بسمه تعالی

قواضُ................. :
تاضيد.................... :

تفاه ـم وامه همكاري فـي مابيه  ..................و داوصـگاه گيالن

مقدمه:
هاتيي  ..........تِ ًوايٌسگي
تِ هٌظَض ايجاز ٍ گؿتطـ ٍ ّوفىطي ٍ ّوىاضي ّاي آهَظقي -پػٍّكي فيواتيي ،ايي تفاّن ًاهِ
) ٍ زاًكگاُ گيالى تِ ًوايٌسگي
ؾاظهاى ًاهيسُ هي قَز
( ..................................................................وِ اظ ايي پؽ
( .................................................................وِ اظ ايي پؽ زاًكگاُ ًاهيسُ هي قَز ) تَافك ٍ تِ اهضاء هي ضؾس  .تا اهضاي ايي تفاّن ًاهِ
عطفيي حس اػالي تالـ ذَيف ضا زض جْت گؿتطـ تَاى هلي زض حل هكىالت ٍ هؼضالت ػلوي -تحميماتي هَضَع ايي تفاّن ًاهِ ٍ
ًيل تِ ذَزاتىايي هلي هثصٍل زاقتِ ٍ اظ ّيچ وَقكي زض ايي جْت ذَززاضي ًرَاٌّس ًوَز.
ماده  -1موضوع
الف -اجطاي پطٍغُ ّاي تحميماتي -واضتطزي هَضز ًياظ تا هطحلِ تثييي زاًف فٌي.
ب -تطتيت ًيطٍي اًؿاًي هترهم زض لالة زٍضُ ّاي ههَب زض هماعغ تحهيلي هرتلف
ج -اضائِ ؾويٌاضّا ،زٍضُ ّاي ترههي ٍ واضگاُ ّاي آهَظقي وَتاُ هست
ت -ضاُ اًساظي ،تىويل ٍ تجْيع هطاوع آهَظقي ٍ پػٍّكي هَضز ًياظ
ث -تسٍيي ٍ تاليف اؾٌاز ٍ هساضن ػلوي ٍ تثازل آًْا
ج -اًجام زاٍضيً ،ظاضت ٍ تطضؾي ًتايج پطٍغُ ّاي تحميماتي زض زاذل ٍ ذاضج اظ وكَض
چ -تطگعاضي زٍضُ ّاي آهَظقي وَتاُ هست تِ هٌظَض اضتماء تَاى ػلوي واضقٌاؾاى ٍ هحمميي ؾاظهاى زض هطاوع
تحميماتي ،آهَظقي ،نٌؼتي ٍ ذسهاتي
حّ -سايت ٍ حوايت اظ پاياى ًاهِ ّاي تحهيلي تِ ٍيػُ زض هماطع واضقٌاؾي اضقس ٍ زوتطي زض ضاؾتاي ًياظّاي
تحميماتي آى ؾاظهاى
خ -تطضؾي هيعاى ًياظ تِ في آٍضي ّاي ًَيي تَؾظ واضقٌاؾاى عطفيي ٍ تطًاهِ ضيعي جْت ًيل تِ هَاضز اٍلَيت زاض
ز -اًجام اهَض هغالغاتي ٍ اهىاى ؾٌجي هَضز ًياظ
ش -تثازل اعالػات اظ عطيك ٍب ؾايت
ض -اؾتفازُ هتماتل اظ وتاتراًِ ّا ٍ فيلن ّاي ػوَهي
غ -اًجام تاظزيسّاي هتماتل ػلوي ،تطاي زاًكجَياى
ماده  -2تعهدات داوشگاه
داوشگاه در حد مقررات و در قالب قراردادهاي جداگاوه موارد ذيل را دستور کار خود قرار می دهد:
الف -زض اٍلَيت لطاضزازى ػٌاٍيي تحميماتي پيكٌْازي ٍ ايتَافك قسُ تا قطوت
ب -تالـ زض جْت تطآٍضز ًياظّاي آهَظقي ٍ پػٍّكي قطوت
ج -تالـ زض جْت ايجاز تؿْيالت جْت پصيطـ زاًكجَياى هؼطفي قسُ اظ ؾَي قطوت زض لالة همطضات هَجَز ٍ تطاؾاؼ لطاضزازّا
تطاي ّط همغغ تحهيلي
ت -تالـ زض جْت اضائِ ذسهات واضگاّي ٍ آظهايكگاّي هَضز ًياظ تِ قطوت تا اٍلَيت.
ث -تالـ زض جْت اضائِ زٍضُ ّاي آهَظقي وَتاُ هست هَضز ًياظ قطوت
ج -تْطُ گيطي اظ تَاًاييّاي قطوت جْت اجطاي فؼاليتّاي هكتطن يا اذتهاني آهَظقي ٍ پػٍّكي

چ -اًتكاض هماالت ػلوي حانل اظ ًتايج پطٍغُ ّاي تحميماتي ههَب تا ًام هكتطن زاًكگاُ ٍ قطوت
ح -هؼطفي فاضؽ التحهيالى تَاًوٌس زاًكگاّي تِ قطوت جْت اؾترسام تطاؾاؼ ًياظّاي اػالم قسُ قطوت
خ-تَافك جْت ضاُ اًساظي ،تىويل ٍ تْطُ تطزاضي اظ هطاوع آهَظقي ،تحميماتي ٍ ذسهات اعالع ضؾاًي هَضز ًياظ قطوت
ز -تِ ضؾويت قٌاذتي حك ٍ حمَق هازي ٍ هؼٌَي ـضوت زضذهَل ًتايج حانل اظ فؼاليت ّاي هكتطن
ش -تأليف ٍ تطجوِ هطاجغ ،هتَى ٍ وتة ػلوي هَضز ًياظ قطوت تَؾظ زاًكگاُ
ماده  -3تعهدات سازمان
الف -تْيِ ههَب ػٌاٍيي اؾٌاز ٍ هساضن ػلوي ٍ هكرهات ًيطٍي اًؿاًي هَضز ًياظ ؾاظهاى ٍ اػالم آًْا تِ زاًكگاُ
ب -تطضؾي پيكٌْازات تطگعاضي زٍضُ ّاي آهَظـي ٍ اػالم ًتايج تِ زاًكگاُ
ج -تْيِ هؿتوط ػٌاٍيي تحميماتي هَضز ًياظ ؾاظهاى ٍ اضؾال آًْا تِ زاًكگاُ
ث -ووه زض تجْيع ٍ ضاُ اًساظي آظهايكگاُ ّا ،واضگاُ ّا ٍ هطاوع تحميماتي زض زاًكگاُ جْت تْطُ تطزاضي هكتطن
ج -تطضؾي پطٍغُ ّاي تحميماتي پيكٌْازي زاًكگاُ ٍ اػالم ًتايج تِ زاًكگاُ
چ -ػمس لطاضزاز جْت اجطاي هَاضز هَافمت ٍ تاهيي هٌاتغ هالي هَضز ًياظ
ح -تِ ضؾويت قٌاذتي حك ٍ حمَق هازي ٍ هؼٌَي زاًكگاُ زض ذهَل ًتايج حانل اظ فؼاليتّاي هكتطن
ز -پكتيثاًي اظ ؾويٌاضّا ،وٌفطاًؽّاً ،وايكگاُ ّا ٍ واضياُ ّاي ترههي ػلوي
ماده  -4روش اجرايی
الف -عطفيي يىي اظ هترههيي ذَز ضا تِ ػٌَاى ًوايٌسُ تؼييي ٍ تِ عطف هماتل هؼطفي هيًوايٌس.
بً -وايٌسگاى عطفيي جلؿات هاّياًِ هكتطن زاقتِ ٍ تطًاهِضيعي ٍ ّواٌّگيّاي الظم ضا هؼوَل هيزاضًس.
ج -وليِ تَافكّاي حانل تيي ًوايًسگاى ،نَضتجلؿِ قسُ ٍ هَضز تطضؾي ٍاحسّاي شيطتظ لطاض گطفتِ ٍ ًتيجِ تِ عطف هماتل اػالم
هيقَز.

ت -تطاي ّط فؼاليت هَضز تَافك لطاضزاز هؿتملي هٌؼمس هي قَز.
ث -تؼْسات هالي تٌْا تِ تثغ اهضاي لطاضزازّا ايجاز ذَاّس قس ٍ تثازل تفاّن ًاهِ تؼْس هالي تطاي عطفيي ايجاز ىذَاّس وطز .
ماده  -5مدت
هست تفاّن ًاهِ اظ ظهاى اهضاء تطاي  ....ؾال تؼييي هي قَز ٍ ،تا اػالم لثلي يىي اظ عطفيي لاتل فؿد تَزُ ٍ ضوٌاً زض نَضت ضضايت
عطفيي لاتل توسيس هيتاقس.
ماده  -6ساير موارد
الف -اهضاء ايي تفاّن ًاهِ ّيچگًَِ تؼْس هالي ذاني ضا تطاي ؾاظهاى ٍ زاًكگاُ ايجاز ًٌوَزُ ٍ وليِ ّعيٌِ ّا حؿة هَضز تطضؾي ٍ
تَافك هيقَز.
ب -زض نَضتيىِ اجطاي پطٍغُ ّاي تحميماتي تِ زاًف فٌي يا اذتطاع هٌتْي قَزً ،تايج حانل تالوٌانفِ تِ عطفيي تؼلك زاضز.
ماده  -7وسخ تفاهم وامه
ايي تفاّن ًاهِ زض ً 3ؿرِ ٍ  7هازُ زض تاضيد  .............................تِ اهضاء عطفيي ضؾيسُ ٍ اظ تاضيد اهضاء هؼتثط هي تاقس.
ًوايٌسُ ؾاظهاى
ًام ٍ ًـام ذاًَازگي:
اهضـاء:

ًوايٌسُ زاًكگـاُ
ًام ٍ ًـام ذاًَازگي:
اهضـاء:

