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 آموزشی، پژوهشی و فناوری  نامه همکاری تفاهم
 بین  

 دانشگاه زنجان

 و

 (IMSRNمخاطرات طبیعی )رانش زمین و مهندسی  شرکت

 

هور  ممرششو پ وهعه و  ع ونورع  پ همکور   شووع به منظور  

شووک  ع  عاقع د  شهو شنجرن د  ک ور  اروواندان گره شنجرن 

د  پ گوعنربووف ووان وهعاقوع د  شوهو  مهندس  مخرطوات طبیع 

 :مرا د شرو به تفرهم  سیدند

بو اجوا  مرا د شروپ د   IMSRNع شوک  دان گره شنجرن  -1 بند

پ تراوق هو دع مرس ه د چر چرب مقو ات ع امکرنرت مرجرد 

 دا ند.  

بین دع مرس ه بر حمررو   هر  وهعه   م توکتوغیب وعرلی  (1

 ؛ IMSRNمرل  شوک  

ع کر شنرسرن مووتب   وهعه گوان پاناسترد برشدردت هیف   (2

 ؛هرد   استر  شوک  د  انجرم وهعهش س هبین دع مر

ع  IMSRNبووه شوووک   دان ووجر اعوومامهوور  ترسووعه بونرمووه (3

بور حمررو  مورل  من  پموتب  بونرمه هر  ممرشش بوگما   

 ؛شوک 

بو اسرس هر  دان جرررن تحصیالت تکمیل  ورررن نرمه انجرم (4

 ؛IMSRNم توک ع اش طورق حمرر  مرل  شوک  نیرش 

پ هوورسوورشمرنده  کنفوووان، هوورپ سوومینر هرپ سووم رشررم (5

 هور ع سووخنوان  هرهر  ممرشش پ نمرر گرهپ کر گرههرکنگوه

ن ع ع ت هیف شووار  زشم بووا  شووک  اسوتردا م توک علم 

 ؛هروهعه گوان د  ارن گرنه مواسم

شورمف گما شورت  هر  انت ور ات م وتوکهمکر   د  وعرلی  (6

 ؛هر  علم وهعه  پ مقرزت علم پ کتب ع درگو  سرنه

وهعه   ع -پ اطالعرت علم  دان گره  انت ر ات علم تبردل  (7

 ؛مراد ممرشش 

بوه وور ت رور شووک   IMSRNت هیف ترسی، نمررندگ  شوک   (8

ونرع   دانش بنیرن د  دان گره شنجرن بوو اسوورس اوورل ع 

 ؛مقو ات ارن دان گره ع ک ر  اروان
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ترمین ت هیالت زشم بوا  تبوردل اسوتردانپ وهعه وگوان ع  (9

هر  مطرلعرت  اش رور مرس وه ووو  دان جرررن جه  گذ اندن

 ؛ عبه مرس ه درگو ب ته به مرجردر  وضر ع منربع مرل 

د   ع استردان  اهنمر  دان جرررن وهعه گوانتعیین  -2 بند

دان گره شنجرن بر هدف  اهنمرر  دان جرررنپ ا ائه دع ه هر  

نرمه ع هر  وهعه   اش طورق دعرتامرشش  ع انجرم ووعژه

ع تررید دان گره شنجرن بواسرس  IMSRNوی نهرد قبل  شوک  

مر د تراوق  هر ع انتظر ات ارجرد شده اش سر  هو مرس ه عره

 قوا  گیود.

 نرمهذکو شده د  ارن تفرهم   ع علم دان گره تبردزت -3 بند

 .اس ک ر  منرط به قرانین هو 

بوا  هوگرنه وعرلی  همکر   که دا ا  تعهدات مرل   -4 بند 

شده ع پ قوا داد جداگرنه ا  متمم ارن تفرهم نرمه تنظیم اس 

 .م  گوددامضرء طووین  قرنرن  نمررندگرناش سر  

که به  نتررج وهعه   د  خصرصزشم اس  د  مرا د  که  -5 بند

 تعورفهر  همکر   ووعژهد نمنجو م  گودحقرق مرلکی  وکو  

طووین بر ح ن نی  ع وردقرنه من  ا مر د بحث قوا  م   شردپ

دهند ع د  رر سند جداگرنهپ شوار  موبرط به چگرنگ   وتر  

 ا قبف اش شوع  ووعژه  ارجرد شده بر حقرق مرلکی  وکو 

 .همکر   مر د تراوق قوا  دهند

منرط به قرانین هو طوف اس .  تفرهم نرمهاجوا  ارن  -6 بند

مراوق  نرمه هر  داخل  مر د م رعل ک ب خرد طووین هو رر اش 

داخل  مطربق بر قرانین ع مقو ات   نیرش رر هو گرنه مصربه

 ن تبعی  م  کنند ه تند.مکه اش 

به مدت ونج    طووینامضرشمرن ارن تفرهم نرمه اش  -7 بند

اش طورق تراوق مکترب ع م توک  خراهد داش .سرل اعتبر  

نمررندگرن قرنرن  دع مرس هپ ارن سند تفرهم نرمه  ا م  

رر اوالح کود رر ووعترکف هر  درگو   ا  پ تمدردتران تکمیف

ه هر تر ضمررم رر اوالحی به ارن تفرهم نرمه الحرق نمرد.

نمررندگرن طووین نوسیده امضرء  به شمرن  که مکترب ن ده ع

معتبو نخراهند برد. بعد اش ونج سرل اش شمرن اعلین  برشدپ
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تفرهم نرمهپ ارن امکرن عجرد دا د که تفرهم نرمه بر مراوق  

 طووین به ور ت مکترب ع امضرء شده تمدرد گودد.

تر شش   دا د که ارن حق  ا بو خرد محفرظ ممرس ه هو  -8 بند

اش طورق رر نرمه مکترب به طوف مقربفپ ارن تفرهم نرمه مره 

بواسرس  ا و خ نمررد. د  ارن مر دپ ووعژه هر  د  حرل اجوا 

ادامه خراهند قوا دادهر  تنظیم شده تر حصرل به نتیجه 

 ررو .

که برشدرد استردانپ به تفرهم  سیدند هو دع مرس ه  -9 بند

کر شنرسرن ع دان جرررن اش رر مرس ه به مرس ه عه گوانپ وه

درگو منرط اس  به قرانین ع عد ع عرما  ک ر هر  جمهر   

ع  عرر  قرانین ع سیرس  هر  دان گره  اسالم  اروان ع ووان ه

 .IMSRNشنجرن ع شوک  

که ارن تفرهم نرمه به تفرهم  سیدند هو دع مرس ه  -10 بند

کند که به طر  رر  ارجرد م مبنر ع چر چرب   ا بوا  ووعژه ه

ع ادا   دع مرس ه  ممرشش پ وهعه  م توک برسیله عاحدهر  

 گودد.هر  مت  درگو م تند م تدعرن شده ع د  تراوقنرمه

بدعن مراوق  مکترب طوف درگوپ حقرق هیچ رر اش طووین  -11 بند

رر تعهدات ذکو شده د ارن تراوقنرمه  ا به درگو  عاگذا  

 دهد.نمررندگ  اش درگو  منهر  ا انجرم نم  نم  کند رر به

که ترمین مرل  به تفرهم  سیدند هو دع مرس ه  -12 بند

لل  ع هر  بین المهرپ همچرن مراد وهعه  پ م رووتهمرنه

هر  وعرلی  هر  هر ع درگو همرنهداخل پ کمر همرنهپ ممرشانه

هر  دع طووه ه تند ع ذکو شده د  برز منرط به تراوقنرمه

هو طوف بی تورن تالش خرد شرند. امر مر د به مر د تعیین م 

مع د تر بوا  استردانپ وهعه گوانپ کر شنرسرن  ا به عمف م 

  ا وواهم سرشد. ع دان جرررن برشدردکننده اقرم 

نرمهپ طووین تمررف به ارجرد د  اجوا  ارن تفرهم-13 بند

 بونرمه اجوار  بو مبنر  تراوق دعطووه دا ند.

نرمه بعد اش امضر  نمررندگرن قرنرن  دع ارن تفرهم -14 بند

 .اس مرس ه قربف اجوا 
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د  تر رخ  بند 15شرمف رر مقدمه ع نرمه ارن تفرهم -15 بند

د  دع ن خه  میالد  09/11/2015هجو  شم   بوابو بر  18/08/1394

د  شهو شنجرن هر  ور س   ع انگلی   تنظیم شده ع به شبرن

د   .اش اعتبر  رک رن بوخر دا ند دع ن خه هوامضرء گودرد ع 

نرمهپ متن انگلی   ور ت هوگرنه اختالف د  تف یو ارن تفرهم

 گیود.مالک قوا  م 

 


