
1 

 

 آموزشی، پژوهشی و فناوری نامه همکاری تفاهم
 بین  

 دانشگاه زنجان

 و

 چلیابینسکدانشگاه 

 

آموزشی، پژوهشیی و ننیاوری بیی   همکاریبا عنایت به اهمیت 

دانشگاهها و مراکز پژوهشی جهت مشیارکت نایاا اعییای هییا  

علمییی و پژوهشییگراب و بییه منتییور ابییآرو روابیی  آموزشییی 

واقی  در شیهر دانشگاه زنجاب نامه بی  تفاهمدانشگاهی، ای  

واقی  در شیهر  چلیابینبی دانشیگاه و  زنجاب در کشور ایراب

نامییهه  CSU" و ZNU"که از ای  پی  ، روسیه کشور چلیابینب 

 در بنههای زیر مناقه می اردد. می شونه

در راسآای پیشبرد علم و  CSU  و  ZNUبهینوسیله  -1 بنه

علمی دانشگاهی از ترغیب و تقویت همکاری بر  توساه یادایری

 توانق دارنه.  طریق پژوهش و مطالاه در موارد زیر 

آموزشی، الف( ایجاد رابطه مفیه دو طرنه بر مبنای همکاری 

 علمی و پژوهشی؛

اعیای هیا  علمی ی   هایو مراجاه ترغیب بازدیههاب( 

 ؛هادانشگاه از دانشگاه دیگر به منتور مشارکت در پژوهش

پ( تبهیل پذیرو دانشجویاب واجه شرای  ی  دانشگاه توس  

های مقاط  دانشگاه دیگر به منتور ثبت نام در رشآه

کارشناسی و تحصیال  تکمیلی، و در مورد دانشجویاب تحصیال  

 (، مشارکت در پژوهش؛PhDتکمیلی پیشرنآه )ماننه دانشجویاب 

جال ، کآب و  ( همکاری در انآشارا  مشآرک به صور  مقاال  م

 غیره؛

 تبری  تبادا انآشارا  دانشگاهی و اطالعا  علمی؛ث( 

ج( تبهیل تبادا اعیای هیا  علمی، پژوهشگراب و مآخصصاب 

 جهت انجام پژوهش، تهری  یا تبادا انهیشه؛

 ،هایی برای اعیای هیا  علمیچ( نراهم نمودب نرصت

جهت شرکت در و دانشجویاب تحصیال  تکمیلی پژوهشگراب 

ها و های آموزشی، سمپوزیومها، دورهها، کارااهکنفران 

 جلبا  بی  المللی هر دو دانشگاه؛

ح( نراهم نمودب تبهیال  جهت تبادا اعیای هیا  علمی به 

های مطالااتی در هری  از دو دانشگاه، منتور اذرانهب نرصت
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ببآه به موجود بودب نیا و مناب  مالی، همانگونه که در 

 ای  تفاهم نامه ذکر شهه است؛  7و  6بنههای 

 وهشی مشآرک؛ژخ( انجام پروژه های پ

د( همکاری در برازاری نمایشگاههای علمی، پژوهشی و 

 نناوری؛

مشآرک و مطابق با ذ( تبادا دانشجو در حیطه های عالقمنهی 

 مقررا  هر دو کشور؛

ر( تبهیل بازدیههای اعیای هیا  علمی، پژوهشگراب و 

 دانشجویاب هر دو دانشگاه؛ و

های علمی که اههاف ذکر شهه ز( ترغیب و تشویق دیگر ناالیت

 را تاالی بخشه. موارد نوقدر 

 

خود را برای پذیرو دانشجویاب دانشگاه آمادای   ZNU -2 بنه

CSU  کوتاه مه  آموزو زباب نارسی اعالم می  دوره هایدر

دوره های کوتاه مه  یا نیز آمادای دارد تا  CSUو   نمایه

 ارائه کنه. ZNUرا به دانشجویاب  روسیبلنه مه  زباب 

هر دو دانشگاه به تفاهم رسیهنه که بازدیه اسآاداب  -3بنه 

و دانشجویاب ی  دانشگاه از دانشگاه دیگر منوط است به 

قوانی  و مقررا  ورود و ویزای کشورهای جمهوری اسالمی ایراب 

 .CSUو  ZNUو رعایت قوانی  و سیاست های  روسیهو 

اعیای هیا  علمی و یا پژوهشگراب با ههف  تبادا -4 بنه

جلبا  و  ها، کنفران هاهای آموزشی، کارااهرازاری دورهب

و انجام طرح های پژوهشی ببآگی به موانقت مآقابل دو مشآرک 

را  و رویه ردانشگاه از طریق دعو  نامه قبلی و مطابق با مق

 -یشها و انآتارا  ایجاد شهه توس  هر دانشگاه و اروه آموز

 دارد. میزبابپژوهشی یا مرکز پژوهشی 

نامه، طرنی  مآمایل هبآنه که برای اجرای ای  تفاهم -5بنه 

برنامه های اجرایی را بر مبنای ای  توانق دو طرنه تنتیم 

 نماینه.

هر دو دانشگاه به تفاهم رسیهنه که تامی  مالی  -6بنه 

های بی  المللی و ها، همچوب مواد پژوهشی، مبانر هزینه

های ناالیت های ر هزینهها و دیگداخلی، کم  هزینه، آموزانه



3 

 

های دو طرنه هبآنه و ذکر شهه در باال منوط به توانقنامه

شونه. اما هر طرف بیشآری  تالو خود مورد به مورد تایی  می

آورد تا برای اسآاداب، پژوهشگراب و دانشجویاب را به عمل می

 بازدیهکننهه اقامت را نراهم سازد.

یق توانق دو طرنه و همه ناالیت های مشآرک از طر -7بنه 

شرای  روش  و تاهها  دو طرنه ورود به دانشگاه به طور 

 اردنه.مناسب مشخص می

هر دو دانشگاه توانق دارنه که ای  تفاهم نامه از  -8بنه 

پ  از پنج ساا قابل تجهیه است و  مآفق  ی طرنی زماب امیا

القوا هبآنه که در هر زماب از طریق توانق دو طرنه یا 

روز از سوی هر ی  از طرنی  ای   90یادداشت مکآوب در 

 نامه را می تواب اصالح نمود یا خاتمه داد.تفاهم

ای  تفاهم نامه پ  از امیای طرنی  به اجرا در می  -9 بنه

اا پ  از آب قابل اجراست. در صور  هراونه س 5آیه و به مه  

اخآالف در تفبیر مفاد آب، طرنی  با ساه صهر و دوسآانه تالو 

 نماینه. در حل آب می

هر دو دانشگاه به تفاهم رسیهنه که ای  تفاهم نامه  -10بنه 

کنه که به طور مبنا و چارچوبی را برای پروژه هایی ایجاد می

و اداری دو دانشگاه  شی، پژوهشیآموزمشآرک بوسیله واحههای 

 اردد.های آتی دیگر مبآنه میتهوی  شهه و در توانقنامه

هیچ ی  از طرنی  بهوب موانقت مکآوب طرف دیگر، حقوق  -11بنه 

یا تاهها  ذکر شهه درای  توانقنامه را به دیگری وااذار 

 دهه.نمی کنه یا به نماینهای از دیگری آنها را انجام نمی

در تاریخ  بنه 12شامل ی  مقهمه و نامه ای  تفاهم -12 بنه

در دو نبخه  میالدی 15/03/2016هجری شمبی برابر با  25/12/1394

 زنجابدر شهر های نارسی  و انگلیبی تنتیم شهه و به زباب

در  .از اعآبار یکباب برخوردارنه دو نبخه امیاء اردیه و هر

نامه، مآ  انگلیبی صور  هراونه اخآالف در تفبیر ای  تفاهم

 ایرد.مالک قرار می

 


