
 مدعومدرسان التدریس  قرارداد حق
 

آقایخانم/ بین قرارداد   این -1ماده  مؤسسه/دانشگاه نمایندهقانونیعنوانبه...........................................................:

اقتصادی.........................................................عالیآموزش کد مؤسسه)که در این قرارداد اختصار  ............................با

و شود(نامیدهمیمدرسکهدراینقرارداداختصار)........................................................خانم/آقایو  شود( نامیده می

پیشنهاد به  ،به تایید رسیده است هیئت علمیای اعضآیین نامه استخدامی « 33»ماده صالحیت مدرسی وی بر اساس مفاد 

با  سسهؤمدر برای تدریس  نامیدهمیشود(قرارداداظر)کهدراینقراردادبهاختصارن  مؤسسه یا واحد آموزشی دانشکده

 شود. د میمنعق ،و این قرارداد امنا یئتهالتدریس مصوب  حق نامهآیین ،مذکورنامه رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین

 :مدرس مشخصات -2ماده 

:نامونامخانوادگی

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

:شمارهشناسنامه

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

:تاریختولد

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

:کدملی

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

مرد□ :جنسیت

زن□             

پدر:نام

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

مذهب:

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

تلفنمنزل:

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

تلفنهمراه:

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

کدپستی:

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

:آدرسمحلسکونت



ایمیل:آدرس

مؤسسهتحصیلیرشتهآخرینمدرکتحصیلی

محلتحصیل

سالاخذ

مدرک

  کارشناسی□کارشناسیارشد□دکتریتخصصی□

   سطحدوحوزه□ سطحسهحوزه□ سطحچهارحوزه□

   درجهسههنری□ درجهدوهنری□ درجهیکهنری□

:وضعیتشغلی

غیرشاغل□بازنشسته□شاغل□

بکار:لمحلاشتغا

:مؤسسهدرالتدریسسابقهتدریسبهصورتحق

ازتاریخ.......................تا.......................،نیمسالتحصیلیبهمدت......-1

 ازتاریخ.......................تا......................نیمسالتحصیلی،بهمدت......-2

)با ارایه مستندات مربوطه(:هاوموسساتآموزشعالیالتدریسدرسایردانشگاهحقتدریسبهصورتسابقه

ازتاریخ.......................تا.......................در..............................نیمسالتحصیلی،بهمدت......-1

 .....................تا......................در......................ازتاریخ...........نیمسالتحصیلی،بهمدت......-2

 موضوع قرارداد: -3ماده 

خدماتاستفا از درسیعملیتدریس.......برای مدرس ده واحد ........ و نظری درسی واحد ، مقاطعدر از یکی

مطابق با جدول  مؤسسهبق ضوابط و مقررات آموزشی ط ،□تخصصیویادکتری□کارشناسیارشد، □کارشناسیتحصیلی

 ذیل است:



 

ردیف
مقطع

تحصیلی

دوره

تحصیلی
عنواندرس

تعدادساعتتدریستعدادواحد

عملینظریعملینظری دانشجو
         

         

         

         

         

سسات آموزش عالی، پژوهشی و ؤها و م دانشگاهیا سایر  سسهؤمدر  اعضای غیرهیئت علمی/ کارکنان شاغلاستفاده از  -تبصره 

 باشد. پذیر می امکان صرفاًدرساعاتغیرموظفخدمتآنان ،، به عنوان مدرسهای اجرایی فناوری و دستگاه
 

 

 

 مدت قرارداد: -4ماده 

نیمسالتحصیلیکمعادلیهفته«11»بهمدت......................ازتاریخ.......................تاتاریخ.....مدتاینقرارداد

ودر □تابستاندورهیادرو«□سالتحصیلیدومنیمسالویا□سالتحصیلیاولنیمسال»درطولکهاست

د.شودرنظرگرفتهمیمجموعبرایهرواحددرسینظری......ساعتوبرایهرواحددرسیعملی......ساعت

، تعیین ساعت درس نظری یا معادل عملی آن در هفته« 21»با رعایت حداکثر  ،برای هر واحد درسی مدرسساعات تدریس -1تبصره 

شود. می

هماهنگی و  ناظرقراردادبا پیشنهاد کردن نیاز آموزش تکمیلی  برطرف تواند به منظورمی مؤسسهدر شرایط خاص، -2ه تبصر

  ایش دهد.افز حداکثرتادوهفته، مدت قرارداد را  مؤسسه نماینده قانونی ابالغ کتبی

هیچگونهتعهدی قرارداد،برای تدریس در ساعات تعیین شده در این مدرساستفاده از خدمات  در قبالمؤسسه -3تبصره 

 .برایزمانمابینساعاتتدریسوهمچنینتعهداستخدامیدرقبالمدرسندارد
 

 :تدریسال حق مبلغ قرارداد -5 ماده

میزان مدرس، تدریسساعت « یک»دریس الت حقمبلغ  نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، آئین 33بر اساس ماده  یکبه

آموزشی و استادیار آموزشی حسب در مرتبه مربی علمیهیئتمجموعحقوقمرتبهوپایهوفوقالعادهشغلعضوپنجاهم

ود. ش تعیین میوی  و با توجه به آخرین مدرک تحصیلی رسمدعنوان  به موسسهدر  مدرسمورد با پایه مساوی با سنوات اشتغال 

مبلغلذا بر این اساس،  نظری درس تدریس ساعت هر عملیمبلغ درس تدریس و ریال ...............................

 باشد.........................ریالمی.............................کلاینقرارداد،معادلمبلغدرمجموع.................................ریالو

نامه مالی و  آئین مقرر درضوابط مشمول  از جمله تضمین حسن انجام تعهدات، حسن انجام کار و ... ین قراردادامفاد  -1تبصره 

 شود. می مؤسسهمعامالتی 

ارایه گزارش و  درخواست مدرس بر اساسرا موضوع این قرارداد  التدریس الحساب حق علی مبلغتواندمی مؤسسه -2تبصره 

شود، پس از  تأیید می مؤسسهیا معاون آموزشی  ناظرقرارداداز سوی تنظیم و مدرسالصه کارکرد هر ماه که توسط خ

نماید.پرداخت  مدرسکسر کسورات قانونی در وجه حساب 
 



 تعهدات مدرس: -6ماده 

 آموزشی های دستورالعمل ها و نامه آئین و با رعایت سرفصل دروس مطابقبه موجب این قرارداد  وظف استم مدرس-1-1

برای تدریس درس حضور یافته  ،شودتعیین می یا واحد آموزشی دانشکدهای که از طرف طبق برنامه و مؤسسهمصوب 

پس از برگزاری هر  روز«11»درظرفاوراق امتحانات کتبی و نمرات امتـحانی را تصحیح  ،س از انجام امتحاناتپ و

نمرات نهایی را  با رعایت امانتداری و دقّت اقدام و ،ها و اعتراضات دانشجویان اعالم و نسبت به بررسی درخواست امتحان

 تحویل نماید. مؤسسهروز به  5ظرف مدت 

مدرس ،تشکیل نشود رسد(می سسهؤمیید أ)که به ت مدرسجلسات درس به علل موجه عدم حضور  چنانچه بعضی از-1-2

 .نحو مقتضی جبـران نمایده جلسات تشکیل نشده را بــ ،/واحد آموزشیدانشکدهع قبــلی مکلف است با اطال

التدریس جلسات تشکیل نشده حقبه وی برای  ،مدرس غیبت غیرموجه عدم تشکیل جلسات درس به دلیل درصورت-1-3

در  .اقدام نماید آموزشیدانشکده/واحد جلسات تشکیل نشده با اطالع نسبت به   است مکلف مدرس و شودنمیپرداخت 

 به وی پرداخت نماید.مقرر در این قرارداد را برای جلسات جبرانی  التدریسحقمبلغ، تواند می سسهؤم این صورت

 و یا بنا به درخواست و بدون اطالع قبلی وی اراده ویعللی خارج از ه و عدم تشکیل درس بمدرسدر صورت حضور 

 تشکیلنسبت به  مدرس،تواند با توافق میسسهؤم ،قرارداداین4ماده2مطابقتبصره و واحد آموزشی/دانشکده 

 را مطابق قرارداد التدریس مربوط حق مؤسسه ،صورت برای تدریس در جلسات مذکور در این اقدام کند.جلسات 

 نماید. پرداخت می

و در ارتباط با درس موضوع این قرارداد تشکیل  دانشکده/واحد آموزشیدر جلساتی که عندالزوم از طرف  مدرس شرکت-1-4

  ..و جزء وظایف آموزشی وی محسوب می شودبوده الزامی  ،شودمیاز ایشان دعوت 

ها و مـوسسات آموزش عالی از دانشگاه و سایر مؤسسه دروی  همزمان مجموع ساعات تدریس شود،متعهد میمدرس-1-5

و قرارداد حق فسخ  مؤسسهدر غیر این صورت  نشود. بیشتر التدریس حق نامهآیین درحداکثر ساعات مجاز مندرج 

 جبران خسارت وارده را خواهد داشت.

 به غیر واگذار نماید. یا جزئاً را کالً قراردادتواند تعهدات مندرج در این نمی مدرس-1-1

و  بدون عذر موجه در کالس درس حاضر نشودحداکثر تا پنج جلسه که  در صورتیشود، متعهد می مدرس-1-7

ناظرتشخیص عذر موجه به عهده . مسترد نماید مؤسسهوجوه دریافتی را به  کلیه ،کالس را تشکیل ندهد

 باشد. میمؤسسهیا معاون آموزشی  قرارداد

 سسهؤمرگونه تعهد بکارگیری و استخدام در بدون ایجاد هسسهؤمدر  ویستفاده از خدمات اذعان دارد که ا مدرس -1-8

استخدام تعهدی برای  گونه هیچسسهؤم و باشدمیشده در این قرارداد  در ساعات تعیین برای تدریس صرفاً وبوده 

 ندارد. مدرس

 خالف که تیصور در واین قرارداد نبوده  انعقادبرای  یقانون منع مشمول ،قرارداد عقد موقع در که دکن می اعالم مدرس  -1-9

 .شود می فسخ مؤسسهرآساً توسط  قرارداد شود، محرز کارفرما برای آن

موظف به رعایت قوانین و مقررات نظام ج.ا.ا، شئونات شغلی و اخالقی، حضور منظم همراه با انضباط کاری  مدرس -1-11

 باشد. می مؤسسههای مصوب  ها و دستورالعمل منطبق بر برنامه

 :ؤسسهتعهدات م -7ماده 

و  مدرسبر اساس مبلغ قرارداد، پس از انجام مراحل کاری و ایفای تعهدات توسط التدریس  حقای  مرحلهپرداخت -7-1

 .با رعایت ضوابط مقرر در این قرارداد طی مراحل قانونی و اداری



اینترنتی سایت  بهمدرسکردن امکان دسترسی  و فراهممدرسبه صورت مجازی( )به ارائه مقررات آموزشی و اداری-7-2

 .مؤسسهدر  ای ذیربط رایانهو 

 ربط برابر ضوابط و مقررات مربوطه.کسر کسورات قانوی متعلّقه به مبلغ قرارداد و واریز آن به حساب های ذی-7-3

در اختیار قراردادن امکانات کالبدی، وسایل کمک آموزشی و تجهیزاتی موجود برای تدریس و فراهم کردن امکان -7-4

 مؤسسه.اده از خدمات رفاهی، کتابخانه و منابع علمی و تحقیقاتی بر اساس ضوابط و مقررات استف

پرداخت حق بیمه مدرس، مگر آن که مدرس مدرکی دال بر پرداخت کامل حق بیمه در محل دیگر و یا بیمه خویش -7-5

 .دفرما و یا عدم شمول پرداخت حق بیمه ارائه نمای

 :حوادث قهری -8ماده 

های غیرعادی،  واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای  های عمومی، شیوع بیماری ها و اعتصاب جنگ اعم از اعالم شده یا نشده، انقالب

 استقرار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف قرارداد که در منطقه و محل دار و مهار های دامنه سوزی آتش

یک از  ی، هیچرود. در بروز حوادث قهر شمار می ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به مدرسوقوع یابد و ادامه کار را برای مؤسسه

تجربه طرف دیگر در اثر این حوادث نیست. روش آموزش مجازی یکی از راهکارهای  های وارد شده به دو طرف، مسئول خسارت

 گیرد. مورد تأیید طرفین است و مورد استفاده قرار می 21-شده در دوره شیوع بیماری کووید

 :سایر موارد -9ماده 

لی و معامالتی مصوب هیئت مصوب باالدستی از جمله آیین نامه ماوانین و مقررات مربوط کلیه مفاد این قرارداد تابع ق -9-1

 باشد. می امنا 

پانزده  صالح بداند با اطالع قبلی از عملکرد مدرس ناراضی باشد و خاتمه قرارداد را کهتواند در صورتی میمؤسسه -9-2

 عمل نماید. با رعایت مفاد این قرارداد اب عملکرد مدرس نسبت به خاتمه قرارداد اقدام و نسبت به تسویه حس روزه،

 می باشد.مؤسسهاداره حقوقی )یا عناوین مشابه(  موافقتآنان،، با طرفین این قراردادمابین مرجع حل اختالف فی -9-3

یک نسخه از اصل  دارند.ه نسخ آن اعتبار واحد را یلنسخه تنظیم و مبادله گردید و ک 4ماده و در  21این قرارداد در  -11ماده 

 گیرد. قرار می مدرسقراداد در اختیار 
 

 

    

نمایندهقانونیمؤسسهناظرقراردادمؤسسهمدرس

:نامونامخانوادگی

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

نامونامخانوادگی:

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

ازمانی:سمتس

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

نامونامخانوادگی:

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

سمتسازمانی:

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

تاریخ:

امضا:



تاریخ:

امضا:



تاریخ:

امضا:


 


