بسمه تعالی
تفاهمنامه همكاري مراکزآموزشی درمانی پژوهشی با دانشكدهها
مقدمه و اهداف
با توجه به رسالت مهم آموزش در مراکز آموزشی درمانی پژوهشی و اهمیت به درمان بیماران بستری در این مراکز و احترام به
حقوق آنها و به منظور ایجاد تمرکز ،هماهنگی و انضباط در راستای اجرای هرچه بهتر فرآیندهای آموزش بالینی دانجشویان
علوم پزشکی در این مراکز تفاهم نامه بیمارستانها با دانشکدههای مربوط به شرح ذیل منعقد میگردد.
طرفين تفاهمنامه
این تفاهمنامه بین دانشکده  ----------به نمایندگی – --------رئیس دانشکده و معاونت آموزشی بیمارستان ----------
به نمایندگی  ----------معاون آموزشی بیمارستان منعقد میگردد.
تعهدات دانشكده
 .1به منظور ایجاد نظم و برنامهریزی دقیق جهت حضور دانشجویان در بخشها ،اسامی دانشجویان و مربیان آنها حداکثر تا 2
هفته قبل از شروع ترم به بیمارستانها ارسال گردد.
 .2هماهنگی و تاکید جهت حضور کلیه دانشجویان در برنامه های توجیهی بدو ورود
 .3رعایت کلیه مقررات و ضوابط بیمارستان و بخشها توسط مربیان و دانشجویان.
 .4رعایت آییننامه پوشش توسط مربیان و دانشجویان
 .5ثبت حضور و غیاب مربیان و دانشجویان در بیمارستانها
 .6رعایت استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و درمانی در این مراکز
 .7پذیرش مسئولیت عملکرد اخالقی حرفهای و رعایت قوانین و مقرررات آموزشی توسط دانشجویان طی دوره کارآموزی
 .8همکاری و تعامل مربیان و دانشجویان با کارکنان بخش و احترام به قوانین و مقررات بخش

تعهدات معاونت آموزشی
 .1پذیرش دانشجویان و معرفی آنها به بخش مربوطه با توجه به ظرفیت بخشها
 .2برگزاری برنامه توجیهی باحضور مربیان و دانشجویان
 .3تأمین امکانات و شرایط آموزشی مورد نیاز دانشجویان و رسیدگی به مشکالت مربوطه
 .4تایید و ارسال گزارش حضور اعضای هیئت علمی یا مربیان و اعالم به دانشکده مربوطه
 .5تایید و ارسال گزارش حضور و غیاب و ارزیابی دانشجویان و اعالم به دانشکده مربوطه
 .6انجام هماهنگی های الزم در صورت نیاز به همکاری مربیان و دانشجویان در امور درمانی و پژوهشی مراکز
 .7تخصیص بیست درصد از نمره عملکرد دانشجو به معاونت آموزشی بیمارستان

مدت اعتبار تفاهمنامه
مدت اعتبار این تفاهمنامه از تاریخ

به مدت یک سال میباشد و ادامه فعالیت یا بازنگری ،اصالح و تغییرات در مفاد آن

بنا به توافق طرفین به صورت مقتضی قابل اجرا است.

رئيس دانشكده ------

معاون آموزشی بيمارستان -------

