دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی اریان
مرکز تحقیقات مراقبت اهی رپستاری

بسمه تعالی
تفـاهـم انهم هم کـاری علمی ،تحقیقاتی و آموزشی
نیب
مرکز تحقیقات مراقبت اهی رپستاری
دااگشنه علوم زپشکی اریان
و
موسسه غير دولتی کمک اهی مردمی هب بیماران مبتال هب سرطان
(خيرهي سرطان)

دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی اریان
مرکز تحقیقات مراقبت اهی رپستاری

تفاهم نامه همکاری
نظر به توسعه فعالیتهای علمی ،پژوهشی ،آموزشی و لزوم ایجاد هماهنگی و همکاری بین مراکز ذیربط تبادل تجارب و اطالعات و بهره برداری از
توانمندی های علمی و تخصصی و امکانات طرفین ،این تفاهم نامه بین مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران به
نمایندگی خانم دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی (رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری) که در این تفاهم نامه به اختصار «مرکز»
نامیده می شود و موسسه غیر دولتی کمک های مردمی به بیماران مبتال به سرطان (خیریه سرطان) به نمایندگی آقای دکتر کاظم زنده دل
(مدیر عامل خیریه سرطان) به شرح ذیل منعقد می گردد:
فصل اول -موضوع:
همکاری علمی ،تحقیقاتی ،آموزشی بین مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی ایران و موسسه غیر دولتی کمک های
مردمی به بیماران مبتال به سرطان (خیریه سرطان)
فصل دوم -اهداف
ماده  -1هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم نامه ،ایجاد ارتباط و تبادل اطالعات علمی ،پژوهشی و برگزاری دوره های آموزشی مشترک در
چارچوب تعیین شده در این تفاهم نامه می شود.
فصل سوم -محورها:
ماده  -2بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توان های فکری ،تجربی ،پژوهشی ،آموزشی ،آزمایشگاهی ،کارگاهی ،کتابخانه ای،
رایانه ای و ارتباطات بین المللی.
ماده  -3شناخت نیازهای کشور در زمینه های کاری طرفین و اولویت بندی آنها
ماده  -4همکاری و اجرای طرح های مشترک پژوهشی و دوره های آموزشی بین طرفین
ماده  -5تدوین طرح های پژوهشی مشترک و ارائه آنها به مدیریت های طرفین جهت تصویب و تأمین اعتبار مالی و امکانات مورد نیاز
ماده  -6همکاری و تالش در جهت جذب اعتبارات سایر منابع به منظور اجرای طرح های پژوهشی و آموزشی مشترک
ماده  -7برگزاری کنگره ها ،کنفرانسها ،کارگاهها و نشست های علمی و تخصصی
ماده  -8تألیف ،تدوین و ترجمه متون و کتب تخصصی مورد نیاز
ماده  -9همکاری و مشارکت در چاپ و انتشار متون و کتب مورد نیاز
ماده  -10همکاری مشترک در خصوص اجرای پروژه های تحصیلی و پایان نامه های مقاطع تحصیالت تکمیلی با استفاده از تمام امکانات
طرفین
تبصره  :1در خصوص طرح تحقیقاتی مشترک ،مرکز پیشنهاد دهنده مجری و مرکز دیگر به عنوان همکار اصلی قلمداد می شود .به طوریکه
کلیه تولیدات علمی مشترک مربوط به شرح ذیل خواهد بود:
پیشنهاد دهنده :مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری
Nursing Care Research Center, Iran University of Medical Science / Cancercharity.ir

پیشنهاد دهنده :موسسه غیر دولتی کمک های مردمی به بیماران مبتال به سرطان (خیریه سرطان)
Cancercharity.ir / Nursing Care Research Center, Iran University of Medical Sciences
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دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی اریان
مرکز تحقیقات مراقبت اهی رپستاری

