
  

 بسمه تعالي

  اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي با ساير موسسات تخصصي  و مشاوره ارائه خدمات آموزشيشيوه نامه نحوه 

با عنايت به ماده ي از اعضاي هيات علمي دانشگاه متقاضي همكاري با ساير موسسات و دانشگاهها مي باشند و دنظر باينكه تعدا

 اعضاي هيات علمي موسسه مي تواند به  ،و تبصره هاي آن  دانشگاهها آئين نامه اداري استخدامي اعضاي هيات علمي  114

در تمام وقت جغرافيايي خود كه هيچ گونه و به هيچ عنوان اشتغالي خارج از موسسه نداشته مامويت دهد تا در غيراوقات موظف 

     با رعايت مواد ذيل متقاضي  عضو هيات علمي.د نفعاليت نمايموضوعات فني،علمي ،تحقيقاتي يا آموزشي كه تخصص دارند 

  :مي تواند در خارج از موسسه فعاليت نمايد

 .باشد موظف در خارج از ساعاتفعاليت عضو هيات علمي  در خارج از موسسه بايستي : 1ماده

 .متقاضي بايد موافقت گروه و دانشكده و همچنين شوراي آموزشي را كسب نمايدعضو هيات علمي  :2ماده

 . مطرح و مجوز هيات رئيسه اخذ گردددانشگاه در هيات رئيسه بايستي ،موضوع  اوليهپس از كسب موافقت هاي  :3ماده

علوم پزشكي  يد بين دانشگاهو قرارداد باعضو هيات علمي حق دريافت وجه مستقيم را از موسسه مورد نظر ندارد  : 4ماده

و  حق الزحمه پس از اعمال كسورات قانوني ، و براساس قرارداد )تصوير قرارداد پيوست (و موسسه مبدا منعقد گردد كرمانشاه

 .واريز گردد  به حساب عضو هيات علميسهم معاونت آموزشي 

آموزشي برنامه هاي به  خارج از موسسه ش درفعاليتهايكه  )مطابق تعهدنامه پيوست(يد متعهد گرددباعضو هيات علمي :  5ماده

  .در غير اين صورت با فرد برخورد قانوني خواهد شد .دانشگاه لطمه اي وارد نكند و فعاليتهاي

ارائه خدمات آموزشي تخصصي توسط عضو هيات علمي به ساير موسسات، هيچگونه تاثيري در محاسبه موظفي عضو : 6ماده

  .داشتهيات علمي نخواهد 

  .تنظيم شده است كه به تائيد معاونت آموزشي رسيده و قابل اجراستماده   7اين شيو ه نامه در: 7ماده 

  

  

  

  



 

 

 فرم تعهد نامهفرم تعهد نامهفرم تعهد نامهفرم تعهد نامه

  

  بسمه تعالي

  : .................تاريخ    

 متعهد مي گـردم كـه  .................................... عضو هيأت علمي گروه ............................................. اينجانب 

صـورت پـذيرد و    موظـف  درخـارج از سـاعات  .............................................. دانشگاه / همكاري ام با موسسه 

هيچگونــه اختاللــي درانجـــام وظــايف محولــه بـــه اينجانــب از ســوي دانشـــگاه علــوم پزشــكي كرمانشـــاه                   

  .بوجود نيايد) اعم از آموزشي ، پژوهشي و اجرايي( 

  

  

  نام ونام خانوادگي

  محل امضاء

  

 

       

  تاييد كنندگان

  :نام و نام خانوادگي رئيس دانشكده                    :نام و نام خانوادگي مديرگروه مربوطه

    محل امضاء                محل امضاء                    



  :شماره                   

    :تاريخ                                                                                                           

 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------        

  قرارداد داخلي با عضو هيأت علمي

  و مشاوره تخصصي

 -به نشاني بلوار شهيد بهشتي       اين قرارداد بين دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با نمايندگي آقاي دكتر

كه از اين پس در اين قرارداد ،  38359795

و نماينده دانشگاه در اجراي اين طرح به      

ناميده مي شود منعقد مي گردد و طرفين  درس

 .......  براساس تفاهم نامه يا قرارداد منعقد شماره

مي ) كارفرما( متقاضي انجام خدمت آموزشي

اد به بديهي است كليه تعهدات دانشگاه در ارتباط با اجراي ماده مذكور به كارفرما، برعهده مدرس بوده و طي اين قرارد

  . مي باشدمنطبق بر قرارداد با كارفرما 

پس از كسر سهم باال سري دانشگاه و كسور قانوني مرتبط و پس از 

                      .باشد ريال مي            

سور مذكور ك توسط كارفرما، دانشگاه راساً نسبت به كسر

  .كسر مي شود قرارداد اجراي طرح 

                                                                               

                                                                                                   

 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------

قرارداد داخلي با عضو هيأت علمي

و مشاوره تخصصي طرح  خدمات آموزشي

اين قرارداد بين دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با نمايندگي آقاي دكتر

59795: تلفن آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،حوزه معاونت 

     عضو هيات علمي دانشكده       آقاي/خانم مي شود و ناميده

درسمكه از اين پس در اين قرارداد                                                 

                     .قرار داد ملزم به اجراي كليه مفاد آن مي باشند

براساس تفاهم نامه يا قرارداد منعقد شماره "                     "   برون دانشگاهي تحت عنوان

متقاضي انجام خدمت آموزشي                        موسسه/دانشگاهبا  في مابين دانشگاه علوم پزشكي

  .مي باشدباشد، كه الينفك اين قرارداد 

بديهي است كليه تعهدات دانشگاه در ارتباط با اجراي ماده مذكور به كارفرما، برعهده مدرس بوده و طي اين قرارد

:  

منطبق بر قرارداد با كارفرما ......... سال تحصيلي ........ طرح دوره آموزشي در نيمسال 

  .و با توافق كارفرما قابل تمديد خواهد بود مدرس

  

پس از كسر سهم باال سري دانشگاه و كسور قانوني مرتبط و پس از  است كه)        (ريال                 اين قرارداد به عدد

  .پرداخت خواهد شد مدرساين قرارداد به  5تاييد آن توسط كارفرما مطابق ماده 

            معادل   مبلغ كل قرارداد،% 5مبلغ باالسري دانشگاه توافق شده في مابين 

توسط كارفرما، دانشگاه راساً نسبت به كسر... در صورت عدم كسر كسور قانوني شامل بيمه ، ماليات و

قرارداد اجراي طرح ضمنا يادآور مي گردد كه در هر صورت كسور قانوني فقط يك بار از 

                                                                           انشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  آموزشيمعاونت       

                                                                                                   واحد  امور هيأت علمي        

 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------

  :مقدمه) 1ماده

اين قرارداد بين دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با نمايندگي آقاي دكتر      در تاريخ  

حوزه معاونت  -2ساختمان شماره

ناميده علوم پزشكي دانشگاه

                                               - كرمانشاه  نشاني

قرار داد ملزم به اجراي كليه مفاد آن مي باشند

  :موضوع قرارداد) 2ماده

برون دانشگاهي تحت عنوان خدمت آموزشياجراي 

في مابين دانشگاه علوم پزشكي  94/  /   مورخ

باشد، كه الينفك اين قرارداد 

بديهي است كليه تعهدات دانشگاه در ارتباط با اجراي ماده مذكور به كارفرما، برعهده مدرس بوده و طي اين قرارد -1 تبصره

  .ايشان منتقل مي گردد

:مدت و زمان اجرا) 3ماده

طرح دوره آموزشي در نيمسال  مدت اجراي

مدرساين مدت با تاييد - تبصره 

  :مبلغ كل قرارداد) 4ماده

اين قرارداد به عدد مبلغ كل

تاييد آن توسط كارفرما مطابق ماده 

مبلغ باالسري دانشگاه توافق شده في مابين  - 1تبصره 

در صورت عدم كسر كسور قانوني شامل بيمه ، ماليات و -2تبصره 

ضمنا يادآور مي گردد كه در هر صورت كسور قانوني فقط يك بار از . اقدام مي نمايد
  



  :مدرسبه  حق الزحمهنحوه پرداخت ) 5ماده

پس از كسر سهم باالسري موظف است  ، دانشگاه علوم پزشكي وسط كارفرما به حساب دانشگاهحق الزحمه تپس از واريز ) 5- 1

  .پرداخت نمايد حق الزحمه را مستقيما به مدرسدانشگاه و كسور قانوني ، مابقي 

، دانشگاه مجاز است نسبت به لغو قرارداد مدرسدر صورت عدم انجام تعهدات توسط  دورره آموزشي   پس از پايان -يك تبصره

  .و مطالبه خسارت، ادامه و يا تمديد و واگذاري آن اقدام نمايد
  

  مدرسوظايف و تعهدات ) 6ماده

آن و مطابق با دستورالعمل آگاهي كامل از ضوابط اجرايي موظف است مفاد اين قرارداد را به دقت مطالعه نموده و با  مدرس) 6- 1

  .اقدام نمايد نسبت به ارائه خدمات آموزشي مورد نظرصحيح ارائه شده از سوي كارفرما و مطابق برنامه ريزي 

آن به رعايت امانت و حفظ اسناد و مدارك و اطالعات محرمانه كه به منظور انجام اين طرح حاصل مي شود و عدم ارائه ) 2-6

  .اشخاص حقيقي و يا حقوقي بدون كسب مجوز كتبي از دانشگاه
  

  وظايف و تعهدات دانشگاه) 7ماده

  مدرساز ) مالي و معنوي ( دريافت هرگونه تعهدات الزم ) 7- 1

  5پرداخت مبلغ قرارداد براساس موارد مندرج در ماده) 2-7
  

  تضمين حسن اجراي تعهدات) 8ماده

  متعهد است وظايف و خدمات مندرج در اين قرارداد را به نحو احسن انجام دهد و در صورتي كه به تعهدات خود  مدرس

واريز نموده و خسارت  دانشگاه علوم پزشكي را به حساب دانشگاهعمل ننمايد، موظف است كل هزينه هاي پرداخت شده توسط 

  .هاي وارده را جبران نمايد
  

  :فسخ قرارداد) 9ماده

مي تواند حداكثر تا يك ماه نسبت به ابالغ علوم پزشكي به تمام يا قسمتي از تعهدات خود عمل ننمايد دانشگاه  مدرسنانچه چ

  .اخطار كتبي به وي اقدام نمايد

آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و بر عهده معاونت  ،تعيين ميزان ضرر و زيان و خسارات وارده ناشي از فسخ قرارداد - تبصره يك

  .ماهنگي اداره دفتر حقوقي دانشگاه مي باشده با

  

  :نسخ قرارداد )10ماده

  .ه تمامي نسخ داراي ارزش يكسان است ، تنظيم و پس از امضاء طرفين و الزم االجرا مي باشدنسخه ك 3ماده و  10ين قرارداد در ا

                        

             

  طرح مدرس                                                                                             نماينده دانشگاه                    



                                 :شماره                                                                                                                      

  :تاريخ     

                                                                                                             

به نشاني   بلوار  فريد نجفيبه نمايندگي آقاي دكتر 

ناميده مي شود علوم پزشكي ه منبعد در اين قرارداد دانشگاه 

 درسكه منبعد در اين قرارداد م...................

كه منبعد  در اين ...................... به نشاني...................

 .گردد و طرفين قرارداد ملزم به اجراي كليه مفاد آن مي باشند

براساس اين قرارداد موظف است كه در طي مدت قرارداد نسبت به تدريس موارد زير در خارج از ساعات موظف 

و كسور قانوني علوم پزشكي  است كه پس از كسر سهم باال سري دانشگاه

  .پرداخت خواهد شد مدرساين قرارداد به 

                              ريال         مبلغ كل قرارداد،  معادل 

راساً نسبت به كسر علوم پزشكي  توسط كارفرما، دانشگاه

ضمنا يادآور مي گردد كه در هر صورت كسور قانوني فقط يك بار از قرارداد اجراي طرح  

                                                                                                                     

      

                                                                                                   

  آموزشي قرارداد

به نمايندگي آقاي دكتر  كرمانشاه بين دانشگاه علوم پزشكي.....................

ه منبعد در اين قرارداد دانشگاه آموزشي كحوزه معاونت  -2ساختمان شماره

...................گروه آموزشي   .........................ه عضو هيأت علمي دانشكد

...................به نمايندگي . ................. دانشگاه/ مؤسسهشود از يك سو و 

گردد و طرفين قرارداد ملزم به اجراي كليه مفاد آن مي باشندمنعقد مي شود

    :موضوع قرارداد

براساس اين قرارداد موظف است كه در طي مدت قرارداد نسبت به تدريس موارد زير در خارج از ساعات موظف 

  :نمايداقدام نموده و مطابق قوانين آموزشي ارائه شده از سوي كارفرما عمل 

  

 .باشدمي ......................لغايت ...........................مدت اجراي طرح از تاريخ 

  :مبلغ كل قرارداد

است كه پس از كسر سهم باال سري دانشگاه(       ) مبلغ كل اين قرارداد به عدد                ريال 

اين قرارداد به  5مرتبط و ارائه گزارش نهايي و پس از تاييد آن توسط كارفرما مطابق ماده 

مبلغ كل قرارداد،  معادل % 5توافق شده في مابين علوم پزشكي مبلغ باالسري دانشگاه 

توسط كارفرما، دانشگاه... در صورت عدم كسر كسور قانوني شامل بيمه ، ماليات و

ضمنا يادآور مي گردد كه در هر صورت كسور قانوني فقط يك بار از قرارداد اجراي طرح  . كسور مذكور اقدام مي نمايد

                                                                                                                     دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  آموزشي   معاونت              

                                                                                                   امور هيأت علمي واحد        

.....................تاريخ  در ، قرارداد اين

ساختمان شماره –شهيد بهشتي 

عضو هيأت علمي دانشكد ...........................و

شود از يك سو و ناميده مي

شودقرارداد كارفرما ناميده مي

موضوع قرارداد: 1    ماده

براساس اين قرارداد موظف است كه در طي مدت قرارداد نسبت به تدريس موارد زير در خارج از ساعات موظف  ،مدرس

اقدام نموده و مطابق قوانين آموزشي ارائه شده از سوي كارفرما عمل 

1-  

2-  

3-  

  :مدت قرارداد: 2ماده 

مدت اجراي طرح از تاريخ 

مبلغ كل قرارداد:  3ماده

مبلغ كل اين قرارداد به عدد                ريال 

مرتبط و ارائه گزارش نهايي و پس از تاييد آن توسط كارفرما مطابق ماده 

مبلغ باالسري دانشگاه  -1تبصره 

  .مي باشد

در صورت عدم كسر كسور قانوني شامل بيمه ، ماليات و -2تبصره 

كسور مذكور اقدام مي نمايد

  .كسر مي شود



 موجه غير قرارداد مفاد به توجه با تأخير اين و نمايد أخيرت مدرس به قرارداد مبلغ پرداخت ر د كارفرما  كه صورتي در    :3تبصره

  .بود خواهد تأديه تأخير خسارت پرداخت به ملزم  باشد،

  نحوه پرداخت ) 4ماده

دانشگاه علوم پزشكي موظف است در  ،علوم پزشكي توسط كارفرما به حساب دانشگاهحق الزحمه قرارداد پس از واريز : 4-1

  .نمايدداخت پر مدرس ، مابقي مبلغ را بهو كسور قانونيپس از كسر سهم باالسري  حداقل زمان ممكن،

  تعهدات كارفرما) 5ماده 

پس از انجام خدمات آموزشي توسط مدرس، كارفرما موظف است كل مبلغ مندرج در اين قرارداد را به حساب دانشگاه علوم 

 .و هيچگونه وجهي را مستقيما به مدرس پرداخت نكند. واريز نمايد پزشكي

  مدرستعهدات ) 6ماده 

موظف است مفاد اين قرارداد را به دقت مطالعه نموده و با آگاهي كامل از ضوابط اجرايي طرح هاي پژوهشي  مدرس:  6-1

  .خدمات آموزشي مورد نظر را ارائه نمايدبرون دانشگاهي در زمان مقرر 

  .اي وارد نمايدلطمه) اعم از آموزشي، پژوهشي و اجرايي(انجام خدمت آموزشي مورد نظر نبايستي به امور محوله مدرس : 6-2

  وظايف و تعهدات دانشگاه) 7ماده

  مدرساز ) مالي و معنوي ( دريافت هرگونه تعهدات الزم ) 7-1

  4پرداخت مبلغ قرارداد براساس موارد مندرج در ماده) 7-2

  نسخ قرارداد )8ماده
نسخه كه تمامي نسخ داراي ارزش يكسان است ، تنظيم و پس از امضاء طرفين و الزم  3تبصره و   3ماده  و  8اين قرارداد در

  .االجرا مي باشد

    نماينده مجاز دانشگاه                              كارفرما                                      مجاز    نماينده        

                                                  خانوادگي    نام    و    نام    خانوادگي                                                                      نام    و    نام          

    امضا                            امضا                                                                              

  

 


