
                                                                تعالیبسمه                                                               

                                                               

 بینامفی فناوری های علمی، پژوهشی ونامه همکاریتفاهم 

 ..........ودانشگاه ایالم 

 

های جامعه اسالمی ها در کشور و پاسخگویی به مهمترین ضرورتهای کاربردی، رفع مشکالت صنایع و سازمانتوسعه پژوهشبه منظور 

کسب خودکفایی و مبدأ تحوالت، ارتباطی نزدیک و متقابل وجود ها به عنوان کانون ها و شرکتایران، الزم است بین دانشگاه و سازمان

توان با استفاده از مشارکت دانشمندان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز علمی و صنعتی موجبات ارتقای داشته باشد. در سایه این ارتباط می

دانشگاه ایالم به مابین فی مکاریه نامهاین تفاهم علمی و تحقیقاتی کشور را فراهم نمود. با توجه به اهداف فوق،

که  ................................محترم  رئیس.....................به نمایندگی  ...................و ریاست محترم دانشگاه ایالم .....................نمایندگی

 گردد.به شرح زیر منعقد مید نشونامیده می ..................................به ترتیب دانشگاه و  از این پس

  

 نامهموضوع تفاهم -1ماده 

 های پژوهشیهمکاری -1-1

  ،توسط دانشگاه ..............................مورد نیاز  تحقیقاتی و پژوهشی هایاجرای پروژه -1-1-1

  ،تحقیقاتی و پژوهشیهای اطالعاتی از محققین و متخصصین فعال دانشگاهی در زمینه اجرای طرحهای ایجاد بانک -1-1-2

  ،............................در  انیو دانشجو دیاسات یو پژوهش یمطالعات یهافرصت یبرا طیشرا جادیا -1-1-3

و دانشگاه برای فعالیت های دو جانبه با دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد بسته  ................................ایجاد کمیته مشترک بین  -1-1-4

 های کاربردی برای خروج از مشکالت.

  ،تحقیقاتی مشترک -های علمیبرگزاری همایش -1-1-5

   ،طبق مقررات و ضوابطو اسناد علمی مکتوب  ها،استفاده متقابل از کتابخانه -1-1-6

  ،.............ر دست اقدام های دانجام مشاوره یا نظارت بر طرح -1-1-7

 کاربردی با هدف ارتقای سطح مهارتهای دانشجویانو همچنین دوره های  ...........برای  ،انجام بازدیدهای علمی متقابل -1-1-8

 ،.............................نیاز  های موردهای تحصیالت تکمیلی در زمینهاجرای پایان نامه -1-1-9

 های اطالعاتی مربوطه،آمار و اطالعات از طریق پایگاه تبادل-1-1-10

  ،............................تحقیق و توسعه در  فعال کردن راستایاستفاده از محققین و متخصصین فعال دانشگاه در -1-1-11

 استفاده از سایر امکانات تحقیقاتی شامل آزمایشگاهی و کارگاهی متقابل بر اساس ضوابط، -1-1-12

 هایلویتوو ا به منظور تعریف دقیق عناوین .........................در تحقیق و توسعه  هایهیأت علمی دانشگاه با واحد مشارکت اعضای -1-1-13

 .پژوهشی

 های آموزشیهمکاری -1-2

شگاه یا به صورت مشترک طبق ضوابط،ها و دورهاجرای سمینارها، کارگاه -1-2-1 برای فعاالن اقتصادی  های مختلف آموزشی توسط دان

 استان و دانشجویان.

 برای استفاده دانشجویان، .................................آموزشی موجود در  امکاناتو  پایگاه های اطالعاتیاستفاده از  -1-2-2

 ،........................... های کارآموزی دانشجویان درفراهم نمودن ظرفیت کافی و شرایط مناسب برای انجام دوره -1-2-3

 هاسایر همکاری -1-3

پیش بینی نشدددده ضدددرورت یابد و مورد توافق طرفین قرار گیرد به این  های دیگرچنانچه در زمان اجرایی تفاهم نامه همکاری -1-3-1

 نامه الحاق خواهد شد.تفاهم

  دانشگاه تعهدات  -2ماده 

 
  



 ،...................................و یا توافق شده با در اولویت قرار دادن عناوین تحقیقاتی پیشنهادی  -2-1

 نامه باشد.که در راستای این تفاهمهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی نامهدر اولویت قرار دادن پایان -2-2

 های تخصصی،ارائه خدمات علمی و اطالعاتی در زمینه -2-3

 های تحقیقاتی،وژهبرای کارشناسی و نظارت بر پر ..............................همفکری و همکاری با  -2-4

و نظایر آن که  هابرای حضددور در سددمینارهای علمی، جلسدده دفان پایان نامه .................................دعوت از متخصددصددین شددا ل در  -2-5

 باشد. اداره مرتبط با فعالیت 

 ............................................های تحقیقاتی مصوب با نام مشترک دانشگاه و انتشار مقاالت علمی حاصل از نتایج پروژه -2-6

 .........................................تعهدات  -3ماده 

  ،و ارسال آنها به دانشگاه ..........................................تحقیقاتی مورد نیاز  هایلویتوو ا تهیه مستمر عناوین -3-1

 ،برداری مشترک بهره برایها و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه ها، کارگاهکمک در تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه -3-2

 به دانشگاه، و حمایت مالی های تحقیقاتی پیشنهادی دانشگاه و اعالم نظر به موقع در خصوص امکان تصویببررسی پروژه -3-3

 ،باشدمی............................های تحصیالت تکمیلی که موضون آنها در ارتباط با فعالیتهای دانشجویان نامهحمایت مالی از پایان -3-4

 ،مین منابع مالی مورد نیازأاجرای موارد موافقت و ت به منظورعقد قرارداد  -3-5

  ،به رسمیت شناختن حق و حقوق مادی و معنوی دانشگاه در خصوص نتایج حاصل از فعالیتهای مشترک -3-6

   .های تخصصی علمیها و کارگاهاز سمینارها، کنفرانسها، نمایشگاهپشتیبانی  -3-7

 روش اجرایی -4ماده 

 نمایند.طرفین یکی از متخصصین خود را به عنوان نماینده تعیین و به طرف مقابل معرفی می -4-1

 دارند.های الزم را معمول میریزی و هماهنگینمایندگان طرفین جلسات ماهیانه مشترک داشته و برنامه -4-2

 ود.شهای حاصل بین نمایندگان، صورتجلسه شده و مورد بررسی واحدهای ذیربط قرار گرفته و نتیجه به طرف مقابل اعالم میکلیه توافق -4-3

 شود.برای هر فعالیت مورد توافق قرارداد مستقلی منعقد می -4-4

 تعهد مالی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد. تعهدات مالی تنها به تبع امضای قراردادها ایجاد خواهد شد و تبادل تفاهم نامه -4-5

  نامهتفاهم مدت -5ماده 

سال تعیین می شود و با اعالم قبلی یکی از طرفین قابل فسخ بوده و ضمناً در ............................مدت تفاهم نامه از زمان امضاء برای  -5-1

 باشد. صورت رضایت طرفین قابل تمدید می

شدددوند پس از پایان اعتبار تفاهم نامه و تا خاتمه قرارداد معتبر در چارچوب این تفاهم نامه امضدددا میقراردادهای همکاری که  -5-2

 باشند.می
 

 سایر موارد -6ماده 
 شود.بررسی و توافق می ،یها موردایجاد ننموده و کلیه هزینه و دانشگاه ....................................امضاء این تفاهم نامه هیچگونه تعهد مالی را برای  -الف

 های تحقیقاتی به دانش فنی یا اختران منتهی شود، نتایج حاصل بالمناصفه به طرفین تعلق دارد. در صورتیکه اجرای پروژه -ب

 

باشد. امید است در ظل به امضاء طرفین رسیده و از تاریخ امضاء معتبر می .................ماده در تاریخ 7نسخه و  2این تفاهم نامه در  -7ماده 

 و همفکری و همکاری متقابل، نتایج ارزشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد.  )عج(توجهات حضرت ولیعصر
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 رییس دانشگاه ایالم
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 .................................... رئیس 


