
 مذكرة تفاهم
 بين
 سوريا ،: دمشق(SPU) الجامعة السورية الخاصة 
 و

 إيران ،طهران  (:TUMSجامعة طهران للعلوم الطبية ) 
  

على الشروط و  ن في جامعة طهران للعلوم الطبية باالتفاقكلية طب األسناالخاصة و  ةقامت الجامعة السوري
 .2102\2\9  بتاريخ لمنصوص عليها في مذكرة التفاهما التالية  األحكام

 :هدفال
 ة ين الجامعة السورية الخاصة وجامعبالهدف من هذه المذكرة هو إنشاء وتوسيع التعاون األكاديمي إن 

 لوم الطبية.للع طهران
 جاالت التعاونم
 :برامج مشتركة إقامة .1

 .دريبية بين الطرفين وتصدر الشهادات وتصدق من كال الطرفينتقام دورات ت
 

 :تبادل الطالب .2
سات الجامعية و الدراسات لدعم وتنمية عملية تبادل طالب الدرايتوجب على كال الطرفين بذل جهود مسؤولة 

ر قبول الجهة يلمعاي ،تبادل الطالبع عملية تخضالعليا طويلة األجل وقصيرة األجل والبرامج الرسمية. 
 المضيفة ومتطلباتها.

ليات كل من و ل المتعلقة بهذه التبادالت من حقوق ومسؤ على التفاصي خطيا االتفاق على كال الطرفين يجب
 قبل البدء بأي عملية تبادل. سة الطالب والمؤس
 
 
 



 :تبادل أعضاء الهيئة التدريسية .3
بين يجب على كال الطرفين بذل الجهود المسؤولة لتسهيل عملية تبادل الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية  

بشكل  يجب اإلتفاق و. والتدريس وفقا ألهداف هذه االتفاقية إجراء البحوث بهدف الجامعتين لفترات محدودة 
 ةوذلك قبل البدء بآيهذه التبادالت ت المشاركين في على التفاصيل المتعلقة بمسؤوليات األفراد والمؤسسا خطي
 زيارة .

 

 :تبادل المواد العلمية والتعليمية .4

ية الخاصة بعملية التبادل. ويجب على على قائمة من المواد العلمية والتعليم االتفاقيجب على كال الطرفين 
بادئ التوجيهية خطيا على البروتوكوالت والم لسورية الخاصة االتفاقوالجامعة ا , جامعة طهران للعلوم الطبية

 التي تحكم هذا التبادل وعملية توزيع المعلومات.
 

 :تبادل المعلومات .5

تقديم معلومات عن  برامج بحثية وتعليمية  و مؤتمرات وحلقات بحث متعلقة  يجب على كال الطرفين
 مشتركة والتي من شأنها تشجيع وتعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء المؤسستين وخاصة فيالمصالح الب

 لمنافع المتبادلة.المجاالت ذات ا
 

 :المشاريع الخاصة .6

تطوير المشاريع الخاصة  من أجل التعاون و  ةبذل الجهود المسؤول بين فترة واخرى  كال الطرفين يجب على
مثل حلقات البحث و ورشات  ات التدريبية وتنظيم بعض الفعالياتبما في ذلك البحوث المشتركة والنشاط

على كال الطرفين  يجب والمؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز األهداف األكاديمية لكال الجامعتين. العمل 
الالزمة إلنجاز هذه بالمسؤوليات الفردية والمؤسساتية  على التفاصيل المتعلقة   شكل خطيب  االتفاق

 وذلك قبل البدء بأي مشروع معين. المشاريع الخاصة
 
 
 



 :التدريسيةزيارات أعضاء الهيئة  .7

ع يع مشتركة بين المؤسستين بحيث تكون هذه المشار يإلنشاء مشار  سيبذل كال الطرفين الجهود المسؤولة
 رات.المتعلقة بهذه الزيا فين بترتيب اإلجراءاتكال الطر  بة إطار للقيام بمزيد من التعاون,  و يقوم بمثا

 

 :تمويل المشاريع التعاونية وبرامج البحوث .8

 الية واإلتفاق عليها بين الطرفين قبل البدء بأي مشروع أو برنامج تعاوني.مناقشة التفاصيل الم يجب
 

 :تخطيط البرامج .9

الهدف من و  ،عن كال المؤسستين بعقد اجتماعات سنوية من أجل تسهيل عملية تخطيط البرامج ممثلونيقوم 
نشاء أطر التعاون للسنوات مؤ هو تنمية التعاقد وفهم احتياجات وأولويات كال ال االجتماعاتهذه  سستين وا 

 . التالية قدر المستطاع
 

نو  االتفاقيةشروط  .11  :هائهاتقويمها وا 

من  بدءا   سنوات  2من كال الطرفين وتظل سارية المفعول لمدة  افذة عند البدء بتنفيذها المذكرة ن هذه  تعد  
بناء  االتفاقيةهاء هذه نيمكن ألي طرف إ اقشة تمديدها فترة أخرى عند انتهائها .نم إمكانيةتنفيذ مع تاريخ ال

عبر مراسالت متبادلة من كال الطرفين ، كما انه يمكن تعديلها بموافقة ن يوما  يعلى إشعار خطي قبل ثالث
 .ية تحدد تاريخ بدء هذه التعديالتخط
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