
و  آب منطقه ای مرکزی شركتبين  مشتركوافقتنامه همکاری های پژوهشی ت

 اراکدانشگاه 

 کليات

اراک وسازمان آب آزمايشگاهی دانشگاه  و پژوهشی و استفاده مطلوب از توان علمی، تخصصی ،بمنظور ايجاد ظرفيتهای جديد علمی

 شرکت)که منبعد  آب منطقه ای مرکزی شرکتاين موافقتنامه بين مرتبط با تحقيقات آب در زمينه های منطقه ای استان مرکزی 

 .)که منبعد دانشگاه ناميده می شود( تنظيم و اجرا می گردداراک ناميده می شود( و دانشگاه 

 مدت موافقتنامه -(1ماده )

 با توافق طرفين تمديد گردد.مدت موافقتنامه از تاريخ امضاء آن سه سال است و می تواند 

،ضمن بر اعالم کتبی يکی از طرفينبا  و ينانعقاد با توافق طرفزمان (: انقضاء اين موافقتنامه پيش از گذشت سه سال از 1تبصره )

 .استبالمانع فسخ آن،چگونگی و  ءشمردن داليل انقضا

به طرف ديگر می تواند يل و ذکر دال(: هر کدام از طرفين پس از گذشت سه سال از انعقاد موافقتنامه با اعالم کتبی 2تبصره )

 .موافقتنامه اقدام نمايد يا تمديد نسبت به خاتمه

 تعهدات طرفين -(2ماده )

مختلف تاسيس و استقرار واحد تحقيقاتی مشترک )اعم از مرکز يا پژوهشکده( جهت انجام تحقيقات در زمينه های  -1

 .توسط طرفين موافقتنامهمرتبط با موضوع آب 

 .و شورای پژوهشی می باشد واحد تحقيقاتیهيئت امناء، رئيس مرکز تحقيقاتی مشترک مرکب از (:  ارکان اصلی 1تبصره )

 همان هيئت امناء دانشگاه می باشد.مرکز تحقيقاتی مشترک (: هيئت امناء 2تبصره )

پژوهشی وفنآوری و تاييد رئيس دانشگاه و  سه نفر با پيشنهاد معاونمرکب از مرکز تحقيقاتی مشترک (: شورای پژوهشی 3تبصره )

مرکز رئيس يک نفر از طرف  واز طرف مدير عامل شرکت  تام االختيار پژوهشیه نمايندنماينده که دو نفر از آنها بعنوان نفرسه 

 تحقيقاتی معرفی می شوند.

با و  سازمانتحقيقاتی مشترک از ميان متخصصين و صاحبنظران مربوطه به پيشنهاد رئيس دانشگاه و تائيد  مرکز(: رئيس 4تبصره )

 .حکم رئيس دانشگاه منصوب می گردد

 :تامين می گرددبه شرح ذيل  مرکز (: منابع مالی مورد نياز واحدهای پژوهشی5تبصره )

 يا ساير نهاد ها. شرکت رفمعرفی شده از طاز محل انجام پروژه های تحقيقاتی  -الف

 از محل ارائه خدمات مشاوره های تخصصی به دستگاه های اجرايی و در صورت وجود ظرفيت اضافی به ساير دستگاه ها -ب



 از محل دريافت کمکها و هدايا -ج

 مرکزتعهد می نمايد پروژه های مرتبط مورد نياز خود را در چارچوب امکانات فراهم شده از طرف دانشگاه به شرکت  -2

. تصميم گيری در مورد امکان انجام طرح های ارائه شده توسط شورای پژوهشی مرکز تحقيقاتی مشترک واگذار نمايد

رای پژوهشی در مورد واگذاری طرح به غبر تصميم صورت می گيرد و در صورتيکه طرح در مرکز قابل انجام نباشد شو

 گيری می نمايد.

سازمان و انجام در زمينه های مورد نياز  تحقيقاتی مشترک متعهد می گردد تا نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای مرکز -3

 .اقدام نمايد (منعقده فی ما بين هایدر چارچوب قرارداد پروژه های ارائه شده از طرف سازمان)

تحقيقاتی مشترک را در حد ساير واحدهای پژوهشی  مرکزاه متعهد می گردد خدمات پشتيبانی پژوهشی مورد نياز دانشگ -4

 .دانشگاه تامين کند

از ظرفيت های موجود در ساير دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی در جهت انجام پروژه های دانشگاه متعهد می گردد  -5

 تحقيقاتی استفاده نمايد.

معنوی دستاوردهای علمی پژوهشی، آموزشی و مهارتی، ...  حاصل از اين توافقنامه متعلق به دانشگاه  کليه حقوق مادی و -6

 است.

انتشار هرگونه دستاوردهای پژوهشی و آموزشی در قالب اين توافقنامه ذيل عنوان مرکز تحقيقاتی مشترک دانشگاه اراک  -7

 و سازمان آب منطقه ای مرکزی صورت می گيرد.

 وه اداره مرکزنح -(3ماده )

 .که نوشته می شود خواهد بود يیانجام ساير امور آن، طبق اساسنامه ها مرکز و  نحوه اداره

 ( 4)ماده 

 .به امضاء طرفين رسيده است ---بند در سه نسخه تنظيم و در تاريخ 5تبصره و  هفت( ماده و 4اين توافقنامه در )
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