
  
  

  
  دانشگاه معاونت آموزشي

  
  » دانشگاه شهركردو كارشناسان مدعو  التدريس براي مدرسينفرم قرارداد حق« 

  
  )شود گرامي خواهشمند است اين قرارداد با دقت مطالعه و سپس تكميل و امضا كارشناس/مدرس(

  
و  دانشگاه ناميده ميشودپس  كه از اين دانشگاه شهركردبه نمايندگي از  .............................معاون آموزشي دانشكده اين قرارداد بين 

-ده ميينامبه اختصار طرف قرارداد  كهكارشناس /كه در زير مشخصات كامل ايشان آورده شده به عنوان مدرس......................................... آقاي/خانم

در  ............ال تحصيلي ستابستان /دوم/اولدر نيمسال به شرح جدول ذيل  ساعت كاركرد/درسيواحد...........تعداد  همكاري/شود به منظور تدريس

طبق مقررات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و شرايط مندرج در اين  ....................دانشكده  ..........................در گروه آموزشي  ...............مقطع

  .گرددقرارداد منعقد مي
  

  :طرف قرارداد مشخصات 
محل صدور شناسنامه   ....................تاريخ تولد...............................كد ملي  .....................شماره شناسنامه  ...............................و نام خانوادگينام 

مدرك آخرين نام دانشگاه محل اخذ   .................آخرين مدرك تحصيلي ......................رشته تحصيلي  ....................ام پدر ن .........................
ترجيحاً (شماره حساب جاري  ......................................:شماره همراه  ...............................:و تلفنمحل سكونت  آدرس...............................تحصيلي

  ..................................................................شماره كارت............................. شماره حساب................... كد شعبه...................نام بانك) نك تجارتاب

 عنوان درسرديف

 تعداد واحد درس

جمع واحد
  سهم استاد

 )درصد(

 درس مربوط به

ري
نظ

لي 
عم

 

 تحصيليمقطع  گروه

1          

2          

3         

4     

5     

  
  : طرف قراردادتعهدات برخي از شرايط و ضوابط همكاري به صورت حق التدريس و * 

  : زمان اجراي قرارداد
سال  تابستان/دوم/اولهفته در نيمسال  ........به مدت ...............................لغايت ...............................زمان اجراي اين قرارداد صرفاً از تاريخ

  .بوده و پس از آن فاقد اعتبار است .............. تحصيلي
  :1 ماده
پس از  مدرسحضور يافته و همكاري /شود براي تدريساي كه از طرف دانشكده تعيين ميقرارداد موظف است طبق برنامه طرف-الف 

ثبت  از تاريخ امتحان روز 10مدت ظرف  حداكثر احتمالي  هايپس از بررسي اعتراضرا درس نمرات امتحاني ، ترم نبرگزاري امتحانات پايا
 مكلف است با اطالع قبلي ويتشكيل نشود  طرف قراردادحضور ت عدم درس به علچنانچه بعضي از جلسات در ضمن . نهايي نمايد



التدريس پرداخت حق ،و در صورت غيبت موجه براي جلسات تشكيل نشده نمايد تشكيلجلسات تشكيل نشده را به نحومقتضي ، دانشكده
  .نخواهد شد

شود اجباري و جزء وظايف در ارتباط با دروس موضوع اين قرارداد تشكيل ميكه عندالزوم از طرف دانشكده  در جلساتيشركت  -ب
  .گرددآموزشي محسوب مي

  .ماده را به صورت كلي يا جزئي به غير واگذار نمايدتواند تعهدات مندرج در اين نمي طرف قرارداد -ج
كارشناس موظف است در مدت امتحانات پايان نيمسال  با دانشكده مربوطه براساس برنامه اي كه از طرف معاون آموزشي دانشكده به وي :د

  .ابالغ ميگردد همكاري نمايد
طرف در پايان هر ترم و در صورت انجام كل تعهدات  است كهه دانشگامبناي پرداخت حق التدريس آيين نامه حق التدريس  -2ماده 

  .شدخواهد تعيين و پرداخت  توسط دانشگاهقرارداد 
درس نظري يا معادل عملي آن در هفته بوده و مازاد بر  واحد 12حداكثر در دانشگاه شهركردطرف قرارداد  ميزان همكاري: تبصره

  . آن قابل پرداخت نمي باشد
به  طرف قراردادتواند مبناي استخدام يا تبديل وضع مؤسسه طبق اين قرارداد جنبه موقت داشته و در هيچ مورد نميتدريس در -3ماده 

  .باشدگونه سمت رسمي دانشگاهي نميمؤيد هيچصورت عضو هيأت علمي مؤسسه قرار گيرد و تدريس طبق اين قرارداد 
التدريس دانشگاه بوده لذا قانون كار و تأمين اجتماعي و ساير قوانين نامه حقصرفا تابع آيين طرف قرارداد هرگونه پرداختي به :تبصره

  . گرددموضوعه مشمول اين قرارداد نمي
  .تواند در صورتي كه صالح بداند اين قرارداد را با اطالع قبلي يك ماهه فسخ نمايدمي دانشگاه-4ماده

هيچ ، پرداختي به وي صورت نمي گيرد و ورزداز انجام امتحانات و تحويل اوراق مربوطه استنكاف  طرف قرارداددر صورتيكه –5ماده 
  .گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد

 دتوسط مرجع ذيصالح در دانشگاه مورد تايي طرف قراردادچنانچه به هر دليل و در هر موقع از ترم تحصيلي صالحيت عمومي  -6ماده 
  .يرد، اين قرارداد لغو و دانشگاه متعهد است صرفاً به ميزان مدت همكاري انجام شده حق التدريس را پرداخت نمايدقرار نگ
كه ممكن است در ناشي از سهل انگاري طرف قرارداد ) اعم از جاني يا مالي(هرگونه حادثه يا صدمه احتمالي  مسئوليت بروز– 7ماده 
در دانشگاه  و و يا در محيط دانشگاه متوجه طرف قرارداد گردد به عهده طرف قرارداد بوده اين قرارداد انجام امور مربوط به موضوعحين 

رسيدگي به موضوع سهل انگاري بعهده كميته دونفره مركب از نمايندگان دانشگاه و طرف قرارداد . اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي ندارد
  .است

با  وتائيد  طرف قراردادصالحيت علمي  شوراي آموزشي دانشگاه .............................صورتجلسه مورخ................به استناد بند  -8ماده 
  . گرديده استموافقت واحد   .........به صورت حق التدريس در نيمسال فوق الذكر به ميزان  وي همكاري

و معاون آموزشي دانشكده به عنوان مقام است مربوطه مدير گروه آموزشي  ،راردادبر حسن اجراي اين ق مستقيممسئوليت نظارت  - 9ماده 
  . مسئول دانشگاه تعيين مي گردد

  .با دانشگاه شهركرد اقدام مي نمايد مفاد قرارداد نسبت به انعقاد آن الع كامل از كلـبا اططرف قرارداد  -10ماده
  
  

  نام و نام خانوادگي و امضا مقام مسئول دانشگاه      خانوادگي و امضانام و نام       نام و نام خانوادگي و امضا 
  ) مربوطه معاون آموزشي دانشكده(        )مربوطه مدير گروه آموزشي(          )طرف قرارداد(        

  
  
  
  

 


