دانشگبه ػلوم پسشکی و خذهبت ثهذاشتی درهبنی کرهبى
هؼبونت آهوزشی
فرم توبم وقتی (حق هحروهیت از هطت) و حق التذريس اػضبء هیئت ػلوی
نبم و نبم خبنوادگی:

گروه آهوزشی :

هحل خذهت :

پبيه :

هرتجه :

روزهبی هفته
سبػبت اجرای هر درس
(کالس – آزهبيشگبه – کبرآهوزی)

هؼبدل

نظری

ػولی

کبر آهوزی
کبرورزی

هستقل

هشترک

هؼبدل شهريه پرداز

شنجه

يکشنجه

.3
.4
.5
.6
.7
.8
جوغ واحذ آهوزشی :

جوغ واحذ پژوهشی :

جوغ کل:
هوظفی ػضو:

جوغ واحذ اجرايی :

ػنواى هسئولیت اجرايی هصوة:

-1نبم و نبم خبنوادگی و اهضبء سرپرست يب هسئول آهوزش دانشکذه :

جوغ واحذ آهوزشی پرديس خودگرداى:
درصذ توبم وقتی (هحروهیت از هطت)

هیساى حق التذريس :

 – 2ت نبم و نبم خبنوادگی و اهضبء هذيرگروه آ«وزشی :
 -3نبم و نبم خبنوادگی و اهضبء تبئیذ هؼبوى آهوزشی دانشکذه :

هحبسجبت:
 -حسبثذاری جهت اطالع و اقذام الزم

 -4نبم و نبم خبنوادگی و اهضبء رئیس دانشکذه يب نوبينذه :
 -اهور ػووهی جهت اطالع

 -ثبيگبنی کل جهت اطالع

دوشنجه

.2

سهشنجه

.1

چهبرشنجه

رشته تحصیلی
دانشجويبى

هقطغ تحصیلی
دانشجويبى

تؼذاد
دانشجويبى
دولتی

تؼذاد
دانشجو يبى
شهريه پرداز

سهن سبػبت
تذريس ػضو

پنجشنجه

نوثت تذريس

هشخصبت دروس
نبم درس طجق ثرنبهه هصوثه شورای
ػبلی انقالة فرهنگی

سبل تحصیلی:

نوع تذريس
هحل تذريس

تؼذاد کل واحذ

نین سبل:

کل سبػبت
تشکیل کالس
در نیوسبل

شوبره کالس
يب آزهبيشگبه

قرارداد حقالتدریس
وِ در ایي لزارداد هؤسسِ ًبهیذُ هیضَد ٍ خبًن /آلبی وِ در ایي لزارداد هذرس ًبهیذُ هیضَد ثِ هٌظَر
ایي لزارداد ثیي داًطگبُ  /هؤسسِ آهَسش ػبلی
سبل تحصیلی
در ًیوسبل
سبػت تذریس درس
ٍاحذ ٍ ّفتِای
تذریس
عجك همزرات داًطگبُّب ٍ هؤسسبت آهَسش ػبلی ٍ ضزایظ سیز هٌؼمذ هیگزدد:
در داًطىذُ  /هزوش
در دٍرُ

مشخصات مذرس
ًبم:
ً – 1بم خبًَادگی:
 – 2جٌس :هزد  سى 
 – 3آخزیي هذرن تحصیلی:
دوتزی یب تخصصی پشضىی
 – 4رتجِ ػلوی :استبد
 – 5رضتِ تحصیلی:
ٍ – 7ضؼیت ضغلی :ضبغل*

تبریخ تَلذ:

ضوبرُ ضٌبسٌبهِ :

لیسبًس 

 سبیز ػٌبٍیي (لغفبً ًبم ثجزیذ)

فَقلیسبًس یب دوتزای ػوَهی

هزثی
استبدیبر
داًطیبر
 – 6هحل اخذ آخزیي هذرن تحصیلی:
هحل اضتغبل فؼلی :داًطگبُ (لغفبً ًبم ثجزیذ):
ثبسًطستِ

ٍسارتخبًِ یب سبسهبىّبی دٍلتی (لغفبً ًبم ثجزیذ).
ثخص خصَصی (لغفبً ًبم ثجزیذ).
 – 8چٌبًچِ در داًطگبُ ضبغل ّستیذ چٌذ سبػت تذریس هیًوبئیذ؟
 – 9چٌذ سبل سبثمِ تذریس در داًطگبُ داریذ؟
 – 10در وذام داًطگبُ یب داًطگبُّب؟
 – 11ضوبرُ حسبة ٍ ًبم ضؼجِ:
خیبثبى:

ًطبًی :ضْز:

پالن:

وَچِ:

تلفي :

ًیوسبل (ّفتِ) هٌؼمذ هیگزدد.
ثِ هذت یه تزم تحصیلی
لغبیت
هبدُ  – 1ایي لزارداد اس تبریخ
ریبل هیثبضذ وِ در همبثل گَاّی
هبدُ  – 2هیشاى حكالتذریس ثب تَجِ ثِ آئیيًبهِ حكالتذریس درداًطگبُّب ٍ هؤسسبت آهَسش ػبلی وطَر اس لزار سبػتی
لبثل پزداخت است.

اًجبم وبر اس عزف ٍاحذ هزثَط هبّبًِ اس هحل اػتجبرات داًطىذُ  /هزوش
ماده  – 3تعهذات مذرس
الف –

ثِ هَجت ایي لزارداد هَظف است عجك ثزًبهِای وِ اس عزف داًطىذُ  /هزوش تؼییي هیضَد .ثزای تذریس درس حضَر یبفتِ ٍ پس اس اًجبم

اهتحبًبت اٍراق اهتحبًبت وتجی ٍ ًوزات اهتحبًی را در ظزف

رٍس ثِ داًطىذُ  /هزوش تحَیل ًوبیذ .چٌبًچِ ثؼضی اس جلسبت درس ثِ ػلل هَجِ ػذم حضَر هذرس

تطىیل ًطَد هذرس هىلف است ثب اعالع لجلی داًط ىذُ  /هزوش جلسبت تطىیل ًطذُ را ثِ ًحَ همتضی ججزاى ًوبیذ ٍ در صَرت غیجت غیزهَجِ ثزای جلسبت تطىیل ًطذُ
حكالتذریس پزداخت ًخَاّذ ضذ ٍ هذرس هىلف ثِ ججزاى جلسبت تطىیل ًطذُ ثب اعالع داًطىذُ  /هزوش هیثبضذ ٍ ثزای ایي جلسبت فمظ ًصف حكالتذریس را دریبفت خَاّذ
وزد .در صَرت حضَر هذرس ٍ ػذم تطىیل جلسبت درس ثِ ػللی خبرج اس ارادُ ٍ ثذٍى اعالع لجلی ٍی ،ثزای ججزاى جلسبت تطىیل ًطذُ هؤسسِ هیتَاًذ ثب تَافك هذرس الذام
ًوبیذ ٍ هذرس هیتَاًذ ثِ تذریس ایي جلسبت اضبفی حكالتذریس اضبفی هغبلجِ ًوبیذ.
تطخیص ػذر هَجِ ثب هؤسسِ است.
ة – ضزوت در جلسبتی وِ ػٌذاللشٍم اس عزف داًطىذُ  /هزوش در ارتجبط ثب درس هَضَع ایي لزارداد تطىیل هیضَد اججبری ٍ جشٍ ٍظبیف آهَسضی هذرس هحسَة هیگزدد.
ج – هذرس ًویتَاًذ تؼْذات هٌذرج در ایي هبدُ را والً یب جشاً ثِ غیز ٍاگذار ًوبیذ.
د – هذرس تؼْذ هیًوبیذ وِ هجوَع سبػبت تذریس ٍی در داًطگبُّب ٍ هؤسسبت ػبلی اس حذاوثز سبػبت هجبس هٌذرج در آئیيًبهِ حكالتذریس تجبٍس ًٌوبیذ.
هبدُ  – 4تذریس در هؤسسِ عجك ایي لزارداد جٌجِ هَلت داضتِ ٍ در ّیچ هَرد ًویتَاًذ هجٌبی استخذام یب تجذیل ٍضغ هذرس ثِ صَرت ػضَ ّیئت ػلوی هؤسسِ لزار گیزد ٍ
تذریس عجك ایي لزارداد هؤیذ ّیچگًَِ سوت رسوی داًطگبّی ًویثبضذ.
هبدُ  – 5هؤسسِ هیتَاًذ در صَرتی وِ صالح ثذاًذ ایي لزارداد را ثب اعالع لجلی یه هبِّ فسخ ًوبیذ.
هبدُ  – 6در صَرتی وِ هذرس لزارداد را ثذٍى رػبیت هبدُ  5فسخ ًوبیذ ٍ یب ثذٍى ػذر هَجِ در والس درس حبضز ًطَد ٍ یب اس اًجبم اهتحبًبت ٍ تحَیل اٍراق استٌىبف ًوبیذ
ضوي ػمذ خبرج السم هتؼْذ ٍ هلشم هی ضَد دٍ ثزاثز ٍجَّی را وِ ثِ هَجت ایي لزارداد دریبفت داضتِ است ثِ داًطگبُ یب هؤسسِ آهَسش ػبلی هستز دارد.
مذرس
امضاء

ریاست دانشکذه

امضاء

معاون آموزشی دانشگاه
امضاء

شماره:
تاریخ:

