« بسمه تعالي »

تاریخ:

شركت برق منطقه اي باختر

شماره:
پیوست:

تفاهم نامه همكاري علمي  -پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي همدان
و شركت برق منطقه اي باختر
 -0مقدمه:
این تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشكي همدان که از این پس دانشگاه نامیده مي شود به نمایندگي جناب آقای دکتر
سعیدبشیریان معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشكي همدان از یک سو و شرکت برق منطقه ای باختر کهه از
این پس شرکت نامیده مي شود به نمایندگي جناب آقای آرش کردی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای باختر از سوی
دیگر منعقد مي گردد.
 -3موضوع تفاهم نامه:
موضوع این تفاهم نامه عبارت است از همكاری های مشترک علمي و پژوهشي في مابین دانشگاه علوم پزشكي همهدان
و شرکت برق منطقه ای باختر.
 -0مدت تفاهم نامه:
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت  3سال خواهد بود که پس از اتمام این مدت ،با توافق طرفین قابل تمدید
مي باشد.
 -1زمينه هاي همكاري:
 -1-4تعریف و انجام اولویت های پژوهشي مشترک
 -2-4ایجاد زمینه همكاری در خصوص طرح های پژوهشي
 -3-4برگزاری دوره های آموزشي برای پرسنل و متخصصان شرکت بر حسب نیاز
 -4-4مشاوره در مورد مشكالت شرکت توسط اساتید دانشگاه
 -5-4گذراندن دوره کار آموزی دانشجویان در شرکت در رشته های مرتبط
 -6-4نظارت بر پروژه های تحقیقاتي شرکت توزیع در قالب دستور العملهای شرکت
 -6-5تدوین و تالیف اسناد و مدارک علمي و تبادل آنها
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 -5نحوه اجرا:
 -1-5هر یک از طرفین ،طرف دیگر را به عنوان نهاد مورد اعتماد و تائید مي پذیرد و در مجامع عمومي و اطالعیه های
خود که در ارتباط با موضوع تفاهم نامه حاضر باشند ،با رعایت دقیق حدود متعارف بین المللي ،معرفي و حمایهت مهي
نماید.
 -2-5پس از امضاء تفاهم نامه ،هر یک از طرفین یک نفر را بعنوان نماینده خود و عضو « کمیته هماهنگي» به صورت
مكتوب معرفي مي نماید.
 -3-5وضعیت همكاری طرفین در برنامه های سه ماهه توسط کیمته هماهنگي ،برنامه ریهزی و بهه تصهویب دو طهرف
رسیده و ابالغ میگردد.
 -4-5در مواردی که تفاهم نامه تعهد مالي دربردارد ،نیازمند تنظیم و امضاء قرارداد جداگانه ای مي باشد.
 -0تعهدات شركت:
 -1-6شرکت برای انجام امور پژوهشي خود ،دانشگاه را در اولویت قرار مي دهد.
 -2-6شرکت از اساتید دانشگاه جهت مشاوره در حل مسائل و مشكالت خود استفاده مي نماید.
 -3-6شرکت در صورت نیاز ،دانشجویان دانشگاه جهت کار آموزی پذیرش مي نماید.
 -7تعهدات دانشگاه:
 -1-7دانشگاه متعهد است پس از اطالع از لیست اولویت های پژوهشي و تحقیقاتي از شرکت در خصوص پروژه ههایي
که انجام آن در توان دانشگاه مي باشد پروپوزال تهیه و حداکثر ظرف مدت یک مهاه پهس از دریافهت لیسهت آن را بهه
شرکت ارائه نماید.
 -2-7دانشگاه متعهد است با استفاده از اساتید و متخصصین خود اقدام به ارائه مشهاوره واجهرای قراردادههای منعقهده
موضوع تفاهم نامه حاضر نماید.
 -3-7دانشگاه متعهد است شهریه دوره های آموزشي را با اعمال  %11تخفیف نسبت به تعرفه های متداول و بها تائیهد
کمیته هماهنگي تعیین نماید.
 -8حل اختالف:
در صورتي که اختالفي بین دانشگاه و شرکت بروز کند اعم از این که مربوط به اجرای خدمات موضوع قرارداد یا مربوط
به تفسیر و تعبیر هر یک از موارد ،تبصره و اسناد و مدارک مرتبط با آن باشد ،چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را
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از راه توافق رفع نماید ،موضوع به حكمیت مرضي الطرفین با حق صلح و سازش محول خواهد شد .طهرفین در صهورت
بروز اختالفات فردی را به عنوان حكم مرضي الطرفین خود به صورت رسمي و مكتوب انتخاب مي نمایند.
 -9فسخ قرارداد:
 -1-9چنانچه هر یک از طرفین تمایل به فسخ این تفاهم نامه داشته باشد این امر باید حداقل دو ماه قبل بهه صهورت
مكتوب و از طریق پست سفارشي به اطالع طرف مقابل برسد.
 -2-9چنانچه در اجرای این تفاهم نامه تخلف فاحشي از سوی هر یهک از طهرفین صهورت گیهرد ،فسهخ تفهاهم نامهه
بالفاصله قابل انجام خواهد بود.
 -3-9فسخ تفاهم نامه همكاری و یا بروز هر گونه اختالف و حل و فصل آن به ههی وجهه مهانعي در اجهرای تعههدات
طرفین نسبت به فراگیران دوره ها و سمینارهای آموزشي و نیز پروژه های در دست اجهرای موضهوع ایهن تفهاهم نامهه
نخواهد بود.
 -01نشاني طرفين:
آدرس دانشگاه علوم پزشكي همدان  :همدان -میدان پژوهش -دانشگاه علوم پزشهكي همهدان – معاونهت تحقیقهات و
فنآوری
آدرس شركت :اراک – میدان امام خمیني(ره)-جاده کمربندی-بعد از پل راه آهن
صندوق پستي 586 :کدپستي38183-85354 :
این قرارداد در دو نسخه و  11ماده تنظیم گردیده است که هر دو نسخه آن حكم واحد داشته و از هر حیث تابع قوانین
و مقررات جمهوری اسالمي ایران مي باشد.
نماينده دانشگاه علوم پزشكي همدان

نماينده شركت

دكترسعيد بشيريان

آرش كردي

معاون تحقيقات و فنآوري علوم پزشكي همدان

مدير عامل شركت برق منطقه اي باختر
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