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 مقدمه

تعلیماااات تخنیکااای و مسااالکی باااا ا آااااد مرکااار ناااو آوریش  اااار ماااوور در یمیناااه رشاااد افکاااار و باااارور ساااایی ا اااده اداره 

 های مبتکرانه جوانان ا ن سریمین برداشته است.

کوشااا   هااای آغاااوا باااای اساااتقبال نماااوده و ای  ا ااان مرکااار ای جواناااان مبتکااار و یاااروهه هاااای مفیاااد و م ااا  شاااان باااا

 کار آمد شان در غ نمی ورید.در یمینه حما ت ای یروهه های 

 مبنی

ش مساااالکی و حرفااااوی و اصااااوهنامه تعلیمااااات تخنیکاااای دهمسااااو  ۴۴ه ا اااان تفاهمنامااااه بااااه تمساااای ماااااده هفاااات  فقاااار 

 قانون حما ت ای حقوق مخترع و مکتشف ترتیب و منعقد  رد ده است.

 طرفین تفاهمنامه

تفاهمنامااااه فاااای مااااابین اداره تعلیمااااات تخنیکاااایش مساااالکی و حرفااااوی و محمااااد رضااااا احماااادی بااااه نما نااااد ی ا اااان 

 ای شرکا اا )نوآوران(  به امضا میرسد.

 هدف تفاهمنامه

حرفااااوی و محمااااد  ا اااان تفاهمنامااااه مسااااکوهیت هااااا و مکلفیاااات هااااای طاااارفین )اداره تعلیمااااات تخنیکاااایش مساااالکی و

 رضا احمدی به نما ند ی ای شرکا اا( را در قبال  کد گر توضیح و تشر ح می نما د.

 تع دات اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیماااات تخنیکاااای و مساااالکی طااااور باااااهمقضا بااااه محتاااارر محمااااد رضاااا احماااادی و شاااارکا اا اجااااایه میدهااااد 

 تا ای خدمات ذ ل مستفید  ردد:

 محل بود و باا .1

 محل کار موجود )شاپ مربوطه( .2

 استفاده ای برق موجود .3

 استفاده ای ماشین آالت شای ای اداره .4

 ارتباط و هماهنگی با تآار ملی و بین اهمللی .5

 هماهنگی با طرف های ذ ربط ج ت تآارتی ساختن موتر .6

 هماهنگی با سفارت ها ج ت تس یل یروسه های یی  بینی شده. .7



 

 رسانه هاهماهنگی و مد ر ت مضبوعات و   .8

 هماهنگی با دونرها و مد ر ت سپانسرها .9

 بایتاب دهی موتر در نما شگاهای ملی و بین اهمللی. .11

 تع دات محمد رضا احمدی با نما نده  ی ای شرکا اا)نو آوران( 

سااا    یاااری در تربیااات نیاااروی بشاااری ماااورد نیاااای و شااار   نماااودن آموختاااه هااااش  افتاااه هاااا و تآاااارب باااا  .1

 مشترکین مرکر نو آوری.

 تبادل دان  فنی و تخنیکی با دست اندر کاران مرکر نوآوری  .2

توجااااه جاااادی در حفاااات و نگ داشاااات تعمیااااراتش وسااااا لش امکاناااااتش هااااوایر و تآ یاااارات منقااااول و غیاااار  .3

 منقول اداره.

 حفت و رعا ت تمار قوانین و مقررات اداره .4

 حفت  و رعا ت تمار قوانین و مقررات امارت اسالمی افغانستان .5

ی و شااارکاء وی متع اااد باااه طااای مراحااال وباااتش یاااد را و اری اااابی یاااروهه در مرکااار ناااو محماااد رضاااا احماااد .6

 آوری میباشند.


