
 

      

      

 

 باسمه تعالي
 

 بین  هاي مشترك تفاهم نامه همكاري
 و دانشگاه علوم پایه زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،  زنجان دانشگاه

 المللدر حوزه امور بین
 
 

هم افزايی فعاليت های دانشگاهها و موسسات علمی داخل کشور جهت  به اهميتنظر  
ات پژوهشگگی سگگو موسگگمراكز آموزش عالي  ،هادانشگگگا با هاي علمي بين المللي همكاري ايجاد

دانشگگگگگگا  »و  « دانشگگگگگگا  علوم پزشگگگگگ ی زنجان»و  «زنجاندانشگگگگگگا  » ،خارج از کشگگگگگور
ت علمي، مشگگگاركت فعال اعضگگگاي هي خورداري از ضگگگمن بر« تحصگگگيتت ت ميلی علوم پايه
و به منظور ه روابط دانشگگگگاهي و علمي خود را رسگگگترد  سگگگاخت ،پژوهشگگگگران و دانشگگگجويان

 همكاري مي نمايند . ،هاي ذيلتحقق برنامه
 
 های همکاریموضوع و زمینه-

ها و مراكز آموزش عالي خارج المللي با دانشگگگا بين یبا توجه به اهميت رسگگترش روابط علم
هاي خود را در اين زمينه رسگگگگترش داد  و فعاليت ،دانشگگگگگا  طرك همكاري سگگگگهاز كشگگگگور، 

هاي ديگر را المللي دانشگا اي و بينهاي منطقههريك از طرفين در صورت ارتباط با دانشگا 
به فعاليتهاي مشگگترك ها سگگازد تا در حد امكانات خود و پا از ت ييد مسگگنولين دانشگگگا مطلع مي
  بپردازند.

 مهمترين عناوين مورد نظر در اين بخش عبارتند از:
 لیلالمهای مشترک بينانجام پژوهش -

 دانشگا  سهدر مشترک المللی ای بينهبررزاری کاررا  -

 دانشگا  سهالمللی با مشارکت های بينبررزاری کنفرانا -

های المللی جهگت توسگگگگگگگعگه هم گاریهگای بينتبگه افراد و هيگ  لمقگابگ ينمعرفی طرف -
 المللبين

مقابل  ينالمللی که طرفهای بيندر کاررا  سگگگه دانشگگگگا ت علمی شگگگرکت اعضگگگای هي  -
 .بررزار می کند

الملل با حضگگگگور های امور بينهای آموزشگگگگی ارتقا مهارتبررزاری مشگگگگترک کاررا  -
 .کارکنان طرفين

 قرارداددانشگا  های طرك الگو برداری از تجربيات موفق  -

 ساير هم اريهای بين المللی بنا به مورد با موافقت طرفين -

 
 

توسگگگگگط مرکز زبان های  آموزش زبان فارسگگگگگی به دانشگگگگگجويان بين المللی متقاضگگگگگی -
 خارجی دانشگا  زنجان

به منظور  - نات الزم  آموزش زبان انگليسگگگگگگگی برای دانشگگگگگگگجويان، فراهم آوردن ام ا
 استادان و پرسنل دانشگاهها



 

      

      

 

 آور تفاهم نامه رالزامیغ تیماه-
شانگر قصد طرف نيا ر تواند از نظ یها است و نمیتوسعه هم ار یبرا نيتفاهم نامه صرفا ن

ورت تعهدآور به صگگگگگگ ی. قراردادهارديمورداسگگگگگگتناد قرار ر یمحاکم قانون ايدر دادرا   یقانون
 .ديبه امضا خواهد رس نيتوسط طرف یجدارانه و مورد

 

 مدت اعتبار تفاهم نامه  -
اسگگگگگت و با توافق مجدد قابل  معتبرسگگگگگال  پنجبه مدت  طرفينامه از زمان امضگگگگگاي ناين تفاهم

 .نمايند درخواسترا نامه فسخ تفاهمبا اعتم قبلي تواند  تجديد است. هريك از طرفين مي
        

 
 
  

 
 
 

 

 
                                                       
 

                                                     
 

 

 

 

 

 دکتر محسن نجفیان

 زنجان دانشگاهرئیس 

 

 دکتر پرویز قزلباش

 بهداشتی درمانی زنجان وخدماترئیس دانشگاه علوم پزشکی 
 دکتر بابک کریمی

 رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه

 


