
 

سترش همفکری گبه تحقق اهداف دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه خوارزمی و ارتقاء مشارکت، ایجاد و  به منظور کمک

و نیازهای ملی و  در نهضت تولید علم، ترویج علم نافع مورد نیاز آموزش و پرورش مبتنی بر مبانی و معارف اسالمی

راکز و مؤسسات ه با دانشگاههای کشور، مکاربردی کردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل پویا و سازند

های همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی داخلی و استفاده بهینه از امکانات موجود در جهت اهداف مشترک و توسعه

مود مهرمحمدی مابین دانشگاه فرهنگیان به نمایندگی آقای دکتر محعلمی، آموزشی و پژوهشی این تفاهم نامه فی

بحان اللهی سدانشگاه خوارزمی به نمایندگی آقای دکتر محمدعلی نگیان  از یک طرف و سرپرست وقت دانشگاه فره

 رئیس وقت دانشگاه از طرف دیگر با موضوع:

ر تاریخ دهای علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه های مرتبط با اهداف و برنامه های دو طرف انجام همکاری

 منعقد گردید. 12/10/1395

 های همکاری  و تعهدات مشترک:زمینه  

 هایهای موجود علمی، تحقیقاتی در جهت اجرای برنامهاز ظرفیت گیریاتخاذ تمهیدات مناسب در راستای بهره -1

 نگیانفرهدانشگاه مصوب 

 فرهنگیاندانشگاه های هدف اقدام مشترک در راستای تولید و چاپ منابع علمی و آموزشی برای کلیه گروه -2

 با دانشگاه فرهنگیان کاری مرتبط هایهای پژوهشی و آموزشی در حوزههمکاری در انجام پروژه -3 

 شیهای پژوههمکاری مشترک در برگزاری میزگردهای علمی و همایش -4

 راسم بزرگداشت و تجلیل از مولفان وها، جلسات و مجشنوارهسمینارها، میزگردها،  همکاری در برگزاری -5

   اند. ای داشتهمترجمانی که خدمات ارزنده

های بلند مدت)پسادکتری و دکتری مدت و دورههای کوتاهدر قالب دورههمکاری در تربیت کادر متخصص  -6

 پژوهش محور(.

امکانات استفاده از استفاده از امکانات آموزشی طرفین)فضای فیزیکی، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و  -7

و  ، پژوهشیهای اجرایی، آموزشی....( برای برنامهو فرهنگیان دانشگاه  کتابخانه برای پژوهشگران دانشگاه و 

 فرهنگی مشترک و غیرمشترک.



درون و  با حضور اعضای هیأت علمی متخصص فرهنگیانمورد نیاز دانشگاه های وه در حوزهتشکیل کارگر -8

 تربیتی، روانشناختی و اجتماعی آموزشی و های حوزهدر فرهنگیاندانشگاه کارشناسان مجرب برون دانشگاهی و 

 پژوهشی مشترک -علمی  ها و مجالتهمکاری در زمینه انتشار خبرنامه -9

 های پژوهشی مشترکو اجرای طرح همکاری در زمینه طراحی -10

ارشد و در مقاطع کارشناسی  های تحصیلینامهپایان همکاری در زمینه انتخاب موضوع، هدایت و حمایت  -11

       دکتری  

 و دانشگاه فرهنگیانترجمه متون تخصصی مرتبط با  تألیف، گردآوری، تدوین و همکاری مشترک در زمینه -12

 آموزش  در حوزه از تجارب روز کشورهای مختلفگیری همچنین  بهره

ایجاد اتاق فکر مشترک با معرفی اساتید برجسته و کارشناسان مجرب با هدف بررسی مسائل و مشکالت در  -13

 مرتبط با دانشگاه فرهنگیان حوزه
 


