بسمه تعالی
قرارداد همكاري آموزشی

اين قرارداد بين جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي با نمايندگي آقاي دكتر عليرضا آزادخاني رئيس جهاد
دانشگاهي واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي به نشاني :اوين – جنب بيمارستان طالقاني – دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي – ساختمان  – 2طبقه دوم – تلفن 22893422 :به عنوان طرف اول و بيمارستان  ...........................به نشاني :
 .................................................................................كه در اين قرارداد طرف دوم ناميده مي شود طبق شرايط و
ضوابط ذيل منعقد مي گردد:
ماده  )1موضوع قرارداد:
تامين فضاي باليني فراگيران دوره آموزشي كمك پرستاري يكساله در بيمارستان  ................................تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با استناد به نامه /293د 293/وزارت بهداشت مورخ ، 38/5/22برنامه آموزشي و
ضوابط دوره كمك پرستاري وزارت بهداشت مورخ شهريور  ، 38تفاهم نامه معاونت پرستاري وزارت بهداشت به
شماره /293/282د مورخ  38/9/28مي باشد.
ماده  )2زمان قرارداد:
منعقد مي گردد.
لغايت
اين قرارداد از تاريخ
تبصره  :2تمديد قرارداد در صورت توافق طرفين پس از اخذ مجوز از معاونت درمان دانشگاه امكانپذير خواهد بود.
ماده  )3مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :
به ازاي حضور هر فراگير به مدت  2141ساعت ( 3ماه) در بيمارستان ،مبلغ ……………… ريال در پايان هر دوره ،پس
از ارايه گزارش كارآموزي ،توسط طرف اول به طرف دوم (پس از كسر  %21حسن انجام كار در پايان قرارداد)
پرداخت مي گردد.
تبصره  :2حسن انجام كار در پايان قرارداد در صورت رضايت كامل كارفرما به پيمانكار مسترد مي گردد.
ماده  )4تعهدات طرف اول:
 .2ارائه فهرست اطالعات فراگيران به طرف دوم
 .2برنامه ريزي دوره باليني و معرفي فراگيران به بيمارستان هاي ...................................................
 .9رعايت موازين اخالقي و قانوني فراگيران مطابق با مقررات جاري
 .8اعالم شروع و پايان بخش باليني دوره آموزشي هر فراگير به بيمارستان .................................
 .5تامين مربي بخش باليني دوره آموزشي و پرداخت حق الزحمه آنان
ماده  )5تعهدات طرف دوم:
 .2تامين فضاي باليني دوره آموزشي مذكور

ماده  )6محتوا:
 .2مدت آموزش هر فراگير بصورت بسته زماني و  2141ساعت در عرض  3ماه است كه برنامه آن توسط طرف
اول تنظيم و مشروط به تاييد طرف دوم اجرايي مي شود .تغيير اين برنامه بدون موافقت طرف دوم به هرعلت و
عنوان ممنوع است.
 .2عدم حضور فراگير برابر برنامه اعالمي مطلقا نافي تعهدات طرف اول در پرداخت مبلغ قرارداد نيست.
 .9فراگيران  91مهارت عملي به شرح پيوست را فرا مي گيرند.
 .8آموزش فراگيران بر عهده طرف اول و تعيين محدوده زماني و مكاني و شرح وظايف امور آموزشي بر عهده
طرف دوم است.
 .5هر گاه به هر شكل و علت و عنوان از ناحيه فراگير آسيب يا خسارتي به بيماران يا مراجعان يا اموال و ادوات
طرف دوم وارد آيد خسارت زننده و طرف اول متضامنا متعهد به جبران آن بوده و طرف دوم مي تواند بابت
تمام يا قسمتي از خسارت به هر يك يا هر دو رجوع كند.
 .6تعيين اصل ورود خسارت و ميزان آن بر عهده رييس بيمارستان خواهد بود.
 .2جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي متعهد مي گردد كليه مسئولين و عوامل آن مشمول قانون منع
مداخله كاركنان دولت در معامالت نيستند.
ماده  )7فسخ قرارداد:
در صورتي كه طرف اول از انجام تعهدات خود تخلف ورزيده يا قصور نمايد يا خسارتي به طرف دوم يا بيماران وي
وارد نمايد ،طرف دوم حق فسخ قرارداد را دارد.
ماده  )8حل و فصل اختالفات:
در صورت بروز هر گونه ابهام و اختالف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظايف محوله به هر نحو ،چنانچه طرفين
نتوانند آنرا از طريق مسالمت آميز حل و فصل نمايند ،در اين صورت موضوع اختالف به كميسيون ماده  38آيين نامه
مالي و معامالتي دانشگاه ارجاع تا ظرف يكسال اقدام به صدور راي نمايد.
راي صادره از كميسيون قطعي و الزم االجرا است.
تبصره :اخطارها و آراء كميسيون به وسيله پست ابالغ مي گردد.
ماده  )9اين قرارداد در سه نسخه با متن و ارزش برابر تنظيم شده است.
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