
 بسمه تعالي

حق التدريس  قرارداد
با نماينـدگي كـه در ايـن قـرار داد دانـشگاه ناميـده مـي شـود اردكان بين دانشگاه آزاد اسالمي واحد13// اين قرارداد در تاريخ

 اردكـان دانشگاه آزاد اسالمي واحـد به نـشاني ............. مورخ ........ امه شماره به موجب معرفين كمالي اردكاني حميدرضا آقاي
 ناميده مي شود منعقد مي گردد با مشخصات زير كه در اين قرار داد مدرس .................................................................خانم/ وآقاي از يك طرف

:مشخصات مدرس
 .......................................:شماره شناسنامه  .......................:نام پدر ...........................................................: ام خانوادگين  .............................:نام

 .......................................: تحصيلي آخرين مدرك .......................................: كد ملي  ......................: مذهب ..............................: تاريخ تولد
 .......................................: از دانشگاه  ..................................: سال اخذ مدرك تحصيلي  ...............................................:رشته تحصيلي

: تلفن: سكونتاني محلنش

و نوع اشتغال مشخص شود(�بازنشسته�شاغل: وضعيت شغلي و محل اشتغال )در صورت اشتغال نحوه اشتغال

 ............................:)با ارائه مستندات مربوط( ساير دانشگاهها ميزان ساعات تدريس در
  .....................:)با ارائه مستندات مربوط( تدريسه سابق

به روز كتباً از نشاني جديد دانشگاه را مطلع نمايد در غير اينصورت كليه مكاتبا15نشاني مدرس مكلف است ظرف مدت در صورت تغيير( ت
) نشاني هاي فوق ابالغ شده تلقي مي گردد

 موضوع قرارداد-ماده يك
و  .............موضوع قرارداد عبارت است از تدريس اي............ واحد نظري و هفته  ........................ دروس تدريس ساعت .............. واحد عملي

� كارشناسي ارشد� كارشناسي نا پيوسته� كارشناسي پيوسته� كارداني در دوره91-92 سال تحصيليمدو در نيمسال

و شرايط زير اردكان در واحد دانشگاهي  طبق مقررات دانشگاه آزاد اسالمي

-ماده دو

ي1391// لغايت1391// مدت قرار داد از تاريخ در به مدت . مي باشد91-92 دومنيمسالك ترم تحصيلي

 مبلغ قرارداد-ماده سه
و ضوابط مربوط براي هر ساعت تدريس دروس عمومي و براي هر سـاعت تـدريس  ........................مبلغ حق التدريس با توجه به آئين نامه  ريال

و براي هر  ........................دروس پايه بيمـه در محـل ريـال  ..................................... مجموعاً ........................ساعت تدريس دروس تخصصي ريال

.ديگر يا عدم شمول پرداخت بيمه ارائه نمايد

 تعهدات مدرس-ماده پنج
مط-1 و دستورالعمل هاي آموزشي دانشگاهارعايت سرفصل دروس  بق آئين نامه
و-2  موقع در كالس درسحضور به مسئوليت پذيري
و-3  نگي مدير گروه مربوطه در اولين فرصت ممكن با هما .....جبران عدم برگزاري كالسها به علت تعطيالت، بيماري، سفرهاي الزامي، فورس ماژور
بر-4 )عدم حضور غيبت محسوب مي شود( گزاري امتحانات حضور در جلسات
و تحويل-5 و تصحيح و تسليم ليست انجام امتحان پايان ترم كامل نمرات امتحان همان ترم حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از برگزاري هـر امتحـان به موقع اوراق امتحاني دانشجويان

و ارائه نمرات ظرف مدت پنج روز به نحوي كـه تحـت هـيچ شـرايطي  و امانتداري الزم و اعتراضات با دقت و بررسي درخواست تجديد نظر . حقـي ضـايع نگـردد برابر تقويم دانشگاه
شد...............در صورت تاخير به ازاء هر روز دير كرد( ) درصد از كل مبلغ حق التدريس مربوط به آن درس كسر خواهد

و كالً-6  عدم واگذاري موضوع قرارداد به غير جزئا
7-، و ديني در طول مدت همكاريرعايت شئونات شغلي  اخالقي
 حتي در زمان بروز اختالفام تعهدات تحت هيچ عنوانتعليق انجعدم-8
و خروج مي باشد-9 .مدرس موظف به استفاده از كارت مغناطيسي جهت ورود

و12پرداخت معادل دو برابر كل مبلغ قرارداد به دانشگاه طبق ماده-10 و زيان ناشي از عـدم ايفـاي وظـايف  قرارداد در صورت عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد به عنوان جبران ضرر
 در قرارداد تعهدات مندرج

:تاريخ
:شماره

:پيوست



-ماده شش
و يا به علل غير موجه در كالس حضور نيابد موظف اسـت بـا همـاهنگي را تشكيل نداده در صورتي كه مدرس حداكثر تا پنج جلسه به علل غير موجه كالس

در. از حق التدريس پرداخت خواهـد شـد%50 جبراني فقطتقبلي با دانشگاه جلسات تشكيل نشده را جبران نمايد كه در اين صورت براي اينگونه جلسا و
. ساعات تشكيل نشده پرداخت نمي گرددبلكه به ميزان دو برابر مبلغ حق التدريس كسر مي گرددصورت عدم تشكيل جلسات جبراني نه تنها حق التدريس

حق التـدريس مقـرر در صـورت تجديـد جلـسه% 100دانشگاه با عذر موجه باشد چنانچه عدم تشكيل كالس يا عدم حضور مدرس به تشخيص:3تبصره

و در صورت عدم تشكيل   مبلـغ%50ي عالوه برعدم پرداخت مبلـغ حـق التـدريس سـاعات تـشكيل نـشده بـه ميـزان جلسات جبران پرداخت خواهد شد
.حق التدريس ساعات مذكور از كل مبلغ حق التدريس كسر مي گردد

-ماده هفت
ا و پس از تاييد حق ، كالس تشكيل داده لتدريس مربوط را عالوه بر مبلغ قـرارداد مدرس مي تواند براي جلسات اضافي تدريس با هماهنگي قبلي با دانشگاه

.دريافت نمايد

-ماده هشت
و جـزء وظـايف وي محـسوب  حضور مدرس در جلساتي كه عنداللزوم از طرف دانشگاه در ارتباط با دروس موضوع اين قرارداد تشكيل مـي شـود اجبـاري

.مي شود

-ماده نه
و موسسات آموزش عالي از حداكثر ساعات مجاز منـدرج در آئـين نامـه مدرس تعهد نمود كه مجموع ساعات تدريس وي در و ساير دانشگاهها  اين دانشگاه

و جبران خسارت وارده را طبق ماده . قرارداد خواهد داشت12حق التدريس دانشگاهها تجاوز ننمايد در غير اينصورت دانشگاه حق فسخ قرارداد

-ماده ده
و از موجبات تبديل وضعيت ايشان اين قرارداد در هيچ مورد مبناي بـصورت عـضو هيـات علمـي استخدام مدرس به صورت رسمي قطعي يا آزمايشي نبوده

.مدرس در طول مدت قرارداد تنها عضو هيات علمي حق التدريس دانشگاه محسوب مي شود. رسمي قطعي يا آزمايشي دانشگاه تلقي نمي گردد

-ماده يازده
، اين قراردادرا فسخ نمايد ليكن مدرس تحت هيچ عنوان حق فسخ قرارداد را نخواهد داشتدانشگاه مي تواند در صورت و با اطالع قبلي يك ماهه . صالحديد

-ماده دوازده
و يـا تـصحيح5 در صورتي كه مدرس بدون عذر موجه بيش از و يا در كالس درس حاضر نشود يـا از انجـام امتحانـات و جلسه كالس درس را تشكيل نداده

و اعتراضات استنكاف نمايد و بررسي تجديد نظر ها و ارائه نمرات استحاق دريافت هيچگونه مبلغـي را نخواهـد داشـت ضـمن اينكـه. تحويل اوراق امتحاني
.بداند از مدرس مطالبه نمايد بهر نحو كه صالح5 ماده10دانشگاه مي تواند خسارت وارده ناشي از اين گونه موارد را مطابق بند 

. تشخيص عذر موجه به عهده دانشگاه مي باشد:4تبصره

و حــــسن انجـــام كــــار: مـــاده ســــيزده  فقـــره ســــفته بــــه  ................ مـــدرس بــــه منظــــور تـــضمين انجــــام تعهـــدات

ريـــال  ............................................... جمعـــاً مبلـــغ ................................................................................................................ ...................شـــماره هـــاي
و عدم حسن انجام كار مبـالغ به دانشگاه تسل) معادل دو برابر مبلغ حق التدريس( و دانشگاه مي تواند در صورت استنكاف مدرس از انجام تعهدات يم نموده

.مندرج در سفته هاي فوق را از مدرس دريافت نمايد

: ماده چهار ده
و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غير ممكن گردد قرار و چنان در صورت بروز حوادث قهريه چه حـوادث موصـوف باعـث تعليـق در داد منفسخ خواهد شد

و مدت تعليق بيش  و يا كمتر از يك ماه باشـد انجام موضوع قرارداد گردد و اگر مدت تعليق يك ماه از يكماه باشد دانشگاه حق فسخ قرار داد را خواهد داشت
و مدت تعليق  و ميزان شدطرفين قرارداد پس از رفع حادثه مكلف به انجام تعهدات خود خواهند بود .به مدت قرارداد افزوده خواهد

در: ماده پانزده و15 اين قرارداد در4 ماده و و مبادله گرديد كه كليه نسخ اعتبار واحد دارند4 تبصره . نسخه تنظيم

 مدرس دانشگاه


