تفاهم نامه
این تفاهم نامه مابین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به نمایندگی آقای دکتر علی اصغر قریشی به عنوان معاون پژوهش و
فناوری به آدرس :بابل – خیابان دکتر شریعتی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی – ساختمان تحصیالت تکمیلی – طبقه سوم –
معاونت پژوهشی – کد پستی  41114/74174 :از یک طرف که دانشگاه نامیده می شود و شرکت آنتیبیوتیکسازی ایران به
نمایندگی آقای دکتر محمد نادری علیزاده به عنوان مدیر عامل – به آدرس :تهران ،میدان جهاد (دکتر فاطمی) ،خیابان
بیستون ،شماره یک ،طبقه دوم ،از طرف دیگر که شرکت نامیده میشود ،به منظور ایجاد و گسترش همکاریهای علمی و
تحقیقاتی مشترک منعقد میگردد.
ماده  :1موضوع تفاهم نامه
ایجاد و گسترش همکاریهای علمی ،آموزشی و پژوهشی فی مابین دانشگاه و شرکت آنتیبیوتیکسازی ایران در زمینههای
زیر:
 – 1برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی بر اساس قراردادهای منعقده بین دو دستگاه
 – 2برگزاری سمینارهای علمی در سطوح مختلف به طور مشترک
 – 3تخصیص سهمیه کارآموزی به دانشجویان دانشگاه از طرف شرکت
 – 7فراهم نمودن امکان انجام پروژههای تحقیقاتی مشترک
 – 5تجهیز نمودن آزمایشگاهها و کارگاههای تخصیصی توسط شرکت به درخواست دانشگاه
 – 1اخذ مشاوره از دانشگاه در خصوص اجرای پروژهها صنعتی
 – 4لحاظ نمودن تخفیف ویژه جهت حضور گروهی دانشجویان در دورههای آموزشی شرکت
ماده  :2مدت تفاهم نامه
مدت این تفاهم نامه  2سال از تاریخ امضا میباشد که در صورت تمایل طرفین این مدت قابل تمدید است.
ماده  :3تعهدات شرکت
-

شرکت امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام پروژههای تحقیقاتی را در حد توان در اختیار دانشگاه قرار خواهد
داد.

-

شرکت هر سال اولویتهای پژوهشی خود را جهت ارزیابی شرایط انجام به دانشگاه ارسال مینماید.

-

 شرکت هر سال پذیرای کارآموزان دانشگاه متناسب با دامنه فعالیتهای خود با اعالم قبلی ظرفیت پذیرش دانشجومیباشد.

ماده  :4تعهدات دانشگاه
-

بررسی و امکانسنجی طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی شرکت جهت اجرای آنها از طریق عقد قراردادهای جدگانه.

-

 در اختیار قراردادَن فضای آموزشی مناسب برای برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی مشترک صنعتی ،از طریقعقد قرارداد مرتبط.

-

معرفی اعضای هیات علمی ذیصالح جهت انجام مشاورههای علمی بنابر در خواست شرکت.

ماده  :5نحوه اجرای تفاهم نامه
به منظور اجرای تفاهمنامه ،کمیتهای مرکب از نمایندگان طرفین به نام کمیته همکاریهای مشترک شرکت و دانشگاه
تشکیل شده و ناظر بر اجرای بندهای این تفاهم نامه خواهد بود .همچنین به منظور اجرای مفاد تفاهم نامه در هر مورد
مشخص ،قرارداد جداگانهای بین دانشگاه و شرکت منعقد خواهد شد .کمیته همکاریهای مشترک شرکت و دانشگاه ناظر
بر اجرای قراردادهای منعقده نیز میباشد.
ماده  :6اهداف تفاهم نامه
برقراری ارتباط موثر بین شرکت و دانشگاه (در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه)
انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی به صورت مشترک
استفاده از توانایی ها و ظرفیت های تحقیقاتی و آموزشی در راستای ارتقای بهره وری و کارآیی طرفین

این تفاهم نامه در  6ماده و دو نسخه تنظیم شده که هر دو نسخه حکم واحد دارند.
نماینده دانشگاه
آقای دکتر علی اصغر قریشی
معاون پژوهشی و فناوری

نماینده شرکت آنتی بیوتیک
آقای دکتر محمد نادری علیزاده
مدیر عامل

