قرارداد حق التدريس
فرم شماره 1ح -دفتر امور حقوقي

اين قرارداد درتاريخ  .......................................بين دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنجان كه در اين قرارداد دانشگاه ناميده مي شود
با نمايندگي آقاي  /خانم  .............................................به موجب معرفينامه شماره  .............................مورخ ...........................................
به نشاني :اصفهان  -زرين شهر  -ابتدای ورودی شهر سده لنجان  -بلوار دانشجو  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنجان
از يك طرف و آقاي  /خانم  ................................................با مشخصات زير كه در اين قرارداد مدرس ناميده مي شود منعقد مي گردد :

مشخصات مدرس :
نام  ...................................نام خانوادگي  ...................................نام پدر  .................................شماره شناسنامه .......................................
تاريخ تولد  .......................مذهب  ......................................كد ملي  .........................................................آخرين مدرك تحصيلي ..............
رشته تحصيلي  ..................................................سال اخذ مدرك تحصيلي  ................................از دانشگاه ...............................................
نشاني محل سكونت  .............................................................................................................................................تلفن ................................
وضعيت شغلي  :شاغل



بازنشسته



( درصورت اشتغال نحوه اشتغال و محل اشتغال و نوع اشتغال مشخص شود ) .

ميزان ساعات تدريس در ساير دانشگاهها ( با ارائه مستندات مربوط )
سابقه تدريس ( با ارائه مستندات مربوط )
 ( درصـورت تغييـر نشـانـي مـدرس مكلـف اسـت ظرف مدت  51روز كتباً از نشاني جديد دانشگاه را مطلع نمايددرغيراينصورت كليه مكاتبات به نشاني هاي فوق ابالغ شده تلقي مي گردد ) .

ماده  -1موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارت است از تدريس  ..................................................واحد نظري و  ..........................واحد عملي و هفته اي
 ...................................ساعت تدريس دروس  ..................................................................در نيمسال ....................................................
سال تحصيلي  .........................................در دوره كارداني  كارشناسي پيوسته  كارشناسي ناپيوسته  كارشناسي ارشد 
در واحد دانشگاهي  .......................................................طبق مقررات دانشگاه آزاد اسالمي و شرايط زير .

ماده  -2مدت قرارداد :
ازتاريخ  ..............................................لغايت  .................................به مدت يك ترم تحصيلي در نيمسال  ...........................مي باشد .

ماده  -3مبلغ قرارداد :
مبلغ حق التدريس با توجه به آئين نامه و ضوابط مربوط براي هر ساعت تدريس دروس عمومي .......................................................
ريال و براي هرساعت تدريس دروس پايه  ......................................ريال و براي هر ساعت تدريس دروس تخصصي ................................
مجموعاً  .....................................ريال تعيين و توافق گرديد .

تبصره : 1
پـرداخـت علـي الحسـ اب حق التدريس موضوع اين قرارداد با توجه به خالصه كاركرد هر ماه مدرس كه توسط معاونت آموزشي
واحد تنظيم مي گردد پس از كسر كسور قانوني بصورت ماهانه صورت مي گيرد .

ماده  -4تعهدات دانشگاه :
الف ) پرداخت حق التدريس برابر مبلغ توافق شده به مدرس پس از طي مراحل اداري درصورت انجام كار و ايفاي تعهدات مندرج
در قرارداد .
ب ) ارائه سرفصل هاي درسي  ،مقررات آموزشي و اداري به مدرس به منظور آگاهي و آمادگي الزم براي انجام وظيفه تدريس .
ج ) استفاده مدرس از فضا  ،منابع علمي و تحقيقاتي  ،كتابخانه و سايت هاي اينترنتي دانشگاه ( درصورت عضويت مدرس و با
درنظر گرفتن تعرفه خدمات اينترنتي دانشگاه براي استادان ) .
د ) استفاده مدرس از امكانات رفاهي و خدماتي موجود در دانشگاه ( مهمانسرا  ،سلف سرويس ) درصورت داشتن امكانات درطول
مدت همكاري براساس ضوابط و مقررات دانشگاه .
هـ ) كسر كسور قانوني متعلقه به مبلغ قرارداد و واريز آن به حساب مراجع ذيربط برابر ضوابط و مقررات مربوط .

تبصره : 2
پرداخت بيمه مدرس اجباري است مگر آن كه مدرس مدركي دال بر پرداخت كامل حق بيمه درمحل ديگر يا عدم شمول پرداخت
حق بيمه ارائه نمايد .

ماده  -5تعهدات مدرس :
 -5رعايت سرفصل دروس مطابق آئين نامه و دستورالعمل هاي آموزشي دانشگاه .
 -2مسئوليت پذيري و حضور به موقع در كالس درس .
 -3جبران عدم برگزاري كالسها به علت تعطيالت  ،بيماري  ،سفرهاي الزامي  ،فورس ماژور و  .........................................در اولين
فرصت ممكن با هماهنگي مديرگروه مربوط .
 -4حضور در جلسات برگزاري امتحانات ( عدم حضور غيبت محسوب مي شود ) .
 -1انجام امتحان پايان ترم و تصحي ح و تحويل به موقع اوراق امتحاني دانشجويان و تسليم ليست كامل نمرات امتحان همان
ترم حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از برگزاري هر امتحان برابر تقويم دانشگاه و بررسي درخواست تجديدنظر و
اعتراضات با دقت و امانتداري الزم و ارائه نمرات ظرف مدت پنج روز به نحوي كه تحت هيچ شرايطي حقي ضايع نگردد ( .
درصورت تاخير به ازاء هر روز ديركرد  ...................درصد از كل مبلغ حق التدريس مربوط به آن درس كسر خواهد شد ) .
 -6عدم واگذاري موضوع قرارداد به غير جزئاً و كالً .
 -7رعايت شئونات شغلي  ،اخالقي و ديني درطول مدت همكاري .
 -8عدم تعليق انجام تعهدات تحت هيچ عنوان حتي در زمان بروز اختالف .
 -9مدرس موظف به استفاده از كارت مغناطيسي جهت ورود و خروج مي باشد .
 -51پرداخت معادل دوبرابر كل مبلغ قرارداد به دانشگاه طبق ماده  52قرارداد درصورت عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد به
عنوان جبران ضرر و زيان ناشي از عدم ايفاي وظايف و تعهدات مندرج در قرارداد .

ماده -6
درصـورتـ ي كه مدرس حداكثر تا پنج جلسه به علل غيرموجه كالس را تشكيل نداده و يا به علل غيرموجه در كالس حضور نيابد ،
موظف است با هماهنگي قبلي با دانشگاه جلسات تشكيل نشده را جبران نمايد كه در اين صورت براي اينگونه جلسات جبراني فقط
 % 11از حق التدريس پرداخت خواهد شد و درصورت عدم تشكيل جلسات جبراني نه تنها حق التدريس ساعات تشكيل نشده
پرداخت نمي گردد  ،بلكه به ميزان دوبرابر مبلغ حق التدريس ساعات موصوف از كل مبلغ حق التدريس كسر مي گردد .

تبصره : 3
چ نانچه عدم تشكيل كالس يا عددم حضور مدرس به تشخيص دانشگاه با عذر موجه باشد  %511حق التدريس مقرر درصورت
تجديد جلسه پرداخت خواهد شد و درصورت عدم تشكيل جلسات جبراني عالوه بر عدم پرداخت مبلغ حق التدريس ساعات
تشكيل نشده به ميزان  %11مبلغ حق التدريس ساعات مذكور از كل مبلغ حق التدريس كسر مي گردد .

ماده -7
مدرس مي تواند براي جلسات اضافي تدريس با هماهنگي قبلي با دانشگاه  ،كالس تشكيل داده و پس از تائيد حق التدريس
مربوط را عالوه بر مبلغ قرارداد دريافت نمايد .

ماده -8
حضور مدرس در جلساتي كه عنداللزوم ازطرف دانش گاه درارتباط با دروس موضوع اين قرارداد تشكيل مي شود اجباري و جزء
وظايف وي محسوب مي شود .

ماده -9
مدرس تعهد نمود كه مجموع ساعات تدريس وي در اين دانشگاه و ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از حداكثر ساعات
مجاز مندرج در آئين نامه حق التدريس دانشگاهها تج اوز ننمايد  .درغيراينصورت دانشگاه حق فسخ قرارداد و جبران خسارات وارده
را طبق ماده  52قرارداد خواهد داشت .

ماده -11
اين قرارداد در هيچ مورد مبناي استخدام مدرس به صورت رسمي قطعي يا آزمايشي نبوده و از موجبات تبديل وضعيت ايشان
بصورت عضو هيات علمي رسمي قطع ي يا آزمايشي دانشگاه تلقي نمي گردد  .مدرس درطول مدت قرارداد تنها عضو هيات علمي حق
التدريس دانشگاه محسوب مي شود .

ماده -11
دانشگاه مي تواند درصورت صالحديد و با اطالع قبلي يك ماهه  ،اين قرارداد را فسخ نمايد ليكن مدرس تحت هيچ عنوان حق
فسخ قرارداد را نخواهد داشت .

ماده -12
درصـورتـي كـه مـدرس بـدون عذر موجه بيش از  1جلسه كالس درس را تشكيل نداده يا در كالس درس حاضر نشود يا از
انجام امتحانات و با تصحيح و تحويل اوراق امتحاني و ارائه نمرات و بررسي تجديدنظرها و اعتراضات استنكاف نمايد  .استحقاق
دريافت هيچگونه مبلغي را نخواهد داشت ضمن اينكه دانشگاه مي تواند خسارات وارده ناشي از اين گونه موارد را مطابق بند  51ماده
 1بهرنحو كه صالح بداند از مدرس مطالبه نمايد .

تبصره : 4
تشخيص عذرموجه به عهده دانشگاه مي باشد .

ماده -13
مدرس بمنظور تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار  ...................................فقره سفته به شماره هاي ......................................
جمعاً به مبلغ  ..................................................................ريال ( معادل دوبرابر مبلغ حق التدريس ) به دانشگاه تسليم نمود و دانشگاه
مي تواند درصورت استنكاف مدرس از انجام تعهدات و عدم حسن انجام كار مبالغ مندرج در سفته هاي فوق را از مدرس دريافت
نمايد .

ماده -14
درصـورت بـروز حـ وادث قهريه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غيرممكن گردد  ،قرارداد منفسخ خواهد شد و
چنانچه حوادث موصوف باعث تعليق در انجام موضوع قرارداد گردد و مدت تعليق بيش از يك ماه باشد دانشگاه حق فسخ قرارداد را
خواهد داشت و اگر مدت تعليق يك ماه و يا كمتر از يك ماه باشد طرفين قرارداد پس از رفع حادثه مكلف به انجام تعهدات خود
خواهند بود و ميزان و مدت تعليق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده -15
اين قرارداد در  51ماده و  4تبصره و در  4نسخه تنظيم و مبادله گرديد كه كليه نسخ اعتبار واحد دارند /.م

شماره حساب سيبا مدرس ................................................. :

امضاء مسئول دانشگاه

امضاء مدرس

