
 

  )قرارداد حق التدريس براي مدرسين خارج از دانشگاه(

  

كه در اين قرارداد .......................................................................  آقاي/خانمبين دانشگاه صنعتي سهند كه در اين قرارداد موسسه ناميده مي شود  اين قرارداد      
و شرايط سسات آموزش عالي طبق مقررات دانشگاهها و مو ....................سال تحصيلي    ........................مي شود بمنظور تدريس دروس زير در نيمسال  مدرس ناميده

  .مندرج در اين قرارداد منعقد مي گردد

  نام درس  رديف
  موقعيت تدريس  تعداد ساعات تدريس

  عملي  نظري  )رشته و مقطع تحصيلي(
1          
2          
3          
4          
5          
6          

        جمع ساعات تدريس در هفته
  .اگر يك درس در چند كالس يا گروه تدريس مي شود براي هر كدام يك رديف اختصاص داده شود - 1: توضيحات

  .تدريس مي كند مي بايست از طريق هر دانشكده قرار داد جداگانه تنظيم شود دانشكده اگر يك مدرس در چند -2

  مبلغ حق التدريس در صورت وجود اعتبار -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

......................شماره  

.......................تاريخ  

.....................پيوست  

 بسمه تعالي

  :مشخصات مدرس 

  :نام و نام خانوادگي  -1                             :                                   شماره حساب

  مرد                زن :    جنس  -4:                        تاريخ تولد  - 3:                             شماره شناسنامه  -2

  ي               ليسانس دكتري يا تخصصي پزشكي             فوق ليسانس يا دكتراي عموم: آخرين مدرك تحصيلي  -5

  استاد             دانشيار             استاديار               مربي                 ساير عناوين      : رتبه علمي  -6

  :سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي  -8:                                                رشته تحصيلي  7

  :دانشگاه:                                      كشور: تحصيلي محل اخذ آخرين مدرك  -9

  )ذيل همين بند نام ببريد: (شاغل              بازنشسته          محل اشتغال فعلي : وضعيت شغلي  -10

  :خصوصي بخش :                           دانشگاه                                  وزارتخانه يا سازمان دولتي 

 :در كدام دانشگاهها  -12:                               چند سال سابقه تدريس دانشگاهي داريد  -11

  كوچه             شهر                                خيابان                      كوي                : نشاني 

 :پالك                           تلفن منزل                                تلفن محل كار در صورت اشتغال   

 
 دانشگاه صنعتي سهند



 

  

  

  .باشد لغايت                         براي مدت                   هفته مي:                          زمان اجراي اين قرارداد از تاريخ -1ماده 

  دروس عملي از قرار ساعتي ريال و براي      دروس نظري             ميزان حق التدريس با توجه به آئين نامه حق التدريس در دانشگاهها براي  -٢ماده 
  .اعتبارات دانشكده قابل پرداخت است ال مي باشد كه در مقابل گواهي انجام كار از طرف واحد مربوطه ماهانه از محلري

  .پرداخت حق التدريس يك ماهه آخر قرارداد منوط به تحويل اوراق امتحانات كتبي و ليست كامل نمرات همان نيمسال مي باشد

  :تعهدات مدرس  -3ماده 

بموجب اين قرارداد موظف است طبق برنامه اي كه از طرف دانشكده تعيين مي شود براي تدريس درس                                         آقاي / خانم –الف 
  .حضور يافته و پس از انجام امتحانات اوراق امتحانات كتبي و نمرات امتحاني را در ظرف                روز به دانشكده تحويل نمايد

بعضي از جلسات درس بعلل موجه عدم حضور مدرس تشكيل نشود مدرس مكلف است با اطالع قبلي دانشكده جلسات تشكيل نشده را به نحو مقتضي  چنانچه
ا اطالع جبران نمايد و در صورت غيبت غير موجه براي جلسات تشكيل نشده حق التدريس پرداخت نخواهد شد و مدرس مكلف به جبران جلسات تشكيل نشده ب

در صورت حضور مدرس و عدم تشكيل جلسات به عللي خارج از اراده و . مي باشد و براي اين جلسات فقط نصف حق التدريس را دريافت خواهد كرد    دانشكده 
جلسات اضافي حق بدون اطالع قبلي وي براي جبران جلسات تشكيل نشده موسسه مي تواند با توافق مدرس اقدام نمايد و مدرس مي تواند براي تدريس اين 

  .التدريس اضافي مطالبه نمايد

زوم از طرف دانشكده در ارتباط با دروس موضوع اين قرارداد تشكيل مي شود اجباري و جزو وظايف آموزشي مدرس لشركت در جلسات امتحاني كه عند ال -ب
  .محسوب مي گردد

  .واگذار نمايد مدرس نميتواند تعهدات مندرج در اين ماده را كالً يا جزًا به غير -ج

س تجاوز مدرس تعهد مي نمايد كه مجموع ساعات تدريس وي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از حداكثر ساعات مجاز مندرج در آئين نامه حق التدري -د
  .ننمايد

تبديل وضع مدرس بصورت عضو هيأت علمي تدريس در موسسه طبق اين قرارداد جنبه موقت داشته و در هيچ مورد نمي تواند مبناي استخدام يا  -4ماده 
  .موسسه قرار گيرد و تدريس طبق اين قرارداد مويد هيچگونه سمت رسمي دانشگاهي نمي باشد

  .موسسه مي تواند در صورتيكه صالح بداند اين قرارداد را با اطالع قبلي يك ماهه فسخ نمايد -5ماده 

فسخ نمايد و يا بدون عذر موجه در كالس درس حاضر نشود و يا از انجام امتحانات و تحويل اوراق  5اده در صورتيكه مدرس قرارداد را بدون رعايت م - 6ماده 
  .رد دارداستنكاف نمايد، ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملزم مي شود دو برابر وجوهي را كه كه موجب اين قرارداد دريافت داشته است به دانشگاه مست

  .دانشگاه مي باشد تشخيص عذر موجه بعهده: تبصره 

  .يك نسخه از اين قرارداد به دفتر معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال مي گردد -7ماده 

  .در صورت ابطال بليط هواپيما توسط مدرس پروازي يا عدم تحويل الشه بليط ، هزينه هاي مربوطه از حق الزحمه اين قرارداد كسرخواهد شد -8ماده 

  

              امضاء معاون آموزشي دانشگاه         امضاء رئيس دانشكده                                         ضاء مدرس                                      ام          


