
 درستاد  مبارزه با مواد مختفاهم نامه همکاری دانشگاه خوارزمی و 
کردن امر  یبه اهداف مشترک در جهت تحقق اجتماع لیدوجانبه، ارتقاء مشارکت و ن یهایتوسعه همکار یدر راستا

در امر مبارزه با مواد  یمقام معظم رهبر یاز سو یابالغ یکل یاستهایمبارزه با مواد مخدر و روان گردانها و براساس س

 سیرئ یسبحان الله یدکتر محمد عل یجناب آقا یندگیبه نما یدانشگاه خوارزم نمابییتفاهم نامه ف نیمخدر، ا

قائم مقام  ،ینیجز رضایدکتر عل یجناب آقا یندگیبه نما یجمهور استیستاد مبارزه با مواد مخدر ر رخانهیدانشگاه و دب

 .دیمنعقد گرد 21/4/1394 خیستاد در تار رکلیدب

 های همکاری  و تعهدات مشترک:زمینه  

 یهابرنامه یدر جهت اجرا یقاتیتحق ،یموجود علم هایتیاز ظرف یرگیبهره یمناسب برا داتیاتخاذ تمه (1

 نیدر ب ادیاز اعت یناش هایبیو کاهش آس یتوانمندساز ،یاطالع رسان ،یریشگیپ هایمصوب ستاد در حوزه

      انیدانشجو

 دیو تول هیهدف تحت پوشش با ته هایگروه هیکل یبرا یو آموزش یو چاپ منابع علم دیتول یاقدام مشترک برا (2

 یعلم أتیه اعضای و کارکنان ها،خانواده ان،یدانشجو ژهیو یآموزش هایبسته

-بیمرتبط با مبارزه با مواد مخدر)مطالعات آس هایدر حوزه یو آموزش یپژوهش هایپروژه یدر اجرا یهمکار (3

 و ......( پژوهشیندهیو آ سنجیامکان ،یازسنجیمداخالت، ن یمطالعات اثربخش ،شناسیوعیش ،شناسی

 یپژوهش هایشیو هما یعلم یزگردهایم یمشترک در برگزار یهمکار (4

و  سندگانیاز نو لتجلی و بزرگداشت مراسم و جلسات ها،جشنواره زگردها،یم نارها،یسم یدر برگزار یهمکار (5

 اندداشته ایکه خدمات ارزنده یمترجمان

 یبلند مدت)پسادکتر هایدوره و مدتکوتاه هایدر قالب دوره ادیاعت ۀکادر متخصص حوز تیدر ترب یهمکار  (6

 .پژوهش محور( یو دکتر

و امکانات استفاده از  افزاری و سخت افزاری امکانات نرم ،یکیزیف ی)فضانیطرف یاستفاده از امکانات آموزش (7

 یو فرهنگ یپژوهش ،یآموزش ،ییاجرا هایبرنامه یو ....( برا رخانهیپژوهشگران دانشگاه و دب یکتابخانه برا

 .رمشترکیمشترک و غ

و کارشناسان مجرب   یمتخصص درون و برون دانشگاه یعلم أتیه یبا حضور اعضا ادیکارگروه اعت لیتشک (8

 ادیمرتبط با اعت یو اجتماع یروانشناخت ،یتیترب هایدر حوزه رخانهیدب

 مشترک یپژوهش - علمی مجالت و هاانتشار خبرنامه ۀنیدر زم یهمکار  (9

 مشترک یپژوهش هایطرح یو اجرا یطراح ۀنیدر زم یهمکار  (10



ارشد و  یدر مقاطع کارشناس یلیتحص هاینامه انیپا تیو حما تیانتخاب موضوع، هدا ۀنیدر زم یهمکار  (11

         یدکتر

  نیو همچن ادیمرتبط با اعت یو ترجمه متون تخصص نیتدو ،یگردآور ف،یتأل ۀنیمشترک در زم یهمکار  (12

 ادیمختلف در حوزه اعت یاز تجارب روز کشورها یرگیبهره

مسائل و مشکالت در  یبرجسته و کارشناسان مجرب با هدف بررس دیاسات یاتاق فکر مشترک با معرف جادیا (13

 ادیحوزه اعت


