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  ........شرکت و رنگ  پژوهشگاهتفاهم نامه همکاري صنعتی بین 

  
 تاجیک حسنآقاي دکتر به نمایندگی رنگ  پژوهشگاهم نامه مابین ، این تفاهصنعتیبه منظور همفکري و همکاري 

ک طرف و شود از ینامیده می پژوهشگاهکه از این پس  411375964711با کد اقتصادي رنگ  پژوهشگاه سرپرست
ه امضاء شود بنامیده می شرکتطرف دیگر که از این پس از  ......... شرکت مدیرعامل ...........به نمایندگی  .... شرکت
  رسید.

  
  ) موضوع تفاهمنامه:1ماده 

  همکاري هاي پژوهشی - 1-1
  .رنگ و پوششدر زمینه علوم و فناوري شرکت مورد نیاز و کاربردي اجراي پروژه هاي تحقیقاتی   -1- 1-1
 .انجام امور مشاوره یا اعمال نظارت بر طرحهاي در دست اقدام شرکت  -2- 1-1
 .ی) متقابل کارگاه و استفاده از امکانات تحقیقاتی (آزمایشگاهی  -3- 1-1
 .برگزاري همایش هاي علمی و تحقیقاتی مشترك  -4- 1-1
 انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد نیاز شرکت.  -5- 1-1
 استفاده متقابل از کتابخانه ها و فیلم هاي علمی و آموزشی.  -6- 1-1
 انجام بازدیدهاي متقابل علمی و همچنین انجام پروژهاي تحقیقاتی تحصیالت تکمیلی در شرکت.  -7- 1-1
 عات از طریق وب سایت هاي مربوطه و نشریات.تبادل اطال  -8- 1-1
  همکاري هاي آموزشی - 1-2
  مختلف آموزشی بنا به درخواست شرکت و مورد توافق. و کارگاههاي برگزاري دوره ها  -1- 1-2
 و فضاهاي فیزیکی استفاده متقابل از آزمایشگاههاي آموزشی  -2- 1-2
 ي ملی و بین المللیبرگزاري سمینارها  -3- 1-2
 

  ) روش اجرایی:2ماده 
  نمایند.ین یکی از متخصصین خود را به عنوان نماینده تعیین و به طرف مقابل معرفی میطرف - 2-1
  دارند.هاي الزم را معمول میریزي و هماهنگینمایندگان بر حسب ضرورت جلسات مشترك داشته و برنامه - 2-2
قرار گرفته و نتیجه  هاي حاصل بین نمایندگان صورتجلسه شده و مورد بررسی واحدهاي ذیربطکلیه توافق - 2-3

  شود.حاصل به طرف مقابل اعالم می
  

  ) مدت : 3ماده 



در ضمناً با اعالم قبلی یکی از طرفین قابل فسخ بوده و شود و سال تعیین می پنجنامه از زمان امضاء مدت تفاهم
  باشد.صورت رضایت طرفین قابل تمدید می

  
  

  : عهدات) ت4ماده 
  است. شرکتاي اجرایی بر عهده هپروژه هاي انجام هزینه - 4-1
  .هزینه خدمات آزمایشگاهی بر عهده استفاده کننده است - 4-2
  استفاده کننده است.بر حسب ضرورت بر عهده  سایر همکاري هاهزینه خدمات  - 4-3
  شروع و اجراي هر یک از موارد مندرج در تفاهم نامه قرارداد اجرائی مربوطه تنظیم و مبادله می شود.براي  - 4-4
  

  : سایر موارد) 5ماده 
اي با حضور امضاء کنندگان تفاهم نامه تشکیل و نامه جلسهدر صورت بروز هر گونه اختالف در اجراي این تفاهم - 5-1

  د.شوپس از بحث و بررسی اتخاذ تصمیم می
بوده و از مقررات عمومی حاکم بر  پژوهشگاهو  شرکت این تفاهم نامه از هر حیث تابع قوانین و مقررات حاکم بر - 5-2

  نماید.جمهوري اسالمی ایران نیز تبعیت می
در حل مشکالت و معضالت ش خود را در جهت گسترش توان ملی، نوآوري و شکوفایی طرفین حد اعالي تال - 5-3

تی موضوع این تفاهم نامه و میل به خوداتکایی ملی مبذول داشته و از هیچ کوششی در این جهت علمی و تحقیقا
  دریغ نخواهند کرد.

هاي تحقیقاتی به دانش فنی یا اختراع منتهی شود نتایج حاصل بر حسب مورد و در صورتی که اجراي پروژه - 5-4
  شرایط اجرایی بالمناصفه به طرفین تعلق دارد.

ایجاد ننموده و کلیه هزینه موردي بررسی و توافق می  طرفیناین تفاهم نامه هیچگونه تعهد مالی براي امضاء  - 5-5
  شود.

  انجام هر گونه تغییرات در این تفاهم نامه بر اساس توافقات طرفین قابل اجر است. -5- 6
ه برنامه اجرایی دیگر را که طرفین در چارچوب این تفاهم نامه همکاري هاي علمی، پژوهشی و فناوري و هر گون - 7-5

  مورد توافق باشد از طریق عقد قرارداد، اجرایی خواهند کرد.
تعهدات مالی تنها به تبع امضاء قراردادها ایجاد خواهد شد و تبادل تفاهم نامه تعهد مالی براي طرفین ایجاد  - 8-5

  نخواهد کرد.
  مشترك صورت می گیرد. تمامی همکاري ها بر اساس توافقات انجام شده در جلسات - 9-5
  

شرکت  مدیر عاملو رنگ  پژوهشگاه سرپرستماده در تاریخ ذیل به امضاي  6این تفاهمنامه در دو نسخه و ) 6ماده 
نامه اعتبار یکسان داشته و قابل استفاده باشد. هر دو نسخه تفاهمرسیده است و از تاریخ امضاء معتبر می................. 

  خواهند بود.
  
  
  ...............                                                             تاجیک حسن دکتر                   

  .............................................                                                 رنگ  پژوهشگاه سرپرست              


