
 

 

 

 

 

  گياهان دارویی ایران انجمن علمیفيمابين نامه همكاري تفاهم

 .........و  

 
 مقدمه :

اين تفاهم نامه بين  .....هاي علمي، تحقيقاتي و كاربردي متقابل درامر توسعه  علمي گيري از تخصصبه منظور بهره     

كه به ....................... ناميده مي شود و  انجمنار كه در اين تفاهم نامه به اختص گیاهان دارویی ایران انجمن علمي

 ناميده مي شود با هدف ساماندهي همكاريهاي مشترك توافق و به امضا مي رسد. ......   اختصار 

 

 موضوع تفاهم نامه  -1ماده 

وافقاتي كه به عمل همكاري و تبادل نظر در جهت بر آورده نمودن نيازهاي آموزشي، پژوهشي طرفين در چارچوب ت  -1-1

 خواهد آمد. 

 ايجاد ارتباط و تبادل اطالعات علمي، تحقيقي در چار چوب قوانين و مقرارت.  -2-1

بهره مند شدن طرفين از امكانات يكديگر از قبيل توان هاي فكري، تجربي، پژوهشي، آموزشي و آزمايشگاهي مطابق   -3-1

 ضوابط منعقده.

 مينه هاي كاري طرفين و اولويت بندي آنها.شناخت نيازهاي منطقه در ز -4-1

 شناخت امكانات يكديگر بطور جزئي و عملياتي    -5-1

 تدوين طرح هاي مشترك و ارائه آنها به مديريت هاي طرفين جهت تصويب و تامين اعتبار مالي و امكانات مورد نياز .   -6-1

 همكاري و اجراي طرح هاي مشترك پژوهشي بين طرفين  -7-1

برگزاري جلسات مشترك از مديريت هاي طرفين جهت تدوين سياستهاي كلي همكاري مشترك و بررسي روند اجرائي  -8-1

 طرح هاي مشترك.

تدوين مقررات اختصاصي يا تنظيم عقد قرارداد هاي همكاري در مورد هر يك از موارد همكاري مشترك با اعضائ  -9-1

 طرفين.



منطبق با نیازها و  جرای پایان نامه ها، سمینارها و کارگاههای تحقیقاتی کاربردیمشارکت علمی و تحقیقاتی در ا 1 -10

 اولویت های تعریف شده دو طرف

 راه اندازی تیم های تحقیقات کاربردی طرفین منطبق با هدف اجرای تحقیقات کاربردی منجر به تولید دانش فنی

 ت مشترک در منابع و مجمع معتبر علمی همکاری در انتشار نتایج حاصل از تحقیقا - 1 -12

 برگزاری نشستهای علمی مشترک- 13-1

شناسایی چالشهای ملی و بین المللی با هدف اخذ سفارش از دستگاههای صنعتی و اجرایی با هدف اجرای  - 14-1

 پروژه های کاربردی 

 

 فرایند همكاري -2ماده 

طرح هاي تدوين شده پس از مشخص نمودن مسئول و مجريان طرح و سهم هر يك از طرفين در تامين امكانات و  -1-2 

 اعتبارات، جهت تصويب به مديريت هاي مراكز ارسال مي شود.    

ز طرفين در هر مورد همكاري، با انعقاد قراردادي مشخص بين دو مركز، آغاز خواهد شد كه در آن ميزان سهم هر يك ا -2-2

 اجرا و بهره برداري از نتايج، روشن خواهد گرديد.

تامين هزينه هاي اجراي طرح هاي تحقيقاتي مشترك پس از مشخص شدن سهم هر يك از طرفين مطايق قرارداد  -3-2

 منعقده از محل اعتبارات دو مركز قابل پرداخت خواهد بود.

قرار نگرفته  و پس از امضا تفاهم نامه ، تا پايان مدت تفاهم نامه مورد توافق  مواردي كه دراين تفاهم نامه مورد اشاره :1تبصره 

 طرفين قرار گيرد نيز برحسب نظر طرفين جزء اين تفاهم نامه محسوب گرديد.

 

 مالكيت معنوي و مادي -3ماده 

ني    مي شود به طرفين عوايد حاصل از فعاليتهاي مشترك بر اساس سهم هر يك از طرفين كه در زمان تدوين طرح پيش بي

 تعلق مي گيرد.

 در ارائه نتايج تحقيق حاصل از طرحهاي مشترك، به هر نحو ذكر نام هر دو مركز ضروري است. :2تبصره 

  

 مدت همكاري  -4ماده 

 سال بوده و با توافق طرفين قابل تمديد مي باشد. 2دوره اعتبار اين تفاهم نامه 

 

 فسخ تفاهم نامه -5ماده 

اي مشترك و تنظيم صورت جلسه گيري از تفاهم نامه باشد با اعالم قبلي و تشكيل جلسهيكي از طرفين مايل به كنارهچنانچه 

 از موضوع تفاهم نامه خارج شده و چنانچه قراردادي در بين باشد به قوت خود باقيست.

 ه كه در تاريخ                                     نسخه  تهيه و تنظيم گرديد 5تبصره ودر  2بند،  17ماده،  5اين تفاهم نامه در  

 به امضاء طرفين  رسيده و از تاريخ امضا، معتبر مي باشد..

اميد است در ظل توجهات حضرت ولي عصر و همفكري متقابل ، نتايج ارزشمند حاصل گردد و رضايت خداوند منان را در 

 پي داشته باشد

 



 

 محمد باقر رضاییدکتر                                                                

                            انجمن علمی گیاهان دارویی ایران رییس                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


