
  
  
  
  

 دانشـگاه  ........................بادانشـکده .................................مرکز اموزشی درمـانی   نامه تفاهم
  ایران پزشکی علوم

  
 دکتـر  نـم  خـا  /آقـاي  دانشـکده  ریاسـت  نماینـدگی  بـه  ........................... دانشـکده  بـین  نامـه  فـاهم ت ایـن 

 تمـاس  تلفـن  .................................................................نشانی به ..................................

 آدرس ،بـه ................. بیمارستان ریاست نمایندگی به .................................مرکز آموزش درمانی و ......................
 .منعقدمیگردد شی درمانیمرکز آموز..................   تهران،

 تفاهمنامه موضوع-1ماده

موزشــی درمــانی  آ در مرکــز وپژوهشــی آموزشــی فراینــدهاي ســاماندهی از عبارتســت نامــه تفــاهم موضــوع
 مذکور دانشکده ازطرف شده فراگیران معرفی براي...........................

 :نامه تفاهم مدت -2ماده

مـی باشـد و در صـورت     ......................تـا تـاریخ    ................سال و از تاریخ ..........ت این تفاهم نامه حداقل به مدت مد
 .بود خواهد تمدید قابلتوافق کتبی 

 باشـد،  نیافتـه  خاتمـه  آموزش مورد بخشهاي در فراگیران از تعدادي تحصیلی دوره ذکرشده ازمدت پس چنانچه  :تبصره
 .شد خواهد تمدید ماه حداکثرشش نامه تفاهم

 دانشکده تعهدات -3ماده

 بیمارسـتان  به را االختیارخود تام نماینده نامه، تفاهم این مفاد اجراي در هماهنگی منظور به است موظف دانشکده-1-3
 .دارند معمول را الزم اقدامات فیمابین مسائل وفصل وحل بررسی پیگیري، به نسبت ، لزوم  صورت در تا نماید معرفی

 و دوره مـدت  تحصـیلی،  مقطع رشته، ذکر با خود نظر مورد فراگیران ، اي نامه ارسال طی میشود متعهد هدانشکد -2-3
 .نماید معرفی مرکز آموزشی درمانی به دوره شروع از روزقبل15 ، آنها تعداد

ـ   رفینط شده توافق ظرفیت سقف رعایت با را شده معرفی فراگیران تعداد و هاي رشته میشود متعهد دانشکده -3-3  هب
 .نماید معرفی بیمارستان



 بیمارسـتان  بـه  فراگیران، معرفی با همزمان و دوره شروع از قبل را فراگیران آموزشی مربی است موظف دانشکده -4-3
 .نماید معرفی

 و انگـاري  سـهل  از ناشی که بیمارستان به مالی خسارت به منجر حوادث بروز صورت در میگردد متعهد دانشکده -5-3
 را موضـوع  مجتمع دانشگاهی امور معاونت و دانشکده االختیار تام نماینده نظر و باشد شده معرفی فراگیران یاطیاحت بی

 .نماید اقدام وارده خسارت جبران به نسبت تحصیلی نیمسالدو  درطول ،حداکثر نماید تائید

  مرکز آموزشی درمانی تعهدات-4ماده

 درس،مرکـز  کـالس  مختلـف،  درمانگاههاي و بخشها از اعم آموزشی عرصه میشود متعهد مرکز آموزشی درمانی -1-4
 دار عکـس  شناسایی فراگیران،کارت شناسایی وجهت نموده فراهم اساتید و فراگیران براي را وکتابخانه بالینی مهارتهاي

 .دهد قرار اختیارآنان در

 دانشـکده  طـرف  از فراگیـران  آموزش هشد معرفی  مسئول نام و عملی برنامه میشود متعهدمرکز آموزشی درمانی  -2-4
 و بخـش  رئـیس  همـاهنگی  بـا  فراگیـران  توسـط  شده انجام اقدامات کلیه تا نموده ارسال مربوطه بخشهاي به را مذکور

 ازطرفـدان  شـده  معرفـی  مسـئول  مربی یا علمی هیئت مستقیم نظارت وتحت فنی ناظم یا آموزشی سرپرستار،سوپروایزر
 .گیرد صورت شکده

 دانشـکده  علمی  هیئت اعضاي اختیار در را موجود رفاهی امکانات و تسهیالت متعهدمیشودمرکز آموزشی درمانی  -3-4
  .دهد قرار

 و دانشـجویی  هـاي  نامـه  پایـان  دراجـراي  میتواننـد  تخصصی دکتري و دکتري ارشد، کارشناسی مقطع فراگیران -4-4
معاونـت   از رسـمی  و کتبـی  اجازه وکسب خود عناوین نهایی ،تصویب قانونی مراحل گذراندن از پس تحقیقاتی طرحهاي

 .نمایند استفاده رکز آموزشی درمانیم پژوهشی وخدمات ازمحیط پژوهشی دانشکده

 تصـمیم  مـالك  ، باشـد  داشـته  مغـایرت  دانشـگاه  مصوب پژوهشی هاي نامه آیین با موضوع این که مواردي در :تبصره
 .باشد می دانشگاه وفناوري پژوهش معاونت مصوب پژوهشی هاي نامه گیري،آیین

 بـا  وهمکاري نامه تفاهم این مفاد رعایت به ملزم را خود تابعه واحدهاي کلیه میشود متعهدمرکز آموزشی درمانی  -5-4
 .نماید نامه تفاهم موضوع درانجام دانشکده

 :سایرشرایط5ماده

 در چـاي  صـرف  و کمـد  تـامین  مورد در و ندارد نفراگیرا براي پارکینگ قبال در مسئولیتیموزشی درمانی مرکز آ -1-5

براي فراهم نمودن غـذاي فراگیـران، بـا همـاهنگی معاونـت      . نمود خواهد اقدام بخشها امکانات به وبسته مقدورات حد
  .در صورت امکان، بیمارستان پارکینگ در اختیار اساتید قرار می دهد . دانشجویی، اقدام می شود



در مرکز آموزشـی درمـانی   ) عصر 6صبح الی  8(راگیرانی که در دوشیفت متوالی صبح و عصر تهیه غذا در مورد ف: تبصره
 . به عهده آن مرکز می باشدبا هماهنگی معاونت دانشجویی، حضور دارند، 

 توسـط  مرکـز آموزشـی درمـانی    وآموزشـی  انضـباطی  نامـه  آئین مفاد و اي حرفه پوشش ، اسالمی شئون رعایت -2-5
 هرگونـه  بـروز  درصـورت  و میباشد الزامی مرکز ازبخشهاي  هریک در دانشکده سوي از اعزامی موزشیکادرآ و فراگیران

 و شـده  مـنعکس  دانشـکده  بـه  کتبـاً  ،موضوع خاطی فرد به تذکر و مربوطه مقررات اعمال بر توجهی،عالوه بی و قصور
 .آورد عمل به ممانعت ردخاطیف حضور به نسبت میتواند مرکز آموزشی درمانی مشکل، رفع عدم و تکرار درصورت

 طـرف  از ایشـان  شـده  معرفـی  جانشـین  یـا  و فراگیران مسئول علمی هیئت یا لینیاب مربی حضور عدم درصورت -3-5
 ازحضـورفراگیران  دانشکده االختیار تام نماینده به اطالع ضمن میتواند بیمارستان بیمار، ایمنی حفظ منظور ه دانشکده،ب

 .آورد عمل به مانعتم مربوطه واحد یا بخش در

 ودر وسـازش  مـذاکره  طریق از درابتدا نامه، تفاهم این مفاد مورد در تفاهمنامه طرفین بین اختالف بروز درصورت -4-5
  .نمایند راحل مشکل دانشگاه آموزشی معاونت به مراجعه ازطریق سازش، عدم صورت

توسط معاونت آموزشی بر اساس تـایمکس  بخشی حضور فیزیکی اعضاء هیئت علمی پرستاري و پیراپزشکی و توان -5-5
  .کنترل و ثبت می گردد

فراگیـران از خـدمات آموزشـی و     دانشکده مربوطه به منظور بهبود عملکرد سیستم آموزشـی نتـایج نظـر سـنجی     -6-5
 .نماید به معاون آموزشی اعالم می  مجتمع رارفاهی 

 تفـاهم  ایـن  گـردد  غیرممکن نامه تفاهم موضوع انجام هچنانچ خاص، شرایط و غیرمترقبه حوادث بروز درصورت -7-5
 .شد خواهد فسخ نامه

 .دارد را واحد حکم سخکه کلیه ن شده تنظیم نسخه دو در تبصره 3و بند 18، ماده 5 در نامه تفاهم این-8-5


