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 همكاري تفاهم نامه                                                              
 

            بینفی ما ، این توافقنامه در راستای توسعه همکاری های علمی ، آموزشی و دانشگاهی و انجام یافته  پیرو مذاکرات

که از این پس در این تفاهمنامه آکادمی   به نمایندگی آقای دکتر فرزاد قاسم زاده "آکادمی بین المللی علوم گرجستان "

 ............................................ / خانم  به نمایندگی آقای " ............... موسسه اعزام دانشجوو نامیده می شود از یک طرف 

 ردد.به شرح ذیل منعقد می گدیگر طرف از نامیده می شود   موسسهکه از این پس در این تفاهمنامه 

 

 ( موضوع تفاهم نامه1ماده 

اخذ پذیرش تحصیلی و اعزام دانشجو به دانشگاه های طرف قرارداد آکادمی در کشورهای آذربایجان، گرجستان ، ، مشاوره 
 و دیگر کشورها  لهستان و مجارستانروسیه ، اکراین ، 

 

 ( مدت تفاهم نامه 2ماده 

سال شمسی بوده و در صورت توافق طرفین قابل  یکبه مدت  10/10/0930لغایت  10/10/0931 مدت تفاهم نامه از تاریخ
 تمدید است.

 

 تعامالت مالی:( 3ماده 

آکادمی و  %11به نسبت بر اساس قراردادهای منعقده با متقاضیان ، این تفاهم نامه  فعالیتهای موضوع حاصله ازمالی  منافع -
 بین طرفین تفاهم نامه تقسیم خواهد شد. موسسه  01%
بر اساس تعرفه اعالمی از سوی آکادمی نسبت به در خصوص انجام فعالیت های موضوع قرارداد موسسه متعهد می شود  -

 عقد قرارداد با متقاضی تحصیل اقدام نماید . 
 موسسه متعهد می گردد پس از عقد قرارداد یک نسخه از قرارداد را برای دفتر آکادمی ارسال و قدرالسهم آکادمی بابت هر -

 قراداد را به حساب اعالم شده واریز و رسید آنرا ارسال نماید . 
 خود بوده و بدون توافق طرف دیگرفعالیت های مرکز هریک از طرفین تفاهم نامه متعهد به پرداخت هزینه های مرتبط با  -

 هزینه ای بابت اجرای فعالیتهای این تفاهم نامه بنمایند.د ننمی توان
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 ات : ( حل اختالف4ماده 

در صورت بروز اختالف در اجرای این تفاهم نامه، جهت موارد اختالف ابتدا طرفین سعی خواهند نمود از طریق مذاکره حل 
و یک  آکادمی مشکل نمایند در صورت عدم رفع اختالف، موضوع از طریق کمیسیونی، متشکل از یک نفر نماینده از طرف 

و یک نفر داور مرضی الطرفین  بررسی و در خصوص موضوعات مورد اختالف اظهارنظر می موسسه نفر نماینده از طرف 
 نماید.

 : ( موارد پیش بینی نشده5ماده 

در صورت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله و ... و همچنین مواردی که خارج از اراده طرفین بوجود آید و 
گردد طرفین می توانند تفاهم نامه را معلق نمایند و پس از رفع حوادث یا موارد ادامه اجرای مانع از اجرای این تفاهم نامه 

 تفاهم نامه را پی گیری نماید. بدیهی است مدت تعلیق به مدت تفاهم نامه اضافه خواهد شد.

 ( فسخ تفاهم نامه:6ماده 

تقاضای فسخ است کتبی و پس از توافق نسبت به ه درخوه ادامه همکاری می توانند با ارائطرفین درصورت عدم تمایل ب 
 ماه از ارسال تقاضا، این تفاهم نامه فسخ شده تلقی خواهد شد. 9قرارداد اقدام نمایند که در آن صورت پس از مدت 

 ( نشانی طرفین:7ماده 

 55س، خیابان نینا شویلی ، شماره نشانی آکادمی : گرجستان، تفلی
 +39 300 0101100+ /  335530001911تلفن:  

 ..................................... تلفن :...................................................................................تهران : : موسسه نشانی  
روز ابالغ کند و تا  01کتبا این تغییر را به طرف دیگر ظرف مدت باید قانونی خود را تغییر بدهد هرگاه یکی از طرفین نشانی 

جدید به طرف دیگر اعالم نشده است. کلیه نامه ها، اوراق و مکاتبات به نشانی فوق ارسال و تمام آنها ابالغ  وقتی که نشانی
 شده تلقی خواهد شد.

 ( نسخ تفاهم نامه:8 ماده

رسیده است و کلیه نسخ آن حکم به امضاء طرفین  0/0/0931ماده و سه نسخه تنظیم و در تاریخ   9در  تفاهم نامهاین 
 واحد را دارند.
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