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 تفاهـم نامه همكاري           

  

  بيرجنددانشـگاه   Interdisciplinary Research on Translationنشـريه علمي    سـردبيربين   مافياين تفاهم نامه  

خراســان جنوبي، بيرجند، دانشــگاه بيرجند،   به نشــانيت تحريريه نشــريه ئهيبه نمايندگي  )  ســليقهمســعود خوش  (آقاي دكتر

ــاني ــكدة ادبيات و علوم انس ــريهكه از اين پس «   ٠٥٦٣١٠٢٦٢١٨و تلفن:   دانش ــود از يك طرف و » ناميده مينش انجمن « ش

تهران، خيابان آبان شــمالي،   :به آدرس  دكتر عليرضــا جليلي فر  نمايندگيبه   TELLSIآموزش زبان و ادبيات انگليســي ايران  

 كه از اين پس٠٩١٦٦٠١٤٣٧٣  و تلفن  سـاختمان دانشـگاه عالمه طباطبايي، دفتر انجمن آموزش زبان و ادبيات انگليسـي ايران

   د.گردمي به شرح ذيل منعقد ،شود از طرف ديگرناميده مي انجمنيس  ئ ر

  

مرتبط ـبا اـهداف و ـهاي  ـهاي علمي، آموزشـــي و پژوهشـــي در زميـنههمـكاريانـجام    ـناـمه:تـفاهم موضـــوع -١ـماده 

  نامه) اين تفاهم٣هاي دو طرف به شرح مندرج در ماده (برنامه

  مدت تفاهم نامه: -٢ماده 

  سال تمام شمسي خواهد بود. سهمدت اجراي اين تفاهم نامه از زمان امضا و مبادله 

  هاي همكاري  زمينه -٣ماده 

هاي مورد در حوزهو فـصلنامه  ليف، ترجمه، ويرايش و انتـشار كتاب و نـشريات علمي و آموزـشي  أهمكاري در ت)  ٣-١

  توافق؛

  تبادل اطالعات در طراحي و ساماندهي سازمان انتشارات دانشگاه؛ وهمكاري ) ٣-٢

ــي در زمينههمكاري در برگزاري كارگاه)  ٣-٣ ــار مجالتهاي آموزش و نگارش مقاالت   هاي تحقيق و پژوهش، انتش

  ؛علمي

  ؛هاي مرتبطوهشي و آموزشي در حوزههاي پژهمكاري در انجام پروژه) ٣-٤

ها و هاي مرتبط، برگزاري نمايشـگاههاي آموزشـي، سـمينارها و همايشهمكاري در طراحي و برگزاري كارگاه)  ٣-٥

منابع درســي و آموزشــي دانشــجويان و ها و مراكز آموزشــي به منظور معرفي و تامين  ميزهاي كتاب در دانشــگاه

  ها به صورت حقيقي و مجازي؛كتابخانه

تار)  ٣-٦ م بزرگداـشت و تجليل از مؤلفان، مترجمان و ويراـس ات و مراـس كيل جلـس اني كه همكاري و حمايت براي تـش

  اند؛داشته ترجمه و مطالعات ترجمه اي در زمينهخدمات ارزنده

  ها؛انتشار نشريات معتبر علمي، پژوهشي و فصلنامههمكاري مشترك در زمينه چاپ و ) ٣-٧

  هاي تحقيقاتي مشترك؛هاي پژوهشي در قالب طرحهمكاري و اجراي فعاليت) ٣-٨

در راستاي نيازهاي    يهاي تحصيلي به ويژه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترهدايت و حمايت از پايان نامه)  ٣-٩

 ؛ طرفتحقيقاتي دو 

  

  



  ساير شرايط: -٤ماده 

ده در اين تفاهم)  ٤-١ ورتي كه طرفين تمهر گونه موارد پيش بيني نـش ند،نامه در ـص ته باـش  ايل به اجراي آن را داـش

  تواند موضوع همكاري واقع شود.مي

اي اين تفاهم)  ٤-٢ ريه  را براي نامه هيچگونه تعهد مالي  امـض ب مورد ايجاد ننموده و كليه هزينهو انجمن نـش ها حـس

  بررسي و توافق خواهد شد.

هاي مـشترك به گردند حقوق مادي و معنوي يكديگر را در خـصوص نتايج حاـصل از فعاليت) طرفين متعهد مي٤-٣

  رسميت بشناسند.

  نامه:پيگيري و اجراي مفاد تفاهم -٥ماده 

ــريهريزي، پيگيري و اجراي مفاد اين تفاهم نامه، از طرف به منظور برنامه ــعود خوشدكتر آقاي   نش با   ســليقهمس

 يسئر به عنوان  فردكتر عليرـضا جليليآقاي   انجمن آموزش زبان و ادبيات انگليـسي ايران  و از طرف ـسردبيرـسمت 

بندي  زمان  دهند.كارـشناـسي مورد نظر آنان، كميته مـشترك را تـشكيل مينمايندگان طرفين به همراه اعـضاي   انجمن

عه همكاريها و پيگيري اجراي آنانجام برنامه هاي جديد و مورد عالقه طرفين، حل ها در زمينهها، تالش براي توـس

باشـد. الزم به ذكر كميته مينامه به عهده اين و فصـل هر گونه اختالف احتمالي در تفسـير يا اجراي مفاد اين تفاهم

ده و مورد بررـسي واحدهاي ذيربط قرار گرفته  اـست كليه توافق هاي حاـصله بين نمايندگان دو طرف، ـصورتجلـسه ـش

  شود.و نتيجه به طرف مقابل اعالم مي

  ها:هزينه -٦ماده 

  باشد.ايگان بودن خدمات مياصل در اجراي اين تفاهم نامه مبتني بر ر

وص هزينه  اير موارد مالي، طرفين يكديگر را از مبلغ و چگونگي پرداخت آن كتباًدر خـص مطلع نموده و پس   ها و ـس

ا ر ورـند.آاد قرارداد ـبه مرحـله اجرا در ميو انعـقاز توافق   ك موارد ـعاـيت قوانين و مقررات مربوط در يـكاـيتوافـقات ـب

ــيد. ــاء طرفين خواهد رس ــتلزم پرداخت كليه برگزاري همايش به  جداگانه به امض ــت يكي از طرفين مس درخواس

  .دباشمي كنندهدرخواست توسط هاي مربوطههزينه

  اعتبار و تمديد  -٧ماده 

  گردد.فسخ شده تلقي مي ،نامه پس از انقضاي مدت آن) اين تفاهم٧-١

تقاضـاي تمديد آن را مطرح نمايند.  نامه، توانند تا قبل از انقضـاي مدت اعتبار اين تفاهم) هر يك از طرفين مي٧-٢

  بديهي است در صورت حصول توافق مجدد در چارچوب توافقات حاصله اقدام خواهد شد.

قابل انعقاد برابر  بيرجنددانشـــگاه    يو اعالم نظر دفتر حقوق دييأو ت يتـفاهم نامه پس از بررســـ نيمـفاد ا  – ٨ماده  

  مقررات خواهد بود.

خه كه همگي آن ٤ماده و   ٨اين تفاهم نامه در  اني مينـس يده و پس از ها داراي اعتبار و متن يكـس اي طرفين رـس ند به امـض باـش

  االجرا خواهد بود.الزم ،سخ آننمبادله 

  

          سليقهمسعود خوش دكتر                       عليرضا جليلي فر دكتر

  نشريه سردبير                     انجمن  يسئ ر        

                                                ٢٧/١١/١٣٩٩             

     


