باسمه تعالی
قرارداد حق التذریس
ماده )1ایي لشاسداد بیه پردیس خودگردان داوشگاه علوم پسشکی مازوذران – رامسر وِ دس ایي لشاسداد پشدیس ًبهیذُ هی ضَد
ٍ آلبی /خبًن دوتش............................ثبهطخصبت ریل وِ دس ایي لشاسداد ثِ ػٌَاى مذرس مذعو ًبهیذُ هی ضَد ثِ هٌظَس تذسیس تؼذاد .........
ٍاحذ ٍثِ هذت ّفتِ ای  ........سبػت تذسیس دسس/دسٍس  .......................................................................................عجك ثشًبهِ دس ًیوسبل .......
سبل تحصیلی ...........داًطجَیبى همغغ دکترای عمومی سضتِ پضضىی /داسٍسبصی دس هؤسسِ –(پردیس خودگردان داوشگاه علوم پسشکی
مازوذران – رامسر ) عجك همشسات داًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَصش ػبلی اصجولِ داًطگبُ ػلَم پضضىی هبصًذساى ٍثِ ٍیژُ پشدیس ساهسشٍ ضشایظ صیش
هٌؼمذ هی گشدد
1-1:
مشخصات مذرس :
ًبم:

ً -1بم خبًَادگی :
وذ هلی :

ضوبسُ ضٌبسٌبهِ :

فشصًذ :
تبسیخ تَلذ :

صى:

 -2جٌس  :هشد
ٍ -4ضؼیت ایثبسگشی:فشصًذ ضْیذ

جبًجبص

دسصذ جبًجبصی ّ .........وسش جبًجبص

سبیش :

فشصًذ جبًجبص

فشصًذ آصادُ

ّوسش آصادُ

(هذاسن ایثبسگشی پیَست گشدد )

 -5آخشیي هذسن تحصیلی :
دوتشی ػوَهی :

فَق لیسبًس :

فَق تخصص

دوتشی تخصصی :

سبیش ثبروش ًبم

 -6سضتِ تحصیلی :
 -7هحل ٍ تبسیخ اخز آخشیي هذسن تحصیلی :
 -8ستجِ ػلوی(ثشای اػضبی ّیبت ػلوی ) :
داًطیبس

استبد

استبدیبس

سبیش ػٌبٍیٌض

هشثی

( لغفبً ًبم ثجشیذ ) :

ٍ -9ضؼیت ضغلی :
ضبغل { هحل اضتغبل فؼلی هَسسِ /داًطگبُ . /سبیش(:دٍلتی /خصَصی} وبهل ًَضتِ ضَد :
ًَع استخذام ّ :یبت ػلوی سسوی
هحل خذهت لجل اص ثبصًطستگی

ّیبت ػلوی پیوبًی

ّیبت ػلوی هتؼْذ خذهت

ّیبت ػلوی لشاسدادی

ّیبت ػلوی ثبصًطستِ

{ هَسسِ /داًطگبُ ( ..... /دٍلتی /خصَصی: }-

ثذٍى ساثغِ ی استخذاهی
 -10چٌبًچِ دس داًطگبُ ػلَم پضضىی هبصًذساى ضبغل ّستیذ چٌذ سبػت تذسیس هی ًوبئیذ ؟
 -11چٌذ سبل سبثمِ تذسیس دس داًطگبُ داسیذ ؟

 -12دس وذام داًطگبُ یب داًطگبّْب ؟

 -13ضوبسُ حسبة جبسی سیجب یب پس اًذاص الىتشًٍیىی ًضد بانک ملت :
و باوک ملی:
وشاوی ( :الضاهی هی ثبضذ )
ضْش :

–  -خیبثبى :

-خیبثبى

تلفي توبس ّ:وشاُ :

وَچِ :

وذپستی :

ثبثت 0:

ایمیل :
ماده  )2هیضاى حك التذسس ثب تَجِ ثِ آئیي ًبهِ حك التذسیس دس داًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَصش ػبلی وطَس اص لشاس سبػتی  ...........................سیبل هی ثبضذ وِ
دس همبثل گَاّی اًجبم وبس اص عشف ٍاحذ هشثَعِ ٍ اص هحل اػتجبسات (پشدیس خَدگشداى داًطگبُ ػلَم پضضىی هبصًذساى – ساهسش )لبثل پشداخت است.
پشداخت حك التذسیس هٌَط ثِ تحَیل اٍساق اهتحبًبت وتجی ٍ لیست وبهل ًوشات اهتحبى ّوبى ًیوسبل هی ثبضذ.

صفحه اول از دوم

ماده  ) 3تعهذات مذرس:
الف – مدرس مدعو ثِ هَجت ایي لشاسداد هَظف است عجك ثشًبهِ ای وِ اص عشف پشدیس خَدگشداى ساهسش تؼییي هی ضَد ثشای تذسیس دسس حضَس یبفتِ ٍ
پس اص اًجبم اهتحبًبت اٍساق وتجی ٍ ًوشات اهتحبًی سا دس ظشف  .....................سٍص ثِ پشدیس تحَیل ًوبیذ .چٌبًچِ ثؼضی اص جلسبت دسس ثِ ػلل هَجِ ػذم
حضَس هذسس تطىیل ًطَد هذسس هىلف است ثب اعالع لجلی پشدیس جلسبت تطىیل ًطذُ سا ثِ ًحَ همتضی ججشاى ًوبیذ ٍ دس صَست غیجت غیشهَجِ ثشای
جلسبت تطىیل ًطذُ حك التذسیس پشداخت ًخَاّذ ضذ ٍ هذسس هىلف ثِ ججشاى جلسبت تطىیل ًطذُ ثب اعالع پشدیس هی ثبضذ ٍ ثشای ایي جلسبت فمظ ًصف
حك التذسیس سا دسیبفت خَاّذ وشد .دس صَست حضَس هذسس ٍ ػذم تطىیل جلسبت دسس ثِ ػللی خبسج اص اسادُ ٍ ثذٍى اعالع لجلی ٍی  ،ثشای ججشاى جلسبت
تطىیل ًطذُ هَسسِ هی تَاًذ ثشای تذسیس ایي جلسبت اضبفی حك التذسیس اضبفی هغبلجِ ًوبیذ.
ة – ضشوت دس جلسبتی وِ ػٌذالضٍم اص عشف پشدیس دس استجبط ثب دسس هَضَع ایي لشاسداد تطىیل هی ضَد اججبسی ٍ جضٍ ٍظبیف آهَصضی هذسس هحسَة هی
گشدد.
ج – هذسس ًوی تَاًذ تؼْذات هٌذسج دس ایي هبدُ سا والً یب جضاً ثِ غیش ٍاگزاس ًوبیذ.
د – هذسس تؼْذ هی ًوبیذ وِ هجوَع سبػبت تذسیس ٍی دس داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی اص حذاوثش سبػبت هجبص هٌذسج دس آئیي ًبهِ حك التذسیس
تجبٍص ًٌوبیذ.
ماده  ) 4تذسیس دس هَسسِ(پشدیس خَد گشداى داًطگبُ ػلَم پضضىی هبصًذساى – ساهسش) عجك ایي لشاسداد جٌجِ هَلت داضتِ ٍ دس ّیچ هَسد ًوی تَاًذ هجٌبی
استخذام یب تجذیل ٍضغ هذسس ثِ صَست ػضَ ّیئت ػلوی هَسسِ لشاس گیشد ٍ تذسیس عجك ایي لشاسداد هَیذ ّیچ گًَِ سوت سسوی داًطگبّی ًوی ثبضذ.
ماده  ) 5پردیس خودگردان داًطگبُ ػلَم پضضىی هبصًذساى – ساهسش هی تَاًذ دس صَستی وِ صالح ثذاًذ ایي لشاسداد سا ثب اعالع لجلی یه هبِّ فسخ
ًوبیذ.
ماده  ) 6دس صَستی وِ هذسس لشاسداد سا ثذٍى سػبیت هبدُ  5فسخ ًوبیذ ٍ یب ثذٍى ػزس هَجِ دس والس دسس حبضش ًطَد ٍ یب اص اًجبم اهتحبًبت ٍ تحَیل
اٍساق استٌىبف ًوبیذ ،ضوي ػمذ خبسج الصم هتؼْذ ٍ هلضم هی ضَد دٍ ثشاثش ٍجَّی سا وِ ثِ هَجت ایي لشاسداد دسیبفت داضتِ است ثِ داًطگبُ یب هَسسِ آهَصش
ػبلی هستشد داسد.
تجصشُ – تطخیص ػزس هَجِ ثِ ػْذُ پشدیس خَد گشداى داًطگبُ ػلَم پضضىی هبصًذساى – ساهسش) هی ثبضذ.
ماده  ) 7یه ًسخِ اص ایي لشاسداد حست هَسد ٍ ًیبص ثِ دفتش هؼبًٍت آهَصضی ٍصاست ثْذاضت  ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىی اسسبل هی گشدد.
تبصره  :ثب تَجِ ثِ آئیي ًبهِ حك التذسیس لشاسداد فَق صشفبً ثبیذفی هبثیي هذسس ٍ سئیس پشدیس خَدگشداى داًطگبُ ػلَم پضضىی هبصًذساى – ساهسش تٌظین
ٍ اهضب ضَد.
هبدُ  )8ایي لشاسداد دسدًٍسخِ وِ ّشوذام حىن ٍاحذ ساداسًذ تٌظین ٍ فی الوجلس تحَیل عشفیي گشدیذُ وِ ثشای دٍ عشف الصم اجشا ٍ الصم التجبع ٍ ًبفز ٍ هؼتجش
هی ثبضذ .
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی مذرس مذعو :آلبی /خبًن دوتش :

ً -بم ًٍبم خبًَادگی هؼبٍى آهَصضی ثخص

اهضبء:

پشدیس خَد گشداى ساهسش  :آلب ی /خبًن دوتش

نام ونام خانوادگی سرپرست پردیس خودگردان دانشگاه علوم پسشکی مازندران رامسر :
صفحه دوم از دوم

امضاء:
مهرو امضاء :

