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 ���ه �عا�ی
 

کـاری ��فـاھـم   ع��ی، ����قا�ی و آ�وز�ی � �م
� 

 ��ا��ت �ی ��تاری ����قات  ���� 
 دا�ه ع�وم �ش�ی ا�ان

 و
 ����قات باروری و �باروری صارم ���� 

ص�ی  صارم  ب�مار�تان �وق ��
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 تفاهم نامه همکاري
 

هاي علمی، پژوهشی، آموزشی و لزوم ایجاد هماهنگی و همکاري بین مراکز ذیربط تبادل تجارب و اطالعات و نظر به توسعه فعالیت
هاي پرستاري دانشگاه مرکز تحقیقات مراقبتهاي علمی و تخصصی و امکانات طرفین، این تفاهم نامه بین برداري از توانمنديبهره

 نامیده» مرکز«که در این تفاهم نامه به اختصار  دوست اسکوییدکتر سیده فاطمه حقبه نمایندگی خانم  علوم پزشکی ایران
 گردد:شرح ذیل منعقد می به ابوطالب صارمیدکتر به نمایندگی  تحقیقات باروري و ناباروري صارممرکز و  شودمی

 

 موضوع: -فصل اول
تحقیقات مرکز هاي پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی ایران و تحقیقات مراقبت مرکز همکاري علمی، تحقیقاتی، آموزشی و درمانی بین

   ابوطالب صارمیدکتر  به نمایندگیباروري و ناباروري صارم 
 

 اهداف -فصل دوم
هاي آموزشی هدف از تنظیم و اجراي این تفاهم نامه، ایجاد ارتباط و تبادل اطالعات علمی، پژوهشی و برگزاري دوره -1ماده 

 .شودین شده در این تفاهم نامه میمشترك در چارچوب تعی
 

 محورها: -فصل سوم
کارگاهی،  ،یشگاهیآزما ،تجربی، پژوهشی، آموزشی هاي فکري،مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توانبهره -2ماده 

 کتابخانه اي، رایانه اي و ارتباطات بین المللی.
 هاي کاري طرفین و اولویت بندي آنها شناخت نیازهاي کشور در زمینه -3ماده 
 بین طرفین و دوره هاي آموزشی هاي مشترك پژوهشیهمکاري و اجراي طرح -4ماده 
 اعتبار مالی و امکانات مورد نیازهاي طرفین جهت تصویب و تأمین تپژوهشی مشترك و ارائه آنها به مدیریهاي تدوین طرح -5ماده 
 هاي پژوهشی و آموزشی مشتركي طرحهمکاري و تالش در جهت جذب اعتبارات سایر منابع به منظور اجرا -6ماده 
 علمی و تخصصیهاي نشستها و کنفرانسها، کنگرهبرگزاري  -7ماده 

 تألیف، تدوین و ترجمه متون و کتب تخصصی مورد نیاز -8اده م
 است همکاري و مشارکت در چاپ و انتشار متون و کتب مورد نیاز -9ماده 

 

به  .شودقلمداد می مجري دوم مرکز دیگر به عنوان و اول مجري رکز پیشنهاد دهندهم ،طرح تحقیقاتی مشتركدر خصوص  :1تبصره 
 ذیل خواهد بود:) Affiliation( وابستگی سازمانیمربوط به شرح  مشترك علمیکلیه تولیدات که  طوري

 
 هاي پرستاريمرکز تحقیقات مراقبت  -

- Nursing Care Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
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