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با آگاهی کامل از قوانین و مقررات مرتبط با امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی که به شرح ذیل در دوره تربیت مدرس
آشنایی با نظام علمی کاربردی برای متقاضیان ارائه گردید؛ متعهد میگردم؛ در صورت تائید دانشگاه و اخذ کد مدرسی نسبت
رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه اهتمام ورزیده و در صورت ارتکاب تخلف از سوی اینجانب ،دانشگاه اختیار دارد طبق
مقررات و ضوابط خود ،تصمیم الزم را در مورد اینجانب اتخاذ نماید .همچنین اینجانب با اطالع کامل از این موضوع که اعطای کد
مدرسی صرفاً به منزله مجوزی جهت ه مکاری با مراکز آموزش علمی کاربردی در قالب قرارداد پاره وقت حق التدریس (در صورت
حصول توافق با مراکز آموزش) میباشد و هیچگونه تعهد استخدامی برای دانشگاه ایجاد نمینماید ،فرم را امضاء نموده و در آینده
نیز اعتراضی به این موضوع نخواهم داشت.
اهم موارد ارائه شده در دوره تربیت مدرس آشنایی با نظام علمی کاربردی :
 – 1سقف مجاز تعداد واحد تدریس در هر ترم 31( .ساعت در هفته که با هماهنگی و تائید واحد استان تا  42ساعت قابل افزایش
است)
 – 2تدریس دروس مرتبط با رشته تحصیلی (مدرسان آموزشی) و یا دروس اختصاص داده شده از سوی هیات ممیزه دانشگاه
(مدرسان خبره  /تجربی).
 – 3برگزاری کلیه جلسات کالس ،مطابق با تقویم آموزشی اعالم شده.
 – 4لزوم تدریس دروس مطابق با سرفصل برنامه مصوب دانشگاه و پوشش کامل سرفصل در طول جلسات هر ترم تحصیلی.
 – 5حفظ سواالت امتحانی و تسلیم آن صرفاً به مراجع ذیصالح در مرکز آموزش.
 – 6حفظ اوراق امتحانی و اعالم نمرات در موعد مقرر .همچنین تحویل اوراق امتحانی به مراجع ذیصالح در مرکز آموزش پس از
تصحیح و اعالم نمرات.

 – 7حفظ و نگهداری از کلیه رمزهای کاربری خود و خودداری از در اختیار قرار دادن آن به سایر افراد.
 – 8مجاز بودن تدریس صرفاً در استانی که به عنوان محل سکونت مدرس در سامانه آموزشی ثبت شده و از آن استان کد مدرسی
اخذ شده است .با استثناء مدرسانی که کد مدرسی خود را از یکی از استانهای البرز و تهران دریافت نمودهاند ،که کد مدرسی آنها
مجوز تدریس در استان دیگر (تهران یا البرز) نیز میباشد.
 – 9مجاز نبودن حضور سر کالسی که در سامانه آموزشی بنام مدرس دیگری تعریف شده ،همچنین جلوگیری از سوء استفاده
مرکز آموزش از کد مدرسی ،جهت حضور مدرس دیگری در سر کالس.
 – 11مجاز نبودن تدریس در کالس هایی که در سامانه آموزشی دانشگاه تائید نشده است.
 – 11غیر فعال شدن کد مدرسی مدرسان ،در صورت عدم همکاری با مراکز آموزش علمی کاربردی به مدت  2ترم تحصیلی
متوالی ( 4سال).
 - 12ممنوع بودن تدریس و تحصیل همزمان در دانشگاه جامع علمی کاربردی.
 –13اگاهی از قوانین و مقررات آموزشی با توجه به حضور در دورههای تربیت مدرس آشنایی با نظام علمی کاربردی و روشها
و فنون تدریس.
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این برگه می بایست در پایان دوره تربیت مدرس توسط کلیه متقاضیان تدریس تکمیل گردد و صدور کد مدرسی منوط به تکمیل این فرم است.

