
 نامه ساماندهي امورگردشگري تفاهم
  دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

   

و خانم دکتر وحيد دستجردي  نامه ميان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نمايندگي اين تفاهم
به شرح زير منعقد  مهندس بقايي آقايسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به نمايندگي 

  .گردد مي

و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع "وزارت"در اين تفاهم نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اختصار 
  .شود ناميده مي" سازمان"دستي و گردشگري به اختصار 

  :نامه موضوع تفاهم) ١ماده

تعامل، همياري و مساعدت مادي و معنوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در 
  هاي علوم پزشكي آشور ساماندهي، تقويت و توسعه جامع و پايدار امور گردشگري دانشجويان دانشگاه

  :نامه مدت تفاهم) ٢ماده

ار سال داراي اعتبار بوده و در پايان مدت با توشيح باالترين مقام اين تفاهم نامه از زمان امضاء به مدت چه
  .وزارت و سازمان قابل تمديد است

  :زمينه همكاري و تعهدات) ٣ماده

هاي علوم پزشكي و خدمات  دانشجويان در تمام دانشگاه) آانون ايرانگردي(هاي ايرانگردي تاسيس خانه          
ها در طول مدت تفاهم نامه با  ن و حمايت مادي و معنوي از آانونبهداشتي، درماني آشور توسط سازما

  هماهنگي آامل دبيرخانه امور گردشگري مستقر در معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت 

  تدوين استانداردهاي گردشگري دانشجويي توسط سازمان          

درصد  ٨٠علوم پزشكي و خدمات بهداشتي آشور با  هاي صدور سفر آارت براي تمام دانشجويان دانشگاه          
  تخفيف توسط سازمان

حمايت سازمان از طراحي وب سايت گردشگري دانشجويان علوم پزشكي آشور و تامين اطالعات آامل           
  هاي گردشگري آشور منابع و جاذبه

ها و ليدرهاي گردشگري دانشجويي  برگزاري دو دوره آارگاه آموزش تخصصي مسئوالن گردشگري دانشگاه          
  در هر سال توسط سازمان

هاي علوم پزشكي آشور توسط  ارايه تسهيالت ويژه براي توسعه گردشگري علمي دانشجويان دانشگاه          
  سازمان

  هاي آشور با حمايت سازمان انشجويان از تمام موزهفراهم سازي امكان بازديد رايگان د          

  ريال  ٢٠.٠٠٠.٠٠٠اهتمام سازمان در ارايه تسهيالت سفر اقساطي براي دانشجويان تا سقف           

اسكان و تغذيه در هاي درجه يك آنها از امكانات  مندي دانشجويان و خانواده زمينه سازي جهت بهره          
  درصد از طريق سفر آارت ۶٠هاي طرف قرارداد با سازمان با تخفيف  هتل

هاي درجه يك آنها از امكانات سازمان راه و ترابري  زمينه سازي جهت بهره مندي دانشجويان و خانواده          
  درصد از طريق سفر آارت ۶٠با تخفيف ) تامين بليت قطار و اتوبوس(



هاي علوم پزشكي  هاي مشهد به عنوان زائر سراي ويژه دانشجويان دانشگاه نتخاب و معرفي يكي از هتلا          
  توسط سازمان

هاي علوم  هاي دانشگاه حمايت سازمان در تامين آتاب، مجالت و نشريات تخصصي گردشگري در آتابخانه          
  پزشكي آشور به صورت مستمر 

مندان گردشگري  نه گردشگري دانشجويي با حضور مسئوالن، دانشجويان و عالقهبرگزاري همايش ساال          
  هاي علوم پزشكي آشور توسط سازمان در طول مدت تفاهم نامه دانشگاه

هاي علوم  برگزاري نمايشگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به طور هماهنگ در تمام دانشگاه          
  سط سازمانپزشكي آشور در هر سال تو

  هاي علوم پزشكي آشور توسط سازمان برگزاري آارگاه صنايع دستي به صورت مستمر در تمام دانشگاه          

ها و مسابقات دانشگاهي با تخفيف  ارايه تسهيالت الزم جهت اهداء صنايع دستي به برگزيدگان جشنواره          
  درصد  ۵٠

  توسط سازمان

هاي آشورهاي مسلمان در  هاي علوم پزشكي آشور با دانشگاه برقراري ارتباط دانشگاهبستر سازي براي           
  حيطه گردشگري علمي فرهنگي و حمايت از برگزاري اردوهاي مشترك توسط سازمان

هاي بين راهي طرف  ها از خدمات مجتمع هاي گردشگري دانشگاه مندي گروه زمينه سازي جهت بهره          
  انقرارداد با سازم

  :نحوه اجرا ) ۴ماده

براي اجراي مفاد تفاهم نامه، آارگروه مشترآي مرآب از نمايندگان وزارت و سازمان تشكيل، دستور العمل 
  .نمايند هاي الزم را تدوين و به مراآز تابعه ابالغ مي اجرايي و برنامه

  .مشترك خواهد بود بررسي آارشناسي درباره هر يك از زمينه هاي اين تفاهم نامه بر عهده آارگروه

   :ناظر) ۵ماده

به منظور حسن اجراي امور، معاون دانشجويي و فرهنگي وزارت و معاون گردشگري سازمان، مسئول 
  . تحقق تعهدات مندرج در تفاهم نامه هستند

  .به امضاي طرفين رسيد ٢٩/١٠/١٣٨٨بند در چهار نسخه تنظيم و در تاريخ  ٢٠ماده  و  ۵اين تفاهم نامه در 

 


