
                                                 
لی شماره:    تعا  بسمه 

التدریس  قرارداد حق  تاریخ:  

 گردد. این قرارداد بین دانشکده الهیات و معارف اسالمی هدی و استاد محترم ذیل الذکر به منظور تدریس دروس مشروحه زیر طبق قرارداد منعقد می

 الف( طرفین قرارداد: 

 جنب ورودی جامعه الزهرا -خ بوعلی سینا -میدان دفاع مقدس -سه راه ساالریه -بلوار امین -. دانشکده هدی به نشانی: قم1

 ............................................... شماره ملی:  .......................................................نام پدر:  ....................................................... مدرس محترم: نام و نام خانوادگی: 2

 تاریخ تولد:           /       /     ..................................................محل تولد و صدور شناسنامه:   ...................................................... شماره شناسنامه:

 ........................................................:کارتلفن محل  ....................................................................................................................................... محل و نوع شغل اول:

 .................................................................................................................................................................. ساعات تدریس در هفته ) حق التدریس و هیأت علمی (:

 .......................................................................................................................................................................................................................... نشانی محل سکونت:

 .......................................... تلفن همراه: .......................................................تلفن محل سکونت:  .............................................................کد پستی محل سکونت: 

  ....................................... :سال اخذ مدرک .................................................... رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد    □دکتری       □ آخرین مدرک تحصیلی:

                      .......................................................................................................پست الکترونیکی :    ....................................................: مدرک تحصیلیمحل اخذ آخرین 

 پایه: ......................  سایر عناوین: ........................       دانشیار □ استادیار □       استاد □ عضو هیئت علمی    □     رتبه علمی:

 ب( موضوع قرارداد: تدریس

 کارشناسی ارشد□کارشناسی        □ سطح تدریس:

 لغایت      /     /    ، از تاریخ    /     / ......سال نیم............ سال تحصیلی  مدت قرارداد: ج(

التدریس مدرس محترم بر اساس مرتبه و پایه علمی و با توجه به  حق مبلغ قرارداد: د(

 ساعات تدریس ایشان محاسبه و پس از کسر مالیات پرداخت خواهد شد.

/       خود که تاریخ اجرای آن تا قبل از     /        حکم کارگزینی هیأت علمی تصویرمقتضی است مدرس محترم، ضمن تکمیل این قرارداد و امضاء ذیل آن؛ 

 باشند، آخرین مدرک تحصیلی خود را به این قرارداد پیوست و به واحد کارگزینی تحویل نمایند. باشد و در صورتی که عضو هیأت علمی نمی

 
 ................................................................................................................................................................. رقمی سیبا نزد بانک ملی ایران: 13شماره حساب 

 
 تعهدات مدرس: هـ(

روز پس از انجام امتحانات کتبی، نمررات را   10گردد، برای تدریس حضور یافته و ظرف مدت  ای که از طرف دانشکده تعیین می شود، طبق برنامه مدرس متعهد می .1

 اعالم نماید.

تضی جبران چنانچه بعضی از جلسات به علل موجه عدم حضور مدرس تشکیل نشود، مدرس مکلف است با اطالع قبلی دانشکده، جلسات تشکیل نشده را به نحو مق .2

ع دانشکده مری  ن جلسات تشکیل نشده با اطالت نخواهد شد و مدرس مکلف به جبراالتدریس پرداخ نماید و در صورت غیبت موجه برای جلسات تشکیل نشده حق

 باشد و برای این جلسات نصف حق التدریس را دریافت خواهد نمود. ) تشخیص عذر موجه با دانشکده است (

تواند برای جبران جلسرات تشرکیل نشرده برا      در صورت حضور مدرس و عدم تشکیل جلسات درس به عللی خارج از اداره و بدون اطالع قبلی به وی، دانشکده می .3

 التدریس مطالبه نماید. تواند برای تدریس این جلسات، حق م نماید و مدرس میتوافق مدرس اقدا

 اقل یک ماه قبل از فسخ، اراده خود را در این مورد، کتبا به طرف دیگر اعالم نماید.بر این که حدتوانند قرارداد را فسخ نمایند، مشروط  طرفین قرارداد می .4

 د را به طور کلی و یا جزئی به غیر واگذار نماید.تواند تعهدات مندرج در این قراردا مدرس نمی .5

 التدریس تجاوز ننماید.  ها و مؤسسات آموزش عالی از حداکثر ساعات مجاز مندرج در آیین نامه حق نماید که مجموع ساعات تدریس وی در دانشگاه مدرس تعهد می .6

 

 

 رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی هدی                                                                                             :استاد محترم امضاء   

    انصاریحسن ر دکت                                                                                                                                                 

 تعداد واحد نام درس ردیف
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  جمع واحد


