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شود به منظور تدريس ناميده ميمدرسكه در اين قرارداد ..............................  آقاي  /شود و خانمناميده ميدانشگاهكه در اين قرارداد دانشگاه ايالماين قرارداد بين 

در دوره » ...........«دوم سال تحصيلي /ل اولساعت تدريس مطابق جدول ذيل در نيمسا» ................. « ساعت و در مجموع » ............ « اي واحد و هفته» ...........«

.گرددكارشناسي ارشد، در دانشكده علوم انساني طبق مقررات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي منعقد مي/كارشناسي/كارداني

:جدول مشخصات دروس ) الف
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جمع كل واحدها

:مواد قرارداد 
.گرددبه مدت يك نيمسال تحصيلي منعقد مي» ........................«لغايت » ...................«اين قرارداد از تاريخ -1ماده 

كه .ريال مي باشد» ..................«جموع ريال و در م» ................«ها و مؤسسات آموزش عالي كشور از قرار ساعتي ميزان حق التدريس با توجه به آيين نامه حق التدريس در دانشگاه-2ماده 

.باشددر مقابل گواهي انجام كار از طرف واحد مربوطه و تحويل ليست كامل نمرات و بعد از كسورات قانوني قابل پرداخت مي

:تعهدات مدرس -3ماده 
گردد براي تدريس درس حضور يافته و پس از انجام اي كه از طرف گروه آموزشي ذيربط اعالم ميمهبه موجب اين قرارداد موظف است طبق برنا» .........................«آقاي /خانم)الف

به مدير گروه تحويل نمايد، چنانچه بعضي از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشكيل نشود مدرس مكلف است با روز10امتحانات اوراق كتبي و نمرات امتحاني را در ظرف 

.نخواهد شدگروه و اداره آموزش دانشكده جلسات تشكيل نشده را بنحو مقتضي جبران نمايد و در صورت غيبت براي جلسات تشكيل نشده حق التدريس پرداخت اطالع مدير

.گرددوزشي مدرس محسوب ميشود اجباري و جزو وظايف آمشركت در جلساتي كه از طرف گروه آموزشي يا دانشكده در ارتباط با درس موضوع اين قرارداد تشكيل مي)ب

.مدرس نمي تواند تعهدات مندرج در اين ماده را كالً يا جزاً به غير واگذار نمايد)ج

.التدريس تجاوز ننمايدها و موسسات آموزش عالي از حداكثر ساعات مجاز مندرج در آيين نامه حقنمايدكه مجموع ساعات تدريس وي در دانشگاهمدرس تعهد مي)د

تواند مبناي استخدام يا تبديل وضع مدرس به صورت عضو هيات علمي دانشگاه قرار گيرد و تدريس طبق تدريس در دانشگاه طبق اين قرارداد جنبه موقت داشته و در هيچ مورد نمي–4ماده 

.باشداين قرارداد مويد هيچ گونه سمت رسمي دانشگاهي نمي

.داند اين قرارداد را بطور يك طرفه فسخ نمايددانشگاه مي تواند در صورتيكه صالح ب–5ماده 

استنكاف نمايد، ضمن عقد خارج در صورتيكه مدرس قرارداد را بطور يك طرفه فسخ نمايد و بدون عذر موجه در كالس درس حاضر نشود و يا از انجام امتحانات و تحويل اوراق –6ماده 

.اين قرارداد و بر اساس نظر دانشگاه به دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مسترد داردشود برابر وجوه دريافتي به موجبالزم متعد و ملزم مي

.تشخيص عذر موجه به عهده دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مي باشد:تبصره 

امضاء رياست دانشگاهامضاء مدرس 

قرارداد حق التدريس استاد مدعو


