
 
    

 

کاری  تفاهم انهم   ژپوهشی هم
 

 مقدهم: 

کاانت و تىانمىدی اهی یکدیگر رد سمینً اهی علمی مىسسً مغالعات ملی  رد راستای تعامالت علمی ژپوهشی نیب مراكز دااگشنهی و مؤسسات تحقیقاتی کشىر و  ژپوهشی و تبادل تجربیات  -و بهري مىدی اس ام

نجمه علمی مغالع
کاری مشتزک نیب ا نجمه طرفیه هم

 می رسد.  یامضا دکتز علی كریمیمغالعات ملی هب مدریمسئىلی و نشزهی  دکتز مجتبی مقصىدیات صلخ اریان هب نمایىدگی رئیس هیئت مدریي ا

کاری:  -1مادي   نىع هم

کاری مشتزک رد کلیً سمینً  ژپوهشی نیب نشزهی علمی نجمه علمی مغالعات صلخ اریان با  مغالعات ملی  ژپوهشی  -هم
کاانت طرفیه اعم اس علمی، فنی، نیزوی انسانی، اعالعات، و ا ردنظر لرفته کلیً ام

صص می باشد.   تجربیات و تخ

 مىارد اجرایی:  -2مادي 

 و مغالعات صلخ  فصلىاهم مغالعات ملی انجام تحقیقات علمی و فرهنگی رد سطخ ملی و نیب المللی رد سمینً اهی مرتبظ با  -1-2

کاری  رد سمینً -2-2  و مغالعات صلخ  هىیت ملی ، یگتسبمه هب امىر ژپوهص رد سمینً اهی مرتبظ با  طارسیابی و باسوگری و اجرای طرح اه و ربانهم اهی مربى هم

تجلیل رتغیب و تشىیق ژپوهشگران و  -3-2
 و مغالعات صلخ  فصلىاهم ملی اس محققان و استادان ممتاس مرتبظ با  

 و مغالعات صلخ  فصلىاهم مغالعات ملی رد سطخ ملی، منطقً ای و نیب المللی مرتبظ با ربلزاری لردهمایی اهی علمی  -4-2

 نشزیات و محصىالت علمی ااشتنر  -5-2

 و مغالعات صلخ فصلىاهم مغالعات ملی ربلزاری کارگاي و دوري اهی آمىسشی جهت ارتقاء تىان علمی اعضاء مرتبظ با  -6-2

داه مرتبظ با افزایص سطخ مطارکت محققان و ب  -7-2  و مغالعات صلخ  فصلىاهم مغالعات ملی ستزساسی مىاسب ربای ضکىافیی استعدا

گان ملی رد راستای ارتقای سطخ علمی مرتبظ با  -8-2  و مغالعات صلخ  فصلىاهم ملی جذب اساتید و نخب

 روش اجرایی:  -3مادي 

تشکیل و نتایج پیگیزی و یک نفر اس طرف  ژپوهشی مغالعات ملی –هب منظىر تحقق مفاد ایه تفاهم انهم کار لروهی مرکب اس یک نفر هب نمایىدگی اس طرف نشزهی علمی  -1-3
نجمه با عنىان کارلروي مشتزک 

ا

 تىافقات را هب اعالع مدرییت اهی طرفیه می رساند. 

 ماي یک بار نشستی داشتً و پیشزفت و مىانع کار را هب مدرییت اهی طرفیه لزارش نماید. شص ره  کارلروي مشتزک مىظف است -2-3

کاری  -3-3 گاهن منعقد می لردد، رد ره مىضىع، هم  زهینً و بهري ربداری و ساری مىارد مشخص خىاهد شد. آن سهم ره یک اس طرفیه و چگىوگی اجرا  رد  و   قراردادی جدا

 ی تفاهم انهم: سمان اجرا  -4مادي 

 تىافق باالرتیه مقام طرفیه خىاهد بىد.   و کارلروي  سمان اجرای تفاهم انهم اس اترخی امضا هب مدت هس سال می باشد. اداهم فعالیت یا باسوگری اصالح و تغییزات رد مفاد آن بىا هب پیشنهاد 

 هب امضا طرفیه رسیدي است. 13/6/1411 نطیم و رد اترخی بىد و رد دو نسخً هک دکم واحد دارند ت  11مادي  4ایه تفاهم انهم رد  

 

نجمه علمی مغالعات صلخ اریان                     
 مغالعات ملی فصلىاهم مدری مسئىل                                                                                       رئیس هیئت مدریي ا

 دکتز علی كریمی                                       دکتز مجتبی مقصىدی


