جمهوري اسالمي ايران

اتريخ :

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

مشاره :

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر

پيوست :

دانشكده پرستاري و مامايي ايرانشهر

قرارداد حق التدریس

اين قرارداد بین دانشگااه علگوم پزشگكي ايرانشگهرن دانشگكده پرسگتاري و مامگايي ايرانشگهر و خگان
نآقاي..............................که در اين قرارداد مدرس نامیده مي شود به منظور تدريس...........................واحگد و
هفتهاي  .............ساعت تدريس درس ..................................در نی سال اولن دوم سگال تصیگیلي.................
در دوره...........................دانشگكده  ...............................................طبگ مرگگررات دانشگااه هگا و موساگگات
آموزش عالي و شرايط زير منعرد مي گردد.

مشخصات مدرس :
 -1نام خانوادگي:
 -2جنایت :

نام :
مرد:

شماره شناسنامه:

تاريخ تولد:

زن:

 -3آخرين مدرک تصییلي:
دکترا يا مدرک تصییلي پزشكي

لیاانس

فوق لیاانس و مدرک عمومي

 -4مرتبه علمي :
استاد

دانشیار

مربي

استاديار

ساير عناوين( لطفاً نام ببريد) ...................

 -5رشته تصییلي :
کشور:

 -6مصل اخذ آخرين مدرک تصییلي :
 -7وضعیت شغلي :
شاغل

مصل اشتغال فعلي  :دانشااه ......................................................

بازنشاته

وزارت خانه يا سازمان دولتي........................................بخش خیوصي ..........................................لطفاً نام ببريد.
 -8چنانچه در دانشااه شاغل هاتید چند ساعت تدريس مي نمايد.
 -9چند سال سابره تدريس در دانشااه داريد:
 -11در کدام دانشااه يا دانشكده :
نشاني  :شهر :

ماده  -1اين قرارداد از تاريخ ن

خیابان :

ن

 13لغايت

کوچه :

ن

ن

پالک :

تلفن :

 13به مدت يک ترم تصییلي نیماال (هفته) منعرد مي گردد .

ماده  - 2میزان حروق ح التدريس با توجه به آيین نامه ح التدريس در دانشااه هگا و موساگات آمگوزش عگالي و از قگرار سگاعتي
 .....................ريال مي باشد که در مرابل گواهي انجام کار از طرف واحد مربوطه ماهانه از مصل اعتبار دانشكده نمرکز ......................قابگل
پرداخت است .پرداخت ح التدريس يک ماه آخر قرار داد منوط به تصويل اوراق امتصانات کتبي و پیوست کامل نمرات امتصگان همگان
نیماال مي باشد.
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ماده – 3تعهدات مدرس:
الف :خان ن آقاي ........................به موجب اين قرارداد موظف است طب برنامه اي که از طرف دانشكده تعیین مي شگود بگراي تگدريس
درس حضور يافته و پس از انجام امتصانات اوراق امتصانات کتبي و نمرات امتصاني را در ظرف مدت  .......روز به آموزش دانشكده تصويل
نمايد .چنانچه بعضي از جلاات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشكیل نشود مدرس موکلف اسگت بگا اطگالب قبلگي دانشگكده
جلاات تشكیل نشده را به نصو مرتضي جبران نمايد و در صورت غیبت غیرموجه براي جلاات تشكیل نشده ح التگدريس پرداخگت
نخواهد شد و مدرس مكلف به جبران جلاات تشكیل نشده با اطالب دانشكده مي باشد و براي اين جلاات فرط نیف ح التگدريس را
دريافت خواهد کرد .در صورت حضور مدرس و عدم تشكیل جلاات درس به عللي خارج از اراده و بدون اطالب قبلي وي بگراي جبگران
جلاات تش كیل نشده موساه مربوطه با تواف مدرس اقدام نمايد و مدرس مي تواند براي تدريس اين جلاات اضافي حگ التگدريس
اضافي مطالبه نمايد.
تشخیص عذر موجه با موساه است.
ب -شرکت در جلااتي که عنداللزوم از طرف دانشكده در ارتباط با درس ......................موضوب اين قرارداد تشكیل مي شود اجبگاري و
جزو وظايف آموزشي مدرس مصاوب مي گردد.
ج -مدرس نمي تواند تعهدات مندرج در اين ماده راکالً يا جزا به غیر واگذار نمايد.
د -مدرس تعهد مي نمايد که مجموب ساعات تدريس وي در دانشااه ها و موساات آموزش عالي از حداکثر ساعات مجاز مندرج در آئین
نامه ح التدريس تجاوز ننمايد.
ماده – 4تدريس در موساه طب اين قرارداد جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمي تواند مبناي استخدام يا تبديل وضگ مگدرس بگه
صورت عضو هئیت علمي موساه قرارگیرد و تدريس طب اين قرارداد مويد هیچاونه سمت رسمي دانشااهي نمي باشد.
ماده  – 5موساه مي تواند در صورتي که صالح بداند اين قرارداد را با اطالب قبلي يک ماهه فاخ نمايد.
ماده  – 6در صورتي که مدرس قرارداد را بدون رعايت ماده  5فاخ نمايد و يا بدون عذر موجه در کالس درس حاضر نشود و يا از انجگام
امتصانات و تصول اوراق امتصاني استنكاف نمايد  ،ضمن عرد خارج ال زم متعهد و ملزم میشود دو برابر و جوهي را کگه بگه موجگب ايگن
قرارداد در ساعت داشته است به دانشااه يا موساه آموزش عالي ماترد دارد.
تبیره – تشخیص عذر موجه به عهده دانشااه يا موساه آموزش عالي مي باشد.
ماده – 7يک ناخه از اين قرارداد حاب مورد به دفتر وزارت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا معاونت آموزشي وزارت بهداشت
 ،درمان و آموزش پزشكي ارسال مي گردد.

شماره حساب جاری مدرس ...................................

مقام مسئول

امضاء مدرس

