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 تحقیقات و فناوری بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.تمام اطالعات موجود در این سند متعلق به وزارت علوم، 

 

 یفناور اریطرح دست یاجرا یالگو: تفاهم نامه 1پیوست 
 

 تفاهم نامه همکاری مشترک

 در اجرای طرح دستیار فناوری مالیرو دانشگاه  همدانپارک علم و فناوری 

 

امری مهم تلقی می گردد. با توجه به در کشور فراهم نمودن بستری مناسب به منظور تربیت نیروی متخصص و ایجاد اشتغال 

ی اشتغال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هابرنامهیکی از که جامعه با آن مواجه است پیرامون اشتغال و مسائل متعدد  هاچالش

به سمت استفاده کاربردی وکسب تجربه  و دانش آموختگان ی دانشجویانهاهدفمند آموزه هدایت به منظور یفناور اریدستطرح 

جهت شکل گیری دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس نشاط و القای تفکر آموزش پویا در  عملی

ه نمایندگی ب بوعلی سیناهم نامه، بین دانشگاه این تفا و با هدف تربیت نیروی متخصص تنظیم و برنامه ریزی است. دانشجویان،

شود و پارک علم و فناوری می نامیده "دانشگاه"که از این پس در این تفاهم نامه  "منش یمحمد میابراهدکتر "جناب آقای 

هدف شود با می نامیده "پارک"که از این پس در این تفاهم نامه  "دکتر مجید کزازی"به نمایندگی جناب آقای  همدان

 چارچوب دردر راستای اجرای طرح دستیار فناوری و ی موجود های همکاری مشترک و استفاده بهینه از ظرفیتهاگسترش زمینه

 گردد.می مواد زیر منعقد

 : موضوع تفاهم نامه1ماده 

 یفناور اریدستنمودن طرح  ییاجراو  یسامانده در نیمشترک طرف یهمکار 

                      با هدف :

 فناور واحدهایدر  دانش آموختگاندانشجویان و  یبرا یشغل یهافرصت جادیا 

 تکمیل فرایند تبدیل ایده به محصول و تسریع روند انتقال فناوری 

 و خدمات متقابل پارک و دانشگاه های مشترک جهت بهره مندی از توانمندیهاایجاد زمینه 

 یانسان یروین نیبا تام انیدانش بن یهاشرکتواحدها و  تیتقو 

 از خروج نخبگان یریدر داخل کشور و جلوگ النیفارغ التحص یاثربخش شیافزا 

 : تعهدات پارک2ماده 

 برگزاری فراخوان طرح دستیار فناوری -0-0

 شدهبرای افراد معرفیی آموزشی هاو دوره هابرگزاری کارگاه -0-0

 و ... آموزش، مشاوره، انتقال تجربهی توانمندسازی افراد معرفی شده از طریق ارائه هافراهم نمودن زمینه -9-0

 طرح  یاجرا یبرا ازیمورد ن یهافراخوان یبرگزار -0-0

 ، حمایت و پشتیبانی مالی و اعتباری برای اجرای طرح ثبت نام ندیاجرا نمودن فرا -5-0

 مندی از طرحه جهت بهرشده  ینحوه عملکرد افراد معرف یابینظارت و ارز ش،یپا -6-0

 دستیار فناوری صدور گواهی پایان دوره طرح -7-0

 : تعهدات دانشگاه3ماده

  افراد متقاضیمعرفی برگزاری فراخوان برای  -0-9

  دستیار فناوریی جهت طی دوره فناور و در پارک علم انیمتقاضنامه و صدور معرفیحضور  یهانهیدن زموفراهم نم -0-9

  یطرح به پارک علم و فناور انیمتقاض یمعرف -9-9
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 : مدت تفاهم نامه4ماده 

در  قینمودن و توف ییو مشروط به اجرا لیسال کامل و در صورت تما دوبه مدت  20/29/0020 خیتفاهم نامه از تار نیمدت ا

 باشد.می دیمعتبر و قابل تمد نیطرف یتفاهم نامه برا نیمفاد موضوعات مندرج در ا

 : اجرا5ماده 

 ی دیگر معرفیهادانند پس از امضا این تفاهم نامه نماینده تام االختیار خود را کتبا به طرفمی پارک و دانشگاه خود را موظف

 ی بعدی توسط این نمایندگان انجام پذیرد.هانمایند تا هماهنگی

 : مالحظات6ماده 

در دو نسخه در تاریخ ..................تنظیم گردیده و طرفین ملزم به رعایت و اجرای آن خواهند بود. هر و ده ما 6این تفاهم نامه در 

 میتنظ یموضوع یقراردادها ازیتفاهم نامه در صورت ن نیمفاد ا یاجرا یدر راستا باشد.می دو نسخه یکسان و دارای اعتبار واحد

 .دیطرف خواهد رس دوهر  نمایندگان یو به امضا

 

 

 همدانرییس پارک علم و فناوری  مالیررییس دانشگاه 

 مجید کزازیدکتر  منش یمحمد میابراهدکتر 

 

 

 


