
 تفاهم نامه 

های بالقوه دانشگاه جهت رفع نیازهای  ها و تواناییگیری بهتر از امکانات، ظرفیتبه منظور فراهم نمودن تمهیدات الزم برای بهره

دفتر مطالعات  در دستورکار  آموزشیهای اجرایی و مؤسسات ها، سازماننامه با دانشگاهها و رفع نیازهای جامعه، انعقاد تفاهمسازمان

 :ی قرار گرفته استو تحقیقات علم

مرکز   / عنوان سازمان 

 آموزشی

 نامه موضوع تفاهم
 سال محورهای تفاهم نامه 

 شبکه کودک  1

-همکاری متقابل و تعامل علمی

آموزشی پژوهشی در جهت رفع  

 نیازهای شبکه کودک 

در    ی در حوزه کودک و همفکر   ی برنامه ساز یتی ترب یمبان نیدر دو حوزه تدو ی همکار-1
  یتیترب  ی گذار  استیفکر به جهت س ی اتاقها

  نی ها در ا ی و مشترک با هم ) اهم همکار یاختصاص های  پژوهش  ی در اجرا ی کارهم--2
  ی پروژه ها فیشبکه و تعر  ی ازها یدر جهت ن ییدانشجو ی نامه ها   ان یپا تیبخش شامل هدا

 خواهد بود.(  ازهایبا توجه به ن یقاتیتحق 

  ی پژوهش ها   ازیروز، مورد نقرار دادن آمار و اطالعات به اریاقدام شبکه جهت در اخت-3-
بر حسب   یتیمختلف فعال بخشهای  به  مربوط ها پروژه  و ها نامه  ان پای – سیمصوب پرد

  .باشد می هاپروژه  ی اجرا طیضوابط شبکه، از شرا
  یجلسات نقد و بررس ی برگزار  ،یآموزش  ی کارگاه ها  ی شامل برگزار یآموزش ی همکار -4

دست اندرکار    ی روهای ن ی برا  ییها شی هما ی شبکه کودک و برگزار  ی برنامه ها ی محتوا
 یتی شبکه در موضوعات ترب  ازیمورد ن یانسان ی رو ی ن ی آماده ساز   ی برا یداتیتمه جادیشبکه و ا

  ان برنامه ساز   ازیمورد ن
 و.... 
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2 
 پژوهشگاه قوه قضائیه 

 

همکاری سازمان یافته و توسعه 

پژوهشی و آموزشی  -همکاری علمی

به ویژه در حوزه مسائل مربوط به    

خانواده؛ زن، کودک، تربیت در  

راستای بازمهندسی ، اصالح و تکمیل 

قوانین و مقررات مربوطه ، رصد 

عملکرد محاکم خانواده و نهادهای 

ت معاضدتی شناسایی و حل مشکال 

قضایی با در نظر گرفتن کلیه امکانات  

طرفین اعم از اطالعات تجربی و  

 تخصصی نیزوی انسانی و پشتیبانی  

نظری و   ازهای ی و فناوری مرتبط با ن یطرح های پژوهش نیی فهرست عناو هیو ته یبررس.1

  .هـا وهمکاری در جهت انجام آنها ـتیاولو  نیـ یتع ن،یطـرف ازیکاربردی مشترک و مورد ن 
  نیشده از سوی طرف یکارشناسان و پژوهشگران معرف ن،یمتخصص د،یاز اسات ری ی بهره گ.2

  .آن  ر یو نظا ینشست های تخصص ،یهای علم شیجهت حضور در هما
  .مرتبط یقاتیو طرح های تحق  یو ترجمه منابع، متون، کتب علم نیتدو ف،یهمکاری در تأل.3

ه  یهای نظر  یکرس ،یتخصص یها و نشست های علم  شی.همکاری در برگزاری هما4
و   یها و کارگاه های تخصص شگاهیبرگـزار ی نما ،یدهای علمیبازد ،یشیی و آزاداندپـرداز

 کوتاه مدت. یدوره های آموزش
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 آموزشی-پژوهشی همکاری مشترک پژوهشگاه رویان  3

 در حیطه فعالیتها در مرکزشناسایی نیازهای پژوهشی کشور و  -
اجرای طرهای تحقیقاتی مشترک، مبنی بر نیازهای جامعه، برنامه ها و عالیق  -

 طرفین
 برگزاری نشستهای علمی مشترک  -

 برگزاری دوره های آموزشی مشترک کوتاه مدت و بلند مدت  -
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4 
پژوهشگاه فرهنگ و  

 اندیشه
 علمی پژوهشی  همکاری مشترک

یشها، نشستها، سمینارهاهای علمی داخلی و بین همکاری در برگزاری هما -
المللی شامل ارائه مقاالت، همکاری در ارزیابی، شرکت در کمیته های  

 تخصصی 
پژوهشی و -همکاری و مشارکت درخصوص انتشار کتب و نشریات علمی  -

توزیع آنها در سطح داخلی و بین المللی برگزاری نمایشگاههای مشترک کتاب 
 و نشریات 

 متقابل در زمینه تبادل اطالعات علمی پژوهشی بهره مندی  -
 

1395 

استفاده از توان علمی اعضای هیات علمی و پژوهشگران دو مجموعه در   - علمی پژوهشی  همکاری مشترک شهرداری  5
 1395 کارگروههای علمی  و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت 



 

 پژوهشی علمی   همکاری مشترک حوزه و دانشگاه  6

همکاری در برگزاری همایشها، نشستها، سمینارهای علمی داخلی و بین المللی   -
شامل ارائه مقاالت، همکاری در ارزیابی، شرکت در کمیته های تخصصی  

 علمی و گردهمایی  
 بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطالعات علمی پژوهشی -

 یهای مشترک همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و کرس -
 پژوهشی–مشارکت د رتامین محتوای مجالت و نشریات علمی  -
 همکاری و مشارکت تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین  -

پژوهشی  و -در خصوص انتشار کتب و  نشریات علمی   همکاری و مشارکت -
 توزیع آنها در سطح  داخلی و بین المللی 
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7 

دانشگاه علوم انتظامی و  

مجتمع آموزشی زنان 

 پلیس 

  علمی پژوهشی همکاری مشترک

 آموزشی 

ها و نمایشگاهکتب و  های آموزشی، نشست های علمی، همایشبرگزاری دوره  -
 نشریات... 

بهره مندی متقابل از تجارب و تخصص اعضای هیات علمی، متخصصان و  -
 صاحبنظران

 تعریف و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک -
 یدات مکتوب علمی در حوزه های مورد نیاز چاپ و نشر کتب و تول -
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8 
بنیاد بین المللی فرهنگی  

 هنری امام رضا)ع( 
فرهنگ قرآنی در سیره   با محور تخصصیعلمی  های نشستبرگزاری سلسله  - علمی پژوهشی  همکاری مشترک

 1394 رضوی

9 
موسسه روانشناسی و علوم  

)همکاری تربیتی دکتر کاردان
 پژوهش(با مدیرکل 

 1393 همکاری در برگزاری همایش در پرتو سالمت قرآن  - علمی پژوهشی  همکاری مشترک

10 

بنیاد بین المللی فرهنگی  

هنری امام رضا)ع( و  

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  

ارتباطات وزارت ارشاد  

 اسالمی

 ره رضوییتعامالت اجتماعی در ستخصصی هم اندیشی  برگزاری برنامه: - علمی پژوهشی  همکاری مشترک
 ها در گفتگو و مناظره( )الگوها و شاخص -
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11 
بنیاد بین المللی فرهنگی  

 هنری امام رضا)ع( 
 علمی پژوهشی  همکاری مشترک

برگزاری برنامه: خانواده پژوهی با تکیه بر روانشناسی و جامعه شناسی خانواده   -
 1392 در سیره رضوی

 علمی پژوهشی  همکاری مشترک  مرکز فقهی ائمه اطهار 12

 های آموزشی، نشست های علمی و همایش ها برگزاری دوره  -
بهره مندی متقابل از تجارب و تخصص اعضای هیات علمی، متخصصان و  -

 صاحبنظران
 تعریف و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک -

 چاپ و نشر کتب و تولیدات مکتوب علمی در حوزه های مورد نیاز  -
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