
 تًافقىبمٍ َمکبری َبی پژيَشی مشترک بیه شرکت آة مىطقٍ ای مرکسی ي داوشگبٌ اراک

 کلیبت

بمنظوووویجاد ظووووهاا جدید ووووه اژو ووووواػتموووومطاوب ازووووما ادیوووودصهاواآغتوووویهاددانوووویدراػتموووومطان   ووووما ا دآه زوووو هامااد زوووو هوادجد ا ااااااااا

شوووجآبا هاآنغاوووساد ادیووودهراآجآوووه ااجادآینوووسااوووه اآوووجن ظابوووهانهایاوووهکا هطاد ووو اآیددادنهآوووسابوووی اشوووجآبا هاآنغاوووساد اآجآوووه ا آوووسااااااااا

اگجاا.آماساآن ؼوااد ز هواا هآیوواآماشیا(اننظیما ادژجداآن ؼواشجآبا هآیوواآماشیا(ا ااد ز هوادجد ا آ

 مدت مًافقتىبمٍ  –( 1مبدٌ )

ای انمو واگجاا.وابهانیددقاعجدیهلادیبا اآمانید ایسآوکاآیددادنهآساددانهج خادآضهءا را

یووهلاددادآووهراد ؼاووهاابووهانیددووقاعووجدی ا ابووهادػوورفاآد ووما روومادداعووجدی طا ووم ابوووجاااااااااااااایووسا(ا:اد اضووهءاد وو اآیددادنهآووساووویتادداگ شووباااااا1ن  ووجوا ا

اشمجارااال لاد اضهءا اچ ی  مادسخا رطابرآه غادیبا.

(ا:ااوووجاآوووودفادداعوووجدی اوووو ادداگ شوووبایوووسایوووهلادداد ؼاوووهااآیددادنهآوووسابوووهادػووورفاآد وووما ا آوووجااال ووولابوووساعوووج اا  وووجاآووومانید وووواااا2ن  وووجوا 

او واآیددادنهآسادقودفا مه و. س بابساخهنمسا هانم

 تعُدات طرفیه –( 2مبدٌ )

(اژ وووباد ظوووهفانهایاوووهکااجادآینوووسااوووه اآ دتووو اآوووجن ظااااادػووومادداآجآوووها وووهاوب ازوووروواانهیوووی ا ادیوووداجدج دیوانهایاوووهنماآزووودج ا اا -1

 بهاآی یعا هانییظاعجدی اآیددادنهآس.

ااهنما اشیجد اوب ازماآمابهشو.(ا:ادجآهرادصتماآجآهانهایاهنماآزدج اآجآبادداجئی ا دیوانهای1ن  جوا 

یوووسا صوووجابوووهاویزووون هااآؼوووه راوب ازوووما ادنوووه ج ا انه یووووااااسوووماآجآوووهطایجئ اوب ازوووماآجآوووهانهایاوووهنماآزووودج اآجآوووباددا(ا:اشووویجد2ن  وووجوا 

اجئی ااد ز هوا ایسا صجا مه نووانهفادالخدیهجاوب ازماآسادداعج اآو جاػهآلاشجآباآؼجدماآماشی و.

ایاوووهنماآزووودج ادداآیوووهراآد   وووی ا اصوووهی نظجدراآجبیعوووسابوووساویزووون هااجئوووی ااد زووو هوا انهئیوووواشوووجآبا اااااااااا(ا:اجئوووی اآجآوووهانها3ن  وووجوا 

ابهایرماجئی ااد ز هواآن یهاآماگجاا.

ا(ا:اآنهبغاآهلماآیجاا یهدا دیوااه اوب ازماآجآهابساشجحا  لانهآی اآماگجاا:4ن  جوا 

ا هایه جا  هااه.دداآهلاوج ژوااه انهایاهنماآؼجدماشووادداعج اشجآباا-دل 

ادداآهلادجدئساخوآهکاآزه جوااه ان   مابسااید هوااه ادژجد ما ااجاصیجکا ژیاا جدیباد هدمابسایه جااید هوااها-ه

ادداآهلااج هدباآمر ها ااود هاا-ج



وااوووه اآوووجن ظاآووویجاا یوووهداخووویااجدااجاچوووهجچیهادآره وووهکادوووجداماشوووووادداعوووج ااد زووو هوابوووهاد لی وووبابوووساآجآوووهااااااااااشوووجآباووووج ژا -2

  مه وانها س بابسادجد هبمانید منو اآجآهااجاد ظهفا را ها دگ دج ابساغیجان میماگیج اشیا.آمااهنماآزدج ادجدئسانهای

اوووه اآووویجاا یوووهداشوووجآبا اد ظوووهفاااآجآوووهانهایاوووهنماآزووودج اآدؼ وووواآوووماگوووجااانوووها سووو بابوووسادجدئوووساخووووآهکاآزوووه جواد ااجادآینوووسااا -3

 دااه اآنؼاووادماآهبی (ادقودفا مه و.وااه ادجدئساشووادداعج اشجآبا اجاچهجچیهاقجدجاوج ژ

اد زووو هواآدؼ وووواآوووماگوووجاااددا جدیوووبااوووه اآیژووویاااجایوووه جااد زووو هوااوووها اآجدآوووهانهایاوووهنمااجاژ وووباد ظوووهفاووووج ژوااوووه اااااااااااااا -4

 نهایاهنمادیدصهاوا مه و.

اد زووو هواآدؼ وووواآوووماگوووجاااخووووآهکاوزووودی ه ماوب ازوووماآووویجاا یوووهداآجآوووهانهایاوووهنماآزووودج اجدااجیووووایوووه جا دیووووااووووه اااااااااااااااا -5

 وب ازمااد ز هوانهآی اآنو.

آتیوووسایاوووی اآوووها ا اآؼنوووی اایوووده جااه اػتموووماوب ازووومطا آیدشوووما اآ وووهجنمطا...ایهصووولادداد ووو انیددانهآوووسطابوووجادیوووه اآصوووهاااااااااااا -6

 وا اشجآبادیب. ازماد ظهفاشووطاآدؼتقابسااد ز هقجدجادااه اوب

اد زوووو هوااطنوووویدراآجآووووهانهایاووووهنماآزوووودج د دزوووهجااجگی ووووساایووووده جااه اوب ازووووما ا آیدشوووومااجاقهلووووباد وووو انیددانهآووووسا  وووولاػا -7

 دجد ا اشجآبا هاآنغاسااه اآجآهاصیجکاآماگیجا.

 وحًٌ ادارٌ مرکس –( 3مبدٌ )

اآجآها اد ظهفایه جادآیجا رطاع قادیهینهآسااه ماآسا یشدساآماشیااخیداوابیا. هیوادادجوا

ا

ان  جوا ااجایسا س ساننظیما ااجانهج خاااااااااااااااااااابسادآضهءاعجدی اجییووادیب.ا6بنوا اا7(اآهاوطا3د  انیددانهآسااجا 

ا

 مدیر عبمل شرکت آة مىطقٍ ای مرکسی                   رئیس داوشگبٌ اراک                                                  

 ای آمرٌآقبی مُىدس                                       آقبی دکتر سعید حمیدی                                 

ا

ا

 

 

 

 

 



 

 مىببع آة اراک  يَشکدٌپژ –الف( -3اسبسىبمٍ ياحد پژيَشی وًع )

 )مشترک بیه شرکت آة مىطقٍ ای مرکسی ي داوشگبٌ اراک(

 

 کلیبت  

آجآوووه ا ا یوووهاآمووونابوووساجدوووغا یهداوووه اوب ازوووماشوووجآباآووویجاااااااابوووساآنظووویجانهاوووقاب زوووماددا  وووه  اوب ازوووماشوووجآبا هاآنغاوووساد اااااا

اجاقهلوووباآجآوووهانهایاوووهکاآنوووهبغا هابوووی اشوووجآبا هاآنغاوووساد ادیووودهراآجآوووه اااااااااا3دشوووهجوااجاآسوووه لایووویدوا هطا دیوووواوب ازوووما ووویعاااااا

 ابووووجاع ووووقاا ااد زوووو هوادجد ا ابووووجادیووووه اآظوووویداشوووومهجواااااااااااآوووویجاااااااااااااااااااااشوووویجد اگسوووودج ا آووووید اػووووهلمانهیووووی ااشووووجآبا

اآصهااد  ادیهینهآسانزریلاخیداواشو.ااا

 اَداف  – 1مبدٌ 

 نییؼسا اگسدج اوب اتااه اآهجبجا ااجادآینسااه اآ دت اآجن ظابها ه. -1

 د ظهاادآینساآنهیبابجد ادجناه ادؼهلید ه اوب ازمااجادآینسا ه. -2

 دؼهلید ه اوب ازمااجادآینسا ه.امرهج اوب ازمابهاآییسهکا آیدشما اوب ازماآزیجابساآنظیجادجناه اآیصیبا -3

 پژيَشکدٌمحل  -2مبدٌ 

اآهلادؼهلیباآجآهااجااد ز هوادجد اآمابهشو.

 پژيَشکدٌيظبیف  -3مبدٌ 

ا  ه  اآجآهابهانیژسابساداود ادی ااجادآینسااه اد ظهفاآماگیجااػ هجننواددا:

 بججیما اشنهیه ما یهداه اوب ازما -1

 د ااد ظهفاعجحااه اوب ازمطاآهجبجا ا انییؼس -2

 دجداما  جارادآره هکاالدفا اآدنهیبابهادؼهلید ه اوب ازماآجبیط -3

 اجادآینسا ه اا جوااه ا آیدشماد ظهفاخوآهکاآزه جواػتمما ادنما -4

 بجگهدج اامه تااه اآتما ابی ادلمتتمااجادآینسا ه -5

 امرهج ااجاد ظهفاوج ژوااه ااد زظی مااجاجدیده اداود اآجآه -6

 آظتسطاآدهها ا ظه جا راد دزهجا ده جانهایاهکابساصیجک -7

 د ظهفادؼهلید ه ا ج ج ابمنظیجابرهجگیج ا ده جاوب از ه اد ظهفاشووااجایغحاآزیج -8

 ارکبن -4مبدٌ 

اػ هجننواددا:اوب ازروودجآهرا

ادل (اجئی 

اوب ازرووه(اشیجد اوب ازما



 رئیس – 5مبدٌ 

سابوووی اآد   وووی ا اصوووهی نظجدرااجادآینوووساآجبیعوووسابووواااجئوووی اآجآوووهاآوووسا مه نووووواقوووه ی ماآجآوووهااجاآجدژوووغایایاوووما ایاووویقماآووومابهشوووواددااااااا

اماجئی ااد ز هوابساآوکایسایهلاآن یهاآماگجاا.ویزن هااشیجد اوب ازماآجآها ایر

 يظبیف ي اختیبرات رئیس -6مبدٌ 

دادجوا ااوووود بادآووویجاآجآوووها ا ظوووهجکابوووجایسووو ادژوووجد اآتیوووسادؼهلید وووه ا رااجاچوووهجچیهاآصوووهاادیهیووونهآسطا ووویدبظا اآاوووججدکااااااااااااا -1

 آجبیطا

 ویزن هاانزریرکاآجآهابساشیجد اوب ازمابجد ان ی ب -2

 صو جادیرهفاآؼه  هرا اآو جدراآجآهابجدیه انزریرکاآ یه -3

 دآضه اقجدجادااها ادینهااآهلماا ادادج ااجاچهجچیها یدبظا اآاججدکاآ یه -4

 ننظیما اویزن هاابیاژسایهال سا انص یتمابساشیجد اوب ازمابجد ان ی ب -5

 یهلسابساشیجد اوب ازمابجد ان ی بایسسایهال سا اننظیما اویزن هاابج هآ -6

 بجد اج یه ااد ز هوا اشجآبدجیهلاصیجنظتسهکا -7

  ااد ز هودجدئساگهدج اػمترجاایهال ساآجآهابساشیجد اوب ازمطاشجآبا -8

 شًرای پژيَشی -7مبدٌ 

دجد ا ایوووسا صوووجا مه نوووووانوووهفاااانجآیوووباشووویجداػ وووهجکادیوووباددایوووسا صوووجابوووهاویزووون هااآؼوووه راوب ازوووما ادنوووه ج ا انه یوووواجئوووی ااد زووو هوااااااااا

دالخدیوووهجاوب ازووومادداعوووج اآوووو جاػهآووولاشوووجآبا هاآنغاوووساد ادیووودهراآجآوووه اآوووسااموووجدوابوووهاجئوووی اآجآوووهانهایاوووهنماژمؼوووهااصوووبا صوووجاجداااااا

انزریلاآمااانو.

ادیرهفادػضه اشیجد اوب ازماو ادداویزن هاادداعج اآجدژغا  جبظانییظاجئی ااد ز هواصهاجاآماگجاااا-1ن  جوا

دػضوووه اشووویجد اوب ازووومابوووجد اآووووکایوووسایوووهلاد د وووههاآوووماشوووی و.اویزووون هااػضوووی باآظوووواادػضوووهابوووجد اا جوااوووه ابؼوووو ادداااااا-2ن  وووجوا

اعج اآجدژغا  جبظابرآه غادیب.

 َشیيظبیف ي اختیبرات شًرای پژي -8ٌ مبد

 وب ازما ن ی باعجحااها ابج هآسااه -1

  ظهجکابجاآیصیبا ایس ادژجد اعجحااه اوب ازم -2

 جاآدبا ا زج سااه اوب ازم ظهجکابجاد دزه -3

 بججیما یهداه انظ یهدنمطاد دزهجدنما اوب ازم -4

 وب ازمطااجاآهو اوا یدبظا اآاججدکاآزیجا–یدشماد ادجن هطاػتممابهایه جاآجدآها آنؼیی اخظاآزماآجآهابج -5

 دجد هبما ده جادؼهلید ه اوب ازما -6

 بججیما ان ی بایصجاه اػتمماآینهواآوکا ابتنواآوک -7

 مقرارت مبلی -9مبدٌ ا



اآجآهاددا ظجاآهلماآزمیلا ئی ا هآساد ادیباآسابؼودا یشدساخیداواشو.

 اعضبء َیئت علمی مرکس -11مبدٌ 

دػضوووه اایعوووباػتموووماآجآوووهاددا ظوووجاآاوووججدکادیووود ودآما ا هووویواد د وووهها اگوووه نتا ػتموووما اػمووویآم(انوووهبغا ووویدبظا اآاوووججدکاژوووهج اااااااااا

ػضوووهابوووهانه یوووواشووویجد اوب ازوووماآجآوووهاد د وووهها ادیروووهفا   وووهانییوووظاجئوووی ااد زووو هوااا ددجکاػتووویفطانهایاوووهکا ادنوووه ج اآووومابهشووونو.اد ووو ادا

اصهاجاآماگجاا.

اایوووود هوووووو ادداآیدداووووباشوووویجد اوب ازووووما ابووووهادیرووووهفاج یووووه ا اآهجشنهیووووهراشووووجآبان  ووووجوا:ادػضووووه اایووووهکاػتموووومااد زوووو هوااووووها

او.آی صماخیااجدااجاآجآهاد ظهفاااناآجبیعساآمانید نواب زماددابج هآس

 استقالل حقًقی -11مبدٌ 

آجآوووهاددانوووهج خان وووی باددا ظوووجایاووویقمانوووهبغاآاوووججدکادادج ا اآوووهلما دیووووااوووه اوب ازوووما دبسووودسابوووسااد زووو هوااوووه انوووهبغا ددجکاػتووویفطاااااااا

انهایاهکا ادنه ج ادیب.

 مىببع مبلی -12مبدٌ 

اآنهبغاآهلماآیجاا یهداآجآهابساشجحا  لانهآی اآماگجاا:

 آیجاا یهداشجآبا ااجاصیجکا ژیاا جدیباد هدمطاقجدجاداابهایه جااید هوااهدداآهلاد ظهفاوج ژوااه انهایاهنما -1

 دداآهلادجدئساخوآهکان   ما اآزه جواد ابساشجآبا ااجاصیجکا ژیاا جدیباد هدمابسایه جااید هوااه -2

 دداآهلاجا هدباآمر ها ااود ه -3

 قًاویه، مقررات، ضًابط ي آییه وبمٍ -13مبدٌ 

بظا ا  وووی ا هآوووسااوووه اآجبووویطاآ ووویهاشووویجد اػوووهلماد اووورهادجان وووما ا ددجکاػتووویفطانهایاوووهکا ادنوووه ج ااااآجآوووهانوووهبغاآتیوووساقوووید ی طا ووویدا

ا ایه جاقید ی ا اآاججدکاژهج اآزیجاآمابهشو.

 اوحالل مرکس -14مبدٌ 

اآجآهااجاآیدجااد جاو اددان ی باشیجد اگسدج ا آید اػهلماآنهلاآماشیا.

 بساویزن هااشیجد اوب ازم -1

د ی ا اآاووووججدکاػتوووویفطانهایاووووهکا ادنووووه ج ا ایووووه جاقوووویااجاصوووویجکان توووو ادداآاووووججدکادیهیوووونهآسطاآ وووویبهکا ا وووویدبظا ددجکااا -2

 ژهج اآزیجابسانز یصا ددجکاػتیفطانهایاهکا ادنه ج 

 بهانیددقاشجآبا ااد ز هو -3

 تسًیٍ حسبة وُبیی -15مبدٌ 

سایسوووههاآجآوووباددا مه نوووووایاووویقما ددجکاػتووویفطانهایاوووهکا اااااجاصووویجکادػووورفاآیدداوووباد لیوووساعوووجدی ابوووهاد هووورلاآجآوووهطاایعوووبانسوووی اااااا

دنوووه ج طا مه نوووووایاووویقماشوووجآبا هاآنغاوووساد طا مه نوووووایاووویقمااد زووو هوا اجئوووی اآجآوووهانزوووریلا ابوووهاجػه وووباآاوووججدکاقوووه ی مانسوووی سااااااااا

ایسههاجدابجاػ وواخیداواگجدب.

 

 بیف مرکس در قببل َیئت تسًیٍ حسبةيظ -16مبدٌ 



 ظوووهجکاایعوووبانسوووی سایسوووههطاآتیوووسانؼ وووودکاخووویااجدااجابجدبوووجا ددجن ه وووسطاآییسوووهکاا لدووومطا  هااوووه ااااااااااااآجآوووهاآی ووو ادیوووبانهوووباااا

ػمووویآماغیوووجاا لدووومطابه ووونااوووهطاشووو جادج  هطایوووه جادشووو هاایاووویقما ایایاوووما دػوووماددادػضوووه اایعوووباػتموووما اآهجآنوووودراخووویا(اد ظوووهفاااااااااا

ابپ  جا.ااوا هااد ز هوا ا هاشجآبابهانیددقاصهی هرایقانؼ ودکاآجآهاجداجدیها

 ببقیمبودٌ دارایی مرکس پس از تسًیٍ -17مبدٌ 

 ایووولا اد ووولادآووویجاوب ازوووما ایاووویقما ان وووی با  وووه ماد هووورلاآجآوووهانییوووظااااااااا16آیجااجاآوووهاوا.وووو اددادیوووجددادژوووجد انؼ وووودکاآووو ااا

االاآماشیا.شیجد اگسدج ا آید اػهلمطانها ساآتیساا یرا ادػرفاخدمانسی سطابهقیمه وواادجد ماآجآهابسااد ز هوادجد اآند

ن  وووجوا:اایعوووبانسوووی ساآی ووو ادیوووبااجاآووویجاادوووی اصووویجکاآظتسوووماآوووسابوووسادآضوووه ااآتیوووسادػضوووه اایعوووباآووو آیجاخیداوووواجیووویوطاننظووویما اا

ا نا س ساددا راجدابسااد ز هوطا نا س سابساشجآبا ا س ساا  جا راجدابسا ددجکاػتیفطانهایاهکا ادنه ج انستیما مه و.

 بمٍ پیش بیىی وشدٌمًاردی کٍ در ایه اسبسى -17مبدٌ 

آووویدجا اآوووسااجاد ووو ادیهیووونهآساووووویتابینوووما زوووووادیوووبانووووهبغا ووویدبظا اآاوووججدکاػتووویفطانهایاووووهکا ادنوووه ج ا ایوووه جاقوووید ی اا لووووباااااااااااااا

اآمادیب.ژم یج ادیر

 تغییر در مفبد -19مبدٌ 

اآرهراو  جادیب.اجگی سانغییجااجاآصهااد  ادیهینهآسابهاویزن هااشیجد اوب ازما ان ی باشیجد اگسدج ا آید اػهلماد

ا

ن  ووووجواننظوووویما ااجانووووهج خاااااااااااااااااااااااااااااابووووسادآضووووه اجئووووی ااد زوووو هوادجد ا اآووووو جاػهآوووولااااا3بنوووووا اا26آووووهاواا19د وووو ادیهیوووونهآسااجا

اشجآبا ها اآنغاساد اآجآه اجییووادیب.

ا

   مدیر عبمل شرکت آة مىطقٍ ای مرکسی                                    رئیس داوشگبٌ اراک                                 

 آمرٌ ایآقبی مُىدس                                                آقبی دکتر سعید حمیدیااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ا

 

ا

اااااااااااااا


