
 

 بسمه تعالی

کاری آموزشی» نجمن مطالعات کودکان شیپ از د عات و تحقیقات زانن نیب آموزشی نیب مؤسسه مطال  و ژپوهشی تفاهم انهم هم
«بستان اریانو ا  

 مقدمه

ن حقیقات زناات و تمؤسسه مطالعنامه میان ای و آموزشی ـ پژوهشی، این تفاهمهای سازنده علمی ـ حرفهبه منظور گسترش همکاری

ت جمن مطالعاو ان از یک طرف شودنامیده می« مؤسسه»که از این پس به اختصار  منشاکرم مصوری سرکار خانمبه نمایندگی 

از طرف شود، یده مینام «انجمن»که به اختصار  زادهسرکار خانم دکتر منصوره کریمبه نمایندگی  کودکان پیش از دبستان ایران

 گردد.   منعقد میدیگر 

                                                                                                                                                            

 ( هدف1ماده 

 وو اجرایی  های کاربردیهای آموزشی، مطالعاتی، پژوهشهای علمی و توسعه همکارینامه استفاده از تواناییهدف از این تفاهم

ر قررات با دین و مهای مشترک در چهارچوب قوانف نمودن نیازهای متقابل و همکاریایجاد زمینه همکاری مشترک به منظور برطر

جمن و یافته بین انمانصص در جهت استمرار ارتباط سازنظر گرفتن امکانات و منابع اعم از فنی، انسانی، اطالعاتی، تجربه و تخ

                                                               باشد.        می مؤسسه

                                                                            

 نامه( موضوع تفاهم2ادهم 

ه از گیری دوجانبکلیه امور آموزشی، پژوهشی و بهرههای تخصصی در های علمی و همکاریتوسعه و تبادل امکانات و ظرفیت

 ،ناسانروانش یسطح دانش و مهارت تخصص در جهت ارتقای مؤسسههای علمی و حرفه ای موجود در انجمن و ها و تواناییظرفیت

 های طرفین.     ها و ظرفیتفاه جامعه با استفاده از پتانسیلسطح سالمت و ر ز ارتقایمشاوران و نی

                                    

 و شرایط مشارکت ( محورهای همکاری3ماده 

 وهای ملَی یشبرگزاری هما متخصصین و عموم مردم، والدین، کودکان،یژه های آموزشی و تخصصی وبرگزاری کارگاه -1-3

                                                              ویژه متخصصین روانشناسی و مشاوره                      های آموزشی المللی مشترک و برگزاری دورهبین



 
های ملَی و وهشهای روانشناختی، طراحی پژشی برای عموم و پیوست)جزوات آموزهای مشترک چاپ و انتشار کتاب و مجله -2-3

                                                             (                                                                مؤسسهتبادل توان علمی انجمن و 

 و در چهارچوب ضوابط و مقررات همکاریهای نسازی و فنّاوری حمایت از تجاری -3-3

 امکانات به شرح ذیل:فراهم آوردن  -4-3

 از طرف مؤسسه هافضای برگزاری کارگاه 

 از طرف مؤسسهای کودک و خانواده فضای مناسب برای مرکز مشاوره و خدمات مشاوره 

 امور مالی:  -3-5

  خانواده: و کودک ایمشاوره خدمات و مشاوره مرکزامور مالی  -

 رداختپ از پسو باشد( )که تماما در حساب مشترک بانکی قابل مشاهده و محاسبه می حاصله درآمدهای محل از

    .شود تقسیم انجمن %30و مؤسسه %70صورت به ، ماندهمشاور خدمات و قانونی کسورات و جاری هایهزینه

 و  قانونی کسورات پس از پرداختو حاصله از محل درآمدهای : هاو سایر همکاریها همایش ،هاکارگاهامور مالی   -

  تقسیم شود. 50 ـ 50به صورت  باقی مانده الزحمه اساتید و غیرهاعم از مکان، حق های جاریهزینه

 

 ( نحوه اجرا4ماده 

با  مؤسسهمایندگی از ننفر به  1نفر به نمایندگی از انجمن و  1نامه، کارگروهی متشکل از به منظور تحقق مفاد این تفاهم -1-4

                                           رسانند.       طرفین می هیأت مدیرهگیری توافقات را به اطالع عنوان کارگروه مشترک تشکیل و نتایج پی

 کارگروه مشترک موظف است هر ماه نشستی مشترک داشته و پیشرفت و موانع کار را گزارش نماید.  -2-4

ه، رکز مشاورمهای آموزشی، ها و دورهاهآموزشی، برگزاری کارگریزی برنامه های پژوهشی،)طرح مکاریدر هر موضوع ه -3-4

اجرا،  گونگیین در چقراردادی جداگانه منعقد خواهد شد و در آن سهم هر یک از طرف ـ تخصصی( های علمیها و نشستهمایش

 برداری و سایر موارد مشخص خواهد شد.     هزینه، بهره

 

 نامه( سایر موارد تفاهم5ماده 

از  ومبذول داشته نامه وع تفاهمطرفین حد اعالی تالش خویش را در جهت حل مشکالت و معضالت علمی و پژوهشی موض -1-5

                                                          نمایند.                                                       یچ کوششی در این جهت خودداری نمیه

 پذیر است.افق مسئوالن هریک از طرفین امکاننامه در هر زمان با توبازنگری تفاهم -2-5



 
 باشد.وب قوانین و مقررات جاری کشور مینامه از هر نظر در چهارچاین تفاهم -3-5

دت ه تمدید مبنسبت  خود را نامه تمایل یا عدم تمایلیک ماه قبل از انقضاء مدت تفاهم نامه باید حداقل تاطرفین تفاهم -4-5

                                                                                              نامه کتباً به اطالع یکدیگر برسانند.                           تفاهم

ود، شتاورد های آموزشی منجر به تولید یک دانش فنی و یا یک دسهای پژوهشی و برنامهدر شرایطی که اجرای طرح -4-5

 باشد.  می %50 مؤسسهو سهم  %50 به طرفین تعلق دارد که سهم انجمن مادی و معنوی نتایج حاصله

                                               

 نامه( شرایط فسخ تفاهم6اده م

 نامه قبل از انقضاء مدت در شرایط ذیل قابل فسخ از سوی هر یک از طرفین خواهد بود:این تفاهم

 و براساس شرایط توافق شده اقاله ـ با توافق طرفین1

 )فورس ماژور( حوادث غیرمترقبهـ در شرایط 2

 نامه با احتساب خسارت و ضرر و زیانایف و تعهدات مندرج در این تفاهمـ در صورت عدم انجام وظ3

 ـ در صورت صالحدید هر یک از طرفین4

 

 نامه( مدت تفاهم7ماده 

 .  باشدمیبل تمدید های مشترک قاو در صورت تمایل و تداوم فعالیت سال معتبر است 1نامه از تاریخ امضاء به مدت این تفاهم

    

 ( ـ حل اختالف8ماده 

ر در غی و رهق مذاکطرینامه یا تفسیر مندرجات آن روی دهد بدواً از که ممکن است در اجرای این تفاهم کلیه اختالفات طرفین

 الطرفین جهت حکمیت حل و فصل خواهد شد.یاینصورت از طریق ارجاع به داور مرض

   تعیین و مشخص گردد.تعهدات و وظایف هر یک از طرفین به طور جداگانه در متن قرارداد  تذکر:

        

 



 
 مالحظات

 باشد.یمریخ امضاء معتبر رسیده و از تانسخه )که هر دو نسخه حکم واحد را دارد( به امضای طرفین  2و  ماده 8نامه در این تفاهم

 

 زاده             کتر منصوره کریمد                                                                                  منشاکرم مصوری               

 ات کودکان پیش از دبستان ایرانرئیس انجمن مطالع                                        مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان  مدیرعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 96آ//106:ه  شمار 

 21/11/96: اترخی


