
--------- تاریخ بسمه تعالی
-------- شماره زدرمانی تبری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

تحقیقات و فناوريمعاونت 
)قرارداد حق التدریس (

طبق مقررات : ..................... سالتحصیلی : ........................ این قرارداد بین دانشگاه علوم پزشکی و مدرس با مشخصات زیر جهت تدریس در ترم 
: شوددانشگاهها و شرایط مندرج در این قرارداد  منعقد می

مشخصات مدرس : الف
:بانک: شماره حساب : نام و نام خانوادگی 

سایر عناوین        اي   دکتراي عمومی حرفهدکتراي فوق تخصص          آخرین مدرك تحصیلی 

: با ذکر مشخصاتفوق لیسانس               (ph.D)دکتراي تخصصی
لیسانس                     (MPH)دانشوري دکتراي 

) لیسانس(مربی آموزشیار دانشور                    استاد         رتبه علمی 
سایر عناوین با ذکر مشخصات ) دکتراي عمومی (مربی دانشیار      
) فوق لیسانس(مربی استادیار     

عضو هیئت علمی   

غیر هیئت علمی     

:مشخصات برنامه آموزشی: ب

: .................... گروه هدف - 4: ....................      تعداد شرکت کنندگان -3: ...................  نوع برنامه -2: ................. عنوان دوره آموزشی- 1
:ریسزمان وساعات تد: ج

تاریخ برگزاري از                      تا                         بتعداد                     روز جمعاً                   ساعت -1

تعداد ساعات تدریس
حق التدریس هر ساعتتعداد ساعات معادل نظري

کارگاهعملینظري

:مواد قرارداد) د 
. هفته میباشد(          ) براي مدت (             ) لغایت (                  ) ن اجراي این قرارداد از تاریخ زما) 1ماده 
ریال برابر گواهی (              ) میزان حق التدریس با توجه به آئین نامه حق التدریس در دانشگاهها و مؤسسات عالی کشور از قرار ساعتی ) 2ماده 

.از طرف واحد مربوطه ماهانه از محل اعتبارات مرکز قابل پرداخت استانجام کار 
:تعهدات مدرس) 3ماده 

.اي که از طرف مرکز تعیین میشود براي تدریس درس حضور یابدبه موجب این قرارداد موظف است طبق برنامه(             ) آقاي / خانم) الف
چنانچه برخی از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشکیل نشود حق التدریس پرداخت نخواهد شد و مدرس مکلف به جبران جلسات 

در صورت حضور مدرس و عدم تشکیل . تشکیل نشده با اطالع مرکز میباشد و براي این جلسات فقط نصف حق التدریس را دریافت خواهد کرد



تواند با توافق مدرس اقدام نماید و مدرس از اراده و بدون اطالع قبلی وي براي جبران جلسات تشکیل نشده مرکز میجلسات درس بعللی خارج
.میتواند براي تدریس این جلسات اضافی حق التدریس اضافی مطالبه نماید

.تواند تعهدات مندرج در این ماده را کالً یا جزاً به غیر واگذار نمایدمدرس نمی) ب
نماید که مجموع ساعات تدریس وي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حداکثر ساعات مجاز مندرج در آئین نامه حق مدرس تعهد می)پ

.التدریس تجاوز ننماید
رت عضو هئیت تدریس در مؤسسه طبق این قرارداد جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمیتواند مبناي استخدام یا تبدیل وضع مدرس به صو) 4ماده 

.باشدو تدریس طبق این قرارداد مؤید هیچگونه سمت رسمی دانشگاهی نمیعلمی قرار گیرد

:سایر مشخصات مدرس
تاریخ تولد

شماره شناسنامه
زنمرد  : جنس

:آخرین رشته تحصیلی
:محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی
:سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی

سال:   سابقه تدریس

:شاغل
وضعیت شغلی بازنشسته

(           )نام محل اشتغال فعلی
(              )نام محل اشتغال قبلی

:آدرس محل کار
:آدرس منزل

):با درج کامل نام و نام خانوادگی( امضاء کنندگان : ه
نام و نام خانوادگی مدرس

امضاء

نام و نام خانوادگی دبیر برنامه

امضاء

:گواهی پرداخت 

عملی / ساعت حق التدریس نظري..............................پرداخت
.مورد تائید می باشد..................................................................خانم /آقاي 

مدرسدانشگاه تحقیقات و فناوري معاون 

مدرس
بایگانی


