
 

  مهر كنترل

 5 از 1 صفحه

 

 

 

 

 

 
 

و   یبا مرا كز علم یو پژوهش یآموزش یامضا تفاهم نامه ها ییروش اجرا

 معتبر در سطح منطقه و دنيا یدانشگاه ها

 
 :  كد مدرك

IR-PR- 004 
 صفحه 6:  كل صفحات    شماره بازنگری :

 
       

 مهر مدرك معتبر تصویب كننده تایيد كننده تهيه كننده شرح

 نام

 

 سمت

 مریم شجاعی

 کارشناس مسئول امور بین الملل

ی نصرآباد یکبختن یرضادکتر عل

 الملل ینب معاون

 یکبختن یرضادکتر عل

 الملل ینب ی معاوننصرآباد

 

 5/4/1315 5/4/1315 5/4/1315 تاریخ

 امضا

 
  

درماني ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 
 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:

 IR-PR- 004\00 

و  یآموزش یامضا تفاهم نامه ها ییروش اجرا

معتبر  یو دانشگاه ها  یبا مرا كز علم یپژوهش

 در سطح منطقه و دنيا

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 2 صفحه

 

 

 درماني تهران، پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم 
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 شرح بازنگری تاریخ بازنگری شماره بازنگری ردیف

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:

 IR-PR- 004\00 

و  یآموزش یامضا تفاهم نامه ها ییروش اجرا

معتبر  یو دانشگاه ها  یبا مرا كز علم یپژوهش

 در سطح منطقه و دنيا

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 3 صفحه

 

 

 درماني تهران، پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم 
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

 

معتبر در  یو دانشگاه ها  یبا مرا كز علم یو پژوهش یآموزش یامضا تفاهم نامه ها ییروش اجرا

 سطح منطقه و دنيا
 یامعتبر در سطح منطقه و دن یو دانشگاه ها یمرا کز علم ینهمچن ،یو پژوهشگران خارج یداسات ییکارشناس،  شناسا-1

 ییشناسا یو مراکز علم یددارند و مکاتبه با اسات یتمورد نظر دانشکده فعال یو پژوهش یموضوعات آموزش یطهکه درح

 یو پژوهش شیآموز یها ینهموجود در زم یها یلشده در خصوص پتانس

 الملل ، بحث و تبادل نظر پیرامون اطالعات حاصل از مکاتبات ینمعاون ب -2

 مکاتبات مرتبط با ان یگیریامضا تفاهم نامه، انجام و پ یشنهادکارشناس، پ -3

 یشنهاداتنظرات و پ  یمو تنظ یکارشناس، جمع آورر -4

 در مورد مفاد تفاهم نامه مورد نظر ییالملل ،بحث، تبادل نظر و توافق نها ینه  معاونت بجلس -5

 الملل، امضا تفاهم نامه ینمعاونت ب -6

 مدارک یگانیبا -7
 

 

 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:

 IR-PR- 004\00 

و  یآموزش یامضا تفاهم نامه ها ییروش اجرا

معتبر  یو دانشگاه ها  یبا مرا كز علم یپژوهش

 در سطح منطقه و دنيا

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 4 صفحه

 

 

 درماني تهران، پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم 
 دانشكده پرستاري ومامايي 

شرو 

 

مدیر توسعه معاونت بي  ا ملل 

شناسایی و م اتبه با اساتيد و پژوهشگرا   ارجی 
هم ني  مرا كز علمی  و دانشگاه های معتبر در سطح 

 منطقه ودنيا

  ساعت 10  –بازه زمانی 

معاو  بي  ا ملل 

بح  و تبادل ن ر پيرامو  ا  عات  اصل از م اتبات 

             ساعت 3–بازه زمانی 

كارشنا  معاونت بي  ا ملل  

پيشنهاد امضا تفاهم نامه  ان ام و پيگيری م اتبات مرتب  با آ  

 ساعت 9-بازه زمانی 

كارشنا  معاونت بي  ا ملل 

جم  آورری و تن يم  ن رات و پيشنهادات

 ساعت 6-بازه زمانی 

روش اجرایی امضا تفاهم نامه های آموزشی 
و پژوهشی با مرا كز علمی  و دانشگاه های 

معتبر در سطح منطقه و دنيا

 ساعت 30/30 –بازه زمانی 

معاو  بي  ا ملل

امضا تفاهم نامه

دو ساعت –بازه زمانی 

بایگانی مدارك

       30 –بازه زمانی 

پایا 

 



 

 کد مدرك و شماره بازنگری:

 IR-PR- 004\00 

و  یآموزش یامضا تفاهم نامه ها ییروش اجرا

معتبر  یو دانشگاه ها  یبا مرا كز علم یپژوهش

 در سطح منطقه و دنيا

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 5 صفحه

 

 

 درماني تهران، پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم 
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

  :ها و يتئمس -
 هامسئو يت -1جدول 

 عنوا  سازمانی تعریف مسئو يت ردیف

 دانشکده الملل ینب مدیر توسعه و مکاتبه یو پژوهشگران خارج یداسات ییشناسا 1

 دانشکده الملل ینمعاون ب بررسی و تبادل نظر 2

 بین الملل مدیر توسعه و پیگیری امضا تفاهم نامه یشنهادپ 3

 امور بین المللکارشناس  انجام مکاتبات  4

 الملل ینمعاون ب امضا تفاهم نامه 5

 

  :مراج  و مستندات -6

 مراج  و  مستندات -2جدول 

 

  :ها پيوست -7
 هاپيوست -3جدول 

 كد پيوست نام پيوست ردیف

  مکاتبات و تفاهم نامه 1
 

 نگهداری سوابق:  -9

 نگهداری سوابق -4جدول 

 عنوا  سابقه ردیف
مدت زما  

 نگهداری 
 مسوول نگهداری 

 محل نگهداری

 سوابق كاغذی
سوابق 

 ا  تروني ی

 چارگون پرونده بایگانی طوالنی تفاهم نامه هاپرونده  1

 

 مرج كد  مرج نام  ردیف

  بخشنامه ها 1


