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 تفاهـم نامه همکاري 
 

(آقـاي  پژوهش هاي زبان شناختی زبان هاي خارجی دانشگاه تهـراننشریه علمی پژوهشی    سردبیرمابین  فیاین تفاهم نامه  
 تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران  به نشانی:هیات تحریریه نشریه  به نمایندگی  )  سردبیر  مهدي دهمردهدکتر  

انجمن آموزش زبـان و ادبیـات انگلیسـی «شود از یک طـرف و  » نامیده مینشریه  که از این پس «02188025007و تلفن:  
عالمه طباطبایی، دفتر تهران، خیابان آبان شمالی، ساختمان دانشگاه  :به آدرس  دکتر علیرضا جلیلی فر  نمایندگیبه    TELLSIایران  

 ،نامیده می شود از طـرف دیگـرانجمن  رییس    که از این پس09166014373و تلفن    انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
 د.گردمی به شرح ذیل منعقد

هاي برنامههاي مرتبط با اهداف و  هاي علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینههمکاري   انجام  نامه:تفاهم  موضوع  -1ماده  
 ) این تفاهم نامه3دو طرف به شرح مندرج در ماده (

 مدت تفاهم نامه: -2ماده 
 سال تمام شمسی خواهد بود. سهمدت اجراي این تفاهم نامه از زمان امضا و مبادله 

 هاي همکاري زمینه -3ماده 
هـاي مـورد در حـوزهو فصـلنامه  همکاري در تالیف، ترجمه، ویرایش و انتشار کتاب و نشریات علمـی و آموزشـی  )  1-3

 توافق؛
 تبادل اطالعات در طراحی و ساماندهی سازمان انتشارات دانشگاه؛ وهمکاري ) 2-3
 ؛و نگارش مقاالت علمی مجالتهاي تحقیق و پژوهش، انتشار هاي آموزشی در زمینههمکاري در برگزاري کارگاه) 3-3
 ؛هاي مرتبطوهشی و آموزشی در حوزههاي پژهمکاري در انجام پروژه) 4-3
هـا و هـاي مـرتبط، برگـزاري نمایشـگاههاي آموزشی، سمینارها و همـایشهمکاري در طراحی و برگزاري کارگاه)  5-3

ها تامین منابع درسی و آموزشی دانشجویان و کتابخانهها و مراکز آموزشی به منظور معرفی و  میزهاي کتاب در دانشگاه
 به صورت حقیقی و مجازي؛

انی کـه همکاري و حمایت براي تشکیل جلسات و مراسم بزرگداشت و تجلیـل از مؤلفـان، مترجمـان و ویراسـتار)  6-3
 اند؛داشته آموزش زبان انگلیسی یا ادبیات انگلیسی اي در زمینهخدمات ارزنده

 ها؛مشترك در زمینه چاپ و انتشار نشریات معتبر علمی، پژوهشی و فصلنامههمکاري ) 7-3
 هاي تحقیقاتی مشترك؛هاي پژوهشی در قالب طرحهمکاري و اجراي فعالیت) 8-3
نامه)  9-3 پایان  از  حمایت  و  نیازهاي هدایت  راستاي  در  دکترا  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در  ویژه  به  تحصیلی  هاي 

 ؛ طرفتحقیقاتی دو 
 سایر شرایط: -4ماده 
-می  ایل به اجراي آن را داشته باشند،نامه در صورتی که طرفین تمهر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم)  1-4

 تواند موضوع همکاري واقع شود.
د هـا حسـب مـورایجاد ننموده و کلیه هزینـه  انجمنو  نشریه  را براي  نامه هیچگونه تعهد مالی  امضاي این تفاهم)  2-4

 بررسی و توافق خواهد شد.

 



هـاي مشـترك بـه گردند حقوق مادي و معنوي یکدیگر را در خصوص نتایج حاصـل از فعالیـت) طرفین متعهد می3-4
 رسمیت بشناسند.

 نامه:پیگیري و اجراي مفاد تفاهم -5ماده 
 سردبیربا سمت    مهدي دهمردهدکتر  آقاي    نشریهریزي، پیگیري و اجراي مفاد این تفاهم نامه، از طرف  به منظور برنامه

نمایندگان انجمن    رییس  به عنوان  دکتر علیرضا جلیلی فر  آقاي  انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران     و از طرف
هـا و بنـدي انجـام برنامـهزمـان  دهند.تشکیل میطرفین به همراه اعضاي کارشناسی مورد نظر آنان، کمیته مشترك را  

هاي جدید و مورد عالقه طـرفین، حـل و فصـل هـر گونـه ها در زمینهها، تالش براي توسعه همکاري پیگیري اجراي آن
هـاي باشد. الزم به ذکر است کلیه توافقنامه به عهده این کمیته میاختالف احتمالی در تفسیر یا اجراي مفاد این تفاهم

حاصله بین نمایندگان دو طرف، صورتجلسه شده و مورد بررسی واحدهاي ذیربط قرار گرفته و نتیجه بـه طـرف مقابـل 
 شود.اعالم می

 هزینه ها:  -6ماده 
 باشد.اصل در اجراي این تفاهم نامه مبتنی بر رایگان بودن خدمات می

بلغ و چگونگی پرداخت آن کتبا مطلع نمـوده و پـس از در خصوص هزینه ها و سایر موارد مالی، طرفین یکدیگر را از م
ک موارد جداگانه به عایت قوانین و مقررات مربوط در یکایتوافقات با ر  ورند.آاد قرارداد به مرحله اجرا در میو انعقتوافق  

برگـزاري همـایش بـه درخواسـت یکـی از طـرفین مسـتلزم پرداخـت کلیـه هزینـه هـاي   امضاء طرفین خواهد رسید.
 .دمیباش کننده درخواست توسط وطهمرب

 اعتبار و تمدید  -7ماده 
 گردد.فسخ شده تلقی می ،نامه پس از انقضاي مدت آن) این تفاهم1-7
نامـه، تقاضـاي تمدیـد آن را مطـرح نماینـد. توانند تا قبل از انقضاي مدت اعتبار این تفاهم) هر یک از طرفین می2-7

 مجدد در چارچوب توافقات حاصله اقدام خواهد شد.بدیهی است در صورت حصول توافق 
دانشگاه تهران قابل انعقاد برابـر مقـررات  یو اعالم نظر دفتر حقوق دییو تا یتفاهم نامه پس از بررس نیمفاد ا  –  8ماده  

 خواهد بود.
 

باشـند بـه امضـاي طـرفین رسـیده و پـس از ها داراي اعتبار و متن یکسانی مینسخه که همگی آن  4ماده و    8این تفاهم نامه در  
 الزم االجرا خواهد بود. ،سخ آننمبادله 

 
 

  دي دهمردهدکتر مه     علیرضا جلیلی فردکتر 
                  30/07/1399 

    نشریه   سردبیر                         انجمن   رییس                  
  


