
 

 
 

 

 

 موسسه فرهنگی هنری حامی هنر مانا برگزاری دوره آموزشی در  تفاهم نامه همکاری

 

 مدرس نامیده مه  تفاهم نامهکه در این    ........................................ نامیده مه شسود   قاا/  اانم ................   موسسهسه  تفاهم نامهکه در این    موسسهسه مامه ه م مانابین  ما    تفاهم نامهاین  

 گمدد: شمایط زیم م عقد مه  طبق  موسههزیمساات در به صورت مجاز/   مضور/  .................................با نام ...... .............................................رشته ه م/ در    شسود   به م ظور تدریس

 ........................ ....... .......... :  در  زارت علوم  تدریس   کد   ... ............... ...... .................... تاریخ تولد :    .................................شماره مله: .........     ............................... ...............................................نام   نام اانوادگه:    مشخصات مدرس:

 ............... ............ ........ کد پهته: .............. ............................................................................................................................  ......... نشانه:..............: ........ ثابتتلفن    ...............................: ........ هتلفن همما

  ......................... .......... ..................................................................... : ......)مهاب مزبور(  .......... شماره شبا................ ........................................................... )بانک مله به نام مدرس(: ......  کارتشماره  

 .......................................  .................... ................ :  ااذ مدرک تحصیله  دانشگاه محل........  ...... ....... ...................................................................... رشته تحصیله:     ................................. ............ ................................................    قامین مدرک تحصیله:

 

  .................. ...........  .............................    ............................. د ره ها/ ر زانه   هفتگه   ماهیانه در تاریخ ها/    صورت ه  شامل ..................... جلهه ....................... ساعته ب   د ره  مشخصات دوره:

 ،   مه باشد  ...............................  ...............................    ...............................   ...............................    ...............................    ...............................     ...............................    ...............................    ...............................

 نفم مه باشد، زبان د ره : ...........................................  .......... دانشجو .........  بمد نصامداکثم   ...... .......دانشجو ..... بمد نصا مداال  ......... تومان......................  نفممبلغ د ره به ازا/ هم 

    نشم  بالگه    یمگول،      ... ، ساات تیزر.. .......تعداد .. . ، ارسال پیام  اتس قپ.. ........ . طمامه پوستم     ، تبلیغات ای هتاگمامه     ، ارسال پیامک تعداد .... خدمات مورد نیاز:

 شرح خدمات بیشتر:
 تصویم کارت مله ، تصویم مدرک تحصیله م درج در فمم باال ، مدارک   مهت دات مورد استفاده در د ره     مدارک مورد نیاز در این تفاهم نامه: 

 ساعت تدریس اواهد بود.   .................. . ...... گمدد که جمعا  مهم عقد   قموزشه  د رهبه مدت یک   ................................................ .................. لغایت   ........................ ................... .................. از تاریخ    تفاهم نامه این    :1ماده  

 ( %20)تعدات نفمات ضمب در مبلغ د ره م ها/    .اواهد بود  ، طبق جد ل مشخصات د رهمبلغ کل دریافته    % 80توافقات اطعه صورت گمفته  با توجه به   زممه مدرسمیزان مق ال  :2ماده  

باشد   در صورت   امتیاز از سو/ دانش پذیمان مهدرصد   70  یافت مداال پمداات مق الزممه به مدرس م وط به در  ، انتها/ د رهطمح ارزشیابه اساتید در با توجه به اعمال  :1 تبصره

 مفاد ب د د  به دانش پذیمان عودت مه گمدد   به مدرس مبلغه پمداات نمه گمدد. ،عدم دریافت امتیاز کافه

تومان به ازا/ هم ساعت نهبت به مجموع   99.000بما/ بمگزار/ د ره ها/ مجاز/ موظف به پمداات   موسههدر    سم رها/ هایبمید itمدرس به ازا/ استفاده از زیمساات  :3ماده  

 ساعات تدریس در زمان عقد امارداد مه باشد. 

)مته یک    / د رهدر صورت اجما البته  عودت داده مه شود    به مدرس  صورت کامل  ه  در صورت به مد نصاب نمسیدن نفمات ثبت نامه کالس، ب   3  مادهمبلغ م درج در    :2  تبصره

 جلهه( غیم اابل عودت مه باشد. 

 مبلغ تفاهم نامه فوق در انتها/ د ره به مهاب مشخص شده در فمم مشخصات مدرس پمداات   رسید به ایشان تحویل مه گمدد.  :3تبصره 

 : تعهدات مدرس :  4ماده 

)مجاز/:  بما/ تدریس مضور یافته    استتایید شده    موسهه  از سو/  تعیین    ایشانکه از طمف    جد ل فوقم درج در    موظف است طبق بمنامه  تفاهم نامهبه موجب این    مدرس  الف(

   .ارائه نماید موسهه به  امد قموزش کار/   ر ز  2ظمف مداکثم کالس را  ضبط شده از هم جلهه فایل  اتمام  پس از  یا مضور/: مضور در محل کالس( قنالین مضور در کالس 

 (سایت)قموزش کامل   نمم افزار ها/ مورد نیاز در پمتال قموزش کهم اواهد شد.  د رهالتدریس مبلغ مقاز کل  %5، به ازا/ هم ر ز دیمکمد فایل کالس  مواع در صورت عدم تحویل به  
، جلهات تشکیل نشده   موسهه   هماه گه ها/ الزم در چ انچه بعضه از جلهات درس به علل غیم موجه یا عدم مضور مدرس تشکیل نشود، مدرس موظف است با اطالع ابله  ب(

 ت اواهد شد.  پمدااساعت قموزش از مق التدریس  % 75گونه جلهات جبمانه فقط را به نحو مقتضه جبمان نماید اابل ذکم است که بما/ این
تواند با توافق مدرس  مه  موسهه/ مدرس   بد ن اطالع ابله  / بما/ جبمان جلهات تشکیل نشده  در صورت مضور مدرس   عدم تشکیل جلهات درس به علله اارج از اراده  ج(

 .  دبه بمگزار/ جلهات جبمانه اادام نمای   موسهه  معا نت قموزشه 
 تواند تعهدات م درج در این ماده را بطور کله یا جزیه به غیم  اگذار نماید.  مدرس نمه (د
 شود.  محهوب مه مدرس  شود اجبار/   جز   ظایفتشکیل مه تفاهم نامهموضوع این  رشته ه م/ تدریس در ارتباط با  موسههشمکت در جلهاته که ع دالز م از طمف  (ه

گیمد    امار نمه  موسهه عضویت در موات داشته   در هیچ مورد مب ا/ استخدام یا   مشارکت مشا ره ا/ کوتاه مدت همکار/ ج به  تفاهم نامه طبق این  موسهه تدریس در  :5ماده  
 باشد.  نمه  موسههدر گونه سمت موید هیچ تفاهم نامهتدریس طبق این 

 را فهخ نماید.  تفاهم نامه، این ر زه 10تواند در صورت صالمدید   با اطالع ابله مه موسهه :6  ماده
    تایید اطالعات ایشان توسط تیم کارش اسه ، تفاهم نامه فوق م عقد مه  موسههپس از ارسال دراواست همکار/ توسط مدرس در پمتال قموزش سایت  شرح روش اجرا : : 7 ماده

، فمااوان  ) به پیوست این تفاهم نامه (    مه نماید  موسههل  امد قموزش  یمهت دات مورد نیاز ) اطالعات شخصه   اطالعات مورد استفاده در د ره ( را تحو گمدد   مدرس مدارک    
دن به مد نصاب مداال تعداد دانشجو ، اطالعات  در صورت رسی به اطالع مدرس مه رسد،  ر ز مانده به شم ع د ره    3نهایه  صورت مه پذیمد   نتیجه  ت ب ا به دراواست مدرس    تبلیغا

الزم را انجام مه ده د ، در    مگمدد   ایشان نهبت به استفاده بهی ه   مفظ اطالعات مذکور اادا   مه  اطالعات  ر د به کالس به مدرس ارائهدانشجویان به مدرس تحویل   همچ ین  
  پس از پایان هم کالس فایل ضبط شده از کالس را طبق  (  ، جد ل د ره ها  ) از م و/ قموزش   ارد کالس شده    ایشان توسط اطالعات  ر د سمپمست کالس  ،زمان بمگزار/ کالس

صورت مه پذیمد   در  مجاز/  نظم س جه  از ه مجویان  ر ز کار/    5، پس از پایان د ره مداکثم طه  ده د  امار مه  موسههقموزش ها/ موجود در پمتال در ااتیار  امد قموزش در  
 به مهاب مدرس  اریز مه گمدد.  2مبلغ تفاهم نامه در ب د  ،تائید د ره صورت

 باشد.  در د  نهخه ت ظیم   هم د  نهخه دارا/ اعتبار یکهان مهتبصمه  3ب د      8با   تفاهم نامهاین   :8  ماده
 امضا مدرس نام و                                                                                                                                                         موسسهواحد آموزش سرپرست 


