« تفاهمنامهي همكاري في ما بين سازمان اسناد و كتابخانهي ملي جمهوري اسالمي ايران و بنياد علمي آموزشي قلمچي»

مقدمه:
با استعانت از خداوند متعال ،اين تفاهمنامه با هدف همكاري فرهنگي و مبادلهي منابع اطالعاتي بين سازمان اسناد و كتابخانهي
ملي جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي آقاي دكترغالم رضا اميرخاني معاون سازمان ،به نشاني :تهران ،بزرگراه حقاني ،بعد از
مترو حقاني ،بلوار كتابخانه ملي ،ساختمان كتابخانه ملي كه در اين تفاهمنامه «سازمان» ناميده ميشود از يك طرف و بنياد
علمي -آموزشي قلمچي(وقف عام) به نمايندگي آقاي كاظم قلمچي ،واقف و متولي بنياد به نشاني تهران ،خيابان انقالب ،بين
فلسطين و صبا ،پالك  329كه در اين تفاهمنامه «بنياد» ناميده ميشود ،از طرف ديگر منعقد ميگردد.
ماده ( )1موضوع:

همكاري طرفين در تباد ل منابع اطالعاتي و تجهيز و تأمين كتاب موردنياز براي اهدا به مراكز متقاضي كه از هريك از طرفين
قرارداد درخواست نموده و مورد تاييد قرار گرفته باشند.
ماده ( )2تعهدات طرفين:

الف) تعهدات مشترك
 .1-2شناسايي و معرفي مراكز علمي و آموزشي متقاضي كتاب در سطح كشور با تأكيد بر مناطق محروم
 .2-2تجهيز و تأمين مراكز علمي و آموزشي متقاضي كتاب در سطح كشور با تأكيد بر مناطق محروم
 . 9-2هريك از طرفين نماينده خود را جهت پي گيري و اجراي مفاد اين تفاهم نامه بالفاصله پس از امضا و ابالغ تفاهم نامه ،به
طرف مقابل معرفي مي نمايد.

ب) تعهدات سازمان
 .4-2تأمين منابع اطالعاتي مراكز معرفيشدهي بنياد در حدود كتاب هاي موجود و قابل اهدا در ادارهي كل فراهم آوري و
حفاظت سازمان و انطباق بر ضوابط و مقررات سازمان.
 .5-2دريافت منابع اهدايي بنياد و توزيع آن به مراكز متقاضي و ذكر نام بنياد بهعنوان همكار در تأمين منابع اهدا شده در كنار
نام سازمان.
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ج) تعهدات بنياد
 .6-2تجهيز كتابخانههاي معرفي شده از طرف سازمان به منابع ،قفسه ،ميز و صندلي و … پس از بررسي و تأييد درخواست
مراكز و انطباق بر ضوابط و بودجه ساالنه بنياد.
تبصره :بنياد در هر فصل حدود  5555جلد كتاب را به سازمان اهدا خواهد كرد.
 .7-2ارائهي خدمات آموزشي بنياد (آزمونهاي برنامهاي) با تخفيف  %25به كاركنان سازمان و فرزندان آنها.
 .8-2در موارد همكاري سازمان با بنياد در تجهيز كتاب خانه هاي مراكز متقاضي ،بنياد نام سازمان را بهعنوان همكار در
لوحهاي منصوبه درج مينمايد.
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