تفاهمنامه همكاري

مقدمه
به منظور ایجاد مشاركت و بهرهگيري از توانایيهاي علمي ،فرهنگي ،آموزشي و تحقيقاتي ،این تفاهمنامه في مابين
دانشگاه الزهرا(س) به نمایندگي خانم دكتر انسيه خزعلي ریاست دانشگاه و  ...............به نمایندگي آقاي دكتر
 .................ریاست  ..................كه در این تفاهمنامه به ترتيب "طرف اول" و "طرف دوم" ناميده ميشوند با شرایط
زیر منعقد ميگردد.
ماده  )1موضوع تفاهمنامه
 -1-1همکاري در جهت بهرهبرداري اساتيد و دانشجویان طرفين از امکانات سختافزاري و نرمافززاري متعلزب بزه
آزمایشگاهها ،كتابخانهها و امکانات كامپيوتري و .....هر دو طرف با در نظر گرفتن هزینههاي مربوطه كه توسط كميته
اجرایي (موضوع ماده  )4تعيين ميگردد.
 -2-1همکاري در جهت تبادل اساتيد براي اجراي دورههاي تخصصي و آموزشهاي تکميلزي بزر اسزاض ضزوابط و
مقررات ذیربط و ترغيب اساتيد به همکاري براي برگزاري دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري با اولویت برنامههزاي
دانشگاه متبوع؛
 -3-1همکاري در جهت برگزاري مشترک دورههاي آموزشي رسمي و كوتاه مدت و صزدور گواهينامزه مشزترک در
چارچوب قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛
 -4-1همکاري در جهت تعریف و اجراي پروژههاي پژوهشي به صورت مشترک؛
 -5-1حمایت مالي از پایان نامه هاي تحصيالت تکميلي در حوزه هاي مرتبط با  ...............نيازهاي طرف دوم
 -6-1معرفي دانشجویان برتردوره كارشناض ارشد توسط طرف اول جهت پذیرش بدون كنکور در دوره دكتري طرف
دوم
تبصره -مدیریت پروژه بر عهده طرفي خواهد بود كه مجري اصلي پروژه از آن دانشگاه ميباشد.
 -7-1همکاري در جهت برگزاري همایشهاي علمي مشترک و نيز ترغيب اساتيد به حضور و مشاركت علمي موثر در
آنها؛
 -8-1پشتيباني طرفين از یکدیگر در جلب حمایت مقامات وزارت علوم براي توسعه فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي
و فناوري؛
 -9-1همکاري در جهت انتقال تجارب علمي و آموزشي طرفين به ویژه در زمينه ارتباط با بازار كار ،ارائزه خزدمات
علمي و كاربردي به بخش خاص اقتصادي بویژه بخش صنعت و نظایر آنها؛

ماده  )2مدت تفاهمنامه
مدت اعتبار این تفاهمنامه پنج سال از تاریخ مبادله است و با اعالم قبلي و موافقت طرفين ،قابل تمدید ،اصالح و یزا
فسخ خواهد بود.
ماده  )3نظارت بر حسن اجراي تفاهم نامه
كميته نظارت برحسن اجراي تفاهمنامه متشکل از ریاست دانشکده  ................طرف اول و معاون پژوهشي و فناوري
دانشگاه پيگيري مصوبات این تفاهمنامه را بر عهده دارد.
 -1-3كميته نظارت با تعيين زمينههاي همکاري ،ميزان هزینه و منابع تامين آن را به طرفين تفاهمنامه به طور كتبي
اعالم نموده و پس از تائيد طرفين ،اقدامات مقتضي جهت تامين منابع مالي متناسب با هر پيشنهاد با در نظر گرفتن
ميزان مشاركت هریک از دو طرف صورت ميپذیرد.
 -2-3كميته نظارت وظيفه تعيين سهم هر یک از طرفين از درآمدهاي حاصله از محل پروژههزاي تحقيقزاتي را بزر
عهده دارد.
ماده  )4فرآیند همكاري
 -1-4به منظور حسن اجراي این تفاهمنامه و تعيين مصادیب علمي و عناوین پژوهشي و همچنين سياسزتگذاري در
پذیرش دانشجو ،كميته موضوع ماده ( )3كارگروهي را با به كارگيري متخصصين طرفين معرفي خواهد كرد.
 -2-4ميزان همکاري هریک از طرفين در تامين امکانات و اعتبارات ،توسط این كارگروه اعالم ميگردد.
 -3-4هر مورد همکاري با انعقاد قراردادي مرتبط و به طرفيت طرفين تفاهمنامه آغاز ميشود كه مفاد آن نزاظر بزر
تبيين موضوع قرارداد ،نحوه اجرا و بهرهبرداري از نتایج و دیگر موارد مرتبط خواهد بود.
 -4-4هزینههاي طرحها و مقاالت علمي ،پژوهشي براساض مفاد قرارداد فيمابين طرفين تأمين خواهد شد.
ماده  )5تعهدات طرفین
هر یک از طرفين متعهد ميگردند:
 -1-5امکانات و توانمندي هاي علمي موجود براي انجام موارد مندرج در ماده ( )1تفاهمنامه در اختيار یکدیگر قزرار
دهند.
 -2-5كليه حقوق مادي و معنوي ناشي از این تفاهمنامه علياالصول به طور مساوي متعلب به طزرفين خواهزد بزود
مگرآنکه قرارداد فيمابين ترتيب دیگري را مقرر كرده باشد.
تبصره -درصورت ثبت اختراع ،اخذ استاندارد ،استخراج مقاله ،چاپ و انتشار دستآوردها ،مستندسازي و  .......نام
كامل دو طرف در موضوع مربوطه درج ميگردد.
 -3-5كليه اطالعات ،مدارک و اسناد مربوط به اجراي موضوع تفاهمنامه و یزا حاصزله در نتيجزه اجزراي موضزوع
قراردادهاي آتي را محرمانه تلقي نموده و بدون اجازه كتبي یکدیگر حب در اختيار قرار دادن آنهزا بزه هزر شزخ
حقيقي یا حقوقي را ندارند.

ماده )6حل اختالف و فسخ تفاهم نامه
 -1-8هر یک از طرفين با اعالم كتبي به طرف دیگر ميتواند تفاهمنامه را فسخ كند لکن طرفين موظف خواهند بود
تعهداتي را كه حب فسخ ناقض آنها نميباشد ،به اتمام برسانند.
 -2-8در صورت بروز هرگونه اختالف در اجراي این تفاهمنامه هيأت حل اختالفي متشکل از باالترین مقزام هزر دو
مؤسسه و داور مرضيالطرفين تشکيل و راي صادره الزم االتباع خواهد بود.
ماده )9نشانی طرفین
نشاني طرفين تفاهم نامه به شرح زیر است كه هر گونه ارسال مکاتبه به آن معتبر و در حکزم ابزالق قزانوني اسزت.
طرفين متعهد گردیدند در صورت تغيير ،نشاني جدید را بهطور كتبي به طرف دیگر ابالق نمایند.
نشاني طرف اول :تهران ،ميدان ونک ،خيابان ونک ،دانشگاه الزهرا

(ض)

تلفن:
نشاني طرف دوم:
تلفن:
این تفاهم نامه در  9ماده و چهار نسخه تنظيم و هر نسخه حکم واحد داشته و از هر حيث تزابع قزوانين و مقزررات
حاكم بر جمهوري اسالمي ایران بوده و پس از امضاء براي طرفين الزم االجرا مي باشد.

دانشگاه الزهرا

(س)

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

به نمایندگی دکتر انسیه خزعلی
ریاست دانشگاه الزهرا

(س)

به نمایندگی دکتر ..............
ریاست ...............

