
 تفاهم نامه همکاری دانشگاه خوارزمی و وزارت کشور
وزارت كشور اين تفاهم نامه بين  با عنايت به نقش سازنده تحقيقات راهبردي در ارتقاي مديريت سياست داخلي،

از يک طرف و دانشگاه به نمايندگي آقاي دكتر اصغر افتخاري رياست محترم مركز مطالعات راهبردي و آموزش 

هدف دانشگاه از طرف ديگر با رياست محترم خوارزمي به نمايندگي آقاي دكتر محمدعلي سبحان اللهي 

يد محصوالت مشترك بين دانشگاه و هاي مشترك در زمينه علمي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و تولهمكاري

 منعقد گرديد. ن،وزارت با در نظر گرفتن كليه امكانات طرفي

 های همکاری  و تعهدات مشترک:زمینه  

هاي موجود علمي، تحقيقاتي در جهت اجراي گيري از ظرفيتاتخاذ تمهيدات مناسب در راستاي بهره (1

 هاي مصوب وزارت كشوربرنامه

 .هاي هدف وزارت كشوري توليد و انتشار منابع علمي و آموزشي براي كليه گروهاقدام مشترك در راستا (2

 .هاي كاري مرتبط با وزارت كشورهاي پژوهشي و آموزشي در حوزههمكاري در انجام پروژه (3

 .هاي پژوهشيهمكاري مشترك در برگزاري ميزگردهاي علمي و همايش (4

ها، جلسات و مراسم بزرگداشت و تجليل از مولفان و همكاري در برگزاري سمينارها، ميزگردها، جشنواره (5

 انداي داشتهمترجماني كه خدمات ارزنده

هاي بلندمدت )پسادكتري و مدت و دورههاي كوتاههمكاري در تربيت كادر متخصص در قالب دوره (6

 .دكتري پژوهش محور(

افزاري و امكانات افزاري و سختاستفاده از امكانات آموزشي طرفين )فضاي فيزيكي، امكانات نرم  (7

هاي اجرايي، آموزشي، استفاده از كتابخانه براي پژوهشگران دانشگاه  و وزارت كشور و...( براي برنامه

 .پژوهشي و فرهنگي مشترك و غيرمشترك

هاي مورد نياز وزارت كشور با حضور اعضاي هيأت علمي متخصص درون و تشكيل كارگروه در حوزه (8

 .هاي آموزشي ، فرهنگي، سياسي و اجتماعيو كارشناسان مجرب وزارت كشور در حوزه برون دانشگاهي

 پژوهشي مشترك -ها و مجالت علميهمكاري در زمينه انتشار خبرنامه (9

 هاي پژوهشي مشتركهمكاري در زمينه طراحي و اجراي طرح (10

مقاطع كارشناسي ارشد هاي تحصيلي در نامههمكاري در زمينه انتخاب موضوع، هدايت و حمايت پايان (11

 و دكتري

هاي كاري همكاري مشترك در زمينه تأليف، گردآوري، تدوين و ترجمه متون تخصصي مرتبط با حوزه (12

 هاي مرتبطگيري از تجارب روز كشورهاي مختلف در زمينهوزارت كشور و همچنين بهره



ف واكاوي و شناسايي ايجاد اتاق فكر مشترك با معرفي اساتيد برجسته و كارشناسان مجرب با هد (13

 هاي وزارت كشورهاي مرتبط با وظايف و مأموريتمسائل و مشكالت موجود در حوزه


