
                                                                                                  
 بسمه تعالی

 مخصوص اعضای هیأت علمی مدعو

 قرارداد حق التدریس

 
                     این قرارداد بین دانشگاه تهران که در این قرارداد موسسه نامیده می شود و خانم / آقای             

ر را در ـــ ـیـدروس ز        واحد و هفته ای             درس نامیده می شود به منظور تدریس  ــه در این قرارداد مــک
 نیمسال         سال تحصیلی                 آموزش عالی و شرایط زیر منعقد می گردد. 

 :مشخصات دروس
                      تعداد واحد           تعداد ساعت                              درس                             -1

                درس                                                         تعداد واحد           تعداد ساعت        -2

                                                جمع ساعت                             جمع واحد معادل                  
 مدرس:مشخصات 

            :                      تاریخ تولد:فعلی نام و نام خانوادگی:                               شماره دانشجویی -1

 دملی:                          نام پدر:                 کصادره از:                                  شماره شناسنامه:      

 زن:         جنس: مرد:                                             وضعیت تأهل:

 آخرین مدرک تحصیلی: -3

 لیسانس     دکتری         تخصص پزشکی          دکترای عمومی          فوق لیسانس        

 علمی: رتبه -4

 :سایر عناوین )لطفاً نام ببرید(مرد              زن                   یار          استادیار      نشاستاد           دا

                             رشته تحصیلی:                                   سال اخذ مدرک تحصیلی:          -5

 ک تحصیلی: کشور .........................محل اخذ آخرین مدر -6

 وضعیت شغلی: -7

 )لطفاً نام ببرید( شاغل:          بازنشسته:         محل اشتغال فعلی: دانشگاه

 :د(یوزارتخانه یا سازمان های دولتی )لطفاً نام ببر

 :بخش خصوصی )لطفاً نام ببرید(

 یس می نمائید؟چنانچه در دانشگاه شاغل هستید چند ساعت تدر -8

 چند سال سابقه تدریس در دانشگاه دارید؟ -9

 در کدام دانشگاه یا دانشگاهها؟ -11

 کوچه:             پالک:                    خیابان:                                     شهر:               استان: نشانی:

                                         تلفن:                              تلفن همراه:

 
 

  

  
  

  

  

  

 

   



 لغایت                      به مدت یک نیمسال )هفته( منعقد می گردد.    قرارداد از تاریخ                 این -1ماده
ان حق التدریس باتوجه به آیین نامه های حق التدریس در دانشگاه ها و موسسات آمـوزش عـالی کشـور از    میز  -2ماده

 ل اعتباراتـباشد که در مقابل گواهی انجام کار از طرف واحد مربوطه ماهانه از مح ریال می     ار ساعتی              قر
پرداخت حق التدریس یـک ماهـه آخـر قـرارداد منـوت بـه تحویـل اوراق         است.قابل پرداخت                              

 امتحانات کتبی و لیست کامل نمرات امتحان همان نیمسال می باشد.
 تعهدات مدرس -3ماده 
از طـرف دانشـکده   به موجب این قرارداد موظف است طبق برنامـه ای کـه             مدرس محترم:                   -الف

ظرف رات را در ـــیافته و پس از انجام امتحانات اوراق امتحانات کتبی و نم ربرای تدریس درس حضوتعیین می شود 
به دانشکده تحویل نماید. چنانچه بعضی از جلسات درس به علل موجه، عدم حضور مدرسی تشـکیل   روز 11حداکثر 

صـورت   مقتضی جبران نمایـد و در  جلسات تشکیل نشده را به نحو ،مدرس مکلف است با اطالع قبلی دانشکده .نشود
 تشکیل نشده حق التدریس پرداخت نخواهد شد و مـدرس مکلـف بـه جبـران جلسـات     غیبت موجه برای این جلسات 

فقط نصـف حـق التـدریس را دریافـت خواهـد کـرد. در       تشکیل نشده با اطالع دانشکده می باشد و برای این جلسات 
جلسـات  عللی خارج از اداره و بدون اطالع قبلی بـرای جبـران   صورت حضور مدرس و عدم تشکیل جلسات درس به 

دانشکده می تواند با توافق مدرس اقدام نماید و مدرس می تواند برای تدریس این جلسـات اضـافی حـق    تشکیل نشده 
 با دانشکده است. تشخصیص عذر موجه التدریس اضافی مطالبه نماید.

در ارتبات با درس موضوع این قرارداد تشکیل می شود اجباری و ه شرکت در جلساتی که عندالزوم از طرف دانشکد-ب
 د.دجزو وظایف آموزشی مدرس محسوب می گر

 مدرس نمی تواند تعهدات مندرج در این ماده را کالً یا جزاً به غیر واگذار نماید. -ج
ز حـداکرر سـاعات   مدرس تعهد می نماید که مجموع ساعات تدریس وی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ا -د

 مجاز مندرج در آیین نامه حق التدریس پس تجاوز ننماید.
تدریس در موسسه طبق این قرارداد جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمی تواند مبنای استخدام یا تبدیل وضـع  : 4ماده 

یچ گونـه سـمت   صورت عضو هیأت علمی دانشکده های فنی قرار گیرد و تدریس طبق این قرارداد مزیـد هـ  ه مدرس ب
 رسمی دانشگاهی نمی باشد

 دانشکده می تواند درصورتی که صالح بداند این قرارداد را با اطالع قبلی یک ماه فسخ نماید. :5ماده 
حاضر نشود  فسخ نماید و یا بدون عذرموجه در کالس درس 5درصورتیکه مدرس قرارداد را بدون رعایت ماده  :6ماده 

تحویل اوراق استنکاف نماید، ضمن رعتد خارج الزم متعهد و ملزم می شود دو برابر وجـوهی  و یا از انجام امتحانات و 
 را که به موجب این قرارداد دریافت داشته است به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مسترد دارد.

 تشخیص عذروموجه به عهده دانشگاه یا موسسه آموزش عالی می باشد. تبصره:
 قرارداد به دفتر معاونت آموزشی فرهنگ و آموزش عالی ارسال می گردد. یک نسخه از این: 7ماده 

 
 

 امضاء معاونت آموزشی        امضاء مدرس اصلی درس                امضاء رئیس دانشکده       
 دانشکده های فنی                  مدیرگروه آموزشی                                                            

 
 
 
 امضاء معاونت برنامه ریزی         امضاء رئیس دانشکده های فنی     امضاء معاونت تحصیالت تکمیلی 
 ونظارت دانشکده های فنی                یا مقام مجـــــاز                        دانشکده های فنی 

 
 
 

 امضاء استاد حل تمرین
 
 


