تفاهم نامه
به منظور فراهم نمودن تمهیدات الزم برای بهرهگیری بهتر از امکانات ،ظرفیتها و تواناییهای بالقوه دانشگاه جهت رفع نیازهای
سازمانها و رفع نیازهای جامعه ،انعقاد تفاهمنامه با دانشگاهها ،سازمانهای اجرایی و مؤسسات آموزشی در دستورکار دفتر مطالعات
و تحقیقات علمی قرار گرفته است:
عنوان سازمان /مرکز

موضوع تفاهمنامه

محورهای تفاهم نامه

سال

همکاری متقابل و تعامل علمی-
آموزشی پژوهشی در جهت رفع
نیازهای شبکه کودک

-1همکاری در دو حوزه تدوین مبانی تربیتی برنامه سازی در حوزه کودک و همفکری در
اتاقهای فکر به جهت سیاست گذاری تربیتی
--2همکاری در اجرای پژوهش های اختصاصی و مشترک با هم ( اهم همکاری ها در این
بخش شامل هدایت پایان نامه های دانشجویی در جهت نیازهای شبکه و تعریف پروژه های
تحقیقاتی با توجه به نیازها خواهد بود).
-3اقدام شبکه جهت در اختیار قرار دادن آمار و اطالعات بهروز ،مورد نیاز پژوهش هایمصوب پردیس – پایان نامه ها و پروژه ها مربوط به بخشهای مختلف فعالیتی بر حسب
ضوابط شبکه ،از شرایط اجرای پروژهها می باشد .
 -4همکاری آموزشی شامل برگزاری کارگاه های آموزشی ،برگزاری جلسات نقد و بررسی
محتوای برنامه های شبکه کودک و برگزاری همایش هایی برای نیروهای دست اندرکار
شبکه و ایجاد تمهیداتی برای آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز شبکه در موضوعات تربیتی
مورد نیاز برنامه سازان
و....
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همکاری سازمان یافته و توسعه
همکاری علمی-پژوهشی و آموزشی
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
معاضدتی شناسایی و حل مشکالت
قضایی با در نظر گرفتن کلیه امکانات
طرفین اعم از اطالعات تجربی و
تخصصی نیزوی انسانی و پشتیبانی

.1بررسی و تهیه ی فهرست عناوین طرح های پژوهشی و فناوری مرتبط با نیازهای نظری و
کاربردی مشترک و مورد نیاز طـرفین ،تعیـین اولویـت هـا وهمکاری در جهت انجام آنها .
.2بهره گیری از اساتید ،متخصصین ،کارشناسان و پژوهشگران معرفی شده از سوی طرفین
جهت حضور در همایش های علمی ،نشست های تخصصی و نظایر آن .
.3همکاری در تألیف ،تدوین و ترجمه منابع ،متون ،کتب علمی و طرح های تحقیقاتی مرتبط .
.4همکاری در برگزاری همایش ها و نشست های علمی تخصصی ،کرسی های نظریه
پـردازی و آزاداندیشی ،بازدیدهای علمی ،برگـزار ی نمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی و
دوره های آموزشی کوتاه مدت.

آموزشی

1

2

شبکه کودک

پژوهشگاه قوه قضائیه

3

پژوهشگاه رویان

همکاری مشترک پژوهشی-آموزشی

4

پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه

همکاری مشترک علمی پژوهشی

5

شهرداری

همکاری مشترک علمی پژوهشی

شناسایی نیازهای پژوهشی کشور و در حیطه فعالیتها در مرکز
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
همکاری در برگزاری همایشها ،نشستها ،سمینارهاهای علمی داخلی و بین
المللی شامل ارائه مقاالت ،همکاری در ارزیابی ،شرکت در کمیته های
تخصصی
همکاری و مشارکت درخصوص انتشار کتب و نشریات علمی-پژوهشی و
توزیع آنها در سطح داخلی و بین المللی برگزاری نمایشگاههای مشترک کتاب
و نشریات
بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطالعات علمی پژوهشی
-

استفاده از توان علمی اعضای هیات علمی و پژوهشگران دو مجموعه در
کارگروههای علمی و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

1399

1398

1395

1395

6

حوزه و دانشگاه

همکاری مشترک علمی پژوهشی

7

دانشگاه علوم انتظامی و
مجتمع آموزشی زنان
پلیس

همکاری مشترک علمی پژوهشی
آموزشی

بنیاد بین المللی فرهنگی
8
هنری امام رضا(ع)
موسسه روانشناسی و علوم
 9تربیتی دکتر کاردان(همکاری
با مدیرکل پژوهش)
بنیاد بین المللی فرهنگی
هنری امام رضا(ع) و
 10پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات وزارت ارشاد
اسالمی

همکاری مشترک علمی پژوهشی

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
همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و کرسیهای مشترک
مشارکت د رتامین محتوای مجالت و نشریات علمی –پژوهشی
همکاری و مشارکت تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین
همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی-پژوهشی و
توزیع آنها در سطح داخلی و بین المللی
برگزاری دورههای آموزشی ،نشست های علمی ،همایشها و نمایشگاهکتب و
نشریات...
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
برگزاری سلسله نشستهای علمی تخصصی با محور فرهنگ قرآنی در سیره
رضوی

-

همکاری مشترک علمی پژوهشی

-

همکاری مشترک علمی پژوهشی

-

11

بنیاد بین المللی فرهنگی
هنری امام رضا(ع)

همکاری مشترک علمی پژوهشی

12

مرکز فقهی ائمه اطهار

همکاری مشترک علمی پژوهشی

-

1394

1394

1394

همکاری در برگزاری همایش در پرتو سالمت قرآن
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برگزاری برنامه :هم اندیشی تخصصی تعامالت اجتماعی در سیره رضوی
(الگوها و شاخصها در گفتگو و مناظره)
-

1393

برگزاری برنامه :خانواده پژوهی با تکیه بر روانشناسی و جامعه شناسی خانواده
در سیره رضوی
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برگزاری دورههای آموزشی ،نشست های علمی و همایش ها
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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