
 

 
 

 

 

مبنایی قرارداد کار :اولماده   

( قانون كار جمهوري اسالمي افغانستان میان موسسه تحصیالت عالي خصوصي ناصر خسرو كه چهاردهمسیزدهم و اين قرارداد به موجب ماده )

كه گردد. منعقد مي ماده قرار ذيل  در پنچ شود( نامیده مياستادبه اختصار ) كه(                 ) و آقاي ن قرارداد به اختصار )موسسه(در اي

 در ماده دوم اين قرارداد آمده است. مشخصات كامل موسسه و  استاد

 ماده دوم:

موسسهشهرت   

 تاريخ صدور موقعیت موسسه آمرصالحیت دار شماره تلفن ايمیل آدرس
نمبر 

 جواز
 اسم اداره

Nasirkhosraw@yahoo.com 0779651800 والت دايکندينیلي، مركز  رئیس موسسه  14/2/1390 ناصر خسروعالي الت یموسسه تحص 43   

 

 

 

 محل عکس

استاد شهرت   

 نام و تخلص نام پدر سال تولد محل تولد سکونت اصلي سکونت فعلي جنس حالت مدني

 مجرد متاهل
       

  

ثبت شماره محل صدور نمبر تماس ايمیل آدرس  نمبر تذكره تابعیت صفحه جلد 

       

  آخرین درجه تحصیلی

 درجه تحصیل مرجع تحصلي رشته تحصیلي سال شمولیت سال فراغت درصدي نمرات نوعیت تحصیل

       

 ماده سوم:

 نوعیت قرارداد

شرايط 

 ازدياد مزد

مبلغ قابل پرداخت به آفغاني در هر 

دقیقه 90 مدت ساعت درسي به  

 تاريخ آغاز و ختم قرارداد

 عنوان وظیفه
محل اجرايي 

 وظیفه
 نوع قرار داد

 از الي

در صورت 

لزوم ديد 

 موسسه

 روز ماه سال روز ماه سال مضامین

 

نیلي، مركز واليت 

 دايکندي
 

 ماستر لسانس
 تخصصي

 400 325    الی ختم سمستر خزانی

 عمومي ماستر لسانس

 وزارت تحصیالت عالي جمهوري اسالمي افغانستان

موسسات تحصیالت عالي خصوصيپوهنتونها و رياست   

ناصر خسروخصوصي موسسه تحصیالت عالي   

  علمي و تدريسي معاونت

تدريس اساتید قرارداد  
  /         /         تاریخ:   

 شماره: ................

18فرم شماره   



300 350 

 

 ماده چهارم:

 

 م: شرایط کارپنجماده 

 ق التدريس، رخصتي ندارد و در صورتیکه مجبور به مسافرت و يا هرگونه غیبت اجباري شود موظف به جبران دروس استاد ح

 باشد.دوره غیر حاضري خويش مي

  كسر و خالص پرداختي  استادمربوط به تامین اجتماعي و ساير كسورات قانوني از دريافتي ماهانه مالیات بر حقوق و مزايا و كسور

 پرداخت خواهد شد.  استادوسسه به از طرف م

 شود.تدريس كرده نميكه را ترک كند، مستحق حق الزحمه مدت ظیفه اش رتیکه استاد بدون اطالع قبلي ودر صو 

  نین و مقررات مربوطه خواهد بود.شد بر اساس قانون كار و ساير قواباه در اين قرارداد پیش بیني نشده مواردي ك 

  استاد  كه يك نسخه نزد موسسه، يك نسخه نزدو به امضاء طرفین مي رسد.نسخه تنظیم  سهدر و ماده  طي پنج اين قرارداد، 

   .خواهد شدداده توسط موسسه به وزارت تحصیالت عالي تحويل سوم آن نسخه 

 

 رياست امضاء                                معاونت مالي واداري              امضاء                                           ء استادامضا         

استادمکلفیت های موسسه و   

 موسسه استاد

باشد:مکلف به رعايت امور ذيل مياستاد   

اجرا  موسسه را رعايت واساس نامه ، استاد مکلف است در چارچوب قانون. 1

وي محول شده اند، ه به هاي درسي را كسر فصل است استاد مکلف. 2. كند

 کلف است در ساعت. استاد م3 موسسه تطبیق كند. هايمطابق طرزالعمل

استه گونه تاخیر و غیبت ناخو مقرر اداري، در محل تدريس حاضر شود و هر

 .4پوهنحي برساند رياست به آگاهي مديريت استادان و محصالن و يا  را

الحیت صاين قرار داد از موجه دانستن مواد مندرج در بند سوم ماده چهارم 

لسه ر يك مضمون سه جدر صورتیکه استاد د .5 .باشدده ميريس دانشک

. 6گردد. غیابت داشته باشد مضون نامبرده به كسي ديگر واگذار مي

و جلسه دقیقه وقت ساعت درسي را در سه  25درصورتیکه استاد به مدت 

ده به ياده شساعت حق التدريس  درصد 50مبلغ به  ،تلف نمايدباالتر از آن 

 شوراي علمي تواند عضوي استاد قراردادي نمي .7. گردداستاد پرداخت مي

ضور ح .8 اما عضويت در شوراي علمي دانشکده مانع ندارد موسسه قرار گیرد

شود يماستاد در جلساتي كه عندالزوم در ارتباط با فعالیت هاي وي تشکیل 

ت مطابق استاد مکلف اس .9. گردداجباري و جزء و ظايف استاد محسوب مي

عهدات تواند تاستاد نمي .10 از محصلین امتحان اخذ نمايد.مقررات موسسه 

ئونات استاد مکلف است ش .11 .مندرج اين قرار داد را به غیر واگذار كند

و مقرارت موسسه را رعايت شغلي، اخالقي، سیاست هاي عمومي، ظوابط 

وظیفه  . استاد نمي تواند در سمستري كه با موسسه قرار داد دارد،12. كند

 رها نمايد در صورتي ناگزيري استاد مکلف است يك ماه قبل به اش را

 رياست دانشکده اطالع دهد.

 باشد:ذيل مي تعهداتموسسه مکلف به 

 

ر ه همه حقوق و مزاياي استاد را در ختم هر سمستمؤسسه متعهد است ك. 1

انات تحويل اوراق امتحپرداخت كامل حق التدريس منوط به  2پرداخت نمايد. 

، حاضري و پالن درسي شقه  امتحان نهايي، شقه امتحان معذرتي  ،كتبي

. برخورد 4 ستاد.ابرخورد مسوالنه به خواست ها و ضروريات قانوني  .3باشد. مي

. 5ه. . عدم تبعیض میان اساتید مؤسس5شايسته با استاد در امورات تدريسي. 

درسي  مؤسسه متعهد است كه هزينه امتحان نهايي را كه معادل دو ساعت

تواند در صورتیکه صالح بداند موسسه مي. 6بوده براي استاد پرداخت نمايد.

در تواند . موسسه مي7اين قرار داد را با اطالع قبلي يك ماهه فسخ نمايد. 

اند، اين صورتیکه رفتار غیر اكادمیك از استاد سر بزند كه به موسسه زيان برس

قوق استاد شده را از ح نه زيان واردقرار داد را به صورت يك جانبه، فسخ و هزي

 كسر نمايد.


