بسمه تعالی
قرارداد مدرس حق التدریس  /دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

این قرار داد در تاریخ
آقای

بین دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان که در این قرار داد دانشگاه نامیده می شود با نمایندگی
با مشخصات زیر که در این قرار داد مدرس نامیده

از یک طرف و

می شود منعقد می گردد.

مشخصات مدرس :
نام پدر

نام و نام خانوادگی
آخرین مدر ک تحصیلی
از دانشگاه

شماره شناسنامه

رشته تحصیلی

کد ملی

سال اخذ مدرک تحصیلی

نشانی محل سکونت
با کد مدرسی به شماره

تلفن

(در صورت تغییر نشانی مدرس مکلف است ظرف مدت  51روز کتبا از نشانی جدید دانشکاه را مطلع نماید در غیر اینصورت مکاتبات به
نشانی های فوق ابالغ شده تلقی می گردد).
وضعیت شغلی  :شاغل

بازنشسته (در صورت اشتغال نحوه اشتغال و محل اشتغال و نوع اشتغال مشخص شود)

................................................................................................................................................................................................................................
ماده  -5موضوع قرار داد

موضوع قرار داد عبارت است از تدریس
در نیمسال
دوره کاردانی □

سا ل تحصیلی

واحد نظری و

واحد عملی و هفته ای ساعت تدریس دروس ابالغیه پیوست
در مقاطع

دوره کارشناسی ناپیوسته □ کارشناسی پیوسته □ کارشناسی ارشد □ دکتری □

ماده  -2مدت قرار داد

این قرار داد از تاریخ

به مدت یک سال تحصیلی (در صورت همکاری مدرس در نیمسال دوم ) میباشد.

امضا مدرس

ماده  -3مبلغ قرار داد
مبلغ حق التدریس با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی تعیین و پرداخت خواهد شد  .میزان حق التدریس هر نیمسال تحصیلی بر اساس
 51هفته قابل محاسبه است.
ماده -4تعهدات دانشگاه

 -5پرداخت حق التدریس برابر ماده 3پس از طی مراحل اداری و در صورت ایفای تعهد مندرج در قرار داد
-2ارائه سر فصل های درسی ،مقررات آموزشی و اداری به مدرس به منظور آگاهی و آمادگی الزم برای انجام وظیفه تدریس
 -3ایجاد فضا ،منابع علمی و تحقیقاتی ،کتابخانه و سایت های اینترنتی دانشگاه
-4کسر کسور قانونی متعلق به مبلغ قرار داد و واریز آن به حساب مراجع ذیربط برابر ضوابط و مقررات
تبصره  :پرداخت بیمه مدرس اجباری است مگر آنکه مدرس مدرکی دال بر پرداخت کامل حق بیمه در محل دیگر یا عدم شمول پرداخت
حق بیمه ارائه نماید.

شماره بیمه مدرس بدین شرح است ..................................:
ماده -5تعهدات مدرس

-5رعایت سر فصل دروس مطابق آیین نامه و دستور العمل های آموزشی دانشگاه
-2مسئولیت پذیری و حضور به موقع در کالس درس
-3جبران عدم برگزاری کالسها به علت تعطیالت ،بیماری ،سفرهای الزامی ،و ...در اولین فرصت ممکن با هماهنگی مدیر گروه مربوط
-4حضور در جلسات برگزاری امتحانات الزامی می باشد.
 -1انجام امتحان پایان ترم و تصحیح و تحویل به موقع اوراق امتحانی دانشجویان و تسلیم لیست کامل نمرات امتحان ترم حداکثر ظرف
مدت هفت روز به نحوی که تحت هیچ شرایطی حقی ضایع نگردد ( .در صورت تاخیر به ازاء هر روز دیر کرد %1از کل مبلغ حق التدریس
مربوط به آن درس کسر خواهد شد  ).قابل تذکر است که نمرات وارد شده در سایت بعد از  51روز به صورت اتوماتیک قطعی می گردد
لذا به نحوی برنامه ریزی نمایید که حقی ضایع نگردد
-1عدم واگذاری موضوع قرارداد به غیر جزئاًو کالٌ (به نحوی که مباشرت مدرس شرط می باشد).
 -7رعایت شئونات شغلی  ،اخالقی ،و دینی در طول مدت همکاری
امضاء مدرس

 -8عدم تعلیق انجام تعهدات تحت هیچ عنوان حتی در زمان بروز اختالف
 -9پرداخت معادل دو برابر کل مبلغ قرار داد به دانشگاه طبق ماده 55قرار داد در صورت عدم انجام تعهدات مندرج در قرار دادبه عنوان
جبران ضرر و زیان ناشی از عدم ایفای وظایف و تعهدات مندرج در قرار داد.
 -51التزام و آگاهی نسبت به تمامی مقررات دانشگاه
ماده  :6در صورتی که مدرس حداکثر تا  3جلسه به علل غیر موجه کالس را تشکیل نداده و یا به علل غیر موجه در کالس حضور نیابد
موظف است با هماهنگی قبلی با دانشگاه جلسات تشکیل نشده را جبران نماید که در این صورت برای اینگونه جلسات جبرانی فقط
%11از حق التدریس پرداخت خواهد شد و در صورت عدم تشکیل جبرانی نه تنها حق التدریس ساعات تشکیل نشده پرداخت نمی گردد
بلکه به میزان دو برابر مبلغ حق التدریس ساعات از کل مبلغ حق التدریس کسر گردد.
تبصره  :چنانچه عدم تشکیل کالس یا عدم حضور مدرس حق التدریس به تشخیص دانشگاه با عذر موجه باشد %511حق التدریس مقرر
در صورت تجدید جلسات پرداخت شده و در صورت عدم تشکیل جلسات جبرانی عالوه بر عدم پرداخت مبلغ حق التدریسی ساعات
تشکیل نشده به میزان %11مبلغ حق التدریس ساعت مذکور از کل مبلغ حق التدریس کسر می گردد.
ماده  :7اسناد و اوراق دانشگاه از جمله برگه های ام تحانی و دسترسی به درگاه دانشگاه برای ثبت نمرات و غیره به صورت امانی بوده و در
صورت تخلف مدرس حق التدریس قابل پیگرد کیفری است فلذا امضای قرار داد حاضر به معنای احراز وصف امین مدرس مدعو می باشد.
ماده  :8حضور مدرس در جلسات که عنداللزوم از طرف دانشگاه در ارتباط با دروس موضوع این قرار داد تشکیل می شود اجباری و جزء
وظایف وی محسوب میشود.
ماده : 9مدرس ملکف است در صورتی که سابقه تدریس در واحدهای دانشگاههای دولتی دارد از محل قبلی خدمت گواهی رضایت از
عملکرد و اخالقی اخذ نموده و به واحد دانشگاهی مربوط ارائه نماید.
ماده  :51این قرارداد در هیچ مورد مبنای استخدام مدرس به صورت رسمی قطعی یا آزمایشی نبوده و از موجبات تبدیل وضعیت ایشان
بصورت عضو هیات علمی رسمی قطعی یا آزمایشی دانشگاه تلقی نمی گردد  .مدرس در طول مدت قرار داد تنها مدرس حق التدریس
دانشگاه محسوب می شود.
ماده  :55مدرس تعهد نمود که مجموع ساعات تدریس وی در این دانشگاه و سایردانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حداکثر ساعات
مجاز مندرج در آئین نامه حق التدریس دانشگاهها تجاوز ننماید  .در غیر اینصورت دانشگاه حق فسخ قرار داد و جبران خسارات وارده را
طبق ماده  52قرار دادخواهد داشت
ماده  : 52دانشگاه در صورت صالحدید و با اطالع قبلی یک ماهه ،این قرار داد را فسخ نماید لیکن مدرس تحت هیچ عنوان حق فسخ قرار
داد را نخواهد داشت .
امضا مدرس:

ماده  : 53در صورتی که مدرس حق التدریس بدون عذر موجه بیش از  4جلسه کالس درس را تشکیل نداده و یا در کالس درس حاضر
نشود یا از انجام امتحانات و یا تصحیح و تحول اوراق امتحانی و ارائه نمرات و بررسی تجدید نظرها و اعتراضات استنکاف نماید استحقاق
دریافت هیچگونه مبلغی را نخواهد داشت ضمن اینکه دانشگاه می تواند خسارات وارده ناشی از اینگونه موارد را مطابق بند 51ماده  1به
نحو که صالح بداند از مدرس مطالبه نماید.

ماده  :44در صورت بروز حوادث قهریه و اضطراری چنانچه انجام قرار داد غیر ممکن گردد قرار منفسخ خواهد شد و چنانچه حوادث موصوف
باعث تعلیق در انجام موضوع قرار داد گردد و مدت تعلیق بیش از یکماه باشد دانشگاه حق فسخ قرار داد را خواهد داشت و اگر مدت تعلیق یک
ماه و یا کمتر از یک ماه باشد طرفین قرار داد پس از رفع حادثه مکلف به انجام تعهدات خود خواهند بود و میزان و مدت تعلیق به مدت قرار
داد افزوده خواهد شد .
مادده  :45مرجع حل اختالفات

در صورت بروز همه انواع اختالفات ناشی ار تعبیر  ،تفسیر و یا اجرای هر یک از مفاد قرار داد حاضر  ،طرفین متعاقدین صالحیت دفتر حقوقی
دانشگاه آزاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان را به عنوان داور قبول می نمایند که رای مکتوب دفتر مذکور را قاطع اختالف والزم االجرا
اعالم نمودیم .
ماده  : 46این قرار داد در  46ماده و  3تبصرع تنظیم گردید .

 -4مدرس

 -2مدیر گروه آموزشی

 -3رئیس دانشکده

 -4دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی

 -5معاون آموزشی و تحیالت تکمیلی

