
  طرف دوم                                                                                               
  

  .............و پژوهشگاه رنگ بین و پژوهشی  تحقیقاتی - علمینامه همکاري تفاهم
  

آقاي دکتر به نمایندگی شگاه رنگ پژوه، این تفاهم نامه مابین و پژوهشی تحقیقاتی - به منظور همفکري و همکاري علمی
به ............. دانشگاه و از یک طرف شود نامیده می پژوهشگاه که از این پس پژوهشگاه رنگ  سرپرست حسن تاجیک

  شود به امضاء رسید.نامیده می دانشگاه که از این پساز طرف دیگر رئیس دانشگاه ...... .................... نمایندگی 
  امه:نوضوع تفاهم) م1ماده 

و تجاري سازي  کاربردي -هاي تحقیقاتیدر جهت اجراي پروژه .............و  پژوهشگاه هاي مطلوب از تواناییاستفاده - 1-1
  مورد نیاز. یافته هاي پژوهشی

  ،افکار و اطالعاتبرگزاري نشستهاي علمی مشترك و تبادل - 1-2
  تجهیزات تحقیقاتی مشتركتبادل اسناد و مدارك علمی و استفاده از - 1-3
  طبق توافق طرفین پژوهشگاه گذراندن دوره کارآموزي دانشجویان در  - 1-4

  ) همکاریهاي مشترك:2ماده 
  ،در اولویت قراردادن عناوین تحقیقاتی پیشنهادي و یا توافق شده طرفین- 2-1
  ،هاي تحقیقاتی مشتركاجراي پروژه - 2-2
  ،هاي آموزشی فناوري و نظایر آندوره ،مینارهاي علمیدعوت از متخصصین براي حضور در س - 2-3
   ،.............و  پژوهشگاه هاي تحقیقاتی مصوب با نام مشترك انتشار مقاالت علمی حاصل از نتایج پروژه - 2-4
   ،فراهم نمودن امکان بازدیدهاي علمی محققین و متخصصین - 2-5
  ،هاي مصوبن براي همکاري در پروژهصدور مجوز همکاري اعضاي هیئت علمی و متخصصی -2-6
  هاي تحقیقاتی.آزمایشگاهی و تجهیزات تحقیقاتی موردنیاز براي اجراي پروژه ،علمیآموزشی، ارائه خدمات  - 2-7
  دستیابی به بازارهاي جدید، تحکیم و گسترش صادرات محصوالت با فناوري برتر - 2-8
  از ظرفیتهاي موجود دو طرف معرفی دستاوردهاي علمی و فناوري و بهره گیري - 2-9
  مرتبط معرفی محصوالت، خدمات و تولیدات دانش بنیان و برگزاري نمایشگاه هاي -2-10
در حوزه کاالها و موسسات دانش بنیان در عرصه  در کشورطرف مقابل تالش در جهت معرفی نشانهاي تجاري برتر  -2-11

  هاي داخلی و خارجی
  در بازارهاي هدفطرف مقابل ش بنیان شرکتهاي دان حمایت از حضور -2-12
  کمک به استاندارد سازي محصوالت مرتبط -2-13
  تجاري سازي یافته هاي پژوهشی در راستاي نیازهاي استراتژیک کشور  -2-14

  ) روش اجرایی:3ماده 
  نمایند.طرفین یکی از متخصصین خود را به عنوان نماینده تعیین و به طرف مقابل معرفی می - 3-1
  دارند.هاي الزم را معمول میریزي و هماهنگینمایندگان بر حسب ضرورت جلسات مشترك داشته و برنامه - 3-2



هاي حاصل بین نمایندگان صورتجلسه شده و مورد بررسی واحدهاي ذیربط قرار گرفته و نتیجه حاصل به کلیه توافق - 3-3
  شود.طرف مقابل اعالم می

  :  ) مدت4ماده 
  باشد.شود و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید میتعیین میپنج سال از زمان امضاء  نامهمدت تفاهم

  تسهیالت :) 5ماده 
  هاي اجرایی بر اساس توافق بر عهده طرفین هزینه پروژه - 5-1
  بر عهده استفاده کنندهبا بیست درصد تخفیف هزینه خدمات علمی و آزمایشگاهی  - 5-2
  سب ضرورت بر عهده مصرف کنندههزینه خدمات رفاهی بر ح - 5-3
  معرفی کننده هزینه آموزش دانشجویان برعهده  5-3

  : سایر موارد) 6ماده 
اي با حضور امضاء کنندگان تفاهم نامه تشکیل و پس نامه جلسهدر صورت بروز هر گونه اختالف در اجراي این تفاهم -1- 6

  شود.از بحث و بررسی اتخاذ تصمیم می
مه از هر حیث تابع قوانین و مقررات حاکم بر شرکت و پژوهشگاه بوده و از مقررات عمومی حاکم بر این تفاهم نا -2- 6

  نماید.جمهوري اسالمی ایران نیز تبعیت می
طرفین حد اعالي تالش خود را در جهت گسترش توان ملی، نوآوري و شکوفایی در حل مشکالت و معضالت علمی و  -3- 6

امه و میل به خوداتکایی ملی مبذول داشته و از هیچ کوششی در این جهت دریغ نخواهند تحقیقاتی موضوع این تفاهم ن
  کرد.

هاي تحقیقاتی به دانش فنی یا اختراع منتهی شود نتایج حاصل بر حسب مورد و شرایط در صورتی که اجراي پروژه -4- 6
  اجرایی بالمناصفه به طرفین تعلق دارد.

  نه تعهد مالی براي طرفین ایجاد ننموده و کلیه هزینه موردي بررسی و توافق می شود.امضاء این تفاهم نامه هیچگو -5- 6
  انجام هر گونه تغییرات در این تفاهم نامه بر اساس توافقات طرفین قابل اجر است. -6- 6
را که مورد  طرفین در چارچوب این تفاهم نامه همکاري هاي علمی، پژوهشی و فناوري و هر گونه برنامه اجرایی دیگر -7- 6

  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 نخواهد  -8- 6

  کرد.
  تمامی همکاري ها بر اساس توافقات انجام شده در جلسات مشترك صورت می گیرد. -9- 6

رسیده ...  .............رئیس  وپژوهشگاه رنگ  سرپرستبه امضاي  ذیلتاریخ  ماده در 7دو نسخه و این تفاهمنامه در ) 7ماده 
  نامه اعتبار یکسان داشته و قابل استفاده خواهند بود.نسخه تفاهم دوباشد. هر است و از تاریخ امضاء معتبر می

  
  
.......................                                                                                          حسن تاجیکدکتر   

  ............ رئیس                                                                                        رنگپژوهشگاه  سرپرست


