بسمه تعالی

توافقنامه همکاری در انتشار نشریه علمی  -پژوهشی
اين توافقنامه فی مابين مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی  /دانشگاه حکیم سبززوای و انجمب
جغرافیا و برنامه ییز یوستایی ایران و بهه منوهوه کارهاهر اه اار هاه ا هیيه (علاهی پژوک هی) بها عنهوا مطالعبات
جغرافیایی مناطق خشک اه زمينه علوم جغیافيايی و محيطی منعقد میگیاا.
1ه ا یيه کی سال حداقل  4شااهه و به زبا فاهسی منر ی میشوا .صاحب امرياز ا یيه میکز پژوک ی علوم جغیافيايی و اجراهاعی
 /ااا گاه حريم سبزواهر بواه و اکداف آ عباهتند از :گسریش و اهتقاء پژوکش اه سطح ک وه ،کاک به ايجهاا اهتبهاو و کارهاهر
علای بين محققين اين زمينه اه ايیا  ،اار اه ارايج پژوکش کار علای.
2ه اموهعلای ا یيه ها کيأت تحیيیيه ،که حداقل او سوم اعضار آ توسط کيأت مديیه ااجان تعيين میشواد ،ااجام خواکند ااا.
تبصیه :1ااجان مرعهد میشوا که الاقل او افی از اعضار کيأت تحیيیيه ها از اعضار کيأت علای ااا گاهکا اارخاب ااايد.
تبصیه  :2يری از اعضار کيأت تحیيیيه با پي نهاا باالتیين مقام صاحب امرياز و تأييد کيأت مديیه ااجان به عنوا سهیابيی ا هیيه
تعيين و با حرم باالتیين مقام صاحب امرياز به اين سات منصوب خواکدشد .اارخاب سهیابيی و اعضهار کيهأت تحیيیيهه مطهاب بها
آييناامه تعيين اعرباه ا یيات علای ک وه صوهت خواکد پذيیفت.
3ه افری ا یيه اه موسسه مرقاضی ا یيه خواکد بوا و با مسئوليت مديی مسئول اااهه خواکدشد.
4ه اهسیبیگ اامهکار مراتباتی عالوه بی آهم ااجان آهم موسسه مرقاضی ايز اضافه خواکدشد.
5ه اه صفحه حقوقی تاامی شااههکار ا یيه ،اين جاله آوهاه شوا «ايهن ا هیيه حاصهل فعاليهت م هری میکهز پژوک هی علهوم
جغیافيايی و مطالعات اجرااعی ااا گاه حريم سبزواهر و ااجان جغیافيا و بیاامه هيزر هوسرايی ايیا است».
6ه آهم موسسه مرقاضی و ااجان بی هور جلد ا یيه با اادازه يرسا چاپ خواکدشد.
7ه کليه کزينهکار آمااه سازر ا یيه تا قبل از ليروگیافی اعم از کزينهکار ااوهر ،ح الزحاه ويیاسراه مجیر ،اموه افریر ،پست و
مخابیات ،تايپ ...،بیعهده موسسه مرقاضی خواکد بوا.
8ه کزينهکار ليروگیافی و چاپ ا یيه (فيلم و زينگ ،کاغذ ،چاپ ا یيه و جلد ،صحافی) توسط موسسه مرقاضی پیااخت خواکدشد.
9ه کیگاه يری از طیفين قیاهااا مايل به فسخ آ باشد بايسری تصايم خوا ها حداقل ششماه زواتی کربها بهه اطهال طهیف مقابهل
بیسااد .اه صوهت تواف طیفين به فسخ توافقنامه ،اريجه توسط ابيیااجان يا مديیمسئول به ابيیخااه کايسيو ا یيات علایک وه
اعالم شوا .موسسه مرقاضی حداکثی به مدت شش ماه از تاهيخ فسخ توافقنامه فیصت ااها تا با ترايل مداه و اهسال سه شااهه آخی
از ا یيه به ابيیخااه کايسيو ا یيات علای ک وه ،تقاضار اعرباه مسرقل ااايد تا میاحل اهزيابی ا یيه صوهت گيیا.
10ه اين قیاهااا اه  10بند اه او اسخه به مدت  4سال تنويم گیايد و اه تاهيخ  1399/11/28توسط اکری سيد کاار حسينی ،مديی
مسئول و هئيس میکز پژوک ی علوم جغیافيايی و مطالعات اجرااعی و جناب آقار اکری حسن افیاخره هياست محریم ااجان جغیافيا و
بیاامه هيزر هوسرايی ايیا به امضاء هسيد.
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