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 تفاهم نامه همکاری
 

 مقدمه: 

همكاري ارتقاء سطح  و  توسعه  منظور  به  و  متعال  خداوند  از  استعانت  برنامه با  پيرامون  دوجانبه  بهينههاي  سازي،  ريزي، 

دانش بنيان در مناطق روستايی و  ی توسعه کارآفرين  مشترک بويژه  هاي ها و طرحاجراي بهتر و موثرتر برنامه  ، توانمندسازي

  سيد علی بسيج کارآفرينی و جهاد اقتصادي به نمايندگی آقاي  ما بين  اين تفاهم نامه فی    ،تحقق اساسنامه طرفينشهري و  

  آقاي   ناميده می شود و جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمی ايران به نمايندگی  "بكوجا"لطفی زاده که در اين تفاهم نامه  

 منعقد می گردد. ناميده می شود،  "هالل احمر"دکتر محمدحسن قوسيان مقدم که منبعد 

 

 موضوع (1ماده  

طرفين  استفاده از ظرفيت  تشريک مساعی و همكاري هاي دوجانبه مشاوره اي، آموزشی و تدوين پروژه هاي مرتبط با    - 1   

بكارگيري دانش و فناوري و   ات و محصوالت از طريق کمی و کيفی توليدتوسعه   آگاه سازي توليدکنندگان به منظوربراي 

 بهبود بهره وري در سطح ستاد و صف 

    
احمر براي فراگير نمودن استعدادسنجی مردم ايران و کمک به انتخاب هاي  هاللاعضاي داوطلب  استفاده از ظرفيت    -2

   درست آنان در جهت تحصيلی، شغلی، ازدواج و ... 

 

 اهداف   ( 2ماده      

دانش بنيان در حوزه هاي کارآفرينی    هايمشترک بين بخشی در ارتقاء کمی و کيفی برنامهافزايی و تعامل  هم  .1

 . اقتصادي

 . توليدکنندگان بويژه کشاورزان در افزايش توليد ارتقاء سطح توانمندي .2

   فعاليت هاي داوطلبانه در زمينه کارآفرينی دانش بنيان.تالش براي تحقق   .3
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 بکوجازمینه همکاری  (3ماده   

  .و تبيين موضوعمرتبط تهيه محتواي آموزشی حداکثر همكاري در . 1

مردمی براي تحقق  -در زمينه ايجاد شبكه ملی  اعضاء و داوطلبان هالل احمر  خانه هاي هالل،  استفاده از ظرفيت.  2

 اهداف مندرج در تفاهم نامه.

بهبود  .  3 و  فناوري  و  از دانش  استفاده  با  ناخالص داخلی  توليد  افزايش  براي  تخصصی  فنی و  راهنمايی هاي  ارائه 

 .کشورمديريت در واحدهاي توليدي در 

احدهاي توليدي از طريق شبكه ملی نخبگان بكوجا و  دانش و فناوري موردنياز براي بهبود بهره وري در وتامين   .4

 . توليدکنندگان بهو فناوري اين دانش  ، براي انتقال هالل احمرداوطلبان و اعضاء  استفاده از ظرفيت 

مردم و ارائه خدمات مشاوه به آنان از طريق شبكه  اعضا وتأمين محتواي علمی مورد نياز براي استعدادسنجی   .5

 ملی نخبگان بكوجا. 

سنجی است .6 جمله    عداد  از  مردم  داوطلبعموم  طريق    اعضاي  از  آنان  به  اي  مشاوره  خدمات  ارائه  سامانه  و 

 ."پلکان"  با عنوان بكوجا استعدادسنجی 

قراردادن   .7 اختيار  اينترنتیدر  فروشگاه  عنوان    بكوجا  ظرفيت  توليد   "سرسرابازار "با  محصوالت  فروش    براي 

 .اعضا و متقاضيان عام براي کنندگان به تناسب نوع درخواست

پايش و ارزيابی دوره اي ميزان تحقق اهداف با استفاده از دانش و فناوري از طريق تدوين برنامه مدون با کمک   .8

 مربيان و اعضاي آموزش ديده در خانه هاي هالل، سازمان جوانان، سازمان داوطلبان و...

 مردم.اعضا و  ی براي ارائه خدمات بهتر به در حوزه استعدادياب ابكوجاز ظرفيت دفاتر استانی  استفاده .9

 در مناطقی که حضور هالل احمر جدي تر می باشد.  بكوجا توسعه فعاليت هاي  .10
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 زمینه همکاری جمعیت (4ماده 

موضوع افزايش توليد ناخالص داخلی با استفاده از دانش و فناوري و بهبود مديريت در واحدهاي توليدي  قراردادن  .  1

هالل  که منجر به افزايش کمی و کيفی محصوالت توليدي خواهد شد در دستور کار آموزش عمومی، پايه و همگانی  

 .احمر

سازمان جوانان، سازمان داوطلبان و همه اعضاء  هاي هالل،  اعم از خانههاي موجودظرفيت  همكاري در بكارگيري.  2

در چارچوب برنامه اي مدون و قابل    راي تشويق توليدکنندگان جهت بهبود بهره وري با استفاده از دانش و فناوري ب

   .ارزيابی و پايش

کار آموزش عمومی، پايه    در دستور به عنوان مقدمه پيشرفت و تكامل انسان    "خودشناسی "موضوع    قرار دادن  .  3

و استفاده از اين    ، سازمان امداد ونجاتهاي هالل، سازمان جوانان، سازمان داوطلبانخانهبراي اعضا در  و همگانی  

و عالقمندي هاي خود    و شناسايی توانايی ها و استعدادهاها  شرکت در اين دورهبراي تشويق عموم مردم به    ظرفيت

 در زندگی.)کمک به ترويج روحيه مشارکتی و ارتقاء سبک زندگی داوطلبی( 

 ها، تجهيزات و وسايل، خودروها، ظرفيت هاي اطالع رسانی و ... به هاي موجوداعم از ساختمان. استفاده از ظرفيت4

مندرج در تفاهم نامه در چارچوب قوانين    هاي مردم نهاد، براي تحقق اهداف منظور هم افزايی و حمايت از فعاليت

 ومقررات 

. تبديل محتواي توليدي بكوجا در حوزه هاي مرتبط با اين تفاهم نامه به محصوالت چندرسانه اي همانند کليپ،  5

 کارگيري آن در حوزه آموزش هاي عمومی، پايه و همگانی فيلم، خبر، جزوه و امثالهم و به  

 

 مشترک ( زمینه همکاری 5ماده 

 ی و مشارکت اجتماع دوستی نوع ، یفرهنگ داوطلب ياعتال  يتعامل مشترک در راستا .1
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براي تحقق اهداف    اردوها و جلسات   ، یآموزش  هايکارگاه  ،یش انديهم  هاي نشست  ش، يهما  يدر برگزار  يهمكار  .2

 با استفاده از ظرفيت هاي طرفين  مهنااين تفاهم

 طرفين با استفاده از ظرفيت هاي موجود.هاي اطالع رسانی و تبليغ اهداف و برنامه .3

 

   :شرایط عمومی تفاهم نامه ( 6ماده 

 طرفين حق واگذاري جزئی يا کلی هيچ يک از مفاد  موضوع اين تفاهم نامه را به غير ندارند. -1

مورد مسئوليت خود پاسخگوي ادعا يا شكايت مربوطه ناشی از تخطی از قوانين و مقررات موضوعه   هريک از طرفين در    -2

 باشند. می

باشد قواعد و مقررات جاري حاکم بر جمعيت هالل احمر و  ی که در اين تفاهم نامه مسكوت میدر خصوص موضوعات   -3

 مالک عمل می باشد.  ،کشور

 

 :زمینه های همکاری مالی (7ماده 

ي  اهايی که منجر به هرگونه هزينهامضاي اين تفاهم نامه هيچگونه تعهد مالی براي طرفين ايجاد نكرده و تمامی برنامه -1

 فی مابين می باشد.  گردد، منوط به توافق و عقد قراردادهاي جداگانه و با رعايت تشريفات قانونی و در قالب ضوابط 

نامه و  مفاد اين تفاهم  شدن  شوند هرگونه حمايت مادي و معنوي مورد نياز جهت اجراتفاهم نامه متعهد میطرفين    -2

کليه حقوق    .طراحی و ارائه شده را به عمل آورند   ، ميته مشترک نظارت و هماهنگیهايی که توسط ک منابع مورد نياز برنامه

 مادي و معنوي ناشی از فعاليت ها و همكاري هاي مشترک متعلق به طرفين تفاهم نامه خواهد بود.

 

   نامه:( نظارت بر حسن اجرای تفاهم8ماده 
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طرفين به منظور پيگيري جدي تر موضوعات همكاري مندرج در اين تفاهم نامه، نمايندگان تام االختيار و با انگيزه اي را  

قق اهداف پيش بينی شده کتبا معرفی و در صورت نياز به تغيير آنان، مراتب را به صورت کتبی به اطالع يكديگر  براي تح

 می رسانند. 

 .گيردنامه توسط نمايندگان طرفين پس از تشكيل جلسات صورت هرگونه تفسير مفاد تفاهم - 1تبصره
 ( اقامتگاه قانونی طرفین:9ماده 

خيابان وليعصر، باالتر از ميرداماد، نبش خيابان رشيد ياسمی، جمعيت هالل   - تهران:  آدرس و تلفن جمعیت هالل احمر    

 0218820100-1تلفن:  –  احمر جمهوري اسالمی ايران 

  -خيابان پيامبر )مرکزي(  -بزرگراه شهيد ستاري   -تهران :(بکوجا)  بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی   تلفنآدرس و  

 02144005920: تلفن – 2واحد -76شماره 

 

 : مدت اجرا (10ماده 

می باشد که در صورت رضايت طرفين قابل   1403ماه تيرلغايت  1400 ماه تير سال و از   3مدت اجراي اين تفاهم نامه 

   .تمديد می باشد

 

   ( نسخ تفاهم نامه:11ماده 

 در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و هر نسخه حكم واحد دارد.و  و يک تبصره ماده  11اين تفاهم نامه در 

 
  


