
 باسمه تعالی

 التدریسقرارداد حق

                       خانم / قایآشود ودراین قرارداد موسسه نامیده می که هرمزان غیرانتفاعی موسسهبین  قرارداد این

 :دروس مشروحه زیر  شود به منظور تدریسکه در این قرارداد مدرس نامیده می
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طبق مقررات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موسسه ر دساعت عملی         و تئوری ساعت           معادلای  جمعاً هفته

 نعقد می گردد:و شرایط زیر م

 :مشخصات مدرس

  :تاریخ تولد               :شماره شناسنامه                   : نام                   :  نام خانوادگی -1

 آخرین مدرک تحصیلی:   -3    □زن    □ جنس:  مرد -2

   □دکتری یا تخصص پزشکی  □فوق لیسانس یا دکترای عمومی  □لیسانس 

 رتبه علمی: -4

 سایر عناوین )لطفاً نام ببرید(  □مربی □استادیار □دانشیار  □استاد 

 : رشته تحصیلی -5

 محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  -6

 محل اشتغال فعلی:   □بازنشسته      □شاغل  :     وضعیت شغلی -7

 : محل سکونت  نشانی

 ن همراه :تلف                                                  :ثابت تلفن
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 منعقد می گردد.  .................. در سال تحصیلیاین قرارداد  -1ماده 

 که در مقابل گواهی انجام کار از طرف واحد مربوطه موسسهمیزان حق التدریس با توجه به آئین نامه حق التدریس  -2ماده 

 از محل اعتبارات قابل پرداخت می باشد.



حضوربه موقع اساتید در و  نمرات امتحان لیست کاملو  تحویل اوراق کتبیپرداخت حق التدریس قرارداد منوط به : 1تبصره

 می باشد. کالسها و جلسه امتحان

 ردد.حق التدریس بر اساس تعداد جلسات رسمی برگزارشده توسط مدرس درس پرداخت می گ : 2تبصره

درغیر این صورت حق التدریس کلیه دانشجویان از حق الزحمه استاد کسر خواهد شد. جلسه غیبت یکبیش از  :3تبصره

 بر اساس تعداد جلسات تشکیل شده پرداخت می گردد.

 تعهدات مدرس: -3ماده 

ای تدریس درس حضور تعیین میشود بر موسسهموجب این قرارداد موظف است طبق برنامه ای که از طرف ه بمدرس –الف 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاون آموزشی  18/55/15مورخ  51814/4شماره طبق نامه یافته و پس از انجام امتحانات 

روز بعد از اتمام فرجه امتحانات در هر نیسمال  15حداکثر اساتید محترم نسبت به اعالم و ثبت نمرات به موقع امتحانات )

اوراق امتحانات کتبی و نمرات شد(باید اقدام نمایند.کارشناسی ار-کارشناسی-)کاردانی(در تمام مقاطع تحصیلی تحصیلی 

 تحویل نماید. موسسهبه  ظرف ده روزامتحانی را در 

 موسسهچنانچه بعضی از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشکیل نشود مدرس مکلف است با اطالع قبلی 

موجه برای جلسات تشکیل نشده حق التدریس غیره نحو مقتضی جبران نماید و در صورت غیبت بجلسات تشکیل نشده را 

باشد و برای این جلسات درس  می موسسهپرداخت نخواهد شد و مدرس مکلف به جبران جلسات تشکیل نشده با اطالع 

 تشخیص عذر موجه با موسسه است..فقط نصف حق التدریس را دریافت خواهد کرد 

در ارتباط با درس موضوع این قرارداد تشکیل میشود اجباری و جزو  موسسهرکت در جلساتی که عنداللزوم از طرف ش -ب

 وظایف آموزشی مدرس محسوب میگردد.

 تواند تعهدات مندرج در این ماده را کالً یا جزاً به غیر واگذار نماید. یمدرس نم -ج

موقت داشته و در هیچ مورد نمی تواند مبنای استخدام یا تبدیل وضع تدریس در موسسه طبق این قرارداد جنبه  -4ماده 

ؤید هیچگونه سمت رسمی دانشگاهی مدرس به صورت عضو هیئت علمی موسسه قرار گیرد و تدریس طبق این قرارداد م

 نمیباشد.

ا در این مورد به طرف دیگر طرفین قرارداد میتوانند قرارداد را فسخ کنند مشروط بر اینکه یکماه قبل اراده خود ر -5ماده 

 اعالم نماید.

فسخ نماید یا بدون عذر موجه در کالس حاضر نشود و یا از  5در صورتی که مدرس قرارداد را بدون رعایت ماده  -6ماده 

انجام امتحانات و تحویل اوراق استنکاف نماید ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملزم میشود برابر وجوهی را که موجب این 

 موسسه آموزش عالی مسترد دارد.  رداد دریافت داشته است به دانشگاه یاقرا

 تشخیص عذر موجه به عهده دانشگاه یا موسسه آموزش عالی میباشد. -تبصره

 طبق آئین نامه حق التدریس قابل پرداخت میباشد.با موافقت موسسه توضیح اینکه ساعات مازاد بر ساعات موظف 

 ......................................................................................................(:.e-mailآدرس الکترونیکی)

 ......................:...........................................................  شعبه:...........شماره حساب بانک تجارت

 ..................................بانک: ......................................................................................شماره شبا: 

 امضا ریاست موسسه:                               : آموزش امضاء مسئول                                امضاء مدرس:  


