باسمه تعالي
قرارداد حقالتدریس
اين قرارداد در تاريخ
شماره

.........................

.................................

مورخ

بين دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان كه در اين قرارداد دانشگاه ناميده مي شود به نمايندگي از معاون محترم آموزشي به موجب معرفينامه

......................

به نشاني ارسنجان دانشگاه آزاد اسالمي از يك طرف و مدرس با مشخصات زير كه در اين قرارداد مدرس ناميده ميشود منعقد ميگردد.

استاد محترم و ارجمند خواهشمند است كادر ذيل را به دقت تكميل نمائيد
مشخصات مدرس
نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

كد ملي:

شماره شناسنامه:

آخرين مدرك تحصيلي:

از دانشگاه شهر:

تاريخ تولد:

رشته تحصيلي:

مذهب:

سال اخذ مدرك تحصيلي:

نشاني منزل:

تلفن همراه:

تلفن منزل:

شماره سيبا بانك ملي:

آدرس پست الکترونيك:
وضعيت شغلي  :شاغل ( در صورت اشتغال نحوه اشتغال و محل اشتغال و نوع اشتغال مشخص شود ) بازنشسته 
بيمه غير از تامين اجتماعي 

وضعيت بيمه  :بازنشسته 

بيمه تامين اجتماعي به شماره بيمه  ....................................مي باشد 

در استخدام هيچ سازمان ،موسسه و يا دستگاهي نمي باشد و مطابق مقررات پرداخت بر اساس اين قرارداد مستلزم كسر حق بيمه خواهد بود .در صورت تغيير نشاني
 15روز كتباً از نشاني جديد دانشگاه را مطلع نمايد  ،در غير اين صورت كليه مکاتبات به نشاني فوق ابالغ شده تلقي مي گردد.

مدرس مکلف است ظرف مدت

اين بخش توسط اداره كارگزيني هيات علمي تكميل خواهد شد .از تكميل آن خودداری فرماييد.
واحد نظري و

ماده يك) موضوع قرارداد  ،موضوع قرارداد عبارت است از تدريس

واحد عملي و هفته اي

تدريس دروس در نيمسال اول سال تحصيلي  1400-1401در دوره كارداني  كارشناسي  كارشناسي ارشد 

ساعات

دكتري تخصصي  در

واحد دانشگاهي ارسنجان طبق مقررات در دانشگاه آزاد اسالمي.
ماده دو ) مدت قرارداد از تاريخ

........................................................................................................

لغايت

...........................................................................................................

ميباشد.

ماده سه ) مبلغ حقالتدريس با توجه به آيين نامه و ضوابط مربوط براي هر ساعت تدريس دروس عملي  ..................................ريال و براي هر ساعت تدريس دروس پايه

.......................................................

ريال و

براي هر ساعت تدريس دروس تخصصي  .............................................................................ريال تعيين ميگردد.
تبصره  :پرداخت علي الحساب حقالتدريس موضوع اين قرارداد با توجه به خالصه كاركرد مدرس توسط معاونت آموزشي واحد تنظيم ميگردد پس از كسر قانون پرداخت ميگردد

پرداخت دوم

پرداخت اول

ساعات غيبت امتحان

ساعات غيبت

جمع كل

تعداد

جمع ساعت قابل

كد شناسه

كد پرسنلي

پايان ترم

كالسي در ترم

ساعت ترم

هفته ترم

محاسبه در هفته

مدرس

مدرس

16

نوع مدرك

مرتبه علمي

سوابق تدريس

سوابق پژوهشي

نوع درس

1

ضريب رييس واحد

ضريب ريالي واحد

مبلغ هر ساعت حقالتدريس

ماده چهار) تعهدات دانشگاه
-1پرداخت حقالتدريس برابر مبلغ توافق شده به مدرس پس از طي مراحل اداری در صورت انجام كار و ايفای تعهدات مندرج در قرارداد
 -2ارائه سرفصلهای درسي،مقررات آموزشي و اداری به مدرس بهمنظور آگاهي و آمادگي الزم برای انجام وظيفه تدريس
-3ا ستفاده مدرس از ف ضا،منابع علمي و تحقيقاتي ،كتابخانه و سايتهای اينترنتي دان ش گاه (در صورت ع ضويت مدرس و با در نظر گرفتن تعرفه خدمات اينترنتي دان شگاه برای
استادان)
 -4ا ستفاده مدرس از امكانات رفاهي و خدماتي موجود در دان شگاه (مهمان سرا ،سرويس اياب و ذهاب) در صورت دا شتن امكانات در طول مدت همكاری بر ا ساس ضوابط و مقررات
دانشگاه
-5كسر كسورات قانوني متعلقه به مبلغ قرارداد و واريز آن بهحساب مراجع ذیربط برابر ضوابط و مقررات مربوط
تبصره  :2پرداخت بيمه مدرس اجباری است مگر آنكه مدرس مدركي دال بر پرداخت كامل حق بيمه در محل ديگر يا عدم شمول پرداخت ارائه نمايد.
ماده پنج ) تعهدات مدرس:
-1

رعايت سرفصل دروس مطابق آييننامه و دستورالعمل آموزشي

-2

مسئوليتپذيری و حضور بهموقع در كالس

 -3جبران عدم برگزاری كالسها به علت تعطيالت ،بيماری ،سفرهای الزامي ،عوامل قهريه و...در اولين فرصت ممكن با هماهنگي مدير گروه مربوط و مديران مجتمع
-4

حضور در جلسات برگزاری امتحانات (عدم حضور غيبت محسوب ميشود)

 -5انجام امتحان پايانترم و تصحيح ،تحويل بهموقع اوراق امتحاني دانشجويان و تسليم ليست كامل نمرات امتحان همان ترم حداكثر ظرف مدت  7روز پس از برگزاری هر امتحان
برابر تقويم دانشگاه و بررسي درخواست تجديدنظر و اعتراضات با دقت و امانتداری الزم و ارائه نمرات ظرف مدت  5روز بهنحویكه تحت هيچ شرايطي حقي ضايع نگردد( .در
صورت تأخير به ازای هر روز ديركرد  .................................................................درصد از كل مبلغ حقالتدريس مربوط به آن كسر خواهد شد)
-6

عدم واگذاری قرارداد به غير جزئاً و كالً

 -7رعايت شئونات شغلي و اخالقي و ديني در طول مدت همكاری
 -8عدم تعليق انجام تعهدات تحت هيچ عنوان حتي در زمان بروز اختالف
-9

پرداخت معادل دو برابر كل مبلغ قرارداد به دانشگگگاه طبق ماده  12قرارداد در صگگورت عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد بهعنوان جبران ضگگرر و زيان ناشگگي از عدم ايفای
وظايف و تعهدات مندرج در قرارداد

ماده شش) در صورتيكه مدرس حداكثر تا  5جل سه به علل غيرموجه كالس را ت شكيل نداده و يا به علل غيرموجه در كالس ح ضور نيابد موظف ا ست با هماهنگي قبلي با دان شگاه
جل سات ت شكيل ن شده را جبران نمايد كه در اين صورت برای اينگونه جل سات جبراني فقط  50در صد از حقالتدريس پرداخت خواهد شد و در صورت عدم ت شكيل جبراني نهتنها
حقالتدريس ساعات تشكيل نشده پرداخت نميگردد بلكه به ميزان دو برابر مبلغ حقالتدريس ساعات موصوف از كل مبلغ حقالتدريس كسر ميگردد.
تب صره  )3چنانكه عدم ت شكيل كالس يا عدم ح ضور مدرس به ت شخيص دان شگاه با عذر موجه با شد  100در صد حقالتدريس مقرر در صورت تجديد جل سه پرداخت خواهد شد و در
صورت عدم تشكيل جلسات جبراني نهتنها حقالتدريس ساعات تشكيل نشده به ميزان  50درصد مبلغ حقالتدريس ساعات مذكور از كل مبلغ حقالتدريس كسر ميگردد.
ماده هفت) مدرس ميتواند برای جلسات اضافي تدريس با هماهنگي قبلي با دانشگاه كالس تشكيل داده و پس از تائيد حقالتدريس مربوطه را عالوه بر مبلغ قرارداد دريافت نمايد
ماده هشت) حضور مدرس در جلساتي كه عنداللزوم از طرف دانشگاه در ارتباط با دروس موضوع اين قرارداد تشكيل ميشود اجباری و جز وظايف وی محسوب ميشود .
ماده نه ) مدرس تعهد نموده كه مجموع ساعات وی در اين دان شگاه و ساير دان شگاهها و مؤ سسات آموزش عالي از حداكثر ساعات مجزا مندرج در آييننامه حقالتدريس دان شگاهها
تجاوز ننمايد .در اين غير اين صورت دانشگاه حق فسخ قرارداد و جبران خسارت وارده را طبق ماده  12قرارداد خواهد داشت.
ماده ده ) اين قرارداد در هيچ مورد مبنای ا ستخدام مدرس به صورت ر سمي قطعي يا آزماي شي نبوده و موجبات تبديل و ضعيت اي شان به صورت ع ضو هيات علمي ر سمي قطعي يا
آزمايشي دانشگاه تلقي نميگردد .مدرس در طول مدت قرارداد تنها عضو هيات علمي مدعو دانشگاه محسوب ميشود.
ماده يازده ) دانشگاه ميتواند در صورت صالحديد و با اطالع قبلي يكماهه ،اين قرارداد را فسخ نمايد .ليكن مدرس تحت هيچ عنوان حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت.
ماده دوازده ) درصورتيكه مدرس بدون عذر موجه بيش از  5جلسه كالس را تشكيل ندهد و يا در كالس درس حاضر نشود يا از انجام امتحانات و يا تحصيل و يا تحويل اوراق امتحاني
و ارائه نمرات و برر سي تجديدنظرها و اعترا ضات ا ستنكاف نمايد ا ستحقاق دريافت هيچگونه مبلغي را نخواهد دا شت .ضمن اينكه دان شگاه ميتواند خ سارت وارده نا شي از اينگونه
موارد را مطابق بند ده ماده پنج به هر نحو كه صالح بداند از مدرس مطالبه نمايد.
تبصره چهار) تشخيص عذر موجه به عهده دانشگاه ميباشد.
ماده سيزده ) مدرس بهمنظور ت ضمين انجام تعهدات و ح سن انجام كار ............................................................فقره سفته به شمارههای جمعاً مبلغ  .....................................................ريال (معادل دو برابر مبلغ
حقالتدريس) به دان شگاه ت سليم نموده و دان شگاه ميتواند در صورت ا ستنكاف مدرس از انجام تعهدات و عدم ح سن انجام كارمبالغ مندرج در سفتههای فوق را از مدرس دريافت
نمايد.
ماده چهاردهم ) در صورت بروز حوادث قهريه ،چنانچه انجام قرارداد غيرممكن گردد قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه حوادث موصوف باعث تعليق در انجام موضوع قرارداد گردد و
مدت تعليق بيش از يك ماه با شد دان شگاه حق ف سخ قرارداد را خواهد دا شت و اگر مدت تعليق يك ماه و يا كمتر از يك ماه با شد طرفين قرارداد پس از رفع حادثه مكلف به انجام
تعهدات خود خواهند بود و مدت تعليق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد
ماده پانزده ) اين قرارداد در  15ماده و  4تبصره و  1نسخه تنظيم و مبادله گرديد كه كليه نسخ اعتبار واحد دارند.
نام و نام خانوادگي مدرس
ا مضاء

معاون آموزشي
امضاء

2

ریاست واحد
امضاء

