

در این روش همکاری، پس  ا  انتاسار دور ، دریسای ا  هسو  سووش واسق قوا سق  السی بسا مسارا بسه یسار  التاساری در پ س  یساربوی وی                

 .درخواست نقا شان التاار یار  خود را باها قوانا یممارا  .شود یمواریز 

 :شود یمقعیین ، %(03) حاایثوو %( 03) حاا  با  ین دریا بواساا معیارهای جاول ذی قعی

  شده ینیب شیپمیزان استقبال   سابقه همکاری قبلی با دانشجویار  سابقه تدریس  تخصص مدرس  دوره محتوای 1کیفیت تدریس معیار

 %  %  %  % 1 -% 11 %1  -% 11 %11 -%   درصد
 معیار  طعی در این جاول لحاظ ناا  است ل وان به، 0ییفیت  یلم. 

  شود یمنهایی، به یار  التااری مارا واریز  شا  نییقع اول مارا بوای پاتیاانی و به میزان دریا  اساا بو  پاتیاانی قخصصی سهم مارا ا. 

 :نحوه همکاری ثابت( 

بسسه مسسارا  ،شسسا  ماسسخ بسسو اسسساا  مسسان  دور   یالتسسار حسسقبسسوای  پسس  ا  انتاسسار دور  مالسسق قوا سسق شسسا  در ایسسن روش همکسساری، 

 .پوداخت خواها شا

 :شود یمقعیین با قعیین حاا   و حاایثو مالق، بواساا معیارهای جاول ذی    یالتار حققعیین مالق 

 سابقه تدریس تخصص مدرس دوره محتوای کیفیت تدریس زمان فیلم
همکاری سابقه 

 قبلی با دانشجویار

میزان استقبال 

 شده ینیب شیپ
 مجموع

 هزار 043قا  03 هزار 03قا  4 هزار 03قا  4 هزار 03قا  4 هزار 54قا  03 هزار 54قا  03 هزار 03قا  03 ساعت 1 >

 هزار 003قا  43 هزار 03قا  4 هزار 03قا  4 هزار 03قا  4 هزار 04قا  03 هزار 04قا  03 هزار 04قا  03 ساعت  -1

 هزار 03قا  54 هزار 03قا  4 هزار 03قا  4 هزار 03قا  4 هزار 03قا  04 هزار 03قا  03 هزار 04قا  03 ساعت 8- 

 هزار 3 قا  53 هزار 03قا  4 هزار 03قا  4 هزار 03قا  4 هزار 04قا  04 هزار 03قا  03 هزار 03قا  4 ساعت  8-1

 هزار 03قا  04 هزار 03قا  4 هزار 03قا  4 هزار 03قا  4 هزار 04قا  04 هزار 04قا  03 هزار 03قا  4 ساعت  1<

  ،معیار  طعی در این جاول لحاظ ناا  است ل وان بهییفیت  یلم. 

  باشا یمماالق به قومان. 

               ایسن پاستیاانی را ققاس  ی سا،     در این روش همکساری، ارسو بسوای دور  امکسان درخواسست پاستیاانی قخصصسی ا  وسوو یساربو وجسود داشسته باشسا و مسارا

 .مالق این پاتیاانی بوای مارا خواها بود% 03

                                                           
 . ن بیان و قسلط مارا در قاری . 0
 ...جانای و یها  ی ا سورا، مان ا ،دها یمو موارد آمو شی یه مارا در اختیار یاربوان  وار  شا  داد ل وان و سو ص  دور ، قک ولوژی آمو ش . 0
 .ا هاین شیپ ن بیان و قسلط مارا به محتوای دور  و . 0
 ...و موایز آمو شی و  ها داناگا ، ها آمو شگا قاری  در  سابقه .5
 .و متلب یارداناجویار تیسا وبقاری  دور  در  سابقه .4
 .و نیا  یاربوان به محتوای دور  قاری  شا  لال ه .0
 .رلایت استانااردهای ضاط  یلم و راه مای قاری . 0
 .بوای ا وادی یه درخواست پاتیاانی دارنادور   اول پاتیاانی قخصصی .  
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 : مان پوداخت در این روش بواساا جاول ذی  خواها بود

 زمان پرداخت (تومان)مجموع  ساعت

 رو  بعا ا  انتاار 0مالق % 033 043333قا  03333 ساعت 1کمتر از 

 

 (تومان)مجموع  ساعت
 زمان پرداخت

 مبلغ توافق شده%  1 مبلغ توافق شده% 1  مبلغ توافق شده%   

 رو  بعا ا  انتاار 03 رو  بعا ا  انتاار 4 رو  بعا ا  انتاار 0 003333قا  43333 ساعت  -1

 رو  بعا ا  انتاار 05 رو  بعا ا  انتاار 0 رو  بعا ا  انتاار 0 03333قا  54333 ساعت 8- 

 رو  بعا ا  انتاار 03 رو  بعا ا  انتاار 03 رو  بعا ا  انتاار 0 3333 قا  53333 ساعت  8-1

 رو  بعا ا  انتاار 03 رو  بعا ا  انتاار 04 رو  بعا ا  انتاار 0 03333قا  04333 ساعت  1بیشتر از 

 


