
 های سازمانی مؤسسهالتدریس توسعه آموزشقرارداد حق مؤسسه: 
 شماره:

 تاریخ:
 

   ...................تاریخ قرارداد:                                 . .................................سازمان موضوع قرارداد:   ......................              شماره قرارداد:

   از شودبعد مجتمع/شرکت/موسسه نامیده می که من.....................به شماره ثبت   ...قرارداد بین مجتمع/شرکت/موسسه ................ ......... این

...................... صادره از ................... آقای/خانم  ..........................فرزند................. به شماره شناسنامه .............. شماره ملی ....ویک طرف 

 و.................................................................: ته ................... به نشانیمتولد سال ...................... دارای مدرک تحصیلی .....................در رش

         گردد.، با توجه به شرایط زیر منعقد میشودکه از این به بعد مدرس نامیده می......... ..............  :تلفن همراه

 

 .......................................................تدریس درس ..................  -1ماده 

 

 .................................................... لغایت تاریخ ....................................................مدت قرارداد: از تاریخ   -2ماده 

 

 : مبلغ قرارداد -3ماده 

  ریال ..............................به حروف :  ریال   :  به عدد : ...................... رداد به ازای هر ساعت تدریس مبلغبراساس این  قرا -1

 پرداخت خواهد شد. 4ماده  3وفق قرارداد منطبق با بند  مالیات/حق بیمه( %11التدریس پس از کسورات قانونی)مبلغ کل حق -2

 

  موسسه:  داتهتع -4ماده 

      تامین فضا وکلاس آموزشی مورد نیاز -1

   تامین امکانات آموزشی و کمک آموزشی    -2

  باشد.قابل پرداخت می سریس مدرس پس از پایان ساعات درحق التد -3

 هماهنگی وایجاد امکانات لازم در برگزاری آزمون -4

 .ارائه برنامه زمانی و سرفصل مطالبی که باید تدریس شود -5

 

 تعدات مدرس: - 5ماده 
  های با کیفیت مناسبدر خصوص برگزاری  هرچه بهتر کلاس با موسسه همکاری  -1

  گیرد.زمانی که تدریس آن را به عهده میهای برنامهمتعهد بودن به اجرای دقیق  -2

  ارائه شده است. موسسهمدرس موظف به تدریس مطالبی است که رئوس آن از طرف  -3

 محتوای آموزشی مربوطه اقدام نماید منطبق بر الکترونیکیهای موظف است نسبت به طراحی و به روزرسانی سوالات آزمونمدرس  -4

دروس خود را تصحیح و ضمن امضاء بر روی هر ورقه نتایج را جدا کرده ظرف یک هفته از اوراق امتحانی  مدرس موظف است -5

 گان نیز توسط مدرس انجام خواهد شد.اعتراضات وارده از سوی شرکت کنندتحویل دهد. رسیدگی به  موسسهتاریخ آزمون به 

  ایط کلی مسئولیت محولهپاسخگویی به سوالات دانش پذیران متناسب باشر -6

  تامین رضایت دانش پذیران در کنترل کمی وکیفی -7

کل ساعات تدریس بوده چنانچه ازساعات تدریس ها جزءکه ساعات کلیه آزمونطوری تنظیم نماید مدرس باید ساعات تدریس را -8

 التدریس مازاد وجهی پرداخت نخواهد شد.دا د تجاوز نماید بابت حققرار

 

  



 :مقررات عمومی - 6ماده 
  اسلامی رعایت اخلاقی و -1

 همفکری با واحدهای مختلف آموزشی موسسه و یهمکار -2

   .باشدممنوع می موسسهاهنگی مدرس ثالثی بدون هم کلا س به شخصی یایا واگذاری  تعطیل کلا س و -3

قبل از برگزاری کلاس به موسسه ساعت  24س به دلایل موجه میسر نباشد باید مراتب حداکثر چنانچه امکان حضور مدرس در کلا -4

 .هماهنگی موسسه جلسات تشکیل نشده را به نحو مقتضی جبران نماید و مدرس مکلف است با اطلاع داده شود

گونه یچهشده باشد. در غیر این صورت مدرس  قبل هماهنگ باید با مجری از العاده حتماًتغییر ساعت کلا س یا برگزاری کلاس فوق -5

 لاس برگزار شده نخواهد داشت.حقی در رابطه باک

در همان  تواند قرارداد را به صورت یکطرفهمترقبه ویا عدم رعایت مفاد فوق توسط مدرس، موسسه میدر صورت وقوع شرائط غیر -6

 لازم باشد لغو نماید. زمان که

 مدرس باید قبل از شروع کلاس در محل برگزاری کلاس حضور داشته باشد. -7

  الزحمه مدرس خواهد بود.مدرس از کلاس سبب کاهش سه برابرمدت حق در خروجتاخیر در حضور یا تعجیل  -8

 .باشدبول کلیه مقررات آموزشی موسسه میبه منزله ق نامه انظباطی وشرح وظایف اساتید موسسهرعایت کلیه مفاد آئین -9

 هی معذور خواهد بود. ، موسسه از پرداخت هر گونه وجمندرج در این قرارداد توسط مدرس در صورت عدم رعایت مفاد -11

رسیدگی خواهد  الطرفینداور مرضیدر غیر این صورت توسط  در صورت بروز اختلاف مراتب در صورت امکان با تفاهم طرفین و -11

 شد.

 

 :7ماده 

 باشند.سه نسخه آن دارای ارزش مساوی می باشد و در سه نسخه تنظیم و مبادله شده است که هرماده می 7این قرارداد شامل    

 

 

 

 

  مدیر مؤسسه: نام خانوادگی نام و                                                     مدرس:  نام خانوادگی نام و

 سسهمدیر مؤ مهر و امضاء ،تاریخ                                                   امضاء مدرس             تاریخ و
        


