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 به دارنده شناسنامه ....................... فرزند ...................................... /خواهرربر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسالمی ایران،این قرارداد بین براد

و شرایط مندرج در  زیرمشخصات متعهد با و به آدرس ذیل ا زیک طرف نماینده موسسه  مدیر و به عنوان .................................و کد ملی ....................شماره

 منعقد می گردد.از طرف دیگر  این قرارداد و شرح پیوست

 :مشخصات متعهد-1ماده 

محل تولد:                                           کد ملی:                      ش.شناسنامه             13   تاریخ تولد:    /     /       نام پدر:                    نام و نام خانوادگی:                       

دارای مدرک تحصیلی                             سال      18ان کمتر از تعداد فرزند 13 تاریخ ازدواج:       /      /         صدور:            وضعیت تاهل:مجرد       متاهل     محل 

                  میزان سابقه تدریس:                                       نام دانشگاه:                      ک:                           سال و محل اخذ مدر صیلی                        رشته تح

 وضعیت بیمه: دارد           ندارد         وضعیت نظام وظیفه: معافیت          پایان خدمت          مشمول        دانشجو

     )شماره گزینش : ....................... (آزاد        .... ()شماره گزینش : ................... بازنشسته       )کد پرسنلی : ......................... ( وضعیت اشتغال:رسمی      

 کدپستی:                              تلفن:                                                                                                                           :نشانی محل سکونت 

 همراه:                               تلفن:                                       نشانی محل کار:                                                                                            

            

 رار داد:قموضوع -2ماده    

و آموزشگاه و اقدامات موثر جهت انتقال مطالب درسی و انجام و کتاب کار  و جزوه درسی مصوب وزارت آموزش و پرورشعبارت است از تدریس کامل کتاب 

 کامل فرآیند یاددهی و یادگیری در جهت موفقیت کامل دانش آموز در دروس:

 روزهای تدریس پایه نام درس ردیف
ساعت تدریس در 

 هفته

مبلغ حق التدریس به 

 ازای هر ساعت

مبلغ حق التدریس در هر 

 ماه
 توضیحات

1        

2        

3        

 

 مدت و مبلغ قرارداد:-3ماده  

.......... می باشد که در این قرارداد هر ساعت ......... دقیقه و هر جلسه  ..... ماهبمدت  139تا      /     /           139مدت این قرارداد از تاریخ       /     /       

 دقیقه محاسبه شده است .

طبق  نحوه خدمت همکار مورد تایید مدرسه نباشد چنانچه: هشتاد و نه روز از ابتدای مدت قرارداد جنبه آزمایشی داشته و در حین و یا پایان مدت مذکور 1-3

 خاتمه داده خواهد شد. دمقررات کار به این قراردا

 ... ساعت درهفته ..................................ریال می باشد که بر اساس قانون کار شامل حقوق  مبنا )پایه(....ماهانه بر مبنای .... :مبلغ حق التدریس به صورت2-3

مسکن  ..........................ریال و بن خواربار ق ح............................. ریال سایر مزایا ......................ریال عائله مندی........................... ریال  و 

 مالیات و. . . (در پایان هر ماه پرداخت می گردد.-...............................ریال می باشد که پس ازکسورات قانونی)بیمه

خر قرارداد منوط به انجام کلیه تعهدات از جمله تحویل :پرداخت حق التدریس به صورت ماهانه و به شرط اشتغال انجام می گیرد و حق التدریس یک ماه آ3-3

 .بود خواهد آموزان دانش نمرات لیست تکمیل و تائید اوراق امتحانی

 بر اساس ساعت کارکرد در هفته محاسبه و پرداخت می گردد.وزارت کار و امور اجتماعی :عیدی برابر مصوبه 4-3

همچنین مابه  ؛تعلق می گیرد کار به متعهد  و مواردی که طبق قانون 3-2 بندمی باشد و همه موارد مذکور در  و مزایا:مبنای محاسبه حق سنوات حقوق 5-3

 .مطالبه نماید آن را طور جداگانهنامبرده نمی تواند به  ، گردیدهدر میزان حق التدریس منظور که سال جدید شمسی  التفاوت افزایش سه ماهه

براساس ساعت کار بیمه خواهد شد. ساعت بیمه و میزان پرداخت سنوات و عیدی کارکنان حق التدریس بر بیمه درمانی باشد در صورتی که متعهد فاقد  -6-3

 .ساعت کار در هفته محاسبه و پرداخت میگردد  44مبنای 

 

 

 باسمه تعالی

 )ره( محالتی شهیدموسسه فرهنگی آموزشی 

 .......................... /مجتمع آموزشی واحد آموزشی

 ()مدت محدود حق التدریس همکاری موقتقرار داد 

 9          -9          سال تحصیلی 
 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 3نمون برگ 



 

 سایر شرایط-4ماده 

از طرف هیات دولت و ....،مدرسه تعطیل گردد،دبیر موظف است در  موردیرش برف،قطع برق،تعطیلی های :چناچه بنا به هر دلیلی از جمله آلودگی هوا، با1-4

 این صورت از ساعت حق التدریس وی کسر خواهد شد. غیرکالس جبرانی دایر نماید در مدیراولین فرصت با هماهنگی 

ت مدرسه جهت طرح در گروه آموزشی و :متعهد موظف است بودجه بندی و روش فعالیت خود )طرح درس( را قبل از شروع سال تحصیلی به مدیری2-4

 رعایت در طول سال ارائه نماید.

 :متعهد نمی تواند تعهدات موضوع این قرارداد را که صرفا بر عهده وی می باشد کلی و جزئی به دیگری واگذار کند.3-4

های آموزشی،پرورشی،اداری،انضباطی در چارچوب مقررات و قوانین آموزش و پرورش و موسسه فرهنگی آموزشی شهرک  :رعایت کلیه دستورالعمل4-4

در حد الگوی مناسب برای دانش آموزان در همکار ه پوشش و آراستگی یژمحالتی بر متعهد الزامی است.در ضمن رعایت شئونات مورد انتظار آموزشگاه به و

 ست.طول مدت همکاری ضروری ا

مکلف است :چنانچه دبیر به دالیل موجه از حضور در بعضی جلسات درس معذور باشد هماهنگی معلم جایگزین پس از اطالع به مدیر به عهده دبیر بوده و 5-4

 جلسات تشکیل نشده را به نحو مقتضی جبران نماید. مدیربا هماهنگی 

و اعمال تصمیماتی است که شورا اخذ می  مدرسه:در صورت تاخیر در ورود،تعجیل در خروج و غیبت کسر حقوق و در صورت تکرار موجب طرح در شورای 6-4

 مدرسه می باشد.مدیر نماید در ضمن اینکه دبیر موظف به تشکیل کالسهای جبرانی با هماهنگی 

 باشد معادل تعداد جلسات از حقوق ماهانه کسر شده و به همکار جایگزین پرداخت می شود. در صورتی که همکار در کالس حضور نداشته:7-4

 ردد حق التدریس به دبیر تعلق می گیرد.گبه ساعاتی که دبیر حضور دارد ولیکن به عللی  خارج از اراده و بدون اطالع قبلی کالس تشکیل ن:8-4

شکیل کالس در خارج از ساعات موظف این قرارداد حق التدریس  وی برابر ضوابط پرداخت :در صورت تشخیص شورای آموزشی مبنی بر ضرورت ت9-4

 خواهد شد.

 .:در صورتی که دبیر قرارداد را یک طرفه فسخ نماید و مدرسه از این بابت متضرر شود دبیر متعهد می گردد که خسارت وارده را جبران نماید10-4

ردن ضوابط اداره آموزش و پرورش یا انجام اعمال خالف مقررات آموزشی و پرورشی و یا نداشتن و یا کسب نک:در صورت عدم رعایت شئونات اسالمی 11-4

قانون کار به طور یک جانبه قرارداد فسخ می گردد بدیهی است در این صورت متعهد  27یا عدم رضایت از عملکرد متعهد با استناد به ماده مجوز گزینش و 

 مطالبه ای نسبت به مانده قرارداد داشته باشد.نمی تواند هیچ گونه 

     آنچه در این قرارداد ذکر نشده است ولیکن عرفا از توابع قرارداد به حساب می آید مشمول این قرارداد می باشد. -1تبصره   

 ز است از مبلغ قرار داد کسر نماید.اگر متعهد وظیفه خود را طبق شرح وظایف پیوست  نتواند درحد انتظار انجام دهد آموزشگاه مجا-2 تبصره 

:شرکت در جلسات گروههای آموزشی از وظایف دبیران محسوب و در صورت عدم شرکت در جلسات بدون هماهنگی حق التدریس از همکار کسر خواهد 12-4

 شد.

 الزامی است. تربیتی تدارک می بیند-:حضور در دوره های دانش افزایی که مدرسه/موسسه جهت ارتقای سطح آموزشی13-4

چنانچه ادامه اشتغال منوط به گذراندن دوره آموزش و ارائه گواهی باشد بدیهی  است  که آن از جمله  شروط تداوم  آموزش و پرورش:طبق اطالعیه 14-4

 قرارداد خواهد بود.

 این قرارداد به هیچ عنوان جنبه استخدامی ندارد.-15-4
 

 .تقدیم می شودپیوست  به جهت رویت و اجرامدون شرح وظایف و  انتظارات خاص مدیر-5ماده 
 

 

 :به هنگام انعقاد قرارداد متعهد می گردم مدارک ذیل شامل-6ماده 

تمام تصویر  -5 حکم بازنشستگی تصویر آخرین حکم حقوقی-4تصویر مدرک تحصیلی  -3دو قطعه عکس -2 و بودجه بندی ساالنه طرح درس -1

تصویر صفحه اول از دفترچه بیمه را  -8تائیدیه گزینش -7 )برای آقایان(تصویر کارت پایان خدمت-6 پشت و رو  شناسنامه و کارت ملیصفحات 

 تحویل نمایم.

شروع تاریخ از  ، نهایی و هو پس از تایید مدیر مجتمع و موسسنسخه تهیه و تدوین گردیده  2صفحه و  2تبصره در  2بند و  21ماده  6این قرارداد در 

اینجانب.........................................مفاد این قرارداد و شرح وظایف پیوست و مقررات داخلی و انتظارات آموزشی و و است ا برای طرفین الزم االجر قرارداد

 تربیتی را به دقت مطالعه نموده و ضمن قبول کلیه موارد،اجرای مفاد آن را تعهد می نمایم.
       

 متعهد
................................... 

 تاریخ و امضاء

 .…………………مدیر دوره 

................................... 

 تاریخ و امضاء

 

 مدیر عامل موسسه 

…………………………….. 

 تاریخ و امضاء

 


