
 باسمه تعالی

                                               

 نامه همکاریتفاهم

 ..…………و بیمارستان ………دانشگاه 
 مقدمه

، این تفاهم نامه فی ما هاهای دستگاههای برون سازمانی در اجرای وظایف و ماموریتبهره گیری از ظرفیت در راستای

 .…………نامیده می شود( و  «دانشگاه»)که از این پس  ..… عنوانهب .……… به نمایندگی ..…………بین 

رسد. با شود( منعقد و به امضا مینامیده می« بیمارستان»که از این پس ) .……عنوان هب ..………به نمایندگی 

  آن معمول خواهند داشت.امضای این تفاهم نامه طرفین حد اعالی تالش خویش را در جهت اجرای 

 

 موضوع  -1ماده 

های پزشکی، پرستاری، مامایی، علوم های آموزشی، کارآموزی و کارورزی دانشجویان علوم پزشکی در رشتهی برنامهاجرا

های مختلف در بخش .........آزمایشگاهی، تصویربرداری، تغذیه، بهداشت، اتاق عمل، هوشبری و مهندسی پزشکی دانشگاه 

 .......... بیمارستان

 

  اجرا مدت -2ماده 

با اعالم قبلی و  ................... سال شمسی می باشدبه مدت  .........................لغایت  از تاریخ.........................نامه ن تفاهممدت ای

 یکی از طرفین قابل فسخ و در صورت رضایت از نحوه انجام کار و با توافق طرفین قابل تمدید است.

 

 تعهدات دانشگاه -3ماده 

شود در شروع هرماه یا ترم نسبت به معرفی دانشجویان موردنظر خود با ذکر رشته و مقطع دانشگاه متعهد می -1-3

 اقدام نماید.بیمارستان تحصیلی و تعداد واحد کارآموزی و کارورزی، به 

اکثر ظرف : دانشگاه موظف است لیست اسامی دانشجویان هر ترم و نیز میزان شهریه متغیر هر دانشجو را حد1تبصره

از پذیرش دانشجو  بیمارستان می تواندارائه نماید. در غیر این صورت،  بیمارستانماه پس از شروع هر ترم به مدت یک

 خودداری نمایند.

های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش دانشگاه مکلف است در امر آموزش دانشجویان، سیاست -2-3

 پزشکی را مدنظر قرار دهد.

جهت پذیرش کارآموز و کارورز بیمارستان شده توسط دانشجویان، ظرفیت اعالم شگاه مکلف است در معرفیدان -3-3

 را رعایت نمایند. بیمارستانبرای هریک از مرکز درمانی و نیز ضوابط و مقررات عمومی و داخلی 

یوتر، خط اینترنت و سایر موارد مرتبط( آموزشی )ویدئو پروژکتور، موالژ، کامپتامین کتاب، وسائل و تجهیزات کمک -4-3

 عهده دانشگاه خواهد بود.و نیز هزینه تعمیر و نگهداری وسایل آموزشی مربوطه به

عنوان مدرس ، پزشک معالج )متخصص( و مورد تایید دانشگاه، بهبیمارستانپزشکی، با معرفی  درخصوص رشته -5-3

های درمانی فقط با حضور و دستور اران بستری شده در هریک از بخشدانشجویان کارآموز و کارورز بوده و معاینه بیم

ار وی به مدرس )پزشک معالج( انجام گرفته و دانشجویان پزشکی کارآموز یا کارورز بایستی صرفاً در حضور استاد و در کن

باشد. دانشگاه و صدور هرگونه دستورات پزشکی فقط توسط و با مسئولیت پزشک معالج می فراگیری آموزش بپردازند



در این  بیمارستانالتدریس آنها راساً اقدام نماید و شود در چارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به پرداخت حقمتعهد می

 خصوص هیچ تعهدی ندارد.

جهت  یکساله علمیعضویت هیات قراردادنسبت به صدور  2گردد که طی دوره مندرج در ماده دانشگاه متعهد می -6-3

که در امر پذیرش دانشجویان فعالیت دارند با توجه به دارا بودن  بیمارستانرصد از مدرسین و متخصصین د 11حداقل 

 شرایط عضویت به تشخیص دانشگاه اقدام نماید.

وجه مجاز به فعالیت خارج از نظارت مدرسین یا مربیان مربوطه نامه به هیچدانشجویان موضوع این تفاهم -7-3

 شده برساند.موظف است این موضوع را به نحو مقتضی به اطالع افراد معرفی باشند. و دانشگاهنمی

 نماید. مدانشگاه موظف است نسبت به انجام بیمه حوادث دانشجویان )کارآموز و کارورز( و مربیان اقدا -8-3

هداشت، درمان منظور حفظ سالمت دانشجویان درخصوص انجام الزامات پیشگیرانه وزارت بدانشگاه موظف است به -9-3

 و آموزش پزشکی ازجمله واکسیناسیون )هپاتیت، کزاز و مواردی از این قبیل( جهت دانشجویان، اقدام نماید.

درصورت ایجاد خسارت مادی و معنوی برای بیماران، پرسنل، سایر مراجعین، تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی و  -11-3

شده ازسوی دانشگاه و احتیاطی معرفیانگاری و بیاز سهل تأسیسات و سایر متعلقات مربوط به بیمارستان ناشی

دانشجویان و یا به دلیل عدم رعایت شئونات مربوطه، دانشگاه به همراه دانشجو یا سایر افراد معرفی شده جهت جبران 

 دیده خواهند داشت.و زیان بیمارستانخسارت وارده، مسئولیت تضامنی در مقابل 

نفر در رشته پرستاری و نیز تعداد حداکثر یکصد نفر  511ود ساالنه سهمیه حداکثر تعداد شدانشگاه متعهد می -11-3

های تخصصی براساس در رشته  Ph.Dنفر در مقطع 21های پیراپزشکی و حداکثر در سایر رشته بیمارستانبورسیه 

صی طبق شرایط مورد توافق با حوزه نام اختصاصورت بورسیه و یا ثبت، بهبیمارستانمقررات وزارت بهداشت و اعالم نیاز 

 در هر واحد محصل تحصیل در نظر بگیرد.  ..............دانشگاهپزشکی 

عنوان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه موظف است از افراد خبره و باتجربه براساس مقررات وزارت -12-3

 استفاده نماید. بیمارستان مربی دانشجویان در 

 

 بیمارستانهدات تع -4ماده 

به پیشنهاد رئیس  شود جهت هریک از مراکز درمانی، یک نفر از بین پزشکان مدرس بنامتعهد میبیمارستان  -1-4

عنوان مسئول آموزش مرکز درمانی تعیین و مشخصات وی را به دانشگاه اعالم ارستان و تأکید مدیریت درمان، بهبیم

بر حسن اجرای قرارداد نظارت نموده و  نگی حوزه آموزش مدیریت درمانهماهنماید. مسئول آموزش موظف است تا با 

 حسب مورد اطالعات موردنظر را به مدیریت درمان ارائه نماید.

متعهد است قبل از شروع هر ترم، ظرفیت پذیرش دانشجو را به تفکیک رشته به واحد دانشگاهی  بیمارستان -2-4

 متقاضی اعالم نماید.

( و با توجه به تعداد افراد معرفی شده و میزان شهریه متغیر 3-1از دریافت اطالعات از دانشگاه )بندپس  بیمارستان -3-4

اعالمی ازسوی دانشگاه صورتحساب مربوطه را با درج مالیات بر ارزش افزوده )درصورت مطالبه سازمان امور مالیاتی( 

 نماید.تنظیم و برای دانشگاه ارسال می

 

 سایر شرایط -5 ماده

 شوند تمام تالش و سعی خود را جهت حسن اجرای این تفاهم نامه معمول دارند.طرفین متعهد می -1-5

ها نیز توجه های درمانی در این بیمارستانبخش قائم بر سایر اخالقیهای قانونی، صنفی و به تمامی مسئولیت -2-5

 خواهد شد.



 

 

هد بویژه تعهدات دارای بار مالی برای طرفین باشد، اجرای آن نامه مستلزم ایجاد تعدر مواردی که اجرای تفاهم -3-5

 منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط و تایید مقام مجاز مالی و مطابق با قراردادهای جداگانه فیمابین خواهد بود.

نامه وضوعات تفاهمکند ولی چنانچه برای تحقق اهداف و منامه تکلیفی برای انعقاد قرارداد ایجاد نمیاین تفاهم -4-5

 گردد.تنظیم و انعقاد قرارداد مدنظر طرفین قرار گیرد، قرارداد مطابق شرایط و ضوابط قانونی مربوط تنظیم می

نامه، نامه را بصورت یکجانبه فسخ نماید. فسخ این تفاهمه اعالم قبلی، این تفاهمما کیبا  تواندیم نیهرکدام از طرف -5-5

 ن طی قراردادهای منعقده نخواهد داشت.تاثیری بر تعهدات طرفی

 

 نظارت بر اجرا -6ماده 

 نمایند.نامه دو نفر از متخصصین خود را به عنوان نمایندگان تعیین و به طرف مقابل معرفی میطرفین تفاهم -1-6

ریزی و برنامهنمایندگان طرفین با برگزاری جلسات منظم و مستمر به صورت مشترك  فعالیت های مورد انتظار را   -2-6

 دارند.های الزم را معمول میبرای اجرای آن، هماهنگی

های حاصل بین نمایندگان، به صورت صورتجلسه تنظیم می شود و پسس از بررسسی واحسدهای ذیسربط،     کلیه توافق -3-6

 گردد.  میشود و حداکثر ظرف دو هفته زمینه اجرای آن ها فراهم نتیجه توسط نمایندگان به طرف مقابل اعالم می

 شود.برای هر فعالیت مورد توافق قرارداد مستقل با امضای روسای دو مرکز منعقد می -4-6

 روش اجرا -7ماده 

های مختلف های آموزشی و پژوهشی و تربیت دانشجویان رشتهدانشگاه با همکاری بیمارستان نسبت به اجرای برنامه

های پسادکتری براساس تری فوق تخصصی، فلوشیپ و دورهتحصیالت تکمیلی علوم پزشکی دانشگاه در مقاطع دک

ای متشکل از نمایندگان نامه کمیتهمنظور اجرایی کردن موضوعات تفاهمبه نماید.مجوزها و ضوابط مربوطه اقدام می

د. شوگردند، تشکیل مینامه معرفی میمبیمارستان و دانشگاه که به صورت کتبی ظرف دو هفته از تاریخ امضای تفاه

شود. در مواردی که متضمن تصمیمات کمیته پس از تایید رییس بیمارستان و رییس دانشگاه به مورد اجرا گذاشته می

 شود.بار مالی و نیازمند تنظیم قرارداد باشد، مطابق ضوابط قانونی مربوط عمل می

 مشمول این بند نخواهد بود.9ماده  2: شرایط مندرج در بند 2تبصره 

 رداد اجرای این بند توسط بیمارستان و دانشگاه نهایی خواهد شد.: قرا3تبصره 

 

 منابع مالی و بودجه -8ماده 

و تصویب  7حسب مورد پس از تایید کمیته موضوع ماده  نامه،های موضوع این تفاهمهای مربوط به اجرای برنامههزینه

 گردد.شگاه تامین میهای قانونی بیمارستان و دانطرفین، از طرق مقتضی باتوجه به ظرفیت

 تنظیم قرارداد -9ماده 

 رسد.تنظیم و به امضاء میدانشگاه و  بیمارستاننامه بین قرارداد همکاری با لحاظ شرایط تفاهم -1-9



و... به صورت مجزا از مبلغ فوق، توسط بیمارستان محاسبه  3ماده  11هزینه لوازم مصرفی، و خسارت ناشی از بند  -2-9

بیمارستان  سوی شود. درآمد موضوع این قرارداد به شماره حساب واحدی که ازرای دانشگاه ارسال میو صورت حساب ب

 شود واریز خواهد شد.های درمان ابالغ میبه مدیریت

 اقامتگاه قانونی -11ماده 

ریک متعهد قانون مدنی، ه 1111نامه است که در اجرای ماده اقامتگاه قانونی طرفین، نشانی مندرج در این تفاهم

گردد درصورت تغییر نشانی خود مراتب را کتباً به طرفین اعالم نمایند و در غیر این صورت نشانی مندرج در جهت می

شده تلقی های قضایی و اجرایی اقامتگاه ایشان محسوب و ابالغاقامه دعوی و ارسال کلیه مکاتبات و اوراق و اخطاریه

 گردد.می

 

 حل اختالف  -11ماده 

نمایند که ابتداً موضوع در نامه، طرفین موافقت میورت بروز اختالف درمورد نحوه اجرای هریک از موارد این تفاهمدر ص

بررسی گردد و درصورت  بیمارستان( و نمایندگان حقوقی دانشگاه و 6نامه )ماده ای با حضور نمایندگان این تفاهمجلسه

 باشد.قابل پیگیری می عدم حصول نتیجه، مراتب از طریق مراجع قانونی

 

 فورس ماژور -12ماده 

درصورت وقوع حوادث خارج از حیطه اقتدار و اراده طرفین و ایجاد وضعیت اضطراری نظیر سیل، زلزله و... که انجام تمام 

متأثر از  پذیر نباشد مادامی که جهات مذکور تداوم دارد عدم انجام تعهداتی که عرفاًنامه امکانیا قسمتی از موضوع تفاهم

شود و اجرای تعهدات موضوع ماه، تخلف از قرارداد محسوب نمیشرایط اضطراری و حوادث غیرمترقبه باشد تا سه

نامه تا رفع آثار حوادث فوق به حالت تعلیق درخواهد آمد. ضمناً درصورت مرتفع شدن وضعیت فورس ماژور و تفاهم

 گردد.نامه اضافه میت زمان توقف به مدت تفاهمنامه با ادامه آن، معادل مدموافقت طرفین تفاهم

 

 فسخ  – 13ماده 

نامه ازسوی طرفین، هریک از طرفین طی اخطار قبلی در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مندرج در این تفاهم

 11ی که ظرف نماید. درصورتنامه را به طرف مقابل اعالم میماهه مراتب تخلف از انجام تعهدات مندرج در این تفاهمیک

نامه را خواهد روز از تاریخ ابالغ، نسبت به رفع موانع و ایرادات اعالمی اقدامی انجام نشود، طرف مقابل حق فسخ تفاهم

 داشت.

 

 نامهنسخ تفاهم -14ماده 

مسورد   ها بر حسسب مسورد قراردادهسا، بررسسی و    نامه هیچگونه تعهد مالی برای طرفین ندارد و کلیه هزینهامضاء این تفاهم

 توافق قرار خواهد گرفت.

تنظیم شده است که هریک از نسخ پس از امضاء حکم واحسد را دارد و  نسخه  4 تبصره در 3و ماده  14این تفاهم نامه در 

   باشد.دارای اعتبار قانونی می

 

 .........................دکتر                 .............................دکتر 

 ..........بیمارستان                                        ..........علوم پزشکی دانشگاه 


