
 

 هاي عالي آزادآموزش 

 ويژه مدرسين -قرارداد همکاري آموزشي

 ...........: ثبت شماره

 /    /       تاريخ:

 پيوست: .................
 

 
 

 

 3از  1صفحه 

 

 مشخصات طرفين قرارداد:

گروه که از اين پس  ولي اله ماندني پوربه نمايندگي آقاي دکتر  مجتمع آموزش عالي گنابادهاي عالي آزاد اين قرارداد بين دفتر آموزش

............................... از يک سو و آقاي/ خانم ..........دانشگاه  گناباد –خيابان غفاري -گنابادشود به آدرس ناميده مي هاي عالي آزادآموزش

-در رشته ....................با مدرک تحصيلي  .................... فرزند .....................صادره از  ..................... داراي شناسنامه شماره ...................متولد 

........ به .............شاغل در  ....................... داراي رتبه و پايه علمي ......................ي 

شود از سوي ......................... که از اين پس مدرس ناميده ميآدرس ................................................................................................................ تلفن ..

 گردد.ير منعقد ميديگر به شرح ز

 :)در صورتيکه مدرس عضو هيات علمي است، رتبه و پايه علمي ذکر گردد. )الصاق تصوير از آخرين حکم کارگزيني ضروري است 

 موضوع قرارداد: - 1ماده

 :هايسمينارها/ کارگاهتدريس در دوره ها/ 

 به مدت ................. ساعت ................................................................ -1

 ................................................................ به مدت ................. ساعت -2

 ................................................................ به مدت ................. ساعت -3

 ............................. به مدت ................. ساعت ................................... -4

... ساعت.................................................................در مجموع به مدت ....  

 تاريخ و مدت اجراي قرارداد: - 2ماده

 13...../ ...../ .....  لغايت    13تاريخ اجراي قرارداد : از تاريخ ...../ ...../ ..... -2-1

 مدت اجراي قرارداد :  ................................... -2-2

 جديد قابل تمديد است. اين قرارداد در صورت رضايت طرفين، در قالب قرارداد -1تبصره 
 

 تعهدات دانشکده/ پژوهشکده/ واحد: -3ماده

ارش ارايه اين قرارداد، مطابق با گز 4ارگاه و پس از انجام تعهدات مندرج در ماده ي مدرس در پايان دوره/ سمينار/ کپرداخت آموزانه -3-1

 هاي عالي آزاد پس از کسر کسورات قانونيشده از سوي دفتر آموزش

 در اختيار گزاردن وسايل کمک آموزشي مطابق درخواست مدرس -3-2

 

 دکتر ولي اله ماندني پور

 عالي گناباد مجتمع آموزش آموزش هاي عالي آزادرييس 

 امضا و تاريخ

 

 

 ......................... نام و نام خانوادگي مدرس

 امضا و تاريخ

 

 

  باشد.اين قرارداد مورد تاييد مي

 نام و نام خانوادگي ...................................    

 مجتمع آموزش عالي گنابادمعاون آموزشي 

 امضا و تاريخ

 

 



 

 هاي عالي آزادآموزش 

 ويژه مدرسين -قرارداد همکاري آموزشي

 ...........: ثبت شماره

 /    /       تاريخ:

 پيوست: .................
 

 
 

 

 3از  2صفحه 

 

گردد. اين ماده بايستي نامه )مقررات مالي( و با توجه به مواد قبلي ذکر شده در اين قرارداد تکميل ميا توجه به مندرجات فصل پنجم آييناين قسمت ب 

 شود.قانوني به طرف قرارداد پرداخت ميحاوي مبلغ کل قرارداد باشد، همچنين الزم است قيد گردد که مبلغ خالص پرداختي، پس از کسر کسورات 

 س:تعهدات مدر -4ماده 

 هاي عالي آزاد.حضور در دوره/ سمينار/ کارگاه بر اساس برنامه تنظيمي دفتر آموزش -4-1

هاي عالي آزاد، تحويل به موقع مطالب مربوط به بسته آموزشي، توجه قبل از شروع آموزش به دفتر آموزشمعرفي منابع و مراجع  -4-2

الم به وزشي، طرح سوال، انجام آزمون، تحويل اوراق امتحاني و اعهاي آمکننده در دورهپذيران شرکتدانش به حضور و غياب

نامه اجرايي تشکيل دفتر ينهاي عالي آزاد، مطابق با مندرجات فصل چهارم )مقررات آموزشي( آيموقع نتايج به دفتر آموزش

 دانشگاه.لي آزاد در هاي عاآموزش

 پذيران.دانش الم باحفظ شئونات اسالمي و اخالقي و ايجاد روابط س -4-3

روز قبل،  5بايست حداقل در صورتيکه مدرس به داليلي قادر به حضور در دوره/ سمينار/ کارگاه طبق برنامه نباشد مي -4-4

الزحمه از مدرس کسر خواهد جلسه حق 2اي هر جلسه غيبت معادل را از غيبت خود مطلع سازد در غير اين صورت به از دانشگاه

 س ملزم به برگزاري جلسه جبراني نيز خواهد بود.شد، عالوه بر اين مدر

ساعت قبل  24بايست حداقل ارگاه در راس ساعت مقرر نباشد ميدر صورتيکه مدرس به داليلي قادر به حضور در دوره/ سمينار/ ک -4-5

 دانشکده، پژوهشکده يا واحد را از تاخير خود مطلع سازد. 

افزاري و آزمايشگاهي است که در ساعات تدريس در افزاري، نرممسئول حفظ و سالمت تجهيزات سختمدرس در طول فعاليت خود  -4-6

 گيرد.پذيران او قرار مييار وي و دانشاخت

هاي عالي آزاد که به اقتضا و ضرورت اداري در اختيار ت اداري و آموزشي مربوط به آموزشکليه آمار، اطالعات، اموال، مدارک و مستندا -4-7

کند بعنوان اسناد و اموال اداري تلقي شده و وي حق تصويربرداري يا ضمن کار به آنها دسترسي پيدا مي گيرد و ياميمدرس قرار 

الزحمه رسماً به دفتر ت حقاستفاده بدون مجوز را ندارد. بديهي است که اينگونه مدارک يا اموال بايستي حداکثر تا زمان درياف

 ويل داده شوند. در غير اين صورت، طبق قوانين و مقررات جاري دانشگاه با وي رفتار خواهد شد.هاي عالي آزاد تحآموزش

اه و نظاير آن را در صورتيکه مدرس عضو هيات علمي دانشگاه نباشد، حق استفاده از عناويني نظير استاد دانشگاه، مدرس دانشگ -2تبصره

 وع موجب پيگرد قانوني خواهد شد.هاي خود ندارد. عدم رعايت اين موضدر ديگر فعاليت
 

 مبلغ قرارداد: -5ماده 

 

 

 

 دکتر ولي اله ماندني پور

 مجتمع آموزش عالي گناباد آموزش هاي عالي آزادرييس 

 امضا و تاريخ

 

 نام و نام خانوادگي مدرس .........................

 امضا و تاريخ

 

  باشد.اين قرارداد مورد تاييد مي

 خانوادگي ................................... نام و نام    

 مجتمع آموزش عالي گنابادمعاون آموزشي 

 امضا و تاريخ



 

 هاي عالي آزادآموزش 

 ويژه مدرسين -قرارداد همکاري آموزشي

 ...........: ثبت شماره

 /    /       تاريخ:

 پيوست: .................
 

 
 

 

 3از  3صفحه 

 

 :موارد فسخ قرارداد -6ماده 

جلسه )براي سمينار/  1هاي آموزشي( / جلسه )براي دوره 2در صورتي که مدرس غيبت موجه يا غير موجه و بدون اطالع بيش از  -6-1

 اد به صورت يکطرفه فسخ خواهد شد.هاي خود را نيمه تمام گذارد، قرارداشد و يا کالسکارگاه( داشته ب

مدت ..... روز پس از ابالغ    )تخلف از هر يک از موارد مندرج در اين قرارداد( و با اطالع قبلي ظرف  در صورت عدم رضايت دانشگاه -6-2

 کتبي.
 

 :ساير شرايط -7ماده 

براي طرف قرارداد ايجاد ننموده و تعهد ديگري جز  دانشگاهتعهدي را مبني بر استخدام رسمي يا پيماني از طرف  عقد اين قرارداد هيچ -7-1

 به وجود نخواهد آورد. دانشگاهآنچه در متن ذکر شده است را براي 

ديگري تحت هر عنواني به مدرس  با توجه به عدم وجود هيچگونه رابطه استخدامي با طرف قرارداد، حقوق، مزايا يا هيچگونه پرداخت -7-2

 پرداخت نخواهد شد.

 باشد.پذير مياز گزينش و حراست دانشگاه امکان عقد قرارداد پس از استعالم -7-3
 

 :نسخ قرارداد -8ماده 

م که پس از امضا طرفين تنظي    د را دارند در تاريخ    /   / ماده، ..... بند، دو تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واح 7اين قرارداد در 

 باشد.قرارداد داراي اعتبار مي

 

 

 

 دکتر ولي اله ماندني پور

 مجتمع آموزش عالي گناباد آموزش هاي عالي آزادرييس 

  امضا و تاريخ

 

 

 

 نام و نام خانوادگي مدرس .........................

 امضا و تاريخ

 

 

  باشد.اين قرارداد مورد تاييد مي

 م خانوادگي ...................................نام و نا    

 مجتمع آموزش عالي گنابادمعاون آموزشي 

 امضا و تاريخ

 


