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 باسمه تعالی

 نامه همکاری تفاهم

 سازمان............بین دانشگاه عالمه طباطبائی و 

های گیری از ظرفیتاهمیت بررسی علمی مشکالت و رفع نیازهای موجود از طریق بهرهبا عنایت به  -مقدمه
نامه بین دانشگاه عالمه طباطبائی به نشانی تهران، بزرگراه شهید همت )غرب(، این تفاهممراکز دانشگاهی، 

/ معاون رییس  .......................بعد از تقاطع بلوار دهکده المپیک، پردیس مرکزی دانشگاه به نمایندگی دکتر 
 ...............................  انسازمشود از یک طرف، و نامیده می« دانشگاه»نامه دانشگاه که در این تفاهمپژوهشی 

که در این  سازمان / معاون .........رییس ...................، به نمایندگی .............................................به نشانی 
 گردد. شود، از طرف دیگر منعقد مینامیده می« سازمان»نامه تفاهم

 

 محورهای همکاری -1ماده 

 ؛مرتبط پژوهشی –اطالعات علمی تبادل  .1

  ؛های مرتبطهای تحقیقاتی، تألیف یا ترجمه کتب و تنظیم مقالهاجرای طرح .2

  ؛نامههای مرتبط از سوی طرفین تفاهمپژوهشی در زمینه -علمیهایارائه مشاوره .3

  ؛های مرتبطهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینهنامهحمایت مالی و علمی از پایان .4

    ؛های تخصصی مرتبطهای آموزشی و نیز کارگاه، دورههای علمیها، نشستبرگزاری همایش .5

های داخل و خارج از المللی و نیز دانشگاهبرقراری ارتباط با مؤسسات و مجامع مرتبط داخلی و بین .6
 ؛های مرتبطالمللی در زمینههای داخلی و بینکشور به منظور برپایی همایش

پژوهشی طرفین مؤثر  -تواند در ارتقاء سطح علمینامه میهایی که از نظر طرفین تفاهمسایر زمینه .7
 .باشد

 دات دانشگاههتع -2ماده 

 ؛درخواست برابر علمی هایمشاوره انجام برای علمی هیأت اعضای معرفی .1

 ؛برابر درخواست  سازمانمورد نیاز  علمی و تخصصیهایبرگزاری همایش ریزیبرنامه .2

 ؛درخواست برابر  سازمان مطالعاتی و علمی هایبرنامه و هاطرح اجرای نظر، ارائه بررسی، .3

هایی با موضوعات متناسب با نیازهای نامهپایان اجرایتشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای  .4
   .سازمان

 

 آرم سازمان 
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  سازمانتعهدات  -3ماده  

  ؛دانشگاه به پژوهشی و آموزشی هایاولویت اعالم .1
های ریزی از طریق حمایتهای همکاری مشترک در سطح سیاستگذاری و برنامهزمینهفراهم نمودن  .2

  ؛الزم

های مادی و ها، حمایتها و برنامهتشویق واحدهای تحت پوشش برای ایجاد تسهیالت در انجام طرح .3
 ؛و ارائه اطالعاتمعنوی الزم 

 در نظر مورد آموزشی و مطالعاتی ی،علم هایبرنامه و هاطرح اجرای نیاز مورد بودجه پرداخت و تأمین .4
  .دانشگاه به جداگانه قراردادهای قالب

 نامهاجرای تفاهم -4ماده 

نامه، کمیته مشترکی از نمایندگان به منظور اجرای بهینه تعهدات و محورهای اشاره شده در این تفاهم .1
گیری موارد تصمیمگردد که در خصوص اجرایی نمودن هر یک از تشکیل می  سازماندانشگاه و 

به مرحله اجرا درآید. نمایندگان یاد شده پس از انعقاد نامه ی طرفین تفاهمئنموده تا پس از موافقت نها
 شوند. نامه به طرفین معرفی میتفاهم

کند و اجرایی شدن هر یک از محورهای گونه تعهد مالی برای طرفین ایجاد نمینامه هیچمبادله تفاهم .2
 اد قرارداد خاص بین طرفین خوهد شد. آن مستلزم انعق

 شود که با موافقت طرفین تمدید خواهد شد.نامه دو سال تعیین میار این تفاهمباعت .3

نسخه در تاریخ .../.../ .................. امضاء و  2ماده و  4نامه در این تفاهم

 امضاء دارای ارزش یکسان است.ها پس از مبادله شد. هر یک از نسخه

 

 

 نماینده سازمان .............................  نماینده دانشگاه عالمه طباطبائی

 .....................  ....................دکتر   

   سازمان .....سمت:   دانشگاه  / معاون پژوهشیرئیسسمت: 


