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بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت علوم تحقیقات وفناوری
موسسه آموزش عالی شهریارآستارا

قرارداد حقالتدريس براي مدرسين مؤسسه آموزش عالی
غیرانتفاعی- غیردولتی شهریار آستارا
 
اين قرارداد بين موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی شهریار آستارا آقای        كه در اين قرارداد مدرس ناميده ميشود به منظور تدريس دروس زير در نیمسال       سال تحصيلي    طبق مقررات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و شرايط مندرج در قرارداد منعقد ميگردد. خواهشمند است حداكثر تا تاريخ           نسبت به تكميل فرم اقدام و به همراه كپي آخرين مدرك تحصيلي، كپي آخرين حكم كارگزيني، و  كپي ابلاغ درسي به مسئول گروه مربوطه عودت فرمائيد.
جدول زير را بصورت كامل و بدون قلم خوردگي تكميل نماييد
ردیف
نام درس
تعداد واحد
نوع درس
مقطع تحصیلی
تعداد دانشجو
گروه آموزشی
واحد معادل
روز تدریس
ساعت تدریس


نظری
عملی








































جمع واحد:
  ساعت نظری-  ساعت عملی



مشخصات مدرس:
نام خانوادگی:               نام:        شماره شناسنامه:         تاريخ تولد:    
آخرين مدرك تحصيلي:   دکتری               فوق لیسانس                          لیسانس                                                 
محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي كشور:    رشته تحصيلي : علوم سیاسی     
سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي:          جنس: مرد           زن   
نام بانك: ملی                  شماره حساب:    وضعيت شغلي: شاغل     بازنشسته  ¨ 
محل اشتغال فعلي:  
چند سال سابقه تدريس در دانشگاه داريد:           در كدام دانشگاهها 
نشاني:               
تلفن منزل :     
ماده ١: زمان اجراي اين قرارداد از تاريخ             لغايت             ميباشد
ماده٢: ميزان حقالتدريس با توجه به آئيننامه حقالتدريس در دانشگاهها محاسبه و بعد از تائيد اتمام درس توسط رياست موسسه آموزش عالی و همچنين تحويل نمرات قابل پرداخت خواهد بود.
ماده٣: تعهدات مدرس
الف) آقای                                                 به موجب اين قرارداد موظف است طبق برنامهاي كه از طرف موسسه آموزش عالی تعيين ميشود براي تدريس درس حضور يافته و پس از انجام امتحانات اوراق امتحانات و نمرات را در ظرف ده روز به موسسه آموزش عالی تحويل نمايد.
ب) شركت در جلسات امتحاني كه از طرف موسسه آموزش عالی در ارتباط با دروس موضوع اين قرارداد تشكيل ميشود اجباري و جزو وظايف آموزشي مدرس محسوب ميگردد.
ج) مدرس نميتواند تعهدات مندرج در اين ماده را به غير واگذار نمايد.
ماده ٤: تدريس طبق اين قرارداد جنبه موقت دارد.
ماده 5 : موسسه آموزش عالی ميتواند در صورتي كه صلاح بداند اين قرارداد را با اطلاع قبلي يك ماهه فسخ نمايد.
ماده 6 : مدرس ضمن عقدلازم خارج متعهد و ملزم ميشود در صورتي كه بدون عذر موجه در كلاس درس حاضر نشود و يا از انجام امتحانات و يا تحويل اوراق استنكاف نمايد، حق دریافت حق التدریس نخواهند داشت.
تبصره: تشخيص عذر موجه به عهده موسسه آموزش عالی ميباشد.


امضاء مدرس                    مسئول گروه                     معاونت آموزشي موسسه آموزش عالی                  رئیس موسسه آموزش عالی

