
 

 

 
 

 فناوریتفاهم نامه آموزشی ، تحقیقاتی و 

 

 مقدمه  -1ماده 

هاای لمم،آمموشیا، و  تحقیقاات، و جر  اات رسا منرر م آ  به منظور توسعه  و تحکیم  همکاری ها و فعالیت 

باه لناور   .………………باه نماننای ، میاای   لموم پزیاک، ساوزوررتفاهم نامه ری ف، ما بین جرنشگاه 

کاه رش  ……………………………….……………………………جرنشگاه باه نشاان، ............

به نماننی ،  ناا  موسسه) ساشما  /صنانع/جرنشگاه و.............(.رنن پس جرنشگاه نامییه م، یوجآو رش سوی جنگن 

بااااااه نشااااااان،                                                                                                                 ................................................................  بااااااه لنااااااور  /ساااااانکار  ااااااانممیااااااای 

نامییه ما، یاوجآمنعقی  ساشما /صنانع/جرنشگاه و...........................که رش رنن پس ............................................................

 م،  نجج.

 

 موضوع تفاهم نامه  -2ماده 

رنجام پژوهش های بنیاجی آ کاربنجی آتوسعه ری و ررهونجی جر یالب  طنح هاای پژوهشا، و پاناا  ناماه  -2-1

یه مش نک ف، مابین ونژه رلضاء هیئت لمم، و جرنشاجونا  های تحصیم، بنرساس لناونن پنوژه های تعننف ی

 موسسهبا مشارکت کاریناسا  

 طنرح، و بن زرری همانش ها ونشست های مش نک لمم، وپژوهش،آفنهنگ، و هننی. -2-2

بن زرری کار اه ها و جوره های مموشی، لمم، و تخصص، ونژه جرنشجونا  جرنشگاه و میننر  و ساشما  ها  -2-3

 جر ورست مناا  ات ر نری پنوژه های مش نک)حسب ینررجرجهای منعقیه(.بن حسب 



 

 

فنرهم نموج  شمینه های الشم  ات چاپ و رن شار مقاالت حاصل رش ن انج طنح های تحقیقات، و نیز مثاار  -2-4

تالیف، آتن مه و  زرریات تخصص، با مضامین لمم،آفنهنگ،آهننی و تارنخ، جر نشاننات مک او  و جنجی اا  

 سه و جرنشگاه.موس

 فنرهم نموج  رمکا  رنجام باشجنیهای لمم، آتحقیقات، رساتییآجرنشجونا  رش موسسه. -2-5

رمکا  تواج  و رس فاجه رش رسناج آمیررکآمنابع لمما، و ک ابخاناه ریآ ازرر  و مناابع پژوهشا، من شانه  -2-6

 طنفین.

 ننی و فن موری مورج نیاش طنفین.رررئه  یمات مشاوره ری جر شمینه موضولات لمم،آفنهنگ، آه -2-7

فنصات هاای   بنناماه ه جر موسسه به منظور رنجاامفنرهم نموج  رمکا  حضور رلضاء هیئت لمم، جرنشگا -2-8

 مطالعات، و تحقیقات،.

 

حفظ حقوق مالکیت ماجی و معنوی رن شارت حاصل رش ن انج پژوهش ها بنری جرنشگاه و مجموله رش  ممه  -2-9

موسسه و جرنشگاه بن روی همه مجالت من شنه و مقاالت تحمیم، و مثار لمم، و هننی مش نک و جرج نام و نشا  

 مقاالت و ضمائم مناا به همنره فانل مناا به موسسه . ررسا  و تحونل نک نسخه رش کمیه تحقیقات پانا  نامه آ

ها و نشسات هاا و همکااری رطالع رسان، مجموله رش فنر ور  طنح ها و رولونت های تحقیقات، آسمینار -2-11

 های لمم، آمموشی، جر تعننف و ر نری پانا  نامه های جرنشجونا  تحصیالت تکمیم، . 

حسب تورفقات حاصمه و موضوع همکاری طنفینآجر ر  یار  ذری ن نینوهای م خصص آکاریناس و فضا  -2-11

 موشی،آباشجنیها و بن زرری کار اهجر  ات رنجام کاریناس، های الشم و ر نری طنح های پژوهش،آبننامه های م

 هاآهمانش ها و نشست های لمم، جر ر  یار  ورهنی  ذریت.

 سانن همکاری های الشم که جر طو  ر نری رنن تفاهم نامه مطنح و مورج تورفق طنفین ینرر م،  ینج. -2-12

 

 ( تعهدات موسسه 3ماده 

 موضاولات رربطاه باایقات، کوتاه میت و کاربنجی جرهای مطالعات، و تحق فنرهم کنج  شمینه رنجام طنح - 3-1

 مورج  تورفق 

  انج طنحاای تحقیقات، به شبا  هانوین رلممما، حساب تورفقاات چاپ و رن شار ک ب و مقاالت حاصل رش ن -3-2

 صورت پذننف ه طنفین.



 

 

ست ها و تخصیص و تواج  نینوی م خصص و کاریناس  ات بن زرری جوره های مموشی،آتحقیقات، و نش -3-3

 همانش های مش نک طنفین بنرساس حوشه های منتوط.

 رررئه نشنناتآ وننامه ها آ ک بآمجالت و رطاللات منتوط رش طنف موسسه به شبا  فارس،. -3-4

حمانت مال، و ر نرن، جر شمینه چاپ و رن شار ک ب و مقاالت حاصل رش ن انج طنح های تحقیقات، به شبا   -3-5

 ، جر یالب موضولات منتوط بنرساس تورفق طنفین.های مخ مف بین رلممم

رررئه طنح های تحقیقات، مورج نیاش به صورت فنر ور  و رولونت های تحقیقاات،  اات رنجاام و رسا فاجه  -3-6

 طنف جرنشگاه.

کنفانرنس هاا آ و نشسات هاای لمما،  مکا آ و نحوه بن زرری همانش هااآ رطالع رسان، جر شمینه شما آ -3-7

 ف جرنشگاه.منتوط به طن

صیور تانیینه  ورهینامه لمم، بین رلممم، جوره های مموشی، توسط موسسه  پاس رش بنرسا، و تانیای رش  -3-8

 طنف جرنشگاه.

 

رررئه رهنموجهاآ یمات مشاوره ری لمم، و حقوی، مورج نیاش طنف جرنشگاه با ررسا  یاورنین و مقانررت جر  -3-9

 رسا  طنح ها.فنرننی ر نرن، پنوژه های تحقیقات،  و ر

 

 (تعهدات دانشگاه4ماده 

معنف، و رررئه طنح ها و ر  نرلات جرنشجونا  جر مقاطع کاریناس،آکاریناس، رریی و جک انی تخصصا،  -4-1

  ات بن ورجرری رش حمانت ها و تشونق های ماجی و معنوی موسسه.

نک جر  اات تنبیات نیانوی بننامه رنزی و بن زرری جوره ها آ کار اه های مموشی، و نشست هاای مشا  -4-2

 رنسان، م خصص مورج نیاش جرنشگاه و موسسه جر مقاطع مخ مف بنرساس تورفق طنفین.

های مموشی،آتحقیقات، آنشست ها و  تخصیص رمکانات و فضای مورج نیاش  ات بن زرری جوره ها و کار اه -4-3

 همانش های مش نک مورج تورفق.

 ولونت های پیشنااج ییه با هماهنگ، موسسه.رنجام طنح های تحقیقات، بنرساس ر -4-4

معنف، رساتیی مورج نیاش موسسه توسط جرنشگاه  ات رس فاجه رش تورنمنیی هاای ماورج نظان جر  صاو   -4-5

 های مموشی، و رنجام تحقیقات کاربنجیآتوسعه ری و ر نرن،. بن زرری جوره ها و کار اه



 

 

 نیاش به جنگن منرکز لمم، و پژوهش، مورج نظن موسسه.رررئه  یمات مشاوره ری لمم، و حقوی، مورج  -4-6

 

 (روش اجرایی تفاهم نامه و نظارت بر اجراء5ماده 

نک نفن رش طنف موسسه و نک نفن رش طانف جرنشاگاه باه لناور  نماننایه  اات پیگیانی تفااهم ناماه و  -5-1

 ینررجرجهای مابین معنف، م، یونی.

ضنورتآ مساات مشا نک جریا ه و بنناماه رنازی و همااهنگ، هاای الشم رر نماننی ا  طنفین بن حسب  -5-2

 معمو  م، جررنی.

کمیه تورفق های حاصل ییه بین نماننی ا آصورت  مسه ییه و مورج بنرس، ورحیهای ذننبط ینرر  نف ه  -5-3

 و ن یجه حاصمه به طنف مقابل رلالم م، یوج.

 

 (نحوه انجام و هزینه های تفاهم نامه6ماده 

های لمم،  ها و نشست ها آهمانش بن زرری کار اه هزننه های ر نرن، طنح های پژوهش،آبننامه های مموشی،آ

تامین و پنجر ات ما،  بن حسب مورج بنرس،آ و بنرساس ینرجرجهان، که  یر انه به رمضای طنفین  ورهی رسییآ

 یوج.

 

 

 (مدت تفاهم نامه 7ماده 

سا  مع ون رست و مونای رنعقاج ینرجرج کمیه ینرجرجهای بعایی  3له به میت رنن تفاهم نامه رش تارنخ رمضاء و مواج

 منتوط با م   ورهی بوج و جر صورت تمانل و تیروم فعالیت های مش نک یابل تمینی رست.

 

 (سایر موارد و حل اختالف8ماده 

 –مما، طنفین حی رلالی تال   ونش رر جر  ات  س ن  تور  مما، جر حال مشاکالت و معضاالت ل -8-1

پژوهش، و فنهنگ،  موضوع رنن تفاهم نامه و نیل به  وجرتکان، مم، موذو  جری ه و رش های  کویشا، جر رنان 

  ات جرنغ نم، نماننی.



 

 

جر صورت، که ر نری طنح های پژوهش، و بننامه های مموشی،  منجان باه تولیای جرناش فنا، و ناا ناک  -8-2

 یوجآن انج حاصل رش هن یویل به طنفین تعمق جررج.جس اورج لمم، و مثار هننی و رجب، و نا ر  نرع 

جر صورت بنوش ر  الف مابین طنفین آنک نفن نماننیه رش سوی موسسه  و نک نفن رش سوی جرنشگاه و ناک  -8-3

 نفن جرور تعیین  ورهی یی که رری رکثننت هیات موصوف یاطع ر  الف  ورهی بوج.

 .م بن  ماوری رسالم، رننر  توعیت م، نمانیوم، حاکرنن تفاهم نامه رش هن حیث رش مقنررت لم -8-4

 

به رمضاء طانفین رسایی و )کمیاه   ..……………ماجه جر تارنخ   9رنن تفاهم نامه جر چاار نسخه آ -9ماده 

 نسخ حکم ورحی رر جررج( رش تارنخ رمضاء مع ون م، بایی.

 

 مینن جف ن ررتواط با صنعت                  نماننیه موسسه                                                  

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

 

 


