بسمهتعالی
تفاهم نامه همکاریهای علمی ،پژوهشی و فناوری فیمابین
دانشگاه ایالم و..........
به منظور توسعه پژوهشهای کاربردی ،رفع مشکالت صنایع و سازمانها در کشور و پاسخگویی به مهمترین ضرورتهای جامعه اسالمی
ایران ،الزم است بین دانشگاه و سازمانها و شرکتها به عنوان کانون کسب خودکفایی و مبدأ تحوالت ،ارتباطی نزدیک و متقابل وجود
داشته باشد .در سایه این ارتباط می توان با استفاده از مشارکت دانشمندان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز علمی و صنعتی موجبات ارتقای
علمی و تحقیقاتی کشور را فراهم نمود .با توجه به اهداف فوق ،این تفاهمنامه همکاری فیمابین دانشگاه ایالم به
نمایندگی.....................ریاست محترم دانشگاه ایالم و  ...................به نمایندگی .....................رئیس محترم  ................................که
از این پس به ترتیب دانشگاه و  ..................................نامیده میشوند به شرح زیر منعقد میگردد.
ماده  -1موضوع تفاهمنامه
 -1-1همکاریهای پژوهشی
 -1-1-1اجرای پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی مورد نیاز  ..............................توسط دانشگاه،
 -2-1-1ایجاد بانکهای اطالعاتی از محققین و متخصصین فعال دانشگاهی در زمینه اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی،
 -3-1-1ایجاد شرایط برای فرصتهای مطالعاتی و پژوهشی اساتید و دانشجویان در ،............................
 -4-1-1ایجاد کمیته مشترک بین  ................................و دانشگاه برای فعالیت های دو جانبه با دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد بسته
های کاربردی برای خروج از مشکالت.
 -5-1-1برگزاری همایشهای علمی -تحقیقاتی مشترک،
 -6-1-1استفاده متقابل از کتابخانهها ،و اسناد علمی مکتوب طبق مقررات و ضوابط،
 -7-1-1انجام مشاوره یا نظارت بر طرحهای در دست اقدام ،.............
 -8-1-1انجام بازدیدهای علمی متقابل ،برای  ...........و همچنین دوره های کاربردی با هدف ارتقای سطح مهارتهای دانشجویان
 -9-1-1اجرای پایان نامههای تحصیالت تکمیلی در زمینههای مورد نیاز ،.............................
-10-1-1تبادل آمار و اطالعات از طریق پایگاههای اطالعاتی مربوطه،
-11-1-1استفاده از محققین و متخصصین فعال دانشگاه در راستای فعال کردن تحقیق و توسعه در ،............................
 -12-1-1استفاده از سایر امکانات تحقیقاتی شامل آزمایشگاهی و کارگاهی متقابل بر اساس ضوابط،
 -13-1-1مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه با واحدهای تحقیق و توسعه در  .........................به منظور تعریف دقیق عناوین و اولویتهای
پژوهشی.
-2-1

همکاریهای آموزشی

 -1-2-1اجرای سمینارها ،کارگاهها و دورههای مختلف آموز شی تو سط دان شگاه یا به صورت م شترک طبق ضوابط ،برای فعاالن اقت صادی
استان و دانشجویان.
 -2-2-1استفاده از پایگاه های اطالعاتی و امکانات آموزشی موجود در  .................................برای استفاده دانشجویان،
 -3-2-1فراهم نمودن ظرفیت کافی و شرایط مناسب برای انجام دورههای کارآموزی دانشجویان در ،...........................
-3-1

سایر همکاریها

 -1-3-1چنانچه در زمان اجرایی تفاهم نامه همکاریهای دیگر پیش بینی نشدددده ضدددرورت یابد و مورد توافق طرفین قرار گیرد به این
تفاهمنامه الحاق خواهد شد.
ماده  -2تعهدات دانشگاه

-1-2
-2-2
-3-2
-4-2
-5-2
-6-2

در اولویت قرار دادن عناوین تحقیقاتی پیشنهادی و یا توافق شده با ،...................................
در اولویت قرار دادن پایاننامههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در راستای این تفاهمنامه باشد.
ارائه خدمات علمی و اطالعاتی در زمینههای تخصصی،
همفکری و همکاری با  ..............................برای کارشناسی و نظارت بر پروژههای تحقیقاتی،
دعوت از متخصددصددین شددا ل در  .................................برای حضددور در سددمینارهای علمی ،جلسدده دفان پایان نامهها و نظایر آن که
مرتبط با فعالیت اداره باشد.
انتشار مقاالت علمی حاصل از نتایج پروژههای تحقیقاتی مصوب با نام مشترک دانشگاه و ............................................

ماده  -3تعهدات .........................................
-1-3
-2-3
-3-3
-4-3
-5-3
-6-3
-7-3

تهیه مستمر عناوین و اولویتهای تحقیقاتی مورد نیاز  ..........................................و ارسال آنها به دانشگاه،
کمک در تجهیز و راه اندازی آزمایشگاهها ،کارگاهها و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه برای بهره برداری مشترک،
بررسی پروژههای تحقیقاتی پیشنهادی دانشگاه و اعالم نظر به موقع در خصوص امکان تصویب و حمایت مالی به دانشگاه،
حمایت مالی از پایاننامههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی که موضون آنها در ارتباط با فعالیتهای ............................میباشد،
عقد قرارداد به منظور اجرای موارد موافقت و تأمین منابع مالی مورد نیاز،
به رسمیت شناختن حق و حقوق مادی و معنوی دانشگاه در خصوص نتایج حاصل از فعالیتهای مشترک،
پشتیبانی از سمینارها ،کنفرانسها ،نمایشگاهها و کارگاههای تخصصی علمی.

ماده  -4روش اجرایی
-1-4
-2-4

طرفین یکی از متخصصین خود را به عنوان نماینده تعیین و به طرف مقابل معرفی مینمایند.
نمایندگان طرفین جلسات ماهیانه مشترک داشته و برنامهریزی و هماهنگیهای الزم را معمول میدارند.

-3-4

کلیه توافق های حاصل بین نمایندگان ،صورتجلسه شده و مورد بررسی واحدهای ذیربط قرار گرفته و نتیجه به طرف مقابل اعالم میشود.

-4-4
-5-4

برای هر فعالیت مورد توافق قرارداد مستقلی منعقد میشود.
تعهدات مالی تنها به تبع امضای قراردادها ایجاد خواهد شد و تبادل تفاهم نامه تعهد مالی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد.

ماده  -5مدت تفاهمنامه
-1-5
-2-5

مدت تفاهم نامه از زمان امضاء برای  ............................سال تعیین می شود و با اعالم قبلی یکی از طرفین قابل فسخ بوده و ضمناً در
صورت رضایت طرفین قابل تمدید میباشد.
قراردادهای همکاری که در چارچوب این تفاهم نامه امضدددا می شدددوند پس از پایان اعتبار تفاهم نامه و تا خاتمه قرارداد معتبر
میباشند.

ماده  -6سایر موارد
الف -امضاء این تفاهم نامه هیچگونه تعهد مالی را برای  ....................................و دانشگاه ایجاد ننموده و کلیه هزینهها موردی ،بررسی و توافق میشود.

ب -در صورتیکه اجرای پروژههای تحقیقاتی به دانش فنی یا اختران منتهی شود ،نتایج حاصل بالمناصفه به طرفین تعلق دارد.
ماده  -7این تفاهم نامه در  2نسخه و  7ماده در تاریخ .................به امضاء طرفین رسیده و از تاریخ امضاء معتبر میباشد .امید است در ظل
توجهات حضرت ولیعصر(عج) و همفکری و همکاری متقابل ،نتایج ارزشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد.

.....................
رییس دانشگاه ایالم

...........................

رئیس ....................................

