
                                                                                                        
 

 بسمه تعالی

کاری تفاهم» نجمن مطالعات کودکان شیپ از دبستان اریان کودکان ادبیات اترخی ژپوهشی سسهمؤمشترک  اهیانهم هم
 «و ا

 کلیات

 نمایندگی به کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی سسهمؤ بین آموزشی و علمی مشترک هایهمکاری گسترش منظور به نامه تفاهم این

که از این  09122096853: شماره تماس زنک یکم.و 9یوسف آباد، پالک  22به آدرس تهران، خیابان پور غالم مهران جناب آقای

 دکتر منصوره خانم نمایندگی به ایران دبستان از پیش کودکان مطالعات انجمن وشود، نامیده می «سسهمؤ»نامه پس در این تفاهم

، شماره تماس: 76شناس، شماره آباد، خ پیام شمالی، میدان بهرود، خ عابدی، بلوار حقبه آدرس تهران، سعادت زادهکریم

 گردد.شود با شرایط ذیل منعقد مینامیده می  «انجمن»نامه از این پس که در این تفاهم 09125494769

 

 نامه( موضوع تفاهم1ماده 

ها گیری دوجانبه از ظرفیتهای تخصصی در کلیه امور آموزشی، پژوهشی و بهرههای علمی و همکاریتوسعه و تبادل امکانات و ظرفیت

جهت ارتقای سطح دانش و مهارت تخصصی روانشناسان، مشاوران و نیز  مؤسسههای علمی و حرفه ای موجود در انجمن و و توانایی

 های طرفین.معه با استفاده از ظرفیتارتقای سطح سالمت و رفاه جا

 

 ( تعهدات مشترک2ماده 

 های آموزشی، چاپ کتب و مقاالت مشترکها، کارگاهها، دورههمکاری در برگزاری همایش( 1-2

سایت و های طرفین از طریق وبها و همایشها، سخنرانیهای تحقیقاتی، برنامه کارگاهها و الویتاطالع رسانی طرح( 2-2

 های ارتباطیلکانا

پژوهشی در  -پژوهشی یکدیگر در قالب تولید و نشر مقاالت علمی -ایجاد زمینه الزم جهت استفاده از پتانسیل علمی( 3-2

 ای و ارتباطات بین المللیبرداری از امکانات کارگاهی، کتابخانههها و نشریات زیر مجموعه و بهرنامهفصل

 

 باشد.در صورت تأیید محتوای تألیفات مؤسسه از سوی انجمن، درج لوگوی انجمن بالمانع می تبصره:



                                                                                                        
 

 

 نامه( نحوه نظارت بر اجرای تفاهم3ماده 

های الزم متشکل از یک نفر نماینده مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و کمیته مشترک همکاری برای ایجاد هماهنگی( 1-3

های الزم و نظارت باشد تا در زمینه تهیه و تدوین دستورالعملن مطالعات کودکان پیش دبستان ایران مییک نفر هم نماینده انجم

 نامه اقدام کنند.گیری اجرای مفاد این تفاهمو پی

ای هریزی و هماهنگیبار مشترک خواهند داشت و برنامهنامه، جلسات دو ماه یکاین تفاهم 2نمایندگان طرفین موضوع ماده( 2-3

 الزم را انجام خواهند داد.

های حاصل شده بین نمایندگان، صورت جلسه خواهد شد و طرفین ملزم هستند ظرف دو هفته نظر قطعی خود را کلیه توافق( 3-3

 درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش توافقات مزبور به یکدیگر اعالم کنند.

 

 

 یا اختراع منتهی شود نتایج حاصل به طرفین تعلق خواهد گرفت.های پژوهشی به دانش فنی در صورتیکه اجرای طرح (1تبصره 

بین طرفین مانامه فیهای الزم خواهد بود که جهت انجام کار موضوع تفاهمنامه مشتمل بر قراردادها و الحاقیاین تفاهم( 2تبصره 

 منعقد خواهد گردید.

 

 نامه( مدت تفاهم4ماده 

باشد. در صورت عدم اعالم به موقع سال است که با اعالم قبلی یکی از طرفین قابل فسخ می 2نامه از زمان امضا برای مدت تفاهم

 های دو ساله بعدی قابل تمدید خواهد بود.نامه برای دورهاین تفاهم ،فسخ از سوی یکی از طرفین

 

رسیده و از تاریخ امضاء نسخه )که هر دو نسخه حکم واحد را دارد( به امضای طرفین  2و  تبصره 3، ماده 5نامه در این تفاهم( 5ماده 

 باشد.معتبر می

 زادهدکتر منصوره کریم                                     پور                 مهران غالم                     

   دبستان ایراناز پیش کودکان انجمن مطالعات رئیس          تاریخ ادبیات کودکان    سسه پژوهشی نماینده مؤ
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رد  ویپست: ندا


