
 

  
  
  
  

  بسمه تعالی 
 تفاهم نامه همکاري 

نامه همکاري دوجانبه میان دانشکده هاي  این  به منظور گسترش همکاریهاي علمی و بین المللی،   تفاهم 
و دانشکده علوم  اسفندیاري    مرضیهبه نمایندگی خانم دکتر  اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان  

در راستاي  شانی  به نمایندگی آقاي دکتر محمدعلی باقرپور والمشهد    فردوسیاداري و اقتصادي دانشگاه  
  تهیه و تنظیم گردید.  4/2/1401تقویت همکاري هاي بین دانشگاهی در تاریخ   

  موضوع تفاهم نامه: 
این تفاهم نامه به منظور استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهاي دو دانشگاه و تشریک مساعی براي گسترش  

  .می گرددتدوین  کدهیات علمی و دانشجویان دو دانشتحقیقات هدفمند اعضاي ه
  مفاد تفاهم نامه: 

  همکاري هاي آموزشی و پژوهشی  -1ماده 
  استفاده از ظرفیت و توانمندي هاي علمی و پژوهشی یکدیگر براي انجام طرح هاي پژوهشی،   . ١
بازرگانی و  مالی، تشکیل هسته هاي مشاوره براي بررسی ، تحلیل و ارایه راه حل مسایل اقتصادي، . ٢

   و مدیریتی صنعتی
  پژوهشی راهبردهاي توسعه شرق ایرانعلمی / ایجاد قطب   . ٣
  به منظور عارضه یابی و انجام پروژه هاي بهبود واحدهاي صنعتیتشکیل تیم هاي مشاوره  . ۴
  طرفین تبادل تجربیات کلینیک کسب و کار استان سیستان و بلوچستان و استان خراسان رضوي  . ۵
  سطح   در  ها  جشنواره  و  ها  همایش  مشترك،  علمی  هاي  نشست   برگزاري  در  مشارکت   و   همکاري . ۶

  ، المللی بین و  ملی
  مطالعاتی دانشجویان دکتري در دو دانشگاه به منظور تبادل علمی و پژوهشی هاي فرصت ایجاد . ٧
برنامه ریزي براي تالیف، تدوین، چاپ، انتشارو مبادله گزارش ها، مقاالت، کتب و نشریات علمی  . ٨

  به صورت مشترك  
برنامه ها و  تبادل تجربیات در زمینه مهارت افزایی و اشتغال پذیري دانشجویان از طریق اجراي   . ٩

  دوره هاي مشترك 
  مشارکت در انجام پروژه هاي بین المللی   . ١٠
فراهم نمودن امکان بازدید دانشجویان از مراکز صنعتی، تولیدي و علمی با توجه به ظرفیت هاي   . ١١

 موجود در دو استان
  ي به صورت مشترك طبق ضوابط، برا  یمختلف آموزش  يها  ها و دوره  کارگاه  نارها،یسم  ياجرا . ١٢

 .ان یو دانشجو يقتصادن االفع
 همکاري در نظارت طرح هاي پژوهشی و داوري پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویی . ١٣
توانمندسازي در جهت ایجاد شرکت هاي دانش بنیان حوزه علوم   برگزاري ارتباط موثر در راستاي . ١۴
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  مدت تفاهم نامه:  -2ماده 
به مدت سه سال کامل شمسی داراي اعتبار می باشد،    2/1404/ 4لغایت    1401/ 4/2تاریخ     این تفاهم از ت

  در پایان و با توافق طرفین براي یک دوره سه ساله دیگر قابل تمدید می باشد.
  ها  يهمکار ر یسا -3ماده

  ن یو مورد توافق طرف  ابدینشده ضرورت    ینیب  شیپ  گرید  يها  يتفاهم نامه همکار ییچنانچه در زمان اجرا 
  .تفاهمنامه الحاق خواهد شد نی به ا ردیقرار گ

این تفاهم نامه هیچ گونه بار مالی براي طرفین ندارد و کلیه تعهدات به تبع قرارداد هایی که در راستاي  
 این تفاهم منعقد خواهند شد ایجاد می گردد.

  نسخ قرارداد  -4ماده 
از  دو    در دو نسخه    موسسهاین تفاهم نامه همکاري مطابق با قوانین و مقررات داخلی حاکم بر هر یک 

  رسید. امضاء تنظیم و به
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