قرارداد حق التدريس

اين قرار داد بين مؤسسه قرآنی بشرای وحی كه در اين قرار داد موسسه ناميده می شود و خانم  /آقای
كه دراين قرارداد معلّم ناميده می شود به منظور تددري
در سدداع ات مخ لدد

رشدد ه
ملل

درنيمسدددا

تددددري

اول
دوم

علدو قرآندی در

سدددا تليددديلی

در

طبق مقررات موسسات قرآنی و شرايط زير منعقد می گردد.

مشخصات معلم :

 -1نا خانوادگی :

شماره شناسنامه :

نا :

تاريخ تولد:

-2جنس  :مرد □ زن □
 -3آخرين مدرك تحصيلي:

دك ری □

فوق ليسان

□

 -4رتبه قرآني  :اس اد □

□

ليسان

دانشيار□

فوق ديپلم □

اس اديار□

 -5رشته تحصيلي:

مربی□

مدرک حوزوی □
ساير عناوين (لطفا نا ببريد)

سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي :

 -6محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي :

 -7وضعيت شغلي  :شاغل □

بازنشس ه □

ملل اش غا فعلی  :موسسه (لطفا نا ببريد)

وزارتخانه يا سازمانهای دول ی (لطفا نا ببريد)
بخش خيوصی (لطفا نا ببريد)
 -8چنانچه در مؤسسه قرآني شاغل هستيد چند ساعت تدريس مي نماييد؟
 -9چند سال سابقه تدريس در امور قرآني داريد ؟
 -01در كدام سازمان ،موسسه و  ...؟
نشاني:
شهر :

خيابان :

كوچه :

پالک :

تلفن :

قرارداد حق التدريس

ماده :1اين ق رارداد از تاريخ
ماده  :2ميزان حق ال دري

به مدت يك تر تلييلی نيمسا (

لغايت

با توجه به آيين نامه حق ال دري

هف ه) منعقد می گردد.

در موسسات قرآنی كشور از قرار ساع ی ..............

ريا می باشد كه در مقابل گواهی انجا كار از طرف واحد مربوطه ( ).....................ماهانه از ملل اع بارات
 ..............................قابل پرداخت است .
يك ماهه آخر قرارداد منوط به تلويل اوراق ام لانات ك بی و ليست كامل نمرات ام لان همان

پرداخت حق ال دري
نيمسا می باشد.
ماده  :3تعهدات معلم :
ال ) آقا/خانم
شود برای تدري

به موجب اين قرارداد موظ
درس حضور ياف ه و پ

است طبق برنامه ای كه از طرف مؤسسه تعيين می

از انجا ام لانات اوراق ك بی و نمرات ام لانی را در ظرف

روز به مؤسسه تلويل نمايد  .چنانچه بعضی از جلسات درس به علل موجه عد حضور معلم تشكيل نشود معلم مكل
است با اطالع قبلی موسسه جلسات تشكيل نشده را به نلو مق ضی جبران نمايد و در صورت غيبت موجه برای جلسات
تشكيل نشده حق ال دري
برای اين جلسات فقط ني

پرداخت نخواهد شدو معلم مكل
حق ال دري

به جبران جلسات تشكيل نشده با اطالع مؤسسه می باشد و

را دريافت خواهد كرد .در صورت حضور معلم و عد تشكيل جلسات درس

به عللی خارج از اراده و بدون اطالع قبلی وی ،برای جبران جلسات تشكيل نشده موسسه می تواند با توافق معلم اقدا
نمايد و معلم می تواند برای تدري

اين جلسات اضافی حق ال دري

اضافی مطالبه نمايد  .تشخيص عذر موجه با

موسسه است
ب  -شركت در جلساتی كه عنداللزو از طرف مؤسسه در ارتباط با درس موضوع اين قراداد تشكيل می شود اجباری و
جزو وظاي

آموزشی معلم ملسوب می گردد(با رعايت ظواهر اسالمی و نظم در ساعات ورود و خروج دركليه امور).

ج -معلم نمی تواند تعهدات مندرج در اين ماده را كال يا جزا به غير واگذار نمايد .
د -معلم تعهد می نمايد كه مجموع ساعات تدري

وی در موسسات آموزشی از حداكثر ساعات مجاز مندرج در آيين

نامه حق ال دري

تجاوز ننمايد .

ماده  : 4تدري

در موسسه طبق اين قرارداد جنبه موقت داش ه ودر هيچ مورد نمی تواندمبنای اس خدا ياتبديل وضع

معلم به صورت عضوهيات علمی موسسه قرارگيردوتدري

طبق اين قرارداد مويد هيچگونه سمت رسمی مؤسسه نمی

باشد .
ماده  : 5موسسه می تواند در صورتيكه صالح بداند اين قراداد را با اطالع قبلی يك ماهه فسخ نمايد.
ماده  :6در صورتيكه معلم قرارداد را بدون رعايت ماده  5فسخ نمايد و يا بدون عذر موجه در كالس درس حاضر
نشود و يا از انجا ام لانات و تلويل اوراق اس نكاف نمايد  ،ضمن عقد خارج الز م عهدوملز می شود دو برابر
وجوهی را كه به موجب اين قرارداد دريافت داش ه است به موسسه مس رد دارد .
تبيره  :تشخيص عذر موجه به عهده موسسه می باشد.
ماده :8معلم درمللهايی كه برای تدري
قرداد مؤسسه نبوده ومكل

از سوی مؤسسه اعزا می شودمجاز به دريافت هيچگونه تدريسی خارج از

است هرگونه تدري

جديدی را با اطالع و از سيكل اداری مؤسسه دريافت نمايد و نيز تبليغ

كاری مؤسسات غير و يا شخيی را ننمايد و اصرار مؤسسه را جايی فاش نكرده و راز دار اطالعات مؤسسه باشد.
ماده  :7يك نسخه از اين قرارداد حسب مورد به دف ر ريي
امضاي معلم

امضاي رييس مؤسسه

سازمان تبليغات اسالمی شميرانات ارسا می گردد.
امضاي معاون آموزشي وتحصيالت تکميلي

