به نام خدا
دانشگاه علوم پسشکي شهيد بهشتي
دانشکده پرستاري و مامايي – اداره آموزش

گزدش کبر اهَر حق التدریس

تنظین فرم حق التدریس اسبتید
دریبفت لیست

دریبفت لیست

حق التدریس اسبتید

حق التدریس اسبتید

اس ٍاحد بزًبهِ ریشی

اس هدیزاى گزٍُ ّبی آهَسشی

کپی کزدى یک سزی اس لیست ّبی هزبَطِ جْت ببیگبًی

تْیِ ٍ ارسبل ًبهِ بِ هعبًٍت آهَسشی بزای گزفتي هجَس پزداخت حق التدریس

فزستبدى ًبهِ هذکَرّوزاُ بب اصل فزم حق التدریس بِ هعبًٍت آهَسشی داًشگبُ

پس اس دریبفت هجَس پزداخت اس هعبًٍت آهَسشی داًشگبُ ،توبس بب اسبتید جْت گزفتي هدارک سیز:
-

آخزیي حکن حقَقی استبد

-

کپی کبرت هلی اس اسبتیدی کِ هشغَل بِ تحصیل ّستٌد

-

کپی گَاّی ًبهِ تزبیت بدًی ( بزای هزبیبى تزبیت بدًی)

-

کپی گَاّی ًبهِ گزٍُ هعبرف ( بزای اسبتید گزٍُ هعبرف )

ٍارد کزدى اطالعبت اسبتید در داخل دٍ فزم حق التدریس ( پیَست ) 2 ٍ 1

توبس هجدد بب اسبتید جْت اهضبی فزم ّبی حق التدریس

ثبت اهضبی هسئَل اهَر حق التدریس ،هدیز ادارُ آهَسش ،هعبًٍت

آهَسشی ٍ ،ریبست داًشکدُ رٍی فزم ّب

ارسبل فزم ّب بِ دبیزخبًِ داًشکدُ ،جْت تحَیل هدارک بِ حسببداری
ٍ صدٍر ٍ تحَیل چک بِ استبد

به نام خدا
دانشگاه علوم پسشکي شهيد بهشتي
دانشکده پرستاري و مامايي – اداره آموزش

گزدش کبر اهَر حق التدریس

تنظین فرم هبزاد حق التدریس اعضبی هیئت علوی دانشکده
دریبفت لیست حق التدریس اعضبی ّیئت علوی داًشکدُ
اس هدیزاى گزٍُ ّبی آهَسشی
بز اسبس کبرًبهِ کبری عضَ ّیئت علوی

چک کزدى کبرًبهِ کبری عضَ ّیئت علوی داًشکدُ
ٍ هستٌدات ضویوِ آى

تْیِ ٍ ارسبل ًبهِ بِ هعبًٍت آهَسشی بزای گزفتي هجَس پزداخت حق التدریس

فزستبدى ًبهِ هذکَرّوزاُ بب اصل فزم حق التدریس بِ هعبًٍت آهَسشی داًشگبُ

پس اس دریبفت هجَس پزداخت اس هعبًٍت آهَسشی داًشگبُ ،توبس بب اسبتید جْت گزفتي آخزیي حکن حقَقی

توبس هجدد بب اسبتید جْت اهضبی فزم ّبی حق التدریس

ثبت اهضبی هسئَل اهَر حق التدریس ،هدیز ادارُ آهَسش ،هعبًٍت
آهَسشی ٍ ،ریبست داًشکدُ رٍی فزم ّب

ارسبل فزم ّب بِ دبیزخبًِ داًشکدُ ،جْت تحَیل هدارک بِ حسببداری
ٍ صدٍر ٍ تحَیل چک بِ استبد

پیَست 1

قرار داد حق التدريس

ایي لزار زاز ثیي
ًبهیسُ هیطَزذبًن  /آلبی
زرٍس سیز:
جسٍل زرٍس :
ًبم زرس

ضوبرُ
زرس

زر ًیوسبل

دانشگاه علوم پسشکي و خدمات بهداشتي

تبرید:

درماني شهيد بهشتي (دوره روزانه)

ضوبرُ:

زاًطگبُ علَم پشضکی ٍ ذسهبت ثْساضتی – زرهبًی ضْیس ثْطتی کِ زر ایي لزار زاز هَسسِ
کِ زر ایي لزار زاز هسرس ًبهیسُ هی ضَز ثِ هٌظَر تسریس زرس یب

تعساز ٍاحس
ًظزی

سبل تحصیلی

تعساز ٍاحس
عولی

تعساز
گزٍُ

سبعبت تسریس
عولی زر ّفتِ

سبعبت تسریس
ًظزی زر ّفتِ

همغع ٍ رضتِ
تحصیلی زاًطجَیبى

تعساز
زاًطجَ

زر زاًطکسُ پزستبری ٍ هبهبیی ٍثب ضزایظ سیز هٌعمس هی گززز.

هطرصبت هسرس:
ً -1بم ذبًَازگی:
 -2جٌس هزز :زن  هزز

ًبم :

تبرید تَلس:

ضوبرُ ضٌبسٌبهِ:

ضعجِ:

ضوبرُ حسبة ثبًکی :

 -3آذزیي هسرن تحصیلی :ترصص پشضکی زکتزای علوی زکتزای حزفِ ای  فَق لیسبًس  لیسبًس
زاًطیبر استبزیبر  هزثی پبیِ .............
استبز 
 -4رتجِ علوی
تبرید :
 -5رضتِ تحصیلی :
ٍ -6ضعیت ضغلی :ضبغل  ثبسًطستِ ً بم هَسسِ یب سبسهبى :زاًطگبُ- :
تلفي :
ًطبًی هحل کبر /سکًَت:

ّفتِ) هٌعمس هی گززز.
لغبیت پبیبى تزم ثِ هست(
هبزُ  -1ایي لزار زاز اس تبرید
عولی :
هبزُ  -2هیشاى حك التسریس زر زاًطگبُ ّب ٍ هَسسبت عبلی کطَر اس لزار سبعتی ًظزی:
هی ثبضس کِ زر همبثل اًجبم کبر اس هحل اعتجبرات زاًطکسُ لبثل پززاذت است.
تجصزُ :زستَر پززاذت حك التسریس ایي لزار زاز هٌَط ثِ تحَیل اٍراق کتجی ٍلیست ًوزات اهتحبًی زرٍس تئَری ٍ گَاّی هیشاى
سبعبت تسریس تَسظ زاًطکسُ هذکَر هی ثبضس.
نام و نام خانوادگي مدرس:

نام و نام خانوادگي رئيس دانشکده :

امضاء مدرس:

امضاء:
ثبتَجِ ثِ افشایص ضزیت حمَق اعضبء ّیبت علوی هجلغ ایي لزار زاز اس تبرید
هی ثبضس .
عولی:
رونوشت به  - :اهَر هبلی

 -اهَر حك التسریس

 -زاًطکسُ

اس لزار سبعتی تئَری:

پیَست 2

تبرید………………….

دانشگاه علوم پرشکي و خدمات بهداشتي –درماني شهيد بهشتي

پیَست………………..

دانشکده پرستاري و مامايي

ضوبرُ پزًٍسُ…………...

بسمه تعالی
امور مالی دانشکده پرستاری و مامایی
با سالم
احتزاهبٌ  ،عغف ثِ لزار زاز ضوبرُ
زر ًیوسبل

سبل تحصیلی

هَرخ

ثسیي ٍسیلِ گَاّی هی ضَ ذبًن /آلبی

جوعبٌ ثِ هیشاى  .....................سبعت ًظزی ٍ  .................................سبعت عولی

زر ایي زاًطکسُ تسریس ًوَزُ اًس.
ضوٌبٌ ثب تَجِ ثِ هبزُ  7آئیي ًبهِ تسریس هَلت اس زرس هشثَر عی .........جلسِ  ........سبعتِ ،جوعبٌ ثِ هست ...............سبعت اهتحبى
ثِ عول آهسُ ٍ ریش ًوزات ٍ اٍراق اهتحبًی را تحَیل آهَسش ایي زاًطکسُ ًوَزُ اًس.
لذا همتضی است ًسجت ثِ پززاذت حك التسریس
ثب تَجِ ثِ افشایص ضزیت حمَلی اعضبء ّیئت علوی ثِ هبذذ
 .....................سبعت ًظزی ................... ٍ ،سبعت عولی ذَاّس ثَز .

الساهبت السم ثب هجذٍل فزهبئیس.
اس تبرید

هجلغ لزارزاز حك التسریس اس لزار

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

