
  غالمرضا هاشمی                                                                                     رضا پورمحمدي محمد 
  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل                              0                                             رئیس دانشگاه تبریز  

 رقیآب منطقه اي آذربایجان ش شرکت

              
  
  
  
  
  
  

  سنـــد همکـــاري مشتــــركسنـــد همکـــاري مشتــــرك
  
  

  
  
  دانشگاه تبریزدانشگاه تبریز        شرکت سهامی آب منطقه ايشرکت سهامی آب منطقه اي

  آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی            
  
  
    
  

  9494  بهاربهار



  غالمرضا هاشمی                                                                                     رضا پورمحمدي محمد 
  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل                              1                                             رئیس دانشگاه تبریز  

 رقیآب منطقه اي آذربایجان ش شرکت

  :مقدمـــه 

در برهه زمانی کنونی با توجه به بحرانهاي بوجود آمده در منابع طبیعی دیگر همچون گذشته با فعالیتهاي 

عظیم و فزاینده نیازهاي بشر بود و می طلبد کـه ایـن فعالیتهـا مبتنـی بـر      سنتی نمی توان جوابگوي موج 

این امر محقق نخواهـد گردیـد مگـر بـا برقـراري ارتبـاطی تنگاتنـگ و        . دانش و پشتوانه هاي علمی باشد 

سیستماتیک بین بخشهاي صنعتی و اجرایی و مراکز علمی و تحقیقاتی که تا بـه امـروز بصـورت محـدود ،     

  .وابسته به سیاستهاي مقطعی بوده است ناپایدار و 

اسـت و  دو جبهه اجرایی و علمی به سمت نیازهاي واقعی آنچه که اهمیت دارد جهت گیري فعالیتهاي هر 

بنظر می رسد در این مقطع زمانی .  میسر نخواهد گردیدصنعت و دانشگاه این امر بدون ایجاد ارتباط بین 

جهت گذر از بحران و افزایش آهنگ توسعه بایستی هر چه سـریعتر  دانشگاهها و سازمانهاي اجرایی منطقه 

  :در ایجاد این ارتباط گام برداشته و 

 حل مسائل و مشکالت فنی و علمی صنعت از جانب دانشگاههاي منطقه با اولویت ویژه  

 فعالیتهاي مدیران و تبیین اهمیت موضوع به کارشناسان زیرمجموعه راس قرارگیري این ارتباط در 

  .سرلوحه فعالیتهاي خود قرار دهند  را

سـند چشـم انـداز جمهـوري     در تـدوین   جنبش نرم افزاري و تولید علمبا عنایت به پرداخت ویژه به بحث 

سـاله بـاالخص برنامـه پـنجم و قـوانین بودجـه        پژوهش در برنامه هاي پـنج ،  1404اسالمی ایران در افق 

ارتباط سیستماتیک بین  سند همکاري به منظور ایجادین او همچنین سند چشم انداز وزارت نیرو  سالیانه

مـی  مبادلـه  تمدیـد و   25/3/94شـرقی در تـاریخ    آب منطقه اي استان آذربایجان شرکتدانشگاه تبریز و 

  .گردد 

امید است با الطاف پروردگار یگانه و به همت کلیه اساتید ، مدیران و کارشناسان با ارتباطی پایـدار و پویـا   

عملی گسترده اي برداشته و با دستیابی به این هدف مقدس ضمن بهره مندي از رحمت ایزدي در گامهاي 

  .مقابل نسل آینده سربلند گردیم 
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  :1اده ـم
که از این پس دانشـگاه   آب منطقه اي آذربایجان شرقی شرکتاین سند همکاري بین دانشگاه تبریز و 

  .می گردد  بادلهم و شرکت نامیده می شوند
  
  :2اده ـم

هدف عمده از تبادل این سند عبارتست از بهره گیري بهینـه از تـوان علمـی و تخصصـی دو طـرف در      
 راستاي تعمیق و توسعه همکاریها و فعالیتهاي پژوهشی به منظور استفاده از پتانسیل علمی دانشـگاه و 

  . شرکتاجرایی  تجربیات
  
  :3اده ـم

ــاي مشــترك در    ــه هــاي اســتفاده از توانائیهــا و پتانســیلهاي موجــود طــرفین و انجــام فعالیته زمین
  : . . . . . .اجتماعی،اقتصادي،زیست محیطی،سازه اي،بهره برداري،برنامه ریزي و 

  
  طرحهاي تحقیقات کاربردي آب -3-1

  تدوین موضوعات و اولویتهاي طرحهاي تحقیقاتی -3-1-1
  اهبري و داوري طرحهاي تحقیقاتیمدیریت ، ر -3-1-2
  اجراي طرحهاي تحقیقاتی -3-1-3
  همکاري در جهت کاربردي نمودن تحقیقات و اجرایی نمودن طرحهاي خاتمه یافته -3-1-4
اجرایی طرفین در انجام و هدایت موضوعات پایاننامه  –بهره گیري از توانایی هاي علمی  -3-1-5

  ان و همکاري در جهت اجراي آنهاي دانشجویی در راستاي اهداف سازم
  

  برگزاري سمینارها و دوره هاي آموزشی تخصصی -3-2
  همکاري در برگزاري دوره هاي کوتاه مدت تخصصی -3-2-1
  روز از طریق برگزاري کارگاههاي آموزشیه انتقال دانش فنی ب -3-2-2
پژوهشی بین دانشگاه و سـازمان بـا برگـزاري     –مبادله تجربه ها ، اسناد و مدارك علمی  -3-2-3

  جلسات هم اندیشی
  کارورزي دانشجویی. همکاري در برگزاري دوره هاي کارآموزي  -3-2-4
همکاري در ایجاد فرصتهاي پژوهشی براي اعضـاء هیئـت علمـی جنـب صـنعت و ادامـه        -3-2-5

  تحصیل کارکنان شرکت آب منطقه اي برابر مقررات
  

  جام مطالعات خاص و پیچیدههمکاري در ان -3-3
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  :4اده ـم

  .می باشد  و تمدید اصالح، با توافق طرفین قابل تغییر  ساله و دو این سنداعتبار 
  
  :5اده ـم
بـا توافـق    3و دانشگاه در خصوص موضوعات مورد اشاره در مـاده   شرکتکلیه همکاریهاي میان  -5-1

  .پذیرفت در قالب قراردادهاي جداگانه انجام خواهد طرفین 
براي تحقق اهداف تعریف شده کمیته هایی به شرح ذیل تشکیل خواهد یافت تا پیگیـر اجـراي    -5-2

  .موضوعات مورد اشاره باشند 
  هنظارت عالیسیاستگذاري و کمیته  -5-2-1
  کمیته تصمیم گیري -5-2-2
  سند همکاريدبیرخانه  -5-2-3
  تخصصی هاي کمیته -5-2-4

  .شرح وظایف کمیته هاي مزبور در آئین نامه اجرایی منضم به این سند آورده شده است  وساختار 
  
  :6اده ـم

ماده به همراه آئین نامه اجرایـی در دو نسـخه کـه داراي اعتبـار یکسـان مـی        6این سند همکاري در 
دیرعامل یس هیئت مـدیره و مـ  و رئدانشگاه تبریز به امضاي رئیس  25/3/94باشند تنظیم و در تاریخ 

 . رسید  آب منطقه اي آذربایجان شرقی شرکت
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  ساختار کلی نظام اجرایی
  سند همکاري

  
  

کمیته سیاستگذاري و 
  نظارت عالیه

  
  

  کمیـته تصمــیم گیـــري

  
  

  
  ســـند همـــکاريدبیرخانه 

  
  

  
  
  

دبیرخانه کمیته تحقیقات 

 هاي هــکمیت
 تخصصی
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  :نظارت عالیه  و کمیته سیاستگذاري
  :ریاست کمیته  - 1

  شرکتبه تناوب برگزاري در دانشگاه و  شرکترئیس دانشگاه و مدیرعامل 
  

  :اعضاي کمیته  - 2
،  معاون طرح و توسعه و برنامـه ریـزي و بهبـود مـدیریت شـرکت      ، شرکتمدیرعامل  ،رئیس دانشگاه 

  رئیس دبیرخانه سند همکاري رئیس و نایب،  ، مدیر امور فناوري دانشگاهمعاون پژوهشی دانشگاه 
  

  :دبیر کمیته  - 3
  مسئول دبیرخانه کمیته تحقیقات شرکت

  
  :تعداد جلسات  - 4

   جلسه در سال یک
  

  :مکان برگزاري جلسات  - 5
  و دانشگاه شرکتبه تناوب در 

  
  :شرح وظایف  - 6

  سیاستگذاري و تبیین خط مشی همکاریهاي دوجانبه -6-1
  توسعه همکاریهاي دو جانبه  -6-2
  و ارائه رهنمودهاي الزم نظارت بر روند فعالیت کمیته تصمیم گیري -6-3
  بررسی موانع و مشکالت پژوهش و ارجاع آن به شوراي برنامه ریزي استان -6-4
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  :کمیته تصمیم گیري 
وظایف این کمیته توسط کمیته تحقیقات شرکت انجام می گیرد و موارد خاص و موضوعات قابل طرح 

 .یا شرکت در کمیته سیاست گذاري و نظارت عالیه مطرح خواهد شد با درخواست دانشگاه 
 :ریاست کمیته  - 1

  مدیرعامل شرکت
  
  :اعضاي کمیته  - 2

اعضـاي کمیتـه تحقیقـات    مدیر امور فنـاوري دانشـگاه ،   معاون پژوهشی دانشگاه ، مدیرعامل شرکت ، 
  شرکت

  
 : دبیر کمیته - 3

  دبیر کمیته تحقیقات شرکت
  

 :تعداد جلسات  - 4
  )فوق العاده برگزار خواهد گردید اتدر صورت نیاز جلس(جلسه در سال  12
  

  :مکان برگزاري جلسات  - 5
  در محل شرکت

  
  :شرح وظایف  - 6

  سند همکارينظارت بر فعالیت دبیرخانه  -6-1
  کمیته هاي تخصصی مسئولتصویب ایجاد کمیته هاي تخصصی و تعیین  -6-2
  بررسی و تائید اعضا کمیته هاي تخصصی -6-3
  آنهاو تصویب  سند همکارياز طرف دبیرخانه  بررسی پیشنهادات ارسالی -6-4
  بررسی طرحهاي تحقیقاتی پیشنهادي از طرف دبیرخانه سند همکاري و تصویب آنها -6-5
  لیهاپیشنهاد سیاستها و برنامه هاي همکاري به کمیته سیاستگذاري و نظارت ع -6-6
   سند همکارياعضاي دبیرخانه مسئولین و ابالغ حکم پیشنهاد صدور  -6-7
  کمیته هاي تخصصیو اعضاي ابالغ حکم مسئول پیشنهاد صدور  -6-8
  بررسی و تصویب گزارش عملکرد دبیرخانه سند همکاري -6-9
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  : سند همکاريدبیرخانه 
  .انجام می پذیرد  شرکت وظایف دبیرخانه سند از طریق دبیرخانه کمیته تحقیقات

  
  :مسئول دبیرخانه  - 1

  فنی شرکت و رئیس گروه ارتباط با صنعت دانشگاهمدیر دفتر 
  

  :محل دبیرخانه و برگزاري جلسات  - 2
  شرکتدر محل 

  
  :شرح وظایف  - 3
انجام هماهنگی هاي الزم جهت برگزاري جلسات کمیتـه تصـمیم گیـري و کمیتـه سیاسـتگذاري و       -5-1

  نظارت عالیه مطابق برنامه زمانبندي
  به کمیته تصمیم گیريو پیشنهاد اعضاي کمیته هاي خاص پیشنهاد ایجاد کمیته هاي تخصصی  -5-2
  به کمیته تصمیم گیري اخذ و جمعبندي نظرات کمیته هاي تخصصی در خصوص اعضا و ارجاع آن -5-3
  جمع بندي پیشنهادات کمیته هاي تخصصی جهت ارائه به کمیته تصمیم گیري -5-4
  لیل گزارش روند فعالیت کمیته هاي تخصصی جهت ارائه به کمیته تصمیم گیرينظارت، تهیه و تح -5-5
  تسهیل ضوابط موجود اداري جهت فعالیت مناسب کمیته هاي تخصصی -5-6
  برگزاري سمینارهاي تخصصی در ارتباط با دستاوردهاي کمیته هاي تخصصی در صورت تصویب -5-7
  به واحدها و کمیته هاي مربوطهاجراي مصوبات کمیته تصمیم گیري و ابالغ  -5-8
  انجام هماهنگی هاي الزم با کمیته تحقیقات جهت بررسی و تائید موارد پیشنهادي -5-9
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  :تخصصی  هاي کمیته
 :مسئول کمیته  - 1

 و تصویب کمیته تحقیقاتبه پیشنهاد  شرکتکارشناسان مدیران و یکی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه و یا 
  کمیته تصمیم گیري

  
 :اعضاي کمیته  - 2

بـا پیشـنهاد رئـیس کمیتـه و تصـویب       شـرکت کارشناسـان   و مسئول کمیته ، اعضاء هیئت علمی دانشگاه
نفـر   7نفر که در شرایط خاص با نظر کمیته تصمیم گیري تـا   5تعداد اعضا حداکثر (کمیته تصمیم گیري 

  ) .قابل افزایش است
  
 : دبیر کمیته - 3

شرکت توسط کمیته تخصصی انتخـاب مـی   از بین اعضا کمیته و کارشناسان و یا مدیران حوضه ذیربط در 
  .گردد 

  
  :محل دبیرخانه  - 4

  حسب محل کار دبیر کمیته تخصصی
  
 :تعداد و محل جلسات  - 5

در صـورت نیـاز جلسـات فـوق العـاده      (در محل دبیرخانه کمیته هاي تخصصـی  جلسه در سال 12حداقل 
  )گردید برگزار خواهد

  
 :کمیته شرح وظایف  - 6
  و تدوین اولویتهاي پژوهشی در ارتباط با ماهیت تخصصی کمیته شرکتبررسی نیازهاي  -6-1
  ارائه پیشنهادهاي عملی و کاربردي در جهت بهینه سازي و ارتقاء دانش  -6-2
  پیشنهاد طرحهاي پژوهشی و تحقیقاتی -6-3
  مجري طرح پژوهشی و همکاران طرحمعرفی  -6-4
  .، سمینار و کارگاه  پیشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشی کوتاه مدت -6-5
  3بررسی پیشنهادات ارسالی از جانب دبیرخانه سند همکاري در ارتباط با موارد مندرج در ماده  -6-6
  


