
 
 
 
 

    .......................................آقای طرف اول : 
    رئیس آکادمی بین المللی علوم گرجستان

 ........................:  دوم  طرف       
  .............آزاد موسسه اموزش عالی  رئیس      

 

 آموزشیعلمی و یادداشت تفاهم همکاری های 

 بین

 علوم گرجستان یکادمی بین المللآ

 و

 ..………………… موسسه آموزش عالی

 
به نشانی :   ........................................ به نمایندگی آقای ......................................مابین فی فوق تفاهم نامه 

که از این به بعد آکادمی نامیده   info@gias.ge ایمیل  ..........................................تلفن  ...................................................
 مدیرعاملبعنوان  ................................... آقای به نمایندگی........................آزادموزش عالی آمی شود بعنوان طرف اول و موسسه 

و  .................................و تلفن :  .......................................................:  به نشانی ...................................موزش عالی موسسه ا

بر پایه منافع متقابل و با احترام ، بعنوان طرف دوم نامیده می شود موسسه که از این به بعد  ………………………….ایمیل 
 گردد.منعقد میبه استقالل دو طرف 

 

 : موضوع تفاهم نامه  1ده ما

 به شرح زیر : ی علمی، آموزشی و پژوهشی اهطرفین در زمینه متقابل عبارتست از همکاری تفاهم نامه موضوع  
در دانشگاه های طرف  (Ph.Dمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی )و انتقال دانشجو برای تحصیل در جذب  -1-1

  قرارداد آکادمی

 در رشته های مختلف مدیریتی و ... در دانشگاه های طرف قرارداد آکادمی های کوتاه مدت برگزاری دوره مشارکت در  -1-2

 (در دانشگاه های طرف قرارداد آکادمی Summer Schoolمشارکت در برگزاری دوره های کوتاه مدت تابستانه )  -1-3

 آکادمی  مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی در دانشگاه های طرف قرارداد -1-4

 (TOEFL،IELTSآزمون های بین المللی ) مشارکت در برگزاری -1-5
 

 : مدت تفاهم نامه 2ماده 

و می گردد تعیین  2121/.........../.............تا  2112/......../...........از تاریخ سال  ................به مدت تفاهم نامه مدت این          
 رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود .  در صورت

 

 :  علوم گرجستان  آکادمی بین المللی: تعهدات  3ماده 

  اخذ پذیرش برای دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاه های طرف قرارداد اقدام برای  -3-1

 مدیریتی برنامه ریزی برای برگزاری دوره های کوتاه مدت  -3-2

 برنامه ریزی برای برگزاری دوره های کوتاه مدت تابستانه  -3-3

 ارهای مورد نظر برای برگزاری کنفرانس ها و سمینفراهم نمودن شرایط الزم  -3-4
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 :  ...............آزاد موزش عالی آموسسه : تعهدات  4ماده 

 برای تحصیل در دانشگاه های طرف قرارداد آکادمی و جذب دانشج -4-1
   ثبت نام از متقاضیان برای شرکت در دوره های کوتاه مدت مدیریتی  -4-2
 ثبت نام از متقاضیان برای شرکت در دوره های کوتاه مدت تابستانه -4-3
 برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی در دانشگاه های طرف قرارداد آکادمی ریزی برای  برنامه -4-4
 

 فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه -5ماده 

هوم آن در قوانین جاری کشور و بر اساس ضوابط تعیین شده موارد فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه بنا به تعریف و مف 5-1
نگردد و در صورت طوالنی  باشد و طرفین حتی االمکان سعی خواهند نمود اجرای توافقنامه مواجه با تعویق، تعلیق و بالاثر می

 .تخاذ تصمیم می نمایندو یا فسخ توافقنامه ا همکاریشدن حداکثر یک ماه، طرفین با مذاکره حضوری نسبت به بقاء و ادامه 

حدوث فورس ماژور به هیچ عنوان نباید به حقوق متقاضیان لطمه وارد سازد و تضییع حق گردد و به هر نحو ممکن  5-2
 .بایستی مطالبات آنان بابت آموزش اجرا نشده جبران و پرداخت شود

 موارد فسخ  – 6ماده 

منطبق با مصالح خود ندانند و یا تمایلی به ادامه موضوع توافقنامه  چنانچه هر یک از طرفین اجراء و ادامه همکاری را 6-1
 نداشته باشند با ارسال  اخطار قبلی یک ماهه و پس از مذاکره و تسویه حساب های فیمابین توافقنامه حاضر را اقاله می نمایند. 

و همچنین تعهدات، اجرا و اتمام آموزش و تسویه حساب های فی ما بین نبوده  همکارفسخ توافقنامه موثر در مطالبات   6-2
 های ناتمام را ساقط نمی نماید.

 

 مالی تفاهم نامه  شرایط:  7ماده 

تفاهم نامه ، قرارداد جداگانه ای بین طرفین منعقد گردیده و شرایط مالی و نحوه موضوع همکاری های مندرج در  نوعبر اساس 
 تسویه آن مشخص خواهد شد . 

 
 . نسخه که هرکدام دارای حکم واحد می باشند، تنظیم و به امضای طرفین رسید 2و در بوده ماده  2تمل بر مشتفاهم نامه این 

 

 

....................... 

 رئیس آکادمی بین المللی علوم گرجستان

 

 ........................ 

 .............آزاد موسسه آموزش عالی  مدیرعامل

 

 


