بسمه تعالی

هش
تفاهم انهم ژپو ی

پیش
دبیرخاهن حوزوی مرکز الگوی اسالمی اریانی رفت و ..............
با استعانت از خداوند متعال ،بهمنظور ارتقای سطح همکاریهای علمي و استفاده بهينه از توانمندیها و ظرفيتهای موجود در جهت تحقق
منویات مقام معظم رهبری مدظلهالعالي در تدوین الگوی اسالمي ایراني پيشرفت ،این تفاهمنامه ميان دبيرخانه حوزوی مرکز الگوی اسالمي
ایراني پيشرفت بهنمایندگي حجتاالسالم و المسلمين دکتر مهدی رجایي و  .........بهنمایندگی  .......................منعقد ميگردد .در این
تفاهمنامه «دبيرخانه حوزوی مرکز الگوی اسالمي ایراني پيشرفت» به اختصار «مرکز» و « »...........به اختصار « »..............و الگوی اسالمي
ایراني پيشرفت به اختصار «الگو» ناميده ميشود.
ماده  )1اهداف

 .1ایجاد چارچوب همکاری مشترک ميان دو مجموعه در خصوص فعاليتهای علمي و پژوهشي مرتبط با الگو؛
 .2همافزایي و بهرهمندی متقابل از توانایيها ،ظرفيتها ،تخصص و امکانات سختافزاری و نرمافزاری یکدیگر؛
ماده  )2محورهای تفاهمنامه

 .1گسترش گفتمان الگوی اسالمي ایراني پيشرفت در ميان اساتيد ،محققان و دانشپژوهان؛
 .2تشکيل گروه علمي الگو؛
 .3انجام تحقيق و ترجمه در خصوص الگو؛
 .4هدایت پایاننامهها بهویژه رسالههای دکتری در جهت الگو؛
 .5برگزاری دکترای پژوهشي در زمينه الگو؛
 .6طراحي و راهاندازی رشتههای مرتبط با الگو ؛
 .7برگزاری نشست و همایش در خصوص الگو ؛
 .8مشارکت فعال در همایشهای مرکز الگو ؛
 .9انتشار مقاالت علمي پژوهشي در خصوص الگو ؛
 .11نشر کتب در زمينه الگو ؛
 .11تجهيز کتابخانه با منابع مرتبط با الگو ؛
ماده  )3مدت

این تفاهمنامه تا زماني که طرفين تمایل به ادامه اجرای مفاد آن را داشته باشند معتبر خواهد بود.

ماده  )4امور اجرایی

 .1برای هریک از محورهای این تفاهمنامه ،یا موارد خارج از آن ،که مستلزم بار مالي یا تعهداتي باشد ،قرارداد اجرایي جداگانهای
بين طرفين تفاهمنامه منعقد خواهد شد و تبادل این تفاهمنامه ،تعهد مالي برای طرفين ایجاد نخواهد کرد.
 .2کميتهای مرکب از نمایندگان طرفين برای ایجاد ارتباط و برگزاری جلسات ،برنامهریزی ،نظارت بر اجرا و تبدیل تفاهمنامه به
قراردادهای مشترک جهت اجرای محورهای تفاهمنامه تشکيل ميگردد و معرفي خواهد شد.
.3

هرگونه موارد پيشبيني نشده در این تفاهمنامه در صورت تمایل طرفين به اجرا ،تابع توافق و تصویب نمایندگان مزبور مندرج
در بند دوم همين ماده بوده و ميتواند موضوع همکاری قرار گيرد.

این تفاهمنامه در یک مقدمه و  4ماده در تاریخ  ، ....................در سه نسخه که هر کدام حکم واحد را دارند تنظيم و پس از امضای
طرفين قابل اجرا خواهد بود.
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