باسمهتعالي 

انهميکارشناسيارشد 
اپيان 
رقاردادمشاورهي 
برابر نظر مشاور حقوقي دانشگاه بايد اعضاي هيأت علمي مدعو ،حکم هيأت علمي/استخدامي محل خدمت و کپي صفحه اول دفترچه بيمه خود را ضميمه قرارداد نمايند.

ماده :1اين قرارداد بر اساس ابالغيه شماره

اداره کل آموزش و تحصيالت تکميلي دانشگاه به تاريخ

(تصوير پيوست) فيمابين

جناب آقاي ............................................دارنده مشخصات ماده  1که در اين قرارداد «استاد» ناميده ميشود و آقاي  .......................................رئيس دانشکده:
 ............................................از تاريخ :

ماده:2

تا تاريخ:

منعقد ميگردد.

مشخصات استاد [ :نام خانوادگي .............. :نام .............. :نام پدر .............. :تاريخ تولد  ...............شماره شناسنامه  .................محل صدور  ..................شماره ملي:
 ............................آخرين مدرک تحصيلي  ................................رشته تحصيلي ................................................ :استاددانشيار استاديار پايه...............:

(بر مبناي آخرين حکم

هيأت علمي  /استخدامي ـ پيوست) به نشاني (:محل کار ................................................................................................................ :تلفن .......................... :منزل.......................................... :
 ..........................................................تلفن ................................................. :نشاني الکترونيک .................................... :تلفن همراه )................................................ :و حساب

بانکي "ضرورتاً بانک تجارت" نام شعبه  .............................................. :کد شعبه ................................. :شماره حساب ................................ :نوع حساب] ........................... :

ماده :3موضوع قرارداد :ارائهي مشاورههاي الزم به دانشجو آقاي .............................................در خصوص تدوين پاياننامهي تحصيلي دوره کارشناسي ارشد با
عنوان  ................................................................................................................................................................................................ :طبق مفاد اين قرارداد.

ماده:4

شرح وظايف استاد:

 .1-4ارائهي مشاورههاي الزم به دانشجو در مراحل تدوين پايان نامه.
 .2-4نظارت بر پيشرفت تدوين پاياننامه
4ـ.3دريافت و بررسي گزارشهاي سه ماهه از پيشرفت پاياننامه و تأييد آن بر اساس کاربرگهاي مربوط
4ـ  .4اعالم کفايت علمي پاياننامه و تأييد آن به منظور برگزاري جلسه دفاعيه بر اساس کاربرگهاي مربوط

تعهدات استاد:

ماده :5استاد متعهد است برابر مفاد ماده  4اين قرارداد بر پيشرفت تدوين پاياننامه دانشجو نظارت داشته و هر سه ماه يکبار گزارش پيشرفت کار پاياننامه دانشجو را
تأييد و به آموزش دانشگاه اعالم نمايد .در صورتي که دانشجو از برنامههاي درنظر گرفتهشده کوتاهي يا تخلف نمايد استاد ميبايست موضوع را به صورت
مکتوب در مرحله اول از طريق دانشکده به آموزش دانشگاه اعالم نمايد .و در صورت تکرار و عدم توجه دانشجو به تذکرات مربوط ،استاد ميتواند در صورت
تمايل ،مراتب انصراف خود از ادامهي مشاورهي دانشجو را به آموزش دانشگاه اعالم نمايد .در صورت احراز و اثبات تخلف دانشجو ،دانشگاه اين قرارداد را فسخ
و هزينهي مربوط را به صورت کامل به استاد پرداخت خواهد نمود.
ماده :6چنانچه استاد نسبت به رعايت ماده  5قرارداد توجه ننموده و دفاع دانشجو از زمان در نظر گرفته شده در اين قرارداد فراتر رود استاد ملزم است بدون هيچگونه
اعتراضي و بر اساس مفاد اين قرارداد تا اتمام مراحل تدوين و دفاع از پاياننامه توسط دانشجو به مفاد اين قرارداد پايبند باشد .در صورت استنکاف استاد از تعهد
به اين ماده وي ملزم است نسبت به بازپرداخت تمامي وجوه دريافتي به دانشگاه و خسارات وارده اقدام نمايد.
ماده :7رعايت آييننامهها و دستورالعملهاي مرتبط با مسئوليت محوله توسط استاد الزامآور است .اين آييننامهها به عنوان مکمل قرارداد لحاظ ميشود.
ماده :8شرکت در جلساتي که عنداللزوم از طرف دانشکده در ارتباط با موضوع اين قرارداد تشکيل ميشود الزامي و جزو وظايف استاد محسوب ميشود.
ماده :9برگزاري جلسه دفاعيه منوط به تأييد کفايت علمي پاياننامه توسط استاد داور منتخب دانشکده خواهد بود.
ماده :11استاد نميتواند تا قبل از اتمام موضوع اين قرارداد از ادامهي کار انصراف داده و از مسئوليت مربوط تخلف نمايد .در غير اينصورت استاد ملزم به پرداخت تمامي
حقوق دريافت شده بوده و در صورت بروز هر گونه خسارت ،دانشگاه مجاز به مطالبه خسارت وارده خواهد بود.
ماده :11استاد نميتواند تعهدات مندرج در اين قرارداد را کالً يا جزئاً به غير واگذار کند.
رئيس دانشکده
امضاء ـ تاريخ

استاد
امضاء ـ تاريخ

1

باسمهتعالي 

انهميکارشناسيارشد 
اپيان 
رقاردادمشاورهي 
برابر نظر مشاور حقوقي دانشگاه بايد اعضاي هيأت علمي مدعو ،حکم هيأت علمي/استخدامي محل خدمت و کپي صفحه اول دفترچه بيمه خود را ضميمه قرارداد نمايند.

تعهدات و اختيارات دانشگاه:

ماده :12حقالزحمهي استاد مشاور پاياننامهي کارشناسيارشد طبق مرتبه و پايه مندرج در بند ج ماده 1اين قرارداد و مسئوليت محوله ،مجموعاً به ميزان  11ساعت
حقالتدريس (معادل  1/5واحد آموزشي) («از قرار هر ساعت به عدد  ........... ..........ريال ـ «به حروف  ............... ............... ............ريال» ) مجموعاً ............
 ............... ...............ريال که در دو مرحله به اين ترتيب پرداخت خواهد شد %55( :حقالزحمه  ......................... ............ريال پس از عقد قرارداد و %55
باقيمانده حقالزحمه  ...........................ريال پس از برگزاري جلسه دفاعيه و دريافت مدارک مثبته از سوي دانشکده )" .چنانچه مسئوليت مشاورهي پاياننامه به
بيش از يک استاد سپرده شود ،حقالزحمهي مزبور به تعداد اساتيد به صورت مساوي تقسيم و پرداخت خواهد شد".
ماده :13در صورتيکه پس از عقد قرارداد و در محدودهي زماني عقد قرارداد از استاد بنابر تشخيص دانشکده ،وظايفي فراتر از مندرجات اين قرارداد درخواست شود
حسب نوع وظيفهي محوله با اعالم دانشکده قرارداد متمم و يا برابر مقررات مربوط حق الزحمهي جداگانه پرداخت خواهد شد.
ماده :14تمامي پرداختها پس از ارسال گزارشها و مستندات مربوط از دانشکده به دفتر با انجام کسورات قانوني توسط معاونت اداري و مالي دانشگاه به شماره حساب
اعالم شده در اين قرارداد واريز ميشود.
ماده :15تمامي مکاتبات مربوط به اين قرارداد که در صورت عدم امکان ابالغ به استاد در محل دانشگاه به هريک از نشانيهاي مذکور در ماده  1اين قرارداد تحويل يا
به صورت الکترونيکي به نشاني پست الکترونيکي اعالم شده ارسال گردد ابالغ شده تلقي ميشود.
ماده :16دانشگاه در صورت تشخيص عدم توانايي استاد براي ادامه همکاري در مواردي مانند مسافرت يا بيماري طوالني و غيره و يا احراز عدم صالحيت مي تواند با
اطالع قبلي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
ماده :17تمامي حقوق مادي و معنوي مربوط به پاياننامه که با نظارت استاد تدوين و از قِبَل اين قرارداد ايجاد ميشود براي دانشگاه امام صادق ( )محفوظ خواهد
بود.
ماده :18در صورت بروز اختالف در اجراء اين قرارداد يا تفسير مواد آن در ابتدا سعي ميشود تا با بررسي حضوري طرفين قرارداد نسبت به رفع اختالف اقدام شود در غير
اين صورت ،نظر معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه قطعي تلقي خواهد شد.
ماده :19اين قرارداد در نوزده ماده و در دو صفحه و در سه نسخه که هر يک از نسخ در حکم واحد ميباشد فيمابين آقاي

دارنده مشخصات ماده 2

«به عنوان استاد » و رئيس دانشکده  ...........................از تاريخ 11 /........ / ......:لغايت 11 /........ /......:برقرار و امضاء آن به منزله پذيرش تمامي مفاد
نوزدهگانه آن بوده و پس از تأييد معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه به نمايندگي از دانشگاه امامصادق( )از تاريخ  11 / .... / .....الزماالجراء
است.
رئيس دانشکده
امضاء ـ تاريخ

استاد
امضاء ـ تاريخ
دفتر امور هيأت علمي و اساتيد :مراتب عقد قرارداد تأييد ميشود نسبت به اجراي آن برابر مقررات اقدام شود.

معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه
امضاء ـ تاريخ

2

