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شرایط عمومی مدرسان مدعو دانشگاه لرستان
پیوست قرارداد همكاري موقت مدرسان مدعو (حقالتدریس)
مصوب شوراي آموزشی دانشگاه مورخ 2935/5/21
اٗي شزاٗظ ثِ ػٌَاى پَ٘ست ٍ جشء الٌٗفه لزارداد فٖ هبث٘ي داًشگبُ لزستبى ثِ ًوبٌٗذگٖ دوتز خسرزٍ ػشٗرشٕ ثرِ سروت رٗبسرت
داًشگبُ لزستبى وِ هي ثؼذ در اٗي لزارداد «داًشگبُ» ًبه٘ذُ هٖ شَد اس ٗه عزف ٍ هذرسبى هذػَ داًشگبُ لزستبى وِ هي ثؼذ «هذرس»
ًبه٘ذُ هٖ شًَذ ،ثِ هٌظَر تذرٗس ٍ ّوىبرٕ هَلت در اهَر آهَسشٖ هغبثك همزرات جبرٕ داًشگبُ ثب شزاٗظ سٗز الحبق هٖ شَد.
ماده  :2مبلغ قرارداد
 -1-1ه٘شاى حكالتذرٗس ثب تَجِ ثِ آٗ٘ي ًبهِ حك التذرٗس در داًشگبُ لزستبى تؼ٘٘ي ٍ در همبثل گَاّٖ اًجبم وبر اس عزف ٍاحذ
هزثَعِ ٍ تبٗ٘ذ هؼبًٍت آهَسشٖ ٍ تحظ٘الت تىو٘لٖ داًشگبُ ٍ هٌَط ثِ اًجبم ولِ٘ تؼْذات هبدُ  2اٗي پَ٘ست اس جولِ ثجت ًْبٖٗ
ًوزات پبٗبى ً٘وسبل پس اس وسز هبل٘بت ٍ در طَرت تبه٘ي اػتجبر ،اس هحل اػتجبرات داًشگبُ لزستبى لبثل پزداخت است .
 -1-2هالن هحبسجٔ هجلغ حك التذرٗس ،آخزٗي هذرن تحظ٘لٖ ارائِ شذٓ هذرس ٗب آخزٗي حىن وبرگشٌٖٗ ارائِ شذٓ ػضَ ّ٘بت
ػلوٖ داًشگبُّبٕ تبثؼِ ٍسارت٘ي ػلَم ٍ ثْذاشت ثب تبرٗخ طذٍر تب شزٍع ً٘وسبل تحظ٘لٖ (اٍل هْز هبُ ثزإ ً٘وسبل اٍل ٍ اٍل ثْوي
هبُ ثزإ ً٘وسبل دٍم ّز سبل) هٖثبشذ.
 -1-3داًشگبُ لزستبى ّ٘چگًَِ تؼْذٕ در لجبل وسَرات ث٘وِ ًذارد.
ماده  : 1تعهدات مدرس
 -2-1هذرس ثِ هَجت اٗي لزارداد هَظف است عجك ثزًبهِ إ وِ اس عزف داًشىذُ  /هزورش آهرَسع ػربلٖ تؼ٘ر٘ي هرٖ شرَد ثرزإ
تذرٗس درس در هحلْبٕ تؼ٘٘ي شذُ حضَر ٗبفتِ ٍ پس اس اًجبم اهتحبًبت اٍراق اهتحبًبت وتجٖ را در ظزف 10رٍس ثِ داًشىذُ /هزوش
تحَٗل ٍ ًوزات لغؼٖ را در سبهبًِ آهَسشٖ داًشگبُ ثجت ًْبٖٗ ًوبٗذ .چٌبًچرِ ثؼضرٖ اس جلسربت درس ثرِ ػلرل هَجرِ ػرذم حضرَر
هذرس تشى٘ل ًشَد ،هذرس هىلف است ثب اعالع لجلٖ داًشىذُ /هزوش جلسبت تشرى٘ل ًشرذُ را ثرِ ًحرَ همتضرٖ ججرزاى ًوبٗرذ ٍ در
طَرت غ٘جت غ٘ز هَجِ ثزإ جلسبت تشى٘ل ًشذُ حكالشحوِإ پزداخت ًخَاّذ شذ.
تبصره  :تشخ٘ض ػذر هَجِ ثِ ػْذُ داًشگبُ ٗب هزوش آهَسع ػبلٖ هٖ ثبشذ.
 -2-2شزوت در جلسبتٖ وِ ػٌذ اللشٍم اس عزف داًشىذُ /هزوش در ارتجبط ثب درس هَضَع اٗي لزارداد تشى٘ل هرٖ شرَد اججربرٕ ٍ
جشٍ ٍظبٗف آهَسشٖ هذرس هحسَة هٖ گزدد.
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 -2-3هذرس ًوٖ تَاًذ تؼْذات هٌذرج در اٗي هبدُ را والً ٗب جشاً ثِ غ٘ز ٍاگذار ًوبٗذ .
 -2-4هذرس تؼْذ هٖ ًوبٗذ وِ هجوَع سبػبت تذرٗس ٍٕ در داًشگبُ ّب ٍ هؤسسبت آهَسع ػبلٖ اس حذاوثز سبػبت هجربس هٌرذرج
در آئ٘ي ًبهِ حك التذرٗس تجبٍس ًٌوبٗذ.
 -2-5تذرٗس در داًشگبُ عجك اٗي لزارداد جٌجِ هَلت داشتِ ٍ در ّ٘چ هَردٕ ًوٖ تَاًذ هجٌربٕ اسرتخذام ٗرب تجرذٗل ٍضرغ هرذرس ثرِ
طَرت ػضَ ّ٘ئت ػلوٖ ٗب غ٘ز ّ٘بت ػلوٖ داًشگبُ لزار ثگ٘زد ٍ تذرٗس عجك اٗي لزارداد هؤٗذ ّ٘چگًَرِ سروت رسروٖ داًشرگبّٖ
ًوٖ ثبشذ.
 -2-6هذرس هَظف است سَاالت اهتحبًٖ ّز درس را ثِ هَلغ تِْ٘ ٍ در جلسبت اهتحبى شزوت ًوبٗذ ٍ ًسجت ثِ تظرح٘ ٍ اػرالم ٍ
ثجت ًْبٖٗ ًوزات آى در هْلت همزر الذام ًوبٗذ.
ماده  -9موارد فسخ قرارداد
 -3-1هذرس ٍ داًشگبُ هٖ تَاًٌذ در طَرتٖ وِ طالح ثذاًٌذ اٗي لزارداد را ثب اعالع لجلٖ فسخ ًوبٌٗرذ ،لر٘ىي فسرخ لرزارداد اس ًبح٘رِ
هذرس هَوَل ثِ تبٗ٘ذ ًْبٖٗ داًشگبُ در خظَص اهىبى جبٗگشٗي ًوَدى هذرس هٖ ثبشذ.
 -3-2در طَرتٖ وِ هذرس لزارداد را ثذٍى رػبٗت ثٌذّبٕ هَاد اٗي پَ٘ست فسخ ًوبٗذ ٍ ٗب ثذٍى ػذر هَجِ در والس درس حبضرز
ًشَد ٍ ٗب اس اًجبم اهتحبًبت ٍ تحَٗل اٍراق ٍ ثجت ًْبٖٗ ًوزات استٌىبف ًوبٗذ ،ضوي ػمذ خبرج السم هتؼْذ ٍ هلشم هٖشرَد دٍ ثزاثرز
ٍجَّٖ را وِ ثِ هَجت اٗي لزارداد داشتِ ،ثِ داًشگبُ پزداخت ًوبٗذ.
تبصره  :تشخ٘ض ػذر هَجِ ثِ ػْذُ داًشگبُ هٖ ثبشذ.
ماده  : 4قانون حاکم بر قرارداد
ثب ػٌبٗت ثِ ثٌذ ة هبدُ  20لبًَى ثزًبهِ پٌجن تَسؼِ وشَر اٗي لزارداد اس شوَل ولِ٘ لَاً٘ي ٍ همزرات ػوَهٖ وشَر اس جولِ لبًَى وبر
خبرج ثَدُ ٍ طزفبً تبثغ آٗ٘يًبهِّبٕ داخلٖ هظَة ّ٘بت اهٌب ٍ شَرإ آهَسشٖ داًشگبُ لزستبى اس جولِ آٗ٘ي ًبهِ استخذاهٖ اػضبٕ
ّ٘بت ػلوٖ هٖثبشذ.
تجظزُ :در طَرت ٍجَد ّزگًَِ اػتزاع ٍ شىبٗت ،ثب اهضبء اٗي لزارداد طزفبً دَٗاى ػذالت ادارٕ ثِ ػٌَاى هزجغ رفغ اختالف
هؼزفٖ هٖ شَد ٍ هذرس ثب اهضبء اٗي لزارداد حك ّز گًَِ اػتزاع ٍ شىبٗت در سبٗز هزاجغ اس جولِ ّ٘بت حل اختالف ادارُ وبر ٍ
تؼبٍى را اس خَد سلت هًٖوبٗذ.
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