تفاهـم نامه همكاري فـي مابين
دانشگاه علوم پزشكي ایالم و .........................
مقدمه:
به منظور ايجاد و گسترش و همفكري و همكاريهاي پژوهشي و تحقیقاتي ،اين تفاهم نامه مابین دانشگاه علوم پزشكي ايالمم و
 .....................................توافق و به امضاء مي رسد .با امضاي اين تفاهم نامه طرفین حد اعمي تمش خويش را در جهال گسالترش
توان ملي در حل مشكمت و معضمت علمي -تحقیقاتي و پژوهشي موضوع اين تفاهم نامه و نیل باله خوداتكالايي ملالي ملال و
داشته و از هیچ كوششي در اين جه خودداري نخواهند نمود.
ماده  -1موضوع







اجراي پروژه هاي تحقیقاتي -كاربردي مشترک مورد نیاز تا مرحله تلیین دانش فني
ارائه سمینارها ،دوره هاي تخصصي و كارگاه هاي آموزشي كوتاه مدت
راه اندازي ،تكمیل و تجهیز مراكز تحقیقاتي و پژوهشي مورد نیاز
تدوين و تالیف اسناد و مدارک علمي و تلاد آنها
انجام داوري ،نظارت و بررسي نتايج پروژه هاي تحقیقاتي فیما بین
برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت به منظالور ارتقالاء تالوان علمالي كارشناسالان و محققالین سالازمان در مراكالز
تحقیقاتي

 هداي و حماي از پايان نامه هاي تحصیلي باله ويالژه در مقالاط كارشناسالي ارشالد و دكتالري در راسالتاي نیازهالاي
تحقیقاتي آن سازمان






بررسي میزان نیاز به فن آوري هاي نوين توسط كارشناسان طرفین و برنامه ريزي جه نیل به موارد اولوي دار
انجام امور مطالعاتي و امكان سنجي مورد نیاز
تلاد اطمعات از طريق وب ساي
تلاد استاد به عنوان عضو هیات علمي پاره وق يا عضو هیات موسس پاره وق در مراكز تحقیقاتي دو دانشگاه
انجام بازديدهاي متقابل علمي  -پژوهشي براي دانشجويان

ماده  -2تعهدات دو دانشگاه
دانشگاه در حد مقررات و در قالب قراردادهاي جداگانه موارد ذیل را دستور کار خود قرار مي دهد:










در اولوي قراردادن عناوين تحقیقاتي پیشنهادي و يا توافق شده
تمش در جه برآورد نیازهاي پژوهشي
تمش در جه ايجاد تسهیمت جه پ يرش دانشجويان معرفي شده در قالب مقررات موجود و براسالا قراردادهالا
براي هر مقط تحصیلي
تمش در جه ارائه خدمات كارگاهي و آزمايشگاهي مورد نیاز با اولوي
تمش در جه ارائه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مورد نیاز
بهره گیري از توانايیهاي دانشگاه و صنع جه اجراي فعالیتهاي مشترک يا اختصاصي پژوهشي و تحقیقاتي
انتشار مقاالت علمي حاصل از نتايج پروژه هاي تحقیقاتي مصوب با نام مشترک دانشگاه و صنع
هزينه اياب ذهاب واقام كارشناسان،اساتید ودانشجويان اعزامي طلق توافقات مشترک تعیین مي گردد








كلیه مسئولی هاي مدني،قضايي وحوادث مرتلط با كارشناسان،اساتید ودانشجويان اعزامي طلالق توافقالات مشالترک
ونظر ناظر صورت مي پ يرد
هريك از طرفین متعهد مي گردند « كلیه اطمعات » اخ شده از طرف مقابل از جمله اطمعات تحقیقاتي وپژوهشي
رامحرمانه قلمداد نموده و به صورت مستقیم و يا غیر مستقیم ،در اختیار شخص ديگري قرار ندهند (.ارائه اينگونه
اطمعات به شخص ثالث تنها با اخ مجوز كتلي از صاحب اين مدارک مقدور اس ).
طرفین ملزم به رعاي حقوق مالكی معنوي كلیه اطمعاتي كه در اختیار آنها قرار میگیرد مي باشند
طرفین مسئو حفاظ وصیان از اموا دانشگاه مقصد كه در اختیار كارشناسان،اساتید ودانشالجويان قالرار میگیالرد
بوده ودر صورت ايجاد خسارت ملزم به جلران مي باشند.
برپايي سمینارهاي مشترک علمي_تخصصي

ماده  -3روش اجرایي






نمايندگان طرفین جلسات فصلي مشترک داشته و برنامه ريزي و هماهنگي هاي الزم را معمو مي دارند.
كلیه توافقهاي حاصل بین نمايندگان ،صورتجلسه شده و مورد بررسي واحدهاي ذيربط قرار گرفته و نتیجه به طالرف
مقابل اعمم مي شود.
براي هر فعالی مورد توافق قرارداد مستقلي منعقد مي شود.
ايجاد تاالر گفتگوي اينترنتي براي تسهیل در تلاد تجربیات ونظريات
مسئولی ثل ونگهداري وانتشاراسناد پژوهشي مشترک توسط ناظر تفاهمنامه تعیین میگردد.

ماده  )4اعتبار مالي
درآمدهاي حاصله ناشي از نتیجه تحقیقات وپژوهشها توسط كمیته مشترک تعیین تكلیف خواهد شد
تبصره :
تأيید و امضاي اين تفاهم نامه براي هیچ يك از دو طرف تعهد حقوقي ايجاد نكرده و اجراي پروژه ها و ارائاله خالدمات مصالوب در
قالب قرارداد جداگانه تعريف و تعیین خواهد شد.
ماده  )5قلمرو مكاني تعهد نامه
اجراي مفاد اين تفاهم نامه در محدوده دانشگاههاي علوم پزشكي طرف تفاهم مي باشد.
ماد:6مرجع حل اختالف :
در صورت بروز هرگونه اختمف در تفسیر يا اجراي اين تفاهمنامه و عدم رف آن از طريق م اكره ،موضوع در كمیسیون
مشترک حل اختمف دانشگاه( موضوع ماده  94آئین نامه مالي و معاممتي) مطرح و راي كمیسیون مزبور مطابق ماده 495
قانون آئین نامه دادرسي مدني براي طرفین و قائم مقام قانوني آنها معتلر اس وطرفین ملزم به رعاي آن مي باشند
ماده :7شرایط فورس ماژور:
شرايط فور ماژور با درخواس طرفین ونظر ناظر تفاهمنامه طلق ضوابط وقوانین مربوط به اين شرايط تعیین ودر هنگام
بروز شرايط م كور قرارداد به حال تعلیق در آمده كه پس از رف شرايط مدت تعلیق به مدت تفاهمنامه اضافه میشود.
ماده -8ناظرین قرارداد:
بدينوسیله آقاي  /خانم.........................با مدرک تحصیلي.........شاغل در  ......................به عنوان ناظر بر حسن اجراي تفاهم نامه و
نماينده دانشگاه علوم پزشكي ايمم معرفي مي گردد
وآقا/خانم  ............................................................................به عنوان ناظر بر حسن اجراي تفاهم نامه و نماينده  ....................معرفي
مي گردد

ماده  -9مدت تفاهم نامه :
 مدت تفاهم نامه از زمان امضاء براي  5سا تعیین مي شود ،و با اعمم قللي يكي از طرفین قابل فسخ بالوده و ضالمنا
در صورت رضاي طرفین قابل تمديد مي باشد.
ماده :10
اين تفاهم نامه در  2نسخه و10ماده در تاريخ  .............................به امضاء طرفین رسیده و از تاريخ امضاء معتلر مالي باشالد .امیالد
اس در ظل توجهات حضرت ولیعصر و همفكري و همكاري متقابل ،نتايج ارزشمندي حاصل گردد و رضاي خداوند بالزرگ را
در پي داشته باشد.

ریاست ................................
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