
 

 ي مابينـم نامه همكاري فـتفاه

 نخاعي اصفهان دیدگان آسيبانجمن حمایت از و  انجمن آسيب شناسي ورزش و حرکات اصالحي

 مقدمه:

ميابن،  ايي، افياها هاميه      فيي  اجرايي-پژوهشي -به منظور ايجاد و گسترش و همفكري و همكاريهاي آموزشي

( )به عنوان دبنر دکتر مراضي صادقي به همايندگي انجمن آسيب شناسي ورزش و حرکات اصالحيمابن، 

)به عنيوان ميدير    سند محمود هقنب زادهبه همايندگي  نخاعي اصفهان دیدگان آسيبانجمن حمایت از و 

را در جهي    رسد. با امضاي اي، افياها هاميه فيرفن، ايد اعيشي ايشش  يوي        ( اوافق و به امضاء ميعامل

 همود. مربوفه  واهند اجرايي -احقنقااي -در ال مشكشت و معضشت علميگسترش اوان 

 

 موضوع -1ماده 

 ديدگان هخاعياهجم، آسنب کاربردي مورد هناز  -اجراي پروژه هاي احقنقااي -الف

 اوزه هاي مربوفهاربن  هنروي اهساهي متخصص در قالب دوره هاي مصوب در  -ب

 ارائه سمننارها  دوره هاي اخصصي و کارگاه هاي آموزشي کوااه مدت   -پ

 مورد هناز  راه اهدازي  اكمنل و اجهنز مراکز  -ت

 ادوي، و االنف اسناد و مدارك علمي و ابادل آهها  -ث

     برگزاري دوره هاي آموزشي کوااه مدت به منظور اراقاء اوان علمي -ج

ييژه در مقيافک کارشناسيي ارشيد و دکتيري در راسيتاي       هداي  و اماي  از پايان هامه هاي احصنلي به و -چ

 هخاعي آسنب ديدگاناحقنقااي  هنازهاي

 فرفن، و برهامه ريزي جه  هنل به موارد اولوي  دار سط ف، آوري هاي هوي، او بررسي منزان هناز به -ح

 ااي و امكان سنجي مورد هناز  اهجام امور مطالع

 

 اصفهان اهجم، آسنب شناسي ورزش و ارکات اصشاياعهدات  -2ماده 

موارد ذیل را دستور کار خـود رـرار مـي      اصفهان انجمن آسيب شناسي ورزش و حرکات اصالحي

 دهد:

 شده مرابط با آسنب ديدگان هخاعي نشنهادي و يا اوافقدر اولوي  قراردادن عناوي، احقنقااي پ -الف

 آسنب ديدگان هخاعي و اجرايي اشش در جه  برآورد هنازهاي آموزشي و پژوهشي -ب

هنروهاي متخصص دوره ديده جه  اهجام امور مرابط به عنوان  معرفي فارغ التحصنشن اواهمند داهشگاهي -پ

   آسنب ديدگان هخاعيبا ورزش 

 با اولوي . آسنب ديدگان هخاعيمورد هناز به اشش در جه  ارائه  دمات کارگاهي  -ت

   آسنب ديدگان هخاعياشش در جه  ارائه دوره هاي آموزشي کوااه مدت مورد هناز  -ث

 از فريق ورزش آسنب ديدگان هخاعياشش در راستاي اراقاي سطح سشم  جسمي و رواهي  -ج

 آسنب ديدگان هخاعيراه اهدازي رشته هاي ورزشي مناسب براي -خ

 آسنب ديدگان هخاعياألنف و ارجمه مراجک  متون و کتب علمي مورد هناز  -د

 



 هخاعي اصفهان ديدگان آسنباهجم، اماي  از  اعهدات -3ماده 

 موارد ذیل را دستور کار خود ررار مي دهد: نخاعي اصفهان دیدگان آسيبحمایت از انجمن 

 و مدارك علمي و مشخصات هنروي اهساهي مورد هناز   احقنقااياهنه مصوب عناوي،  -الف

انها از فريق معرفي شدگان اهجم، آسينب شناسيي ورزش و    مربوط به ورزش  اجراي فرح هاي پژوهشي -ب

   ارکات اصشاي

اهجم، آسنب شناسي ورزش و ارکيات   معرقي شدگان بن،گنري هنروهاي متخصص مربوفه انها از ربه کا -پ

     اصشاي

 ي از سمننارها  کنفراهسها  همايشگاه ها و کارگاه هاي اخصصي علمي  پشتنباه -ت

 در ا تنار قرار دادن امكاهات مورد هناز جه  پنشبرد اهداف -ث

 

 روش اجرايي -4ماده 

  ود را به عنوان هماينده اعنن، و به فرف مقابل معرفي مي همايند. اعضافرفن، يكي از  -الف 

 ول مي دارهد.مشترك داشته و برهامه ريزي و هماهنگي هاي الزم را معم فصليهمايندگان فرفن، جلسات  -ب

کلنه اوافقهاي ااصل بن، همايندگان  صوراجلسه شده و ميورد بررسيي واايدهاي بييربط قيرار گرفتيه و        -پ

 هتنجه به فرف مقابل اعشم مي شود.

 

 مدت   -5ماده 

سال اعنن، مي شود  و با اعشم قبلي يكي از فرفن، قابل فسي  بيوده و    5مدت افاها هامه از زمان امضاء براي 

 ضمناً در صورت رضاي  فرفن، قابل امديد مي باشد.  

 

 ساير موارد -6ماده 

ايجاد هنموده و کلنه هزينه هيا اسيب    فن، فرامه هنچگوهه اعهد مالي  اصي را براي امضاء اي، افاها ه -الف

 مورد بررسي و اوافق مي شود.

 

 : 7ماده 

. به امضاء فرفن، رسنده و از ااري  امضاء معتبر مي 25/4/1398ماده در ااري   7هسخه و  2اي، افاها هامه در 

همفكري و همكاري متقابل  هتايج ارزشمندي ااصل گردد و رضاي   داوهد بزرگ را در  باباشد. امند اس  در 

 پي داشته باشد.

 

 

اهجم، آسنب شناسي ورزش و ارکات هماينده 

 اصشاي

 ام  اهوادگي:هام و هي

 امضياء:

هخاعي  ديدگان آسنباهجم، اماي  از هماينده 

 اصفهان

 هام و هيام  اهوادگي:

 امضياء:
 


