
 ي مابينـم نامه همكاري فـتفاه

 مرکز توسعه آموزش هاي مجازي پارسو  ..................

 مقدمه:

ماابم   پژوهشا  يمماابم ا ايا  هفااهم  اماه       -به منظور ايجاد و گسترش و همفكري و همكاريهااي مموشيا   

 مركز اممده م  يود( و  ساشمانبه  مايندگ  .................................................................. )كه اش اي  پس ....................

 اممده م  ياود(   مركز)كه اش اي  پس  مهندس ممثم يكري ساشبه  مايندگ   هوسعه مموشيهاي مجاشي پارس

م  امه طريم  حد اعالي هالش خويش را در جهت گسترش هاوان  رسد. با امضاي اي  هفاه هوايق و به امضاء م 

هحقمقاه  موضوع اي  هفاهم  امه و  مل باه خوداهكااي  ملا  ملا و       -مل  در حل مشكالت و معضالت علم 

 دايته و اش همچ كويش  در اي  جهت خودداري  خواهند  مود. 

 

 موضوع -1ماده 

 د  ماش ها مرحله هلمم  دا ش ين .  كاربردي مور -اجراي پروژه هاي هحقمقاه  -الف

 هربمت  مروي ا سا   متخصص در قالب دوره هاي مصوب در مقاطع هحصمل  مختلف   -ب

 ارائه سممنارهاا دوره هاي هخصص  و كارگاه هاي مموشي  كوهاه مدت   -پ

 راه ا داشيا هكممل و هجهمز مراكز مموشي  و پژوهش  مورد  ماش   -ت

 و مدارك علم  و هلاد  م ها هدوي  و هالمف اسناد  -ث

 ا جام داوريا  ظارت و بررس   تايج پروژه هاي هحقمقاه  در داخل و خارج اش كشور -ج

برگزاري دوره هاي مموشي  كوهاه مدت به منظور ارهقااء هاوان علما  كاريناساان و محققام  سااشمان در        -چ

 مراكز 

 هحقمقاه ا مموشي ا صنعت  و خدماه       

ت اش پايان  امه هاي هحصمل  به وياژه در مقااطع كاريناسا  ارياد و دكتاري در راساتاي       هدايت و حماي -ح

  ماشهاي

 هحقمقاه  من ساشمان      

بررس  ممزان  ماش به ي  موري هاي  وي  هوسط كاريناسان طريم  و بر امه ريازي جهات  مال باه ماوارد       -خ

 اولويت دار

 اه  و امكان سنج  مورد  ماش  ا جام امور مطالع -د

 هلاد  اطالعات اش طريق وب سايت -ذ

 استفاده متقابل اش كتابخا ه ها و يملم هاي عموم  -ر

 ا جام باشديدهاي متقابل علم ا براي دا شجويان -ژ

 

   مركزهعهدات  -2ماده 

 در حد مقررات و در قالب قراردادهاي جداگانه موارد ذيل را دستور کار خود قرار مي دهد: مرکز

 قراردادن عناوي  هحقمقاه  پمشنهادي و يا هوايق يده با يركتدر اولويت  -الف

 هالش در جهت برمورد  ماشهاي مموشي  و پژوهش  يركت -ب

هالش در جهت ايجاد هسهمالت جهت پ يرش دا شجويان معري  يده اش سوي ياركت در قالاب مقاررات     -پ

 موجود و براساس قراردادها براي هر مقطع هحصمل   



 ارائه خدمات كارگاه  و مشمايشگاه  مورد  ماش به يركت با اولويت.هالش در جهت  -ت

 هالش در جهت ارائه دوره هاي مموشي  كوهاه مدت مورد  ماش يركت   -ث

 بهره گمري اش هوا ايمهاي يركت جهت اجراي يعالمتهاي مشترك يا اختصاص  مموشي  و پژوهش    -ج

 و يركت مركزهحقمقاه  مصوب با  ام مشترك  ا تشار مقاالت علم  حاصل اش  تايج پروژه هاي -چ

 به يركت جهت استخدام براساس  ماشهاي اعالم يده يركت  مركزمعري  يارغ التحصمالن هوا مند  -ح

هوايق جهت راه ا داشيا هكممل و بهره برداري اش مراكز مموشي ا هحقمقاه  و خدمات اطالع رسا   مورد  ماش -خ

 يركت

 حقوق مادي و معنوي يركت درخصوص  تايج حاصل اش يعالمتهاي مشترك  به رسممت يناخت  حق و -د

 مركزهألمف و هرجمه مراجعا متون و كتب علم  مورد  ماش يركت هوسط  -ذ

 

 ساشمانهعهدات  -3ماده 

و اعاالم م هاا باه     ساشمانههمه مصوب عناوي  اسناد و مدارك علم  و مشخصات  مروي ا سا   مورد  ماش  -الف

  مركز

   مركزو اعالم  تايج به   ررس  پمشنهادات برگزاري دوره هاي مموشيب -ب

  مركزو ارسا  م ها به  ساشمان ههمه مستمر عناوي  هحقمقاه  مورد  ماش  -پ

جهات بهاره بارداري     مركاز كمك در هجهمز و راه ا داشي مشمايشگاه هاا كارگاه هاا و مراكاز هحقمقااه  در     -ث

 مشترك

  مركزو اعالم  تايج به  مركزاه  پمشنهادي بررس  پروژه هاي هحقمق -ج

 عقد قرارداد جهت اجراي موارد موايقت و هامم  منابع مال  مورد  ماش   -چ

 در خصوص  تايج حاصل اش يعالمتهاي مشترك  مركزبه رسممت يناخت  حق و حقوق مادي و معنوي  -ح

 پشتملا   اش سممنارهاا كنفرا سهاا  مايشگاه ها و كارگاه هاي هخصص  علم    -د

 

 روش اجراي  -4ماده 

 طريم  يك  اش متخصصم  خود را به عنوان  ماينده هعمم  و به طرف مقابل معري  م   مايند. -الف 

شم را معماو  ما     مايندگان طريم  جلسات ماهما ه مشترك دايته و بر امه ريازي و همااهنگ  هااي ال    -ب

 دار د.

كلمه هوايقهاي حاصل بم   مايندگانا صورهجلسه يده و ماورد بررسا  واحادهاي ذياربط قارار گريتاه و        -پ

  تمجه به طرف مقابل اعالم م  يود.

 براي هر يعالمت مورد هوايق قرارداد مستقل  منعقد م  يود. -ت

هد يد و هلاد  هفاهم  امه هعهد ماال  باراي طاريم     هعهدات مال  هنها به هلع امضاي قراردادها ايجاد خوا -ث

 ايجاد  خواهد كرد.

 طريمم م  هوا ند اش  ام و بر د ديگري به عنوان همكار در وبسايت هللمغات و .... استفاده كنند -ج

 

 مدت   -5ماده 

و يا  همديد سا  هعمم  م  يودا و ضمناً در صورت رضايت طريم  قابل 5مدت هفاهم  امه اش شمان امضاء براي 

 م  بايد.   يسخ



 

 ساير موارد -6ماده 

ايجاد  نموده و كلمه هزيناه هاا    مركزو  ساشمانامضاء اي  هفاهم  امه همچگو ه هعهد مال  خاص  را براي  -الف

 حسب مورد بررس  و هوايق م  يود.

اصل بالمناصافه باه   در صورهمكه اجراي پروژه هاي هحقمقاه  به دا ش ين  يا اختراع منته  يودا  تايج ح -ب

 طريم  هعلق دارد.  

 

 : 7ماده 

ماده در هاريخ ............................. به امضاء طريم  رسمده و اش هاريخ امضاء معتلار   7 سخه و  2اي  هفاهم  امه در 

م  بايد. اممد است در ظل هوجهات حضرت ولمعصر و همفكري و همكاري متقابلا  تايج ارشيامندي حاصال   

 گردد و رضايت خداو د بزرگ را در پ  دايته بايد. 

 ساشمان ماينده 

  ام و  اام خا وادگ :

 امضااء:

 مركز ماينده 

  ام و  اام خا وادگ :

 امضااء:
 


