
                                                                               

                                                                                                                                                          

 

 

رد � �مايند�ی � ���ور   گاه ا�تا�دا کاری �ی ���رک ع��ی، �و��ی وآ�وز�ی ا�ن �فا�م �� � �و�� گاه) و  �� آ�ی د��ر ر��ت ��وده ��ه باغ (رئ�س �و��

گاه رویان �ھاد دا��ی، � �مايند�ی آ�ی د��ر ��ید �ورا�ی گاه رویان(�و��  با �را�ط ز� ��عقد �ی ��دد.  ) رئ�س �و��

- �و�وع ۱ماده 

کاری ���رک و تبادل اطالعات، ���بیات، �وا�ئی �ی ع��ی، ارا� �دمات �و��ی، آزما��ی، �شاوره ای و آ�وز�ی  �و�وع ا�ن �فا�م �� ا�جاد ��

رد�ی م�ی و � ا�مل�ی �ی با�د.  گاه رویان و ��ز �شار�ت � ���ه �داری از نتا�ج �و�ش � � �دو�ن ا�تا�دا رد با �و�� گاه ا�تا�دا �و��

کاری � سا� �وارد ع��ی و �و��ی �ورد �وا�ق و پ���ھاد ����ن را دارا�ت.  : ۱���ره  ا�ن �فا�م �� �ب��ت �ذ�ش ��و� ����ر و ��

گا� ا�جام  : ۲���ره  �یک از بند�ی ا�ن �فا�م �� � ��ت��م ���ن و �دا�ت �ي�ه با�د، �س از اعالم ����ن � اساس �وا�ط و � �بنای ��ارداد �دا

�وا�د �د.  

ت ����ن  ۲ماده  - ��ھدا

کا�ت و �را�ط �ورد نیاز �ای ��ا�ی و ا��ای �وژه �ی ����قا�ی ۲-۱ گاه و ��ا�م سازی ا� - �ناسايی نیاز�ی �و��ی ��ور � ���ه فعا��ت �ی دو �و��

���رک  

رد�ی �و�ش ��ور م�ی و � ا�مل�ی و � روز رسا�ی۲-۲ کاری � �دو�ن ا�تا�دا ر�ی م�ی   - �� ا�تا�دا

کا�ت آزما��ی ����ن ��ت ا�جام �وژه �ی ���رک ۲-۳ ����ل �را�ط ا��فاده از ����زات و ا�
 -

- ��ا�م سازی ���ر �نا�ب �ای بازدید و تبادل ��� ا�ضای �یات ع��ی و ��ققان ����ن با �دف آ�وزش و �و�ش ۲-۴

کا�ت و �را�ط �ورد نیاز �ای ا��ای ��� �ی آ�وز�ی ���رک �و�ه �دت و دوره �ی کارآ�وزی  ۲-۵ - ��ا�م سازی ا�

- ���اری ��ينار�، کارگاه �ی آ�وز�ی و �ما�ه �ی ���رک ��ت ارا� د�تاورد�ی ع��ی، ����قا�ی و �ن آوری �ی ����ن  ۲-۶

 - ا�جام �وژه � و پایان �� �ی دا���ويی با را��مايی و �شاوره ا�ضای �یأت ع��ی ���رک۲-۷

 

 

 

کاری       �فا�م �� ��
 

  



 

 

  روش ا��ايی- ۳ماده 

����ل کار��وه ���رک۳-۱
 -  �ع��ی �ت�ی �ماينده �م اال�تیار ����ن بال�ص�ه �عد از ا�ضا و تبادل �فا�م �� � ���ور 

��ر ��ف پا�ده روز از �ر� تبادل �فا�م �� ۳-۲   -     ���اری او��ن ج��ه ���رک �دا

ت ����ن۳-۳  -  ���ه آ� �� ا��ايی � را�تای ��قق ��ھدا

کاس �ت�ی �ورت ج�سات و ����مات ا�خاذ �ده � کار��وه ���رک � �د�ان ����ن ��ت ابالغ و ا��ا  ۳-۴  -   ا��

 -    ���اری ج�سات � �د�ان ����ن � شش ماه ��ت �ر�ی رو�د ا��ايی �دن �فا�م �� ۳-۵

- �دت �فا�م ��  ۴ماده 

 سال ����ر �وا�د �ود و با اعالم �ب�ی و �واف�ت ����ن ��ل اصالح و�مدید �ی با�د. ۳ا�ن �فا�م �� از �ر� �باد� الزم اال��ا و �ای �دت 

 - مال��ت ���وی نتا�ج حا�ل از �و�ش  ۵ماده 

ک��ه �قوق و ا�تیازات حا�ل از نتا�ج ����قات ���رک � � زمان ا��ا و � �س از آن ��ع�ق � ����ن �وده و � یک از آ�ھا با �سب �واف�ت ��ف 

دی��، �جاز � ا��فاده از آن �ی با�د. 

- �را�ط ��خ  ۶ماده 

ت ���وص ���ھای ن��ه �مام �و�ط � یک از ����ن ا��ا�ی ا�ت .   ا�ن �فا�م �� با اطالع و �فا�م ����ن ��ل ��خ ا�ت ، �ی�ن ا�جام ��ھدا

- �شا�ی ، ت��ن و �ما� ����ن ۷ماده 

گاه رد�و�� رد- ت��ن و �ما�:  ا�تا�دا گاه ا�تا�دا رد ا�ان- �و�� رد- سازمان م�ی ا�تا�دا ن ا�تا�دا  ۰۲۶-۳۲۸۲۳۷۱۶ : ��ج- �یدا

گاه رویان : ���ان  ن ب�ی ��م �ما�ی �یابان حا�ظ �ر�ی ت��ن ۴۵�و�� گا۲۳۵۶۲۰۰۰ ��ری رسا�ت �یدا   ۲۲۳۰۶۴۸۰-۱ ر ، دور�

 

 ��ید �ورا�ی                             ر��ت ��وده ��ه باغ                    
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