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   با دانشگاه علوم پزشکی شیراز بازنشسته همکاري اعضاي هیئت علمیتفاهم نامه
  : موضوع تفاهم نامه

 پژوهـشی عـضو هیئـت علمـی بازنشـسته      – این تفاهم نامه به منظور برقراري مجـدد و تـداوم همکـاري آموزشـی               -1بند
در این قرارداد دانشگاه علـوم پزشـکی   . دانشگاه در بخش هاي علوم پایه و بالینی با شرایط مشخص شده منعقد می گردد       
  .شیراز به اختصار دانشگاه و عضو هیئت علمی به اختصار مدرس نامیده می شوند

  :مشخصات طرفین تفاهم نامه
   ایــن تفــاهم نامــه بــین آقــاي دکتــر محمــد هــادي ایمانیــه رئــیس دانــشگاه علــوم پزشــکی شــیراز              :2بنــد 

ــنامه ............... فرزنــــد .................... .....................دکتــــرخــــانم / آقــــاي و    داراي....................  شــــماره شناســ
ــدرك ــته  ........ .. ........... تحــصیلی م ــه  ........................... در رش ــا مرتب ــه   .......................... ب ــد ب ــار مفی ــابقه ک   و س

  .بعنوان مدرس ................. زنشسته در سال سال، با........................... میزان 
  : تعهدات دانشگاه 

 پرداخت ماهیانه حقوق و مزایاي مدرس براساس گزارش کار ماهانـه از طـرف دانـشکده مربوطـه و مطـابق قـرارداد                -3بند  
  .منعقده
  .اساس مفاد قرارداد تأمین امکانات و تسهیالت و فضاي فیزیکی و اداري الزم براي ایفاي وظایف مدرس بر-4بند
 پرداخت حق التدریس براي فعالیت هاي معادل سازي شده بیش از واحد موظف براساس مفاد این قرارداد تا سـقف         - 5بند
  . واحد در هر نیمسال تحصیلی بر مبناي ارقام و مفاد آخرین حکم بازنشستگی مدرس 10
  .ت براساس قرارداد استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی در طول یک سال خدم-6بند

  : تعهدات مدرس
ــد  ــتی          :7بن ــشاوره، سرپرس ــایی، م ــدریس، راهنم ــه ت ــی از جمل ــت علم ــضاء هیئ ــت اع ــا فعالی ــرتبط ب ــایف م ــام وظ    انج

براساس نیاز گروه به تشخیص مدیر گروه و تائیـد معـاون آموزشـی    ... پروژه ها و پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري و   
  . معادل در هر نیمسال تحصیلی  واحد10دانشکده تا سقف

 اسـتخدامی مطـابق   – ساعت در هفته و رعایت مقـررات اداري  40 رعایت مقررات مربوط به حضور فیزیکی به مدت          :8بند  
  آئین نامه هاي مربوط به اعضاء هیئت علمی تمام وقت 

   مــازاد بــر واحــد مــوظفی در صــورت نیــاز گــروه بــه شــکل 6 همکــاري بــا گــروه در انجــام وظــائف موضــوع بنــد  :9بنــد
  . حق التدریس تا سقف ده واحد معادل 

  : تعهدات خاص
 مدرس متعهد می گردد پیگیري الزم جهت تصویب و تأسیس مقاطع تحصیلی جدید را بنحوي انجام دهد که امکان   :10بند  

  .ین مقطع و رشته از مهرماه آن سال فراهم گرددپذیرش دانشجو در ا
 سـال  3 در صورت راه اندازي مقاطع جدید ، مدرس متعهد می گردد کـه در صـورت نیـاز گـروه حـداقل بـه مـدت              :11بند  

  .همکاري خود را در انجام امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان آن دوره ادامه دهد
  : سایر شرایط

 هر ماه گـواهی اشـتغال بـه خـدمت خـود را از مـدیر گـروه دریافـت نمـوده و بـه معاونـت             مدرس ملزم است که در    :12بند  
  .آموزشی دانشکده جهت اعالم به معاونت آموزشی دانشگاه ارائه نماید
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  : شرایط فسخ قرارداد
خـود را   در طول مدت اعتبار قرارداد در صورتیکه مدرس مایل به فسخ قرارداد باشد باید شش ماه قبـل درخواسـت            :13بند  

  .کتباً به دانشگاه اعالم نماید و موظف است وظائف محوله خود را در نیمسال تحصیلی مربوطه به اتمام برساند 
صورت به  فسخ قرارداد از سوي دانشگاه با اعالم نظر گروه و تائید معاون آموزشی دانشکده و اعالم کتبی به مدرس :14بند  

  .یک طرفه امکان پذیر می باشد
  :ادمدت قرارد

  .          اعتبار دارد    لغایت     این قرارداد از زمان امضاء طرفین به مدت یکسال از تاریخ   :15بند 
  :تمدید قرارداد

تمدیـد قـرارداد پـس از    .  در صورت اعالم نیاز گروه و موافقت مدرس و دانشگاه قرارداد قابل تمدیـد خواهـد بـود               :16بند  
  ایـن قـرارداد در  .  مناسب امور مربوط به راه اندازي دوره هـاي جدیـد خواهـد بـود        امضاي آن در سال اول منوط به پیشرفت       

  . نسخه که حکم واحد را دارند تهیه و به امضاي طرفین رسیده و از زمان امضاء طرفین معتبر است4 
 ریـال از اعتبـارات    رس در صورت گـزارش کـارکرد بـه مبلـغ                               پرداخت ماهیانه حقوق و مزایاي مد      :17بند  

  .دانشگاه پرداخت می شود
  

  : نام ونام خانوادگی مدرس            معاون آموزشیمحمدمهدي ثاقب دکتر 
  

     امضاء                  امضاء
  

  :   تاریخ                  :تاریخ
  

   مدیرگروه                   رئیس دانشکده
  

     امضاء                  امضاء
  

 :   تاریخ                  :تاریخ
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