
 

 فصل نهم:
 فرهنگی، رفاهی، رسانه –اجتماعی 

 فرهنگی -های اجتماعی برنامه -الف
 نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری دانشگاه

 های فرهنگی، هنری و مذهبیكانون
 های دانشجويیانجمن
 های آزادانديشیكرسی

 برنامه دانشجويیهای فرهنگی و فوقلیتفعا
 اعتبارات، تسهیالت رفاهی و كار دانشجويی

 بهداشت و درمان دانشجويان
 ی دانشگاه(های مركز بهداشت و درمان دانشجويان )درمانگاه كوفعالیت

 سیناچهارمین جشنواره دانشجويی ابن
 آموختگانارتباط با دانش

 شورای انضباطی دانشجويان
 حوزه رفاهی دانشجويی -ب

 اسكان و خدمات خوابگاهی
 اسكان دانشجويان پسر
 اسكان دانشجويان دختر

 اسكان دانشجويان متأهل
 های خوابگاهیخانهكتاب

 اياب و ذهاب دانشجويان
  های دانشجويیای خوابگاهپوشش شبكه

  تغذيه و نظارت بر امور مرتبط با تغذيه دانشجويان
  حوزه رفاهی كاركنان -ج

 شده به كاركنان دانشگاهاماكن اقامتی و خدمات رفاهی ارائه
 ایخدمات بیمه

 شده به كاركنان دانشگاهتسهیالت نقدی ارائه
 )كاركنان، دانشجويان و اعضای هیأت علمی( حوزه رفاهی عام -د

 های ورزشی دانشگاهها و فعالیتزيرساخت
 ها و اماكن ورزشیسالن

 وزه ورزشعملكرد دانشگاه در ح
 های ورزشی برگزارشدهبرنامه

 ويژه فرزندان كاركنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه
 روابط عمومی و رسانه -ه

 روابط عمومی
 زه ملی تاريخ علوم پزشكی ايرانمو
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 یفرهنگ - یاجتماع یهابرنامهالف: 
 

 

هاا و  نارها، کارگااه يمانند جلسات، مراسم، سم يمتعدد يهابرنامه و رسانه رفاهي ،يفرهنگ -اجتماعيتهران در حوزه  يدانشگاه علوم پزشک

جااد  يدر ا يساتاد  يهاا ت حاوزه يهادا  و يزيا ربا برنامه يفرهنگ يمعاونت اجتماع .نمايدميبرگزار  يفرهنگ يهاتيها در قالب فعالشيهما

فرهنگي دانشاگاه را بار    -در حوزه اجتماعي يدر سطح دانشگاه، نقش اصل برگزارشده يهاو اقدامات و برنامه ياجتماعي فرهنگ يراهبردها

دانشاگاه از   يما أت عليا هاي فرهنگي ورزشي دانشجويان، كاركنان و اعضااي ه ايجاد محيط مناسب براي انجام فعاليت عهده دارد. همچنين

در اين بخش از سالنامه آمااري دانشاگاه، گزارشاي از     شود.معاونت دانشجويي انجام مي هايي است كه در حوزهمجموعه خدمات و فعاليت

هاا و امااكن   هاي اجتمااعي فرهنگاي و نياز اساوان و خادمات خوابگااهي، زيرسااخت       هاي دانشگاه جهت برنامهمجموعه اقدامات و فعاليت

 .است شدهارائه يان،دانشگاهبه  شدهارائهرفاهي ساير اموانات و خدمات  ورزشي و

 

 

 از: اندعبارتدانشگاه  يدر حوزه فرهنگ فعال يهاتهيکم

 
 

 يانت از حقوق شهرونديستاد ص -1

 از منکر يو نه معروفامربهته يکم -2

 ان دانشگاهيمجمع قرآن -3

 ج فرهنگ اقامه نمازيته توسعه و ترويکم -4

 نشگاهدا يفرهنگ يشورا -5

 دانشگاه يجهاد يهاتيستاد فعال -6

 با شرع مقدس يمؤسسات پزشک يو فن يته انطباق امور اداريکم -7

 يأت علميک ارتقاء اعضاء هيماده  ونيسيکم -8
 

 

، يرمقام معظام رهبا   يندگيها، نهاد نماها، معاونتها، دانشکدهمارستانيتهران شامل ب يدر دانشگاه علوم پزشک اجراشده يفرهنگ يهابرنامه

ان در يد، کارکناان و دانشاجو  يژه اساات يا د و کارکناان  و يج اساتيقرآن و عترت، بس ينش، مرکز فرهنگيثارگران، امور زنان، هسته گزيامور ا

 ر بوده است:يبه شرح جدول ز يحالت کل
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 1396سال  يواحدها ط يفرهنگ يهاتيفعال -1-9جدول 

 فيرد تيعنوان فعال تعداد

 1 م شهادتايا يعزادار برنامه 59

 2 برگزارشدهاد يجشن و اع برنامه 166

 3 ان نور، ...(ي، راهيحي، تور تفري، علميارتي، زياحتيس -ياردو )فرهنگ مرحله 41

 4 ژه ماه مبارک رمضانيو يهابرنامه برنامه 56

 5 ژه ماه محرميو يهابرنامه برنامه 45

 6 تيب دوار، مهر واليطرح طب مرحله 98

 7 ه، ...(يريادت، خيگان، عيت رايزيلم، ويشگاه، اکران في)نما برنامهفوقت جلسا جلسه 79

 8 (...ارت عاشورا، يز) يه مذهبيادع ارت عاشورايواحد هر هفته ز 45

 10 (...،ي، ورزشي، قرآنيفرهنگ)انواع مسابقات  يبرگزار مرتبه 71

 11 يدر مناسبات مذهب يصلوات يهاستگاهيا مورد 8

 14 )ع( تيباهلن يات آموزش مداحان و ذاکرجلس جلسه 10

 15 ...(، يشياندهمک ارتقاء، يون ماده يسين، کمي، صالحيفرهنگ ي)شورا برگزارشدهجلسات  جلسه 27

 16 ريل و تقديمراسم تجل برنامه 50

 17 مراسم بزرگداشت )استاد، پرستار، کارمند، ماما، ...( برنامه 87

 18 يو فرهنگ يآموزش يهاکارگاه يبرگزار کارگاه 197

 19 ...، يني، اخالق بالي، اخالق پزشکيا، اخالق حرفهياخالق يهاتهيکمو  هاکارگاه يبرگزار برنامه 20

 26 دار، ...(ي، ديياد و خاطره شهدا و مدافعان حرم )خاطره گوي يهابرنامه برنامه 20

 27 )ه( ينيارتحال امام خم سالروز يهابرنامه برنامه 8

 28 ژه دهه فجريو يهابرنامه برنامه 17

 29 ژه دفاع مقدسيو يهابرنامه برنامه 21

 31 ثارگران، جانبازانيژه ايو يهابرنامه برنامه 11

 

 1396سال  يدانشگاه با توجه به نوع برنامه ط يفرهنگ يهابرنامه -2-9جدول 

 نام برنامه برگزارشده يهابرنامهتعداد 

 )ع( تيباهله مکتب قرآن و يبر پا ينيو گسترش معرف د يبخشعمق ياعتال 436

 ينيبر معرف د يم شعائر مبتنيت فرهنگ اقامه نماز در مجموعه دانشگاه و تعظيج و تقويترو 65

 يت ايراني اسالمياحياي هو 311

 ينيو د ي، مليعلم يبر اساس مبان ياحرفهدر گسترش تعهد و رفتار  يهمکار 32

 فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهي فضاهاي عمومي دانشگاه و حفظ شئون محيط علمي دانشگاه يسازنهينهاد 26

 شانيم مقام اياستادان و تکر يو اخالق يتين نقش تربييتب 11

 قدرت نرم انقالب اسالمي يهامؤلفه برهيتکساماندهي مقابله با جنگ نرم با   1

 برقراري ارتباطات اجتماعي صحيح و سالم 124

 هاي فرهنگيترويج پژوهش 10

 (يردرسيغتوسعه حوزه مطالعات و اطالعات عمومي ) 57

 يفرهنگ -ينخبگان علم يو سامانده ييشناسا 6

 م نظام خانوادهيو تحک يتعال 29

 ارتقاء کيفي سالمت رواني، معنوي و اجتماعي دانشگاهيان 30
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 ر برگزار شدند:يبه شرح جدول ز ين مختلفيو عناو هاقالبدر دانشگاه، در  برگزارشده يفرهنگ يهاهبرنام، 1396در طول سال 
 

 1396هاي فرهنگي دانشگاه با توجه به نوع برنامه طي سال برنامه -3-9جدول 

 ز و توسعهيتجه پالکاردبنر، پوستر،  انتشارات اردو يپژوهش مشاوره يآموزش مسابقه يمشارکت هاجلسه و نشست هاشيمراسم و هما

238 196 76 72 368 182 4 45 14 79 26 

 1396سال  ين فعال در حوزه فرهنگ دانشگاه طيداوطلب -4-9جدول 

 نام واحد نام مرکز تعداد نفرات فعال

 مداح نفر 50
 يفرهنگ يمعاونت اجتماع

 ين فرهنگين و رابطيمسئول نفر 40

 

نمازخاناه   75هاي دكتر شاريعتي و فاارابي و   ره( و بيمارستانخميني )در مجتمع بيمارستاني امام مسجد  3 يتهران دارا يدانشگاه علوم پزشک

 .شوديبرگزار م هاآنکه روزانه نماز جماعت در  است مجهز
 1396سال  يدانشگاه ط يهامساجد و نمازخانه -5-9جدول 

 موضوع مقدار

 تعداد مسجد 3

 ينيمارستان امام خميمساحت مسجد ب مترمربع 700

 يعتيمارستان دکتر شريمساحت مسجد ب مترمربع 400

 يمارستان فارابيمساحت مسجد ب مترمربع 200

 مساحت کل مساجد دانشگاه مترمربع 1300

 هامساحت کل نمازخانه مترمربع 3251

 هاتعداد نمازخانه 75

 تعداد ائمه جماعات 55

 نماز جماعت در روز يبرگزار يهاتعداد وعده 55

 

 هاي فرهنگي اعضاي هيأت علمي:فعاليت

و ارتقااء   ياز فرهنگا يا ن جلسات، کساب امت يک ارتقاء برگزار شد که حاصل مصوبات ايون ماده يسيجلسه کم 8، تعداد 1396در طول سال 

 ر بوده است:يدانشگاه به شرح ز يد و اعضاء هيأت علمينفر از اسات 81براي 
 

 1396سال  ياختصاص امتياز فرهنگي و ارتقاء براي اعضاي هيأت علمي )مصوبات کميسيون ماده يک ارتقاء( ط -6-9جدول 
 موضوع تعداد )نفر(

 دانشيار به استاد 26

 استاديار به دانشيار 55

 مجموع 81
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 هاي اجتماعي:فعاليت

 :استهاي زير هاي آن در حوزهفعاليتو  ديجاد گرديتهران ا يدر دانشگاه علوم پزشک 1396 از آبان سال يمعاونت اجتماع

 

 مؤثر بر سالمت ياجتماع يهامؤلفه •

 ن و اوقافيريامور خ •

 ييت غذايسالمت و امن يعال يشورا •

 (نهادمردم يهاها )سازمانسمن •

 :به شرح زير بوده است 1396آخر سال  ماههسهدر  نهادمردم يهاسازمان ها ور حوزه سمندصورت گرفته  يهاتيفعال

 سالمت يساز ياجتماع يدر راستا يمردم يهاشتر مشارکتيت و جلب بيدر جهت حما نهادمردم يهابا سازمان يارتباط و همکار -1

 دانشگاه ييدانشجو يه و جهاديريخ يهاران کانونين و دبيبا مسئول نظرتبادلو  يشياندهمجلسه  يبرگزار -

 رانيبرتر ا يانجمن استعدادها ياران دانشگاه با همکيژه کارکنان و دانشجوين نشاط ويش طنيهما يبرگزار -

ن جشنواره ياول يران جهت برگزاريا ياجتماع يپزشکو انجمن سالمت دهان و دندان يپزشکبا دانشکده دندان يهمکار -

 با"يندان سالم، لبخند زسالمت دهان با عنوان "د

 يه معاونت اجتماعيه نشريريمشارکت در تحر -

 سالمت نهادمردم يهاسازمان يهاتيفعال يت و چگونگيه گزارش از وضعيد و تهيبازد -

 

 نهادمردم يهامرتبط با حوزه سالمت و سازمان يها و ادارات در خصوص مسائل اجتماعبا سازمان يارتباط و همکار -2

 ع در مناطقيشا يهابيو آس جرائماز  يريشگيس طرح پينوشين پيه و تدويته ين نشست تخصصين و سوميشرکت در دوم -

 يهادستگاه يکل استان تهران )با همکار ياز وقوع جرم دادگستر يريشگيو پ ين استان تهران در معاونت اجتماعينشهيحاش

 ربط(يذ

 هاسمن يبانک اطالعات ليدر خصوص تکم يستيو بهز ينشست با کارشناس استاندار -

 

 :حوزه امور خيرين و اوقاف

 منظوربهن يآن در بهبود ارائه خدمات به مردم و همچن يدر ارتقاء سالمت جامعه و نقش بسزا يمردم يهات مشارکتياهم يدر راستا

 در نظر دارد:هاي زير را دانشگاه، برنامهل در امور مربوطه در حوزه بهداشت و درمان، ين و تسهيريش نقش خيافزا

 

 حوزه سالمتدر المنفعه ه، وقف، امور عاميريخدمات خ يفيک يو ارتقا يش کّميافزا •

 ن سالمتيريخ يهابرنامه يهاي حسنه اسالمي در راستاترويج فرهنگ انفاق، احسان، ايثار و نشر سنت •

 يهاي مردمگسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت •
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تابعاه دانشاگاه    يهاا ه واحديدر کل 1396در سال  شدهجذب ياليرقم ربر اساس اطالعات ثبت شده در نرم افزار حسابداري تعهدي دانشگاه 

ساير اقدامات و  ال بوده است.ير  صد و پنجاه و چهاريون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار و سيليارد و نهصد و چهار ميليصد و چهل و نه م

 به شرح ذيل بوده است: 1396هاي مردمي طي سال هاي انجام شده در حوزه مشاركتفعاليت

 

 يهاو جذب بهتر کمک يتابعه دانشگاه در جهت سامانده يهامارستانيه بي" در کليمارستانيه بيريسسات "خؤل ميتشک يريگيپ  .1

 يبرخ يساؤو ر يفرهنگ يبا حضور معاون اجتماع يکارگاه آموزش 10ش از ين خصوص بيدر ا .مختلف يهان سالمت در حوزهيريخ

ند ثبت و يآل فريتهران در جهت تسه يالزم با استاندار يهايريگيپ واست  برگزارشدهن وزارت بهداشت يها و مسئولمارستانياز ب

در جهت جذب و  يبلند و اساس يگام يمارستانيه بيريسسات خؤل ميتشک .رفته استيصورت پذ يمارستانيه بيريسسات خؤل ميتشک

 .استها مارستانين سالمت در بيريخ يهاکمک يسامانده

و ابالغ، به معاونت  ين اقدام جهت بررسيشنهاد ايکه پ است دانشگاهن يا ياهداف آت وز جزيها نسالمت در دانشکده يهاهيريل خيتشک .2

در جهت  يمامائو  ين سالمت در دانشکده پرستاريريلسه خن جيل اولين تشکيده است. همچنيارائه گرد متبوعوزارت  ياجتماع

ن جلسه ين به دانشکده در اوليريال کمک خيارد ريليم 1ش از يه سالمت در سطح دانشکده و جذب بيريل خيتشک يراهکارها يبررس

 شد.

 اليارد ريليم 150از ش يم و تعهد بر محتريان با خيائيمارستان ضيساخت فاز دوم ب نامهتفاهمعقد  .3

 ارديليم 15ر محترم در شهرستان اسالمشهر به مبلغ يه با خيساخت مرکز خدمات جامع سالمت سعد نامهتفاهمعقد  .4

 اليارد ريليم 9ش از يکودکان به مبلغ ب يماران مرکز طبيب يد ساختمان همراه سراير محترم در جهت خريبا خ نامهتفاهمعقد  .5

افزار )ثبت شده در نرم  الير ست و ششيو ششصد و هفتاد و چهار هزار و دو ونيليارد و هشتصد و هشتاد و شش ميليک ميجذب  .6

 يمردم يهابه حساب مشارکت پرسنل دانشگاه يهاکمکحسابداري تعهدي دانشگاه(

شان ير ايسا يندگين به نمايرياز خ يرنامه به جمعيتقد يو اهدا يکوکارين سالمت در روز احسان و نيريل از خيش تجليهما يبرگزار .7

 ن سالمت کشوريرين وزارت بهداشت و دانشگاه و خيبا حضور مسئول

 نيريل از خيش تجلين هماين سالمت و ارائه در پنجميريبا موضوع خ يريتصو يپ صوتيکل 11ه يته .8

 ن مراکزيو اسالمشهر و مرکز بهداشت جنوب تهران و حوزه درمان با حضور مسئول ير يهاشبکه يو درمان يبهداشت يازهاين يبررس .9

 ر محترميازها توسط خياز ن ينده معاونت درمان در جهت رفع برخيفوق و نما

 ن مراکز تابعه دانشگاهيريخ يبانک اطالعات يروزرسانبه .10

 تيتابعه دانشگاه بر اساس اولو يواحدها يازهاين يروزرسانبه .11

 "خوبان شهر"دانشگاه با نام يفرهنگ يت اجتماعن مجله معاونين حوزه سالمت در اوليرين اطالعات و مطالب مرتبط به خيو تدو يآورجمع .12
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ويژه تجهيزات پزشوي و ساخت و مختلف به هايحوزه در خود هايمأموريت و وظايف بهتر چه هر انجام براي تهران پزشکي علوم دانشگاه

هاي خيرين را در كند کمکتالش مي ت از دانشجويان مستعد و ...،ها و مراكز جديد، توسعه اموانات آموزشي و حمايتجهيز بيمارستان

 جذب نمايد. هاتمام عرصه

 

رسد و از تاريخ ها با در نظر گرفتن نيت اهداء كننده به مصرف ميو معامالتي دانشگاه، هدايا و كمك نامه ماليآئين 26ماده بر اساس 

گردد. در مواردي كه كمك به صورت هاي مؤسسه ثبت و شناسايي مير داراييواگذاري، ارزش ريالي آن تعيين و در حساب مربوطه د

هاي مردمي واريز و طبق تشخيص رئيس مؤسسه به مصرف نقدي باشد و نيت اهدا كننده مشخص نباشد وجوه فوق به حساب كمك

 رسد.مي
 

 1396تا  1393هاي هاي مردمي و خيرين سالمت در سالهاي دريافتي دانشگاه )نقدي و غير نقدي( از مشارکتارزش ريالي کمک -10-1جدول 

 افزار حسابداري تعهدي دانشگاه()ثبت شده در نرم

 مجموع )ريال( ريال(نقدي )هاي غير کمک ريال(نقدي )هاي کمک سال

1393 38،292،565،138 314،510،766،709 352،803،331،847 

1394 48،678،223،780 1،780،940،149،844 1،829،618،373،624 

1395 61،019،686،125 2،556،518،329،683 2،617،538،015،808 

1396 30،992،997،384 118،911،489،970 149،904،487،354 

 4،949،864،208،633 4،770،880،736،206 178،983،472،427 مجموع چهار ساله
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 مؤثر بر سالمت در حال اجرا است: ياجتماع يهامؤلفهحوزه که در  يموارد

 اديموضوع اعت -1

 (يو بار اجتماع يانسان يروين يهانهي)هدر رفت هز يفرهنگ يمعاونت اجتماع يت کارياولو •

 هااد و جلسات مرتبط با معاونتيسه در مورد اعتيت رئأيجلسه ه •

 سالهکيو مشارکت در برنامه  يرجلسه با استاندا •

 مرتبط يهار نمودن سازمانيدرگ •

 مرتبط يهااد و سمنياعت يهاکانونل يجهت تشک يريگيپ •

 (هاو معاونت ها)دانشکده گارياز س يدانشگاه عار يريگيپ -2

 خوبان شهر مجلهانتشار ماهانه  -3

 يداخل يد کاالهايتولت از يحما يدر راستا •

 هاه دانشکدهيريخسسه ؤمو  يمارستانيه بيريسسه خؤم -4

 ق:ياز طر ن برنامه جامع سالمتيتدوپروژه  -5

 يد بهشتيران و شهيتهران، ا ينشست سه دانشگاه علوم پزشک در خصوصبا وزارتخانه  يهماهنگ •

 يبا استاندار يهماهنگ •

 انيائيض بيمارستانو  خميني )ره( امام مجتمع بيمارستانيدر  HPH (Health Promoting Hospital)پروژه  -6

 در شهرستان چهاردانگه اسالمشهر يلوت کشوريپا صورتبه ECD (Early Childhood Development)پروژه  -7

 ربطانير ذيو سا يمعاونت بهداشت يبا همکارش نان سالم يهما يجلسات متعدد جهت برگزار يبرگزار -8

 يعدالت در سالمت در شهرستان ر شيستم پايلوت استقرار سيپروژه پا -9

ت أيا هاعضااي   علماي  رتباه مدر  ياجتمااع  ءارتقا ي، جهت نمره دهياز هر حوزه خدمت اجتماعيزان امتين مييق و تعين مصادييپروژه تب -10

 هاي علوم پزشويدانشگاه يعلم
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 دانشگاه یمقام معظم رهبر ینهاد نمايندگ

 

 

 فيوظا انجام به يعال آموزش مراکز و هادانشگاه همه در له معظم نظر ريز که است ينهاد ها،دانشگاه در يرهبر معظم مقام يندگينما نهاد

 .پردازديم اساسنامه در مطرح

 

 به اجرا، و يزيربرنامه از اعم دارند، ينيد -يفرهنگ يمحتوا که ييهاتيفعال به مربوط امور همه تيمسئول نهاد، يياجرا نامهنييآ اساس بر

 :از نداعبارت و شوديم اجرا دانشگاه تيريمد يهماهنگ با اهتيفعال نيا و بوده نهاد عهده

 

 هاتأيه و هانمازخانه در مساجد امور و جماعت نماز اقامه •

 ...(و هيفاطم اميا محرم، ماه رمضان، مبارک ماه) آگاه نيمبلغ و ونيروحان از دعوت •

 ...و يمذهب يهايسخنران و مراسم يبرگزار و يشرع احکام نييتب به مربوط امور •

 (...و يشياندهم و مناظره ،زگرديم پاسخ، و پرسش ،يسخنران نشست،) هاييگردهما يبرگزار •

 يمذهب موضوعات ژهيو يهنر و يادب يهابرنامه و يمذهب و يفرهنگ مسابقات يبرگزار •

 ...(و هيسجاد فهيصح ،البالغهنهج) ياسالم معارف و ينيد متون يآموزش يهاکالس يبرگزار •

 ينيد جزوات و اتينشر ارانتش و نيتدو •

 يمذهب يهايديس و کتابخانه تيتقو و جاديا •

 يحيتفر و يارتيز و يتيترب ،يآموزش ياردوها يبرگزار •

 (يامکاتبه و يحضور صورتبه... )و يخانوادگ ،ياخالق ،ينيد يهامشاوره انجام •

 ...(و قرآن با يشب ر،يتفس م،يمفاه قرائت، حفظ،) يقرآن يهابرنامه يبرگزار •

 منکر از ينه و معروفامربه فرهنگ نييتب •
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 1396در سال  ياسيو س يت فرهنگيريمد برگزارشده يهابرنامه نيعناو -7-9جدول 

 مخاطب يفراوان عنـوان بـرنامه

 9،400 180 (هاشهادتاد و ي)اع يمراسم مذهب يبرگزار

 4،200 160 اراتيه و زيادع يبرگزار

 1،300 65 ر قرآنيجلسات تفس يبرگزار

 300 15 هاپ در خوابگاهيپخش کل

 2،500 14 ت/مبلغياعزام شخص

 1،800 28 يخوانکتابو مسابقات  ير مطالعاتيس

 2،500 45 يستگاه صلواتيا

 4،500 14 محفل انس با قرآن

 1،300 25 لم و مستندياکران ف

 1،200 30 يحيو تفر يارتيز ياردوها

 1،800 12 معرفت يهاحلقه يبرگزار

 3،000 130 شگاهينما يبرگزار

 6،300 51 ز برد و ...(ياز خوابگاه، تجه يام، سرکشي)ارسال پ يفرهنگ يهار برنامهيسا

 40،100 769 جمع کل

 

 

 1396در سال  قرآن و عترت يمرکز فرهنگ برگزارشده يهابرنامه نيعناو -8-9جدول 

 مخاطب ينفراوا عنـوان بـرنامه

مارانيادت از بيطرح ع  3 145 

مراکز ين فعال فرهنگيکارگاه رابط  2 109 

ياخالق پرستار يهاکارگاه  5 280 

يخوانکتابمسابقات   9 3،900 

قرآن و عترت يو کتب يبخش شفاه ين جشنواره قرآنيستميب  2 690 

ميآموزش قرآن کر  22 850 

ر قرآنيکالس تفس  75 1405 

زبان دانشگاه تهران(يسالمت )وزارت بهداشت م ش قرآن ويهما  1 85 

ب دواريطب  205 1،400 

 3،360 32 ختم قرآن

تالوت( يکرسقرآن )محفل انس با   11 730 

شگاه تدبر در قرآنينما  4 300 

يسبک زندگ يهاکالس  23 670 

ياهدا بسته فرهنگ  5 210 

 14،134 399 جمع کل
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 1396واحد خواهران در سال  برگزارشده يهابرنامه نيعناو -9-9جدول 

 مخاطب يفراوان عنـوان بـرنامه

 1،000 25 خواهران يها( در خوابگاههاشهادتاد و ي)اع يمراسم مذهب يبرگزار

 1،600 150 دختران يهاخوابگاهارات در يه و زيادع يبرگزار

 400 30 مير قرآن کريختم و تفس يبرگزار

 100 7 ژه خواهرانيو يو مهارت يآموزش يهاکارگاه يبرگزار

 100 3 ژه خواهرانيو يحيو تفر يارتيز ياردوها

 600 6 يخوانکتابو مسابقات  ير مطالعاتيس

 250 15 ژه خواهرانيمعرفت و يهاحلقه

 200 10 و ...( يلم، مراسم افطاريل فيپخش و تحل) يفرهنگ يهاتير فعاليسا

 4،250 246 مع کلج

 

 

 

 1396استادان در سال  يشياندهمت يريمد برگزارشده يهابرنامه نيعناو -10-9جدول 

 مخاطب يفراوان عنـوان بـرنامه

 200 6 استادان ييافزادانش يهاکارگاه يبرگزار

 480 12 استادان يشياندجلسات هم يبرگزار

 110 1 شه استادانيافت انديض

 150 1 ستادان دانشگاه در روز استادل از ايمراسم تجل

 420 6 ژه استادانيو يجلسات سخنران يبرگزار

 - 2 ريتصو شگاه کتاب و تابلوينما يبرگزار

 - 4 ز و ...(يجوا يام، اهداي)ارسال پ يفرهنگ يهاتير فعاليسا

 1،360 32 جمع کل

 

 
 

 1396ن در سال يون و مبلغيت امور روحانيريمدتوسط  شدهانجام يهاتيفعال آمار -11-9جدول 

 مخاطب يفراوان عنـوان بـرنامه

 2،100 52 دانشگاه )روزانه( يو ادار ي، درمانينماز جماعت در مراکز آموزش يبرگزار

 - 4 مراکز تابعه يهانمازخانهز يتجه

 450 5 ائمه جماعات يکارگاه توانمندساز يبرگزار

 100 5 يو ادار يمراکز درمانم در ير قرآن کريان تفسيب

 2،000 70 يمذهب يهامناسبتاعزام مبلغ در 

 650 12 مسابقات و ...( يز، برگزاريجوا ي، اهدايفرد يهامشاوره) يفرهنگ يهاتيفعالر يسا

 5،300 148 جمع کل
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 1396پژوهش در سال  واحد آموزش و شدهانجام يهاتيآمار فعال -12-9جدول 

 مخاطب يفراوان عنـوان بـرنامه

 100 3 يآموزش يهاکارگاه يبرگزار

 30 1 ژه همکارانيو يآموزش يهادوره يبرگزار

 - 2 يو پژوهش يقاتي، تحقيمطالعات يهاانجام طرح

 400 2 فعال دانشگاه يهاان و گروهيدانشجو يبرا يآموزش يهاجيه جزوات و پکيته

 - 7 نهاد و ارائه گزارش آن يهاواحد يابيانجام ارز

 400 4 انيژه دانشجويو يمجاز يآموزش يهادوره يبرگزار

 200 2 ژه کارمندانيو يمجاز يآموزش يهادوره يبرگزار

 20 2 همکاران يه جزوات برايته

 1،150 23 جمع کل

 

 

 

 1396الملل در سال نيواحد ب شدهانجام يهاتيآمار فعال -13-9جدول 

 مخاطب يفراوان تيعنـوان فعال

 23 2 المللنيان بيژه دانشجويو يآموزش يهاکارگاه يبرگزار

 75 2 شه و ...(يافت انديالملل )ضنيان بيژه دانشجويدر قالب اردو و يآموزش يهادوره يبرگزار

 700 30 المللنيان بيدانشجو يبرا يمراسم مذهب يبرگزار

 90 2 المللنيان بيژه دانشجويو يحيفرو ت يارتيز ياردوها يبرگزار

 230 5 المللنيان بيژه دانشجويها و مراسم وحضور در جشنواره

 1،118 41 جمع کل

 

 

 

 1396در سال  يروابط عموم شدهانجام يهاتيآمار فعال -14-9جدول 

 مخاطب يفراوان تيعنـوان فعال

 - 63 يرساناطالعو  يبخش فضاسازدر  شدهدادهپوشش  يهاتعداد برنامه

 - 235 تعداد بنر )از اندازه کوچک تا بزرگ(

 - 4،700 تعداد پوستر

 - 103 (و عکسلم، صوت يها )فاز مراسم و برنامه شدهآماده ياچندرسانه يهاتعداد بسته

 121،409 534 و ...( مناثبته، سامانه ينهاد )خبر، عکس، اطالع يرسانگاه اطالعيپا يبرا شدههيته يمحتوا

 - 202 دانشگاه )خبر و عکس( يروابط عموم يرسانگاه اطالعيپا يبرا شدههيته يمحتوا

 121،409 5،837 جمع کل
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 یو مذهب یهنر، یفرهنگ یهاكانون
 

هران، فعال بودند. كانون فرهنگي، هنري و مذهبي دانشجويي با كسب مجوز از سوي دانشگاه علوم پزشوي ت 36، 1396تا پايان سال 

به  يکانون هنر 10كانون فرهنگي و  5كانون خيريه و  6كانون ادبي،  4كانون اجتماعي،  11ها بر اساس نوع فعاليت شامل تفويك کانون

 .بودشرح جدول زير 
 

 1396سال تا پايان تهران  يمجوز دانشگاه علوم پزشک يدارا يو مذهب يهنر، يفرهنگ يهاکانون فهرست -15-9جدول 

 تيموضوع فعال نام کانون فيرد
 سال

 اخذ مجوز

 

 تيموضوع فعال نام کانون فيرد
 سال

 اخذ مجوز
 

 1395 يادب باران 19  1389 (يينه نسخ داروين هزيه )تأميريخ قطره 1

 1395 يادب الفبا 20  1391 (يي)نقد دانشجو يفرهنگ هامون 2

 1395 يشينما ياهنره سوما 21  1392 يه عموميريخ فانوس 3

 1396 ياجتماع يرسانه پزشک 22  1392 يه عموميريخ ش مهريک 4

 1396 ياجتماع يآسمان آب 23  1393 ش(ي)نما يهنر مرغيس 5

 1396 (ي)عکاس يهنر لنز 24  1393 (ي)ادب يفرهنگ امرداد 6

 1396 يشينما يهنرها ققنوس 25  1394 ش(ي)نما يهنر نيدفت 7

 اريمهر 8
 هيريخ

 دهان و دندان( يهايمارينه بين هزيم)تأ
1387 

 

 سالمت نادر 26
 يريخ

 نادر( يهايماري)ب
1396  

 1396 هيريخ مهر 27  1393 يآموزش يفرهنگ احمرهالل 9

 1396 و ...( ي)نقاش يهنر رنگ هنر 28  1394 ياجتماع يفرهنگ روشنفکران جوان 10

 1396 ياصحنه ياجراها يهنر آرتو پروفن 29  1389 يادب کيژ 11

 1396 يمفاخر پزشک نايسابن 30  1395 ياجتماع يفرهنگ يااخالق حرفه 12

 1396 يب اجتماعيآس نيريراه ش 31  1394 (ي)مذهب يفرهنگ ب دواريطب 13

 1396 لم و عکسيف نگاه 32  1395 ياجتماع آدميبن 14

 1396 يادب شيرو 33  1395 يآموزش يفرهنگ فرهنگ سالمت 15

 1396 يجهاد ايمح 34  1395 يسازشنيميان يهنر يسازشنيميان 16

 1396 يجهاد تيهدا 35  1395 هيريخ ديباران ام 17

 1396 يرسانه خبر 43ساختمان  36  1395 لمينقد ف ياجتماع گريد ياز نگاه 18
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 یدانشجوي یهاانجمن
 

هاي مختلف در دانشگاه با كسب مجوز از دانشگاه علوم پزشوي تهران فعاليت وزهانجمن فعال دانشجويي در ح 22، 1396تا پايان سال 

 نفر عضو همکار دارند. 30 يال 10و حدود  ينفر عضو اصل 5ها انجمن يداشتند. تمام

 

 1396تا پايان سال تهران  يمجوز دانشگاه علوم پزشک يدارا دانشجويي يهاانجمن فهرست -16-9جدول 

 فيرد نام انجمن تيفعالحوزه  سيتاريخ تأس

 1 يشناسميرژ مختلف يهايماريبدر  يشناسميرژ 1393رماه يت

 2 يمنينقص ا يهايماريب يمنينقص ا يهايماريب نهيان در زميپژوهش به دانشجو وهيآموزش ش 1394 ماهبهمن

 3 يک پزشکيربات يدر پزشک ازيدنمور يکيربات ير ابزارهايو سا يجراح يو ساخت ابزارها يمطالعه و بررس 1393ماه آبان 

 يبخش ياز سوء رفتار با کودکان و آگاه يريشگيپ يبرا يياجرا، يفرهنگ، يعلم ييهاتيفعال 1394 مردادماه
 مقابله با سوء رفتار با کودکان

 
4 

 5 قلب و عروق نه قلب و عروقيدر زم يآموزش يپژوهش 1393آبان ماه 

 INRP 6 يارشتهانيم صورتبهکرد علوم اعصاب يوو پژوهش با ر آموزش 1385ورماه يشهر

 7 ياخالق پزشک يدر پزشک ياحرفهو رفتار  ياخالق پزشک 1391 مهرماه

 8 ت اقتصاد سالمتيريمد يو اقتصاد يتيريو ارتقاء سطح علوم مد ييآشنا 1388 مهرماه

 هجامع يسطح سالمت عموم يارتقا باهدفان يمشارکت دانشجو 1391 ماهبهشتيارد
 رانيا يان پزشکيدانشجو

 
9 

 10 يشگاهيعلوم آزما يشگاهيمرتبط با علوم آزما يپژوهش يعلم يهاتيفعال 1389 مهرماه

 11 يمونولوژينوروا Immunological aspect of neurological disorders, neurology,neuroscience 1394 ورماهيشهر

 12 بر سالمت مؤثر يعوامل اجتماع در سالمت عدالتبر اصل  ديتأکبر سالمت و با  مؤثر يطه عوامل اجتماعينوآورانه در ح يهاتيفعال 1395 ماهبهشتيارد

 13 تايه Health information technology association 1395آبان ماه 

 14 يقانون يدندانپزشک يقانون يدندانپزشک طهيح 1395 مردادماه

 15 يجراح يهاستيتکنولوژ اتاق عمل ان رشتهين دانشجويو بالر آموزش د يارتقا سطح علم 1392 آذرماه

 HIP 16 ياجتماع يشناسروان يهاپژوهشحاصل از  يهانشيبارائه  1395آبان ماه 

 17 يپزشک يوتکنولوژيب انيدانشجو يتوانمندسازو  يکرد کارگروهيبا رو يوتکنولوژيو پژوهش در حوزه ب آموزش 1395 ماهبهشتيارد

 18 يسنت يطب و داروساز يسنت يطب و داروساز 1395 آذرماه

 19 مدئو طه طبير در حيد محتوا در قالب صوت و تصويتول 1395 ماهيد

 20 يفلسفه پزشک در حوزه سالمت يو فلسف ينظر يمبان يبررس 1395 ماهيد

 21 کومديليس ينيکارآفرو  وکارکسب 1395 اسفندماه

 22 ييمواد غذا يمنيبهداشت و ا اغذ يمنيبهداشت و ا 1395 اسفندماه
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 یشيآزاداند یهایكرس

 

 1396برگزارشده در طول سال  يشيهاي آزاداندمشخصات کرسي -17-9جدول 

 کنندهشرکت يأت علميه يتعداد اعضا کنندهان شرکتيتعداد دانشجو تعداد يشيآزاداند ينوع کرس

 15 250 1 نقد و نظر

 15 250 1 پرسش و پاسخ به شبهات
 

 
 

 یبرنامه دانشجويو فوق یفرهنگ یهافعالیت
 

 

 1396هاي منتشرشده دانشجويي در سال نامهتعداد نشريات و ويژه -18-9جدول 

 تعداد عنوان

 17 نشريات علمي فرهنگي

 28 صادرشدهمجوز 

 86 منتشرشدهشماره نشريات 

 3 جلسات کميته ناظر بر نشريات

 
 1396برگزارشده در سال  فرهنگي هايکارگاه -19-9جدول 

 دورهتعداد  عنوان کارگاه فيرد

 1 يعکاس يآموزش 1

 10 انس با قرآن()تدبر در قرآن  2

 1 استجابت دعا 3

 2 (يو سبدباف يدوزچرمهنر )آموزش  4

 3 (شرفتهيو پ يمقدمات) يآموزش اجرا و سخنور 5

 3 رشد از منظر قرآن يهادوره 6

 1 (يااد رسانهسو) ياجتماع يهابيآس 7

 1 يآموزش نقاش 8

 1 يسيخبرنو 9
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 1396فرهنگي برگزارشده در سال  هايبرنامه -20-9جدول 

 برگزارشده يفرهنگ يهابرنامه فيرد
تعداد 

 برنامه
 برگزارشده يفرهنگ يهابرنامه فيرد 

تعداد 

 برنامه

 1 انشاهزلزله کرم يبرا ينقد يهاکمک يآورجمع 27  8 يخوانکتابحلقه  1

 3 لميف ياکران عموم 28  1 افتيشگاه بازيد از نمايبازد 2

 1 عصريجشن آغاز امامت حضرت ول 29  2 ت پسمانديريافت و مديشرکت در کارگاه باز 3

 يع تراکت با موضوع قرآنيتوز 30  3 هاکانون يمرکز يانتخابات شورا 4
1000 

 نسخه

 1 يتست اجرا و سخنور 31  8 هيريبازارچه خ 5

 3 يمذهب يع بروشور فرهنگيتوز 32  31 لميحلقه نقد ف 6

 10 هاکانون يريعضوگ 33  1 انيدانشجو يشگاه آثار هنرينما 7

 3 يگريآزمودن باز 34  2 ينشست ادب 8

 15 هاران کانونيدب يشياندهم 35  2 ها عنوانکانون يجهاد ياردو 9

10 
د کانون يجد ياعضا انتقال تجربه به)نهال مهر  يدوره آموزش

 ش مهر(يک
 2 هاکانون يمجمع عموم 36  1

 2 هاشرکت در نشست کانون 37  1 (ع بروشوريو توز يماريب ين سل )معرفيکمپ 11

 1 تگريدر پارک چ يمراسم روز درختکار 38  5 هياول يهاکمک يهاکالس 12

 39  1 ييشعر عاشورافراخوان شب 13
کانون )قلب و عروق  يهايماريسک بيو ر يطرح غربالگر

 احمر(هالل
2 

 1 در پارک ملت )سالمت و هنر( يعکاس 40  2 مسابقه مشاعره 14

 1 اتين نه به دخانيکمپ 41  بسته 130 ازمندانيبه ن ييغذا يهاع بستهيتوز 15

 1 ياستند آپ کمد 42  1 هيعروض و قاف يدوره آموزش 16

 شنيميلم انيه فيرياکران خ 43  10 يليجشن آغاز سال تحص 17
1 (500 

 نفر(

 1 بخشن دستان نجاتيکمپ 44  2 و ... يمار سرطانيمالقات کودکان ب 18

 4 ييجشن دانشجو 45  روزه 5 تيش مهدويت از همايحما 19

 2 کارگاه فتوشاپ يبرگزار 46  جلسه 5 يحلقه شعرخوان 20

 2 در از استايمراسم تقد 47  1 ه کودکانيخشونت عل يسخنران 21

 1 يش والدت موال عليهما 48  1 يشناساهيد از باغ گيبازد 22

 3 هاتوسط کانون يجاد کانال تلگراميا 49  1 د از خانه سالمندانيبازد 23

 2 هاکانون يت فرهنگيفعال يشگاه معرفينما 50  1 يشگاه قرانينما 24

 402 مرغيس يمللالنيدر جشنواره ب يادب يثبت اثر هنر 51  1 لدايمراسم شب  25

     نفر 50 ياديبن يهانمونه سلول ياهدا 26
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 یو كار دانشجوي یتسهیالت رفاه، اعتبارات

 

 

شده است. در طول سال ان در نظر گرفتهياستفاده دانشجو يبرا يگوناگون يهانه و واميهزان، کمکيدانشجو يمال يهايجهت کاهش نگران

نفر  734شده است. ان انجامير به دانشجويمطابق جدول ز يالت رفاهيال وام و تسهير 42،537،847،665بلغ ن اعتبار و پرداخت مي، تأم1396

 اند.افت نمودهيال درير 934،371،000برابر  ييژه کار دانشجويز اعتبارات ويدانشجو ن

 

 
 1395 -96هاي تسهيالت دانشجويي سال تحصيلي کل پرداخت -21-9جدول 

 نوع وام تعداد (ريال)مبلغ 

 عادي 357 2،171،375،000

 وام ضروري
 دو برابر 5 50،000،000

 سه برابر 39 567،000،000

 عتبات 31 217،000،000

 عادي 3453 16،819،750،000
 وام تحصيلي

 سه برابر 28 408،600،000

 وام مسکن عادي 95 527،850،000

 تکميلي 25 1،652،083،333

 عادي 100 9،489،583،332 وديعه مسکن

 نخبگان 17 4،250،000،000

 روزانه 44 1،027،800،000

 شبانه 8 151،000،000 وام شهريه

 المللنيب 93 4،061،000،000

 کار دانشجويي ماهه 12 734 934،371،000

 بيمه حوادث سالهکي 14029 210،435،000

 جمع کل 19058 42،537،847،665
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 شت و درمان دانشجويانبهدا
 

الورود )غربالگري پزشوي دانشجويان( باهدف شناسايي دانشجويان برگزاري طرح سنجش سالمت و معاينه پزشوي همه دانشجويان جديد

هاي ويژه و در اختيار قرار دادن اموانات درماني مناسب تا بهبودي كامل بخش ديگري از خدماتي است كه توسط نيازمند به مراقبت

 گردد.نشگاه به دانشجويان ارائه ميدا

 

 1396 - 97کنندگان در طرح غربالگري پزشکي در سال تحصيلي تعداد شرکت -22-9جدول 

 تعداد دانشجويان دختر تعداد دانشجويان پسر مجموع

1068 421 647 

 

 

 1396نامه جهت دريافت خدمات درماني به دانشجويان طي سال يارائه معرف -23-9جدول 

 شده توسط مرکزيد کل معرفتعدا

 پزشکيدندان هامارستانيو ب يدرمانيمراکز بهداشت

1986 421 

 

 

 1396و اماکن دانشجويي توسط بهداشت محيط مواد خوراکي و مصرفي طي سال  هاخوابگاهتعداد بازديدهاي صورت گرفته از  -24-9جدول 

 تعداد بازديدها

 مجموع دانشجويي پسران اماکنو  هاخوابگاه و اماکن دانشجويي دختران هاخوابگاه

196 229 425 
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 مركز بهداشت و درمان دانشجويان یهافعالیت
 

اعزام ، يتزريقات، پانسمان و سرم تراپ، پزشوي سرپايي مانندي خدماتدر و  هاي كوي دانشگاه مستقرشدهاين مركز در مجتمع خوابگاه

 بيمار در صورت لزوم دانشجويان حضور بر بالينو انجام واكسيناسيون ، ز داروارائه اولين ُد(، ت لزومدر صور)به بيمارستان دانشجويان بيمار 

هاي كوي دانشگاه به شرح در درمانگاه واقع در مجتمع خوابگاه 1396شده طي سال ها و خدمات ارائهشود. اهم فعاليتدر اين مركز ارائه مي

 جدول زير است.

 
 1396هاي مرکز بهداشت و درمان دانشجويان طي سال تاهم فعالي -25-9جدول 

 تعداد فعاليت

 398 واکسيناسيون )نفر(

 249 بازديد بهداشتي از اماکن دانشجويي

 3200 اندبيماراني که از خدمات درمانگاه کوي استفاده نموده

 32 اندشدهاعزامبيماراني که از درمانگاه به بيمارستان 

 1986 ها مراکز درماني تشخيصي و غيرهرستانموارد ارجاعي به بيما

 421 پزشکيموارد ارجاعي دندان

 727 در کميسيون پزشکي دانشجويان شدهمطرحهاي پرونده

 243 شدهليتشکن ير اسکريغ يهاپرونده
 

 

 1396ي سال ها طهاي براي دانشجويان دانشگاه توسط واحد مبارزه با بيماريارائه خدمات واکسيناسيون -26-9جدول 

 واکسيناسيون

 مجموع کزاز هپاتيت

355 43 398 
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 نایسابن یجشنواره دانشجوي نیچهارم
 

سيناي دانشوده پزشوي برگزار شاد،  زمان با روز دانشجو در تاالر ابنهم 1396آذر  16كه نا يسدانشجويي ابناز جشنواره  ن دورهيچهارمدر 

داده شادند كاه   در اين دوره از جشنواره شركت دانشجوي مرد(  201دانشجوي زن و  230)نفر  431 اثر به دبيرخانه ارسال و 439درمجموع 

 عنوان برگزيده انتخاب شدند.گانه به 8هاي نفر به شرح جدول زير در بخش 48از اين تعداد 

 
 1396شگاه طي سال نا در دانيسکنندگان و برگزيدگان نهايي سومين جشنواره دانشجويي ابنتعداد شرکت -27-9جدول 

 موضوع

 محور جشنواره

 پژوهش آموزش
 ت خدماتيفيک

 سالمت
 جمع کل جامع يورزش قرآن و عترت ياجتماع يهنر

 614 43 42 12 61 35 30 138 253 کنندگانتعداد شرکت

 48 1 6 2 5 5 4 12 13 تعداد برگزيدگان
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 گانآموختارتباط با دانش
 ر بوده است:يشرح ز به 1396دانشگاه در سال دفتر ارتباط با دانش آموختگان  يهاتياهم فعال

 تأسيس دفتر ارتباط با دانش آموختگان در شعبه بوداپست كشور مجارستان •

تاد اساا ير از دکتاار معتماادينفاار از دانااش آموختگااان اسااتان مازناادران، تقااد   5ر از يبرنامااه )تقااد 5ر: يمراساام تقااد يبرگاازار •

ک يپالساات يشکسااوت جراحاا يپااور اسااتاد پ ير از دکتاار عابااد يره( تاااالر امااام، تقااد امااام )مارسااتان يب يشکسااوت ارتوپااد يپ

، يتئاااتر سااازمان مرکااز  يدر سااالن آمفاا يادگان تعهااد حرفااهياااز برگز نفاار 5ر از يره( در تاااالر امااام، تقااد امااام )مارسااتان يب

 (يدانشکده پزشک نايسابنتاالر نانو در  يت در حوزه فناورير از دکتر رضايتقد

 (يبخشتوان، ي، دندانپزشکيپزشک هاي)دانشکده مراسم 3ها: ان دانشکدهيدانشجو يليالتحصفارغجشن  يبرگزار •

 شامل: مراسم 1آموختگان: دانشکپارچه يجشن  يبرگزار

 نفر 1300کننده: شرکتتعداد دانش آموختگان  •

 نفر 3800کننده: شرکتهمانان يتعداد م •

 نفر 150کننده: شرکتعداد استادان ت •

 نفر 14ده: يبرگزر از استادان يتقد •

 نفر 35آموختگان برتر: دانشر از يتقد •

 عدد 1300آموختگان: دانشه به ير و هدياهداء لوح تقد •

 کشور( مورد خارج 1مورد داخل کشور و  17مورد ) 18گذشته:  يهاسالآموختگان دانش ييگردهما يبرگزار •

 مصاحبه 66و استادان: شکسوت يآموختگان پانشمصاحبه با د •

 قهيدق 100:يمل يهارسانهنامه استادان از يپخش زندگ •

 قهيدق 50ها: دفتر از رسانه يهاتياز فعال يريپخش گزارش تصو •

 عدد 123آموختگان: دانش يهاه خبر از برنامهيته •

 ريومجموعه تصا 103آموختگان: دانش يهابرنامهاز  يريه گزارش تصويته •

 عدد 40جهت مراسم:  شدههيتهپ يکل •

 شگاهينما 1شگاه: ينما ييبرپا •

اد يااتوسااط بن يادگان تعهااد حرفااهياار از برگزيمااورد )جشاانواره تقااد کياا شااامل: يداخلاا يهااانارها و کنگاارهيساام يبرگاازار •

 (يدر علوم پزشک ياآموزش تعهد حرفه ينار سراسريهمزمان با سم ياستاد دکتر بهادر يفرهنگ يعلم

 نفر 35:يها و برنامه علمگذشته در جشنواره يهاآموختگان سالتوسط دانشافت لوح و نشان يدر •

 مورد 1300د: يآموختگان جداطالعات دانش يآورجمع •

آموختگاااان، کاااانون  دفتااار داناااش  ييشاااعبه اروپاااا ) تيساااا 3آموختگاااان: ت کاااانون داناااش يل سااااياااو تحو يطراحااا •

 (75 يتگان ورودآموخ، کانون دانش51 يآموختگان وروددانش

 مورد( 1الن: يالتحصادنامه فارغيمورد،  6آموختگان: نامه ارمغان دانشژهيعنوان، و 1مورد )کتاب:  8ات: يچاپ نشر •
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 دانشجويان یانضباط یشورا
اين تعداد  يدنظر بوده است.تجدمورد  61حوم بدوي و  88ي دانشجويان دانشگاه، انضباط، توسط شوراي 1396تعداد احوام صادره در سال 

 بوده است. يدنظرتجد 9حوم بدوي و  23، 1395در سال 
 1396در طول سال  يانضباط يشورا شدهمطرح يهاتعداد جلسات تعداد پرونده -28-9جدول 

 جلسات بدوي جلسات تجديدنظر

 تعداد جلسه هاي مطروحهتعداد پرونده تعداد جلسه هاي مطروحهتعداد پرونده

61 2 88 4 
 

 يانضباط يشورا يصالح از سويمراجع ذ يهابه استعالم ييپاسخگو -29-9جدول 

 عنوان تعداد

 صالح داخل دانشگاههاي مراجع ذيپاسخگويي به استعالم 1611

 صالح خارج دانشگاههاي مراجع ذيپاسخگويي به استعالم 146

 مجموع 1757
 

 1396ي در طول سال انضباط يشورا يشده از سوهرفتيان پذياخذ تعهد از دانشجو -30-9جدول 

 مقطع تحصيلي تعداد

 کارشناسي ارشد 18

9 PH.D 

 تخصص 13

 مجموع 40
 

 1396در طول سال ها ک دانشکدهيبه تفک يانضباط يل با شورايالتحصان فارغيحساب دانشجوهيتسو تعداد -31-9جدول 

 پزشکي دندانپزشکي بهداشت پيراپزشکي داروسازي رستاري و ماماييپ بخشيتوان تغذيه ساير مجموع

1920 23 37 158 138 23 182 336 147 876 

 

 انيدانشجو ينامه انضباطوهينامه و شنييبا آ ييدالورود جهت آشنايان جديدانشجو آموزشي يهاکارگاه يبرگزار -32-9جدول 

 رديف نام دانشکده ريتاريخ برگزا کننده در کارگاهتعداد نفرات شرکت

 1 دندانپزشکي 17/7/96 69

 2 علوم تغذيه 5/12/96 19

 3 بخشيتوان 8/12/96 79

 4 پرستاري و مامايي 9/12/96 108

 5 هاي نوينفناوري 12/12/96 15

 6 پيراپزشکي 15/12/96 123

 7 بهداشت 16/12/96 35

 8 پزشکي 16/12/96 95

 مجموع 543
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 یدانشجوي یرفاه حوزه -ب

 

 

دانشگاه از مجموعه خدمات و  يأت علميهاي فرهنگي ورزشي دانشجويان، كاركنان و اعضاي هايجاد محيط مناسب براي انجام فعاليت

و ها شود. در اين بخش، گزارشي از اسوان و خدمات خوابگاهي، زيرساختمعاونت دانشجويي انجام مي هايي است كه در حوزهفعاليت

 اماكن ورزشي و ساير اموانات و خدمات دانشگاه در اين حوزه معرفي خواهد شد.

 
 

 یاسكان و خدمات خوابگاه
 

نفر،  1655خوابگاه ويژه پسران با ظرفيت  14، شامل تحت مديريت حوزه معاونت دانشجويي خوابگاه دانشجويي 23، دانشگاه 1396در سال 

خانواده، در اختيار  64مجموعه خوابگاه براي متأهلين با ظرفيت پذيرش و اسوان  1نفر و  2068خوابگاه اختصاصي دختران با ظرفيت  8

صورت هاي دانشگاه علوم پزشوي ايران( بهخوابگاه )از خوابگاه 1خوابگاه تحت مالويت دانشگاه بوده و  22داشته است كه از اين تعداد 

 موقت در اختيار دانشجويان دانشگاه قرار داشت.

نفر  3723خوابگاه ويژه دانشجويان دختر و پسر درمجموع ظرفيت اسوان  22. استمترمربع  52723هاي دانشجويي بناي خوابگاهكل زير

بودند و  شدهنفر دانشجو اسوان داده 4خوابگاهي طور متوسط در هر اتاق اند. بر اين اساس بهاتاق دانشجويي داشته 1018دانشجو را در 

 مترمربع بوده است. )با توجه به ظرفيت خوابگاه( 34/13ها، ار دانشجويان خوابگاهسرانه متراژ در اختي

، به همه دانشجويان متقاضي استفاده از خدمات خوابگاهي كه شرايط الزم را دارا بودند، خوابگاه تعلق گرفت. در اين 1396در طول سال 

نفر از متقاضيان  70ها مشمول استفاده از خوابگاه متأهلين بودند. )نفر از آن 55نفر متقاضي استفاده از خوابگاه متأهلين بودند كه  125سال 

 شرايط استفاده از خوابگاه را نداشتند(.

 
 1396 در سالهاي دانشگاه علوم پزشکي وضعيت خوابگاه -33-9جدول 

 تعداد نوع کاربري
 ظرفيت

 )نفر/خانوار(
 تعداد اتاق

 مساحت زمين

 )مترمربع(

 مفيد يربنايز

 رمربع()مت

 سرانه متراژ در اختيار

 )مترمربع(

 31/13 22024 6199 524 1655 14 خوابگاه پسران

 37/13 27654 7319 494 2068 8 خوابگاه دختران

 34/13 49678 13518 1018 3723 22 جمع خوابگاه مجردي

 6/47 3045 10000 64 64 1 خوابگاه متأهلين

 - 52723 23518 1082 3787 23 مجموع
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 1396ميزان پوشش خوابگاهي دانشگاه در سال  -34-9جدول 

 نوع کاربري
 تعداد متقاضيان

 استفاده از خوابگاه )نفر(

 تعداد ساکنين

 )نفر(

 تعداد دانشجويان متقاضي

 بدون خوابگاه )نفر(

 ميزان پوشش

 )درصد(

 100 - 1439 1439 خوابگاه پسران

 100 - 1655 1655 خوابگاه دختران

 44 70 55 125 خوابگاه متأهلين

 - 70 3149 3219 مجموع

 
 

 اسكان دانشجويان پسر
 

مترمربع بوده است. بر اين اساس سرانه متراژ در  22024و  6199خوابگاه ويژه دانشجويان پسر به ترتيب  14مساحت زمين و كل زيربناي 

 4طور متوسط در هر اتاق اند كه بهاتاق داشته 524هاي ويژه دانشجويان پسر . خوابگاهاست مترمربع 31/13نشجويان پسر، اختيار براي دا

 اند.شدهدانشجو اسوان داده
 1396هاي پسران دانشگاه در سال فهرست و مشخصات خوابگاه -35-9جدول 

 نام خوابگاه رديف
 ظرفيت

 )نفر(

 تعداد ساکنين

 )نفر(

 متراژ در اختيارسرانه 

 )مترمربع(

 سال شروع

 يبرداربهره

 مساحت )مترمربع(

 ربنايکل ز مساحت زمين

 1500 300 1367 89/13 96 108 1بوستان  1

 3000 600 1367 42/14 194 208 2بوستان  2

 1241 436 1346 13/9 122 136 3بوستان  3

 1038 346 1346 04/11 61 94 4بوستان  4

 2040 780 1346 22/12 152 167 5بوستان  5

 1875 540 1386 56/18 91 101 8بوستان  6

 1960 800 1379 21/20 92 97 بوستان قدس 7

 2410 413 1386 87/14 138 162 وصال 8

 3086 621 1390 30/13 206 232 سميه 9

 1478 410 1381 40/15 87 96 1انقالب  10

 494 234 1385 50/9 24 52 2انقالب  11

 354 229 1386 85/8 37 40 4انقالب  12

 770 242 1386 63/9 74 80 5انقالب  13

 778 248 1386 49/9 65 82 6انقالب  14

 22024 6199 - 31/13 1439 1655 مجموع
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 1396 السهاي ويژه دانشجويان پسر طي امکانات و تجهيزات خوابگاه -36 -9جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد

 طبقات

 تعداد آسانسور

 اتاق

 تعداد

 خطوط تلفن

 بوفه وآمدسرويس رفت سالن ورزشي نمازخانه برق اضطراري

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

  *  *  *  * *  مرکزي 63 *  5 1بوستان 

  *  *  *  * *  مرکزي 112 *  4 2بوستان 

  *  *  *  * *  مرکزي 37 *  3 3بوستان 

  *  *  *  * *  مرکزي 34 *  3 4بوستان 

  *  *  *  * *  مرکزي 43 *  3 5بوستان 

 *  *   *  * *  3 33  * 5 قدس

 *  *   *  * *  مرکزي 16 *  5 2انقالب 

 *  *   *  * *  3 30 *  5 8بوستان 

 *  *   *  * *  مرکزي 40  * 6 وصال

 *   * *   * *  5 30  * 7 سميه

 *  *  *   * *  1 24 *  3 1انقالب 

 *  *  *  *  *  ندارد 12 *  4 4انقالب 

 *  *  *   * *  ندارد 30  * 5 5انقالب 

 *  *  *   * *  1 20  * 5 6انقالب 
 

 

 1396ن پسر طي سال هاي ويژه دانشجوياامکانات و تجهيزات خوابگاه -36 -9جدول ادامه 

 نام خوابگاه
 تعداد مرکز مشاوره واحدهاي درماني

 پزشک درمانگاه

 تعداد

 کامپيوتر فعال

 دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

  *  * 1بوستان 

1 

0 *  

  * 0  *  * 2بوستان 

  * 0  *  * 3بوستان 

  * 0  *  * 4بوستان 

  * 1  *  * 5بوستان 

  * 2 0 *  *  بوستان قدس

  * 1 0 *  *  2انقالب بوستان 

  * 1 .  * *  8بوستان 

  * 1 0 *  *  وصال

  * 6 0  * *  سميه

  * 0 0 *  *  1انقالب 

  * 0 0 *  *  4انقالب 

  * 0 0 *  *  5انقالب 

  * 1 0 *  *  6انقالب 
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 اسكان دانشجويان دختر

 

هاي ويژه دختران به ترتيب ابگاه در اختيار دانشجويان دختر قرارگرفته است. مساحت زمين و كل زيربناي خوابگاهخو 8، 1396طي سال 

طور متوسط در هر اتاق، به 494نفر با تعداد  2068هاي دانشجويان دختر يعني مترمربع بوده است. با توجه به ظرفيت خوابگاه 27654و  7319

مترمربع بوده است كه تقريبًا مشابه سرانه  37/13اند. سرانه متراژ در اختيار براي دانشجويان دختر افتهيفر اسکانن 5اتاق دانشجويي نزديك به 

 مترمربع بود. 30/13دانشجويان پسر با ميزان 

 
 1396فهرست و مشخصات خوابگاهي دانشجويي ويژه دانشجويان دختر دانشگاه در سال  -37-9جدول 

 نام خوابگاه رديف
 تظرفي

 )نفر(

 تعداد ساکنين

 )نفر(

 سرانه متراژ در اختيار

 )مترمربع(

 سال شروع

 يبرداربهره

 مساحت )مترمربع(

 ربنايکل ز مساحت زمين

 5275 1055 1377 32/13 293 396 1گلستان  1

 5435 1530 1376 21/12 362 445 2گلستان  2

 5140 1285 1346 06/16 254 320 3گلستان  3

 2895 1185 1353 65/15 141 185 4 گلستان 4

 2476 954 1385 07/14 149 176 نسترن 5

 2807 663 1390 88/12 182 218 دمشق 6

 995 125 1380 99/11 80 83 آذر 16 7

 2631 522 1390 74/10 194 245 حافظيه 8

 27654 7319 - 37/13 1655 2068 مجموع

 

 

 1396دانشجويي ويژه دانشجويان زن دانشگاه در سال  يهاامکانات و تجهيزات خوابگاه -38-9جدول 

 تعداد طبقات نام خوابگاه
 تعداد آسانسور

 اتاق

 تعداد

 خطوط

 تلفن

 سالن ورزشي نمازخانه برق اضطراري
 سرويس

 وآمدرفت
 بوفه

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

  *  *  *  * *  3 104 *  4 1گلستان 

  *  *  *  * *  3 113 *  4 2گلستان 

  *  *  *  * *  3 84 *  4 3گلستان 

  *  *  *  * *  3 61 *  3 4گلستان 

 *   *  *  * *  3 45  * 5 نسترن

 *  *   *  * *  5 29  * 7 دمشق

 *  *   *  * *  5 13  * 10 آذر 16

 *  *   *  * *  3 45  * 7 حافظيه
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 1396امکانات و تجهيزات دانشجويي ويژه دانشجويان زن دانشگاه در سال - 38-9جدول ادامه 

 نام خوابگاه
 تعداد

 کامپيوتر فعال

 تعداد

 پزشک درمانگاه

 رهمرکز مشاو واحدهاي درماني نوع دسترسي به اينترنت دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ندارد دارد ميسيب فيبر ندارد دارد

 1 1گلستان 

1 

*  *  *  *  

  *  *  *  * 1 2گلستان 

  *  *  *  * 1 3گلستان 

  *  *  *  * 1 4گلستان 

 *  *  *   * - 10 نسترن

  * *  *   * - 5 دمشق

     *   * - 4 آذر 16

 *  *  *   * - 5 حافظيه

 
 نشجويان متأهلاسكان دا 

 

واحد مسووني در اختيار دانشجويان متأهل قرارگرفته است.  64واحده درمجموع با تعداد  32بلوك  2منظور اسوان دانشجويان متأهل، به

 مشخصات و اموانات اين خوابگاه به شرح زير است.

 
 1396سال نام و نشاني خوابگاه دانشجويي ويژه دانشجويان متأهلين دانشگاه در  -39-9جدول 

 نام خوابگاه
 ظرفيت

 به خانوار

 سال شروع

 يبرداربهره

 مساحت )مترمربع(

 کل زيربنا مساحت زمين

 3045 10000 1360 64 گل بوستان

 
 1396امکانات و تجهيزات خوابگاه ويژه متأهلين دانشگاه در سال  -40-9جدول 

 نام خوابگاه
تعداد 

 طبقات

 آسانسور
 تعداد واحد

 تعداد

خطوط 

 لفنت

برق 

 اضطراري
 سالن ورزشي نمازخانه

 سرويس

 وآمدرفت
 بوفه

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

 *  4 گل بوستان
 32بلوک  2

 واحده
4  * *  *  *  *  

 
 1396امکانات و تجهيزات خوابگاه ويژه متأهلين دانشگاه در سال  -40-9جدول ادامه 

 م خوابگاهنا
 تعداد

 کامپيوتر فعال

 تعداد

 پزشک درمانگاه

 مرکز مشاوره واحد درماني دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

 *  *  *  - 1 گل بوستان
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 المللاسكان دانشجويان پرديس بین

 

براي اسکان دانشجويان شاغل به نفر  686و ظرفيت  مترمربع 12422با مجموع مساحت اختصاصي مجموعه خوابگاهي  7 ،1396در سال 

ها داراي دسترسي به اينترنت، مجهز به آسانسور، همه اين خوابگاه گرفته است.الملل دانشگاه مورد استفاده قرار ميتحصيل در پرديس بين

 و داراي سالن ورزشي هستند.سرويس نمازخانه و عبادتگاه، اتاق اورژانس، كتابخانه و سالن مطالعه، سايت كامپيوتر، سلف

 
 1396دانشگاه در سال  المللپرديس بينفهرست و مشخصات خوابگاهي دانشجويي ويژه دانشجويان  -41-9جدول 

 گروه هدف نام خوابگاه رديف
 سال شروع

 برداريبهره

 ها )مترمربع(مساحت محوطه

 عمومي

 )مشاعات(

 اختصاصي

 )قابل سکونت(
 کل

 19755 5686 14069 1387 دختر و پسر دانشجويان سارا 1

 2517 1440 1077 1390 غيرايراني دختر دانشجويان نرگس 2

 2300 1520 780 1391 غيرايراني پسر دانشجويان دوستحجت شهيد 3

 1900 1200 700 1394 دانشجويان غيرايراني پسر ميرزاي شيرازي 4

 1340 960 380 1395 دانشجويان غيرايراني پسر رازي 5

 2085 1275 810 1395 دانشجويان غيرايراني دختر کوثر 6

 909 341 568 1396 دختر يرانير ايان غيدانشجو اسي 7

 30806 12422 18384 مجموع
 

 
 1396الملل در سال هاي خوابگاهي پرديس بينمشخصات کلي مجموعه -42-9جدول 

ف
ردي

 
 م خوابگاهنا

 تعداد

 طبقات

 تعداد

 واحد کل

 تعداد واحد

 برداريدر حال بهره

 مساحت مسکوني

 (مترمربع)

 ظرفيت نهايي

 (نفر)

 سرانه مسکوني

 (مترمربع)

 ساکنين

 خوابگاه

 کامپيوتر

 فعال

 1 140 9/27 204 5686 33 52 17 (بلوک 2در )سارا  1

 5 77 5/18 78 1440 15 15 5 نرگس 2

 19 69 7/21 70 1520 19 19 5 ستدوشهيد حجت 3

 15 100 0/12 100 1200 10 10 5 ميرزاي شيرازي 4

 5 63 0/12 80 960 9 12 6 رازي 5

 11 120 6/10 120 1275 15 15 5 کوثر 6

 5 23 0/10 34 341 2 4 2 اسي 7

 61 592 1/18 686 12422 103 127 مجموع
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 یخوابگاه یهاكتابخانه
 
 

ايجاد و در اختيار دانشجويان  تحت سرپرستي معاونت دانشجويي، هاي دانشجوييكتابخانه )مخزن و سالن مطالعه( در برخي خوابگاه 8

هاي جلد كتاب فارسي و التين مشتمل بر آخرين مراجع رشته 42000بر بالغ، 1396مند قرارگرفته است. بر اساس اطالعات پايان سال عالقه

طور اند و بههاي دانشجويي بودهنفر عضو كتابخانه 995ها در دسترس دانشجويان قرارگرفته است. مختلف علوم پزشوي در اين كتابخانه

هاي دانشجويي در كليه ساعات اند. سالن مطالعه كتابخانهمند بودهها بهرهنفر دانشجو از اموانات اين كتابخانه 300ميانگين در هرروز 

 توانستند از اموانات موجود استفاده نمايند.روز باز بوده و دانشجويان ميشبانه

 

 
 1396هاي دانشجويي در پايان سال هاي موجود در خوابگاهامکانات و عملکرد کتابخانه، فهرست -43-9جدول 

 تعداد

 کارکنان

 ن مراجعينميانگي

 ()در روز

 ميانگين منابع امانتي

 (در روز)

 تعداد

 اعضاء

 تعداد

 ميز مطالعه

 تعداد

 صندلي مطالعه

 تعداد

 هاکتاب

 مساحت مخزن

 )مترمربع(

 هايمساحت سالن

 مطالعه

 )مترمربع(

 نام کتابخانه

 کوي پسران 450 71 11000 130 80 295 43 85 3

 دختران کوي 437 50 10000 150 98 285 35 75 3

 متأهلين 70 100 5400 58 38 80 12 30 1

 بوستان قدس 25 42 4400 41 27 105 14 30 2

 سميه 100 30 2900 80 41 50 12 20 1

 دمشق 80 20 2400 58 29 55 11 20 1

 بوستان انقالب 33 18 2500 77 47 65 11 25 1

 حافظيه 100 30 3400 80 34 60 9 15 1

 مجموع 1295 361 42000 674 394 995 147 300 13
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 اياب و ذهاب دانشجويان
به  بگاههاي اياب و ذهاب دانشجويان از خواريزي، برقراري و نظارت بر اجراي سرويسواحد اياب و ذهاب دانشجويي در امر برنامه

 و برخي مراكز ديگر، فعاليت دارد. دانشوده، بيمارستان
 

 1395-96ها و مراکز درماني دانشگاه طي سال تحصيلي بيمارستان، هابه دانشکده هاخوابگاههاي رفت از تعداد سرويس -44-9جدول 

 مقصد رديف

 خوابگاه
 جمع کل

 هاسرويس
 مجتمع

 هاي کويخوابگاه
 متأهلين شيالت نسترن سميه

 2660 570 0 190 190 1710 بهداشت و طب سنتي(، داروسازي، هاي پزشکينا )دانشکدهيپرديس پور س 1

 570 0 0 0 0 570 و بيمارستان اميراعلم يبخشتواندانشکده  2

 1235 0 0 190 190 855 دانشکده پرستاري و مامايي 3

 0 0 0 0 0 0 پزشکيدانشکده دندان 4

 855 0 0 0 0 855 )ره( ام خمينيبيمارستان ام 5

 190 0 0 0 0 190 بيمارستان سينا 6

 190 0 0 0 0 190 بيمارستان روزبه 7

 190 0 0 0 0 190 بيمارستان رازي 8

 190 0 0 0 0 190 بيمارستان فارابي 9

 190 0 0 0 0 190 بيمارستان ضيائيان و بهارلو 10

 190 0 0 0 0 190 بيمارستان بهرامي و آرش 11

 190 0 0 0 0 190 ابوذر و اکبرآبادي، مراکز بهداشت ميثم 12

 6650 570 0 380 380 5320 مجموع

 
 1395-96طي سال تحصيلي  هاخوابگاهها و مراکز درماني به مارستانيب، هابرگشت از دانشکده يهاسيتعداد سرو -45-9جدول 

 مقصد رديف

 خوابگاه
 مع کلج

 هاسرويس
 مجتمع

 هاي کويخوابگاه
 متأهلين شيالت نسترن سميه

 4940 570 0 190 190 3990 بهداشت و طب سنتي(، داروسازي، هاي پزشکينا )دانشکدهيپرديس پور س 1

 950 0 0 0 0 950 و بيمارستان اميراعلم يبخشتواندانشکده  2

 855 0 0 190 190 475 دانشکده پرستاري و مامايي 3

 0 0 0 0 0 0 پزشکيدانشکده دندان 4

 475 0 0 0 0 475 بيمارستان امام خميني 5

 190 0 0 0 0 190 بيمارستان سينا 6

 190 0 0 0 0 190 بيمارستان روزبه 7

 190 0 0 0 0 190 بيمارستان رازي 8

 190 0 0 0 0 190 بيمارستان فارابي 9

 190 0 0 0 0 190 بيمارستان ضيائيان و بهارلو 10

 190 0 0 0 0 190 بيمارستان بهرامي و آرش 11

 190 0 0 0 0 190 ابوذر و اکبرآبادي، مراکز بهداشت ميثم 12

 8550 570 0 380 380 7220 مجموع
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 یدانشجوي یهاخوابگاه یاپوشش شبكه

 

نترنت و يها، اان ساكن خوابگاهينفر از دانشجو 4000ش از ير به بن بستيساختمان مختلف خوابگاهي تحت پوشش شبوه قرار دارد. در ا 24

ساختمان  27در  يسيم داخلفعال، پوشش شبکه بي يسيم ارتباطنک بييل 14ن شبکه شامل يشود. اياطالعات ارائه م يآورگر خدمات فنيد

ش از يبا متوسط ب يادار يهاها و مجموعهوابگاهشبکه در خ ينود کابل 2468حدود  کاربر متصل دارد و 1600ک، حدود يکه در ساعات پ

ها به ساختمان يرلس داخليشبکه وا ينت براياکسس پو 120و  يکابل يشبکه داخل يچ شبکه براييدستگاه سو 146کاربر بر خط است.  300

 شده است.کار گرفته

 
 1396هاي دانشجويي دانشگاه طي سال اي خوابگاهپوشش شبکهت يوضع - 46-9جدول 

 شبکه دانشگاه نوع ارتباط با نام خوابگاه فيرد
 تعداد يشبکه داخل

 سيمبي يکابل اتصاالت شبکه

 96 ✓ ✓ يکو يبر نوريف (ي)کو1بوستان  1

 128 ✓ ✓ يکو يبر نوريف (ي)کو 2بوستان  2

 72 ✓ ✓ يکو يبر نوريف (ي)کو 3بوستان  3

 72 ✓ ✓ يکو يبر نوريف (ي)کو 4بوستان  4

 96 ✓ ✓ يکو يبر نوريف (ي)کو 5ن بوستا 5

 136 ✓ ✓ ييرلس از ساختمان معاونت دانشجويوا هيسم 6

 48 ✓ ✓ يرلس از دکل ستاد مرکزيوا بوستان قدس 7

 120 ✓ ✓ ييرلس از ساختمان معاونت دانشجويوا بوستان وصال 8

 48 ✓ ✓ ييرلس از ساختمان معاونت دانشجويوا 8گلستان  9

 ADSL   1 نيهلتأم 10

 48 ✓ ✓ ييرلس از ساختمان معاونت دانشجويوا 1انقالب  11

 24 ✓ ✓ ييرلس از ساختمان معاونت دانشجويوا 2انقالب  12

 54 ✓ ✓ ييرلس از ساختمان معاونت دانشجويوا 4و  3انقالب  13

 48 ✓ ✓ ييرلس از ساختمان معاونت دانشجويوا 5انقالب  14

 48 ✓ ✓ ييعاونت دانشجورلس از ساختمان ميوا 6انقالب  15

 105 ✓ ✓ يکو يبر نوريف (ي)کو 1گلستان  16

 149 ✓ ✓ يکو يبر نوريف (ي)کو 2گلستان  17

 132 ✓ ✓ يکو يبر نوريف (ي)کو 3گلستان  18

 90 ✓ ✓ يکو يبر نوريف (ي)کو 4گلستان  19

 24 ✓ ✓ يکو يبر نوريف (ي)کو 5گلستان  20

 136 ✓ ✓ ييان معاونت دانشجورلس از ساختميوا گلستان دمشق 21

 112 ✓ ✓ ييرلس از ساختمان معاونت دانشجويوا نسترن 22

 240 ✓ ✓ ييرلس از ساختمان معاونت دانشجويوا هيحافظ 23

 48 ✓ ✓ ييرلس از ساختمان معاونت دانشجويوا آذر 16 24
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 تغذيه و نظارت بر امور مرتبط با تغذيه دانشجويان
 

 

 1006915 تعداد 1396رد. در طول سال يپذيه صورت ميان دانشگاه در اداره تغذيدانشجو يبر موارد مربوط به آن برا تدارک غذا و نظارت

 ع شد.يان دانشگاه توزين دانشجويه و بيصبحانه، ناهار و شام ته يهاغذا در قالب وعده پرس

 

 
 1396هاي دانشگاه در سال وابگاههاي دانشجويي و خدر غذاخوري شدهعيتوزتعداد وعده غذايي  -47-9جدول 

 هاي غذاييوعده
 دانشگاه* ميزان درآمد پرس غذايي

 )ريال(

 از هر پرسدانشگاه  ميانگين درآمد

 درصد تعداد غذاي دانشجويي )ريال(

 6000 1174434000 4/19 195739 صبحانه

 11500 5789019500 0/50 503393 ناهار

 11500 3539504500 6/30 307783 شام

 - 10502958000 0/100 1006915 مجموع

 هاي دانشجويي از دانشجويان دريافت نمايد.اتواند بابت توزيع غذ*: مبلغ مصوب وزارت متبوع که دانشگاه مي

 

 

 1396هاي دانشجويي دانشگاه در سال ها و آشپزخانهفهرست و مشخصات غذاخوري -48-9جدول 

 تعداد صندلي ميزتعداد  مساحت )مترمربع( نام واحد رديف

 240 27 410 غذاخوري دانشکده پزشکي )پسران( 1

 314 78 755 غذاخوري دانشکده پزشکي )دختران( 2

 194 54 384 پزشکيغذاخوري دانشکده دندان 3

 277 44 470 غذاخوري دانشکده پرستاري و مامايي 4

 80 28 260 يبخشتوانغذاخوري دانشکده  5

 0 0 400 آشپزخانه مرکزي 6

 1105 231 2679 مجموع
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 كاركنان یرفاه حوزه -ج
 

متولي رسمي امور رفاهي كاركنان شاغل در دانشگاه، اداره رفاه و تعاون مديريت نظارت و توسعه امور عمومي در معاونت توسعه مديريت 

 .استريزي منابع دانشگاه و برنامه

 

 

 
 دانشگاه كاركنان به شدهارائه یو خدمات رفاه یاماكن اقامت

 

آباد واحد اقامتي در فرح 4ت رامسر، يو سوئ يساحل يالهايعالوه بر دو مجموعه اقامتي هتل اسپادانا شهر مشهد و مجتمع و 1396طي سال 

برداري كاركنان دانشگاه قابل رت متبوع( جهت بهرهواحد اقامتي در خزرآباد ساري )متعلق به وزا 1)متعلق به دانشگاه تهران( و  يسار

 اند.استفاده بوده
 

 1396طي سال  ويژه کارکنان دانشگاه *اماکن اقامتي فهرست و مشخصات -49-9جدول 

 امکانات قابل استفاده در طول مدت اقامت مشخصات واحد اقامتي

 واحد 25طبقه و شامل  5در  هتل اسپادانا )مشهد(
لويزيون، يخچال، آشپزخانه مجهز، سيستم گرمايش و مبلمان، فرش، ت

 (ييسرمايش مناسب و رستوران )سه وعده غذا

 مجتمع اقامتي

 )رامسر(
 يواحد آپارتمان 9و  يساحل ياليو 8شامل 

مبلمان، فرش، تلويزيون، يخچال، آشپزخانه مجهز، سيستم گرمايش و 

 ين بازيسرمايش مناسب، دوچرخه و زم
 

 

 

 1396شده به کارکنان طي سال ات اقامتي ارائهخدم -50-9جدول 

 تعداد عنوان

 اقامت در مجتمع اقامتي رامسر
 خانوار( 647نفر ) 2779 هاي ساختمان جديدسوئيت

 خانوار( 476نفر ) 1962 يساحل يالهايو

 خانوار( 2368نفر ) 8927 اقامت در هتل اسپادانا مشهد

 خانوار( 185نفر ) 721 دانشگاه تهران() ساريآباد اقامت در واحدهاي اقامتي فرح

 خانوار( 61نفر ) 212 وزارت بهداشت(خزرآبادساري )اقامت در واحدهاي اقامتي 
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 یاخدمات بیمه

 

اختياري  اي جهت استفادهنامهريزي منابع دانشگاه و شركت بيمه ايران، توافقسال گذشته مابين معاونت توسعه مديريت و برنامه مهرماه

 ها )اموال، مسئوليت، حوادث و ...( منعقد گرديد.هاي مومل درمان و ديگر انواع خدمات بيمهكاركنان از بيمه

 
 

 1396شدگان بيمه تکميلي درمان طي سال تعداد بيمه -51-9جدول 

 تعداد عنوان

 نفر 11،110 (شامل افراد تحت تکفل کارکنان)کل افراد تحت پوشش بيمه تکميلي درمان 

 نفر 834 (شامل افراد تحت تکفل کارکنان)کل افراد تحت پوشش بيمه تکميلي درمان ايثارگران 

 

 
 1396هاي صادرشده طي سال نامهتعداد بيمه -52-9جدول 

 يقياشخاص حق اشخاص حقوقي يامهيرشته ب

 لياتومب
 1025 158 شخص ثالث

 225 66 بدنه

 تيمسئول

 57 98 يسوزآتش

 178 - راپزشکانيپزشکان و پ ياحرفه

 - 27 يفن

 - 39 طرح مخصوص

 - 54 آسانسور

 - 33 متفرقه

 - 204 يالحاق

 1485 679 کل
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 1396طي سال  اهبه کارکنان دانشگ شدهبندي خدمات رفاهي ارائهجمع -53-9جدول 

 تعداد عنوان

 مورد 2307 نه ستاد مرکزييت پرسنل توسط پزشک در اتاق معايزيو

 مورد 254 نه ستاد مرکزييه توسط متخصص در اتاق معايارائه مشاوره تغذ

 پرسنل دانشگاه يتهران برا ينماهايس ياختصاص يهالم در سانسياکران ف

 (هاي شامع بستهيو توز ييرايبه همراه پذ)
 نفر 12600

ق انعقاد ياز طر جوارهم يبه پرسنل ستاد مرکزي و واحدها يو مهدکودک خصوص يارائه خدمات آموزش

 و دبستان يدبستانشيک مرکز پينامه با دو مهدکودک و تفاهم

 مهدکودک ترمه

 (نفر 54انه در حدود يماه)

 دايمهدکودک ش

 (نفر 13انه در حدود يماه)

 نيدبستان ستارگان زمو  يدبستانشيمرکز پ

 (نفر 5ماهيانه در حدود )

 مورد 270 پرداخت جوايز فرزندان ممتاز به پرسنل سازمان مرکزي

 مورد 26 هاطرف قرارداد دانشگاه در ساير استان يپذيرهابه مهمان يمعرف

 مورد 8 يمرکز مندي و اوالد کارکنان ستادهزينه عائلهانجام امور و مکاتبات برقراري و لغو پرداخت کمک

 مورد 6 يفوت و ازدواج کارکنان ستاد مرکز هزينهانجام امور و مکاتبات پرداخت کمک

 مورد 3 يأت علميهاعضاء  مسکن انجام مکاتبات پرداخت وام

 نفر 99 هاها و کالسران براي استفاده فرزندان کارکنان از کارگاهيبرتر ا ينامه با انجمن استعدادهاانعقاد تفاهم

 يف رفاهيتخف يهاتيبلتوزيع 

 رش و ...(، فخواب يکاال ،رکيس، هانيپارک دلف، باغ پرندگان، پوشاک، تئاتر، )رستوران
 هزار فقره 22

 فقره 3000 ه بيمه پاسارگادين آتيمه عمر و تأمينامه بنمودن تفاهم يانعقاد و اجراي

 مورد 2 يرسنلف پياز تخف يبا رستوران جهت برخوردار نامهتفاهمانعقاد 

 مورد 1 يف پرسنليتخف درصد 20از  يو برخوردار يپزشکک دندانينينامه با کلانعقاد تفاهم

 يواحد اقامت 4 رازيش ينامه با هتل آپارتمان جهان نماانعقاد تفاهم

 يواحد اقامت 4 اردبيل نيارشاد سرع يدرماننامه با مجموعه هتل و آبانعقاد تفاهم

 مورد 1 يسرپاي يه خدمات درمانئان جهت ارايک درنينيبا کل مهناتفاهمانعقاد 
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 به كاركنان دانشگاه شدهارائه یتسهیالت نقد

 
 1396شده به کارکنان در قالب عقود اسالمي طي سال تسهيالت نقدي پرداخت -54-9جدول 

 تعداد فقره التيعنوان تسه

 4000 بانک ملت ياليون ريليم 50الحسنه قرض

 3500 بانک ملت ياليون ريليم 200الحسنه ضقر

 3600 بانک ملت ياليون ريليم 100الحسنه قرض

 1000 رانيمهر ابانک  ياليون ريليم 100الحسنه قرض

 67 بانک رسالت ياليون ريليم 50الحسنه قرض

 11 سخاوت يمؤسسه پرستار ياليون ريليم 50الحسنه قرض

ميليارد ريالي براي  2تا  1ي براي کارکنان و ميليون ريال 300تا  100تسهيالت 

 بانک مهر اقتصاد يأت علميهاعضاء 

7 

 )به تعداد متقاضيان(

 600 کارکنان دانشگاه ياعتبار يصندوق تعاون

 12785 کل
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 (یهیأت علم ی)كاركنان، دانشجويان و اعضا عام یحوزه رفاه -د
 دانشگاه یورزش یهاها و فعالیتزيرساخت

هاي دانشگاهي اعم از كاركنان، گروه يتمامبه در دو ُبعد همگاني و قهرماني هاي ورزشيسطح كيفي و كمي فعاليت ءباهدف ارتقا

، مجموع مساحت 1396در پايان سال  .شودمي ، خدمات ورزشي مختلفي در دانشگاه ارائههاو فرزندان آن يأت علميدانشجويان، اعضاي ه

مترمربع فضاي  12876مترمربع بود كه از اين مقدار فضا  18777ن ورزشي كه در اختيار كاركنان و دانشجويان دانشگاه قرار داشته است اماك

مترمربع  32746كل فضاي در اختيار دانشگاه علوم پزشوي تهران  1394در سال مترمربع آن فضاي روباز بود.  5901سرپوشيده و 

مترمربع در  11000با حدود  ياکبريعلتغيير كاربري زمين چمن شهيد  به خاطرهش نسبي اين مقدار فضا شده بود كه علت كاگزارش

ها و واحدهاي متعلق به دانشگاه ايران بعد از انتزاع بيمارستان فارابي براي امور درماني و نيز پايان مهلت اماكن ورزشي باقيمانده از خوابگاه

 دانشگاه کم شده است. يورزش ياز فضاها يو آزرم يپهلوان تختجهان يسالن ورزشز ين 1395بوده است. بعد از سال 

 1396فهرست و مشخصات اماکن ورزشي دانشگاه طي سال  -55-9جدول 

 نام واحد رديف
 مساحت فضاي ورزشي

 سرپوشيده )مترمربع(

 مساحت فضاي ورزشي

 مترمربع(روباز )
 هاي فعاليترشته

 بدمينتون، ايروبيک، بسکتبال، واليبال، فوتسال - 1200 زشي شهيد چمرانمجموعه ور چندمنظورهسالن  1

 يسازبدن - 220 مجموعه ورزشي شهيد چمران يسازبدنسالن  2

 شنا، يسازبدن - 1043 سونا و جکوزي مجموعه ورزشي شهيد چمران، استخر 3

 - 264 گروهي مجموعه ورزشي شهيد چمران يهاسالن ورزش 4
، ايروبيک، دفاع شخصي، تهکارا، تکواندو

 يوگا

 شطرنج، پنگنگيپ - 93 پنگ و شطرنج مجموعه ورزشي شهيد چمراننگيسالن پ 5

 اسکيت 253 - مجموعه ورزشي شهيد چمران 1زمين اسکيت شماره  6

 اسکيت 275 - مجموعه ورزشي شهيد چمران 2زمين اسکيت شماره  7

 تنيس 584 - رانمجموعه ورزشي شهيد چم 1زمين تنيس شماره  8

 تنيس 588 - مجموعه ورزشي شهيد چمران 2زمين تنيس شماره  9

 تيراندازي با کمان، فوتبال 924 - مجموعه ورزشي شهيد چمران 1زمين چمن مصنوعي شماره  10

 تيراندازي با کمان، فوتبال 712 - مجموعه ورزشي شهيد چمران 2زمين چمن مصنوعي شماره  11

12 
مجموعه ورزشي شهيد  يسوارتندرستي و دوچرخهجاده سالمت و 

 چمران
- 1200 

و کار با دستگاه  يدانيو دوم يسواردوچرخه

 پارکي

 - 2500 مجموعه استخر و سوناي شهيد توکلي 13
، تنيس روي ميز، ايروبيک، يساز، بدنشنا

 ماساژ

 بدمينتون، بسکتبال، يبالوال، فوتسال - 1800 سالن چندمنظوره مجموعه ورزشي شهيد فتحي متراژ کل 14

 کار با دستگاه، يسازبدن - 200 پورياي ولي يسازبدنسالن  15

 تنيس روي ميز، يوگا، ايروبيک، اسکيت - 142 سالن ورزشي شهيد کاووسي 16

 تنيس روي ميز يوگا ورزش صبحگاهي - 250 سالن ورزشي شهيد دلخواه 17

 دارت، شطرنج، ازيتيراند - 250 يقل ياريسالن ورزشي شهيد  18

 استخر )محوطه سوله+محوطه موتورخانه( - 802 مجموعه استخر و سوناي شهيد توکلي 19

 - 4536 8764 جمع کل
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 1396هاي دانشگاه طي سال مشخصات اماکن ورزشي مستقر در خوابگاه -56-9جدول 

 نام واحد رديف
 مساحت فضاي ورزشي

 )مترمربع( سرپوشيده

 مساحت فضاي ورزشي

 )مترمربع( وبازر
 فعاليت رشته

 يسازبدن - 60 حافظيه 1

 - - 20 آذر 16 2

 يسازبدن - 30 وصال 3

 يسازبدن 565 30 متأهلين 4

 يسازبدن - 100 انقالب 5

 يسازبدن - 41 دمشق 6

 يسازبدن - 56 نسترن 7

 يسازبدن - 70 شيالت 8

 يسازبدن - 60 حجت دوست 9

 يازسبدن - 60 رازي 10

 يسازبدن - 60 ميرزاي شيرازي 11

 يسازبدن - 60 نرگس 12

 يسازبدن - 60 کوثر 13

 - 565 707 جمع کل

 
 1396هاي دانشگاه طي سال ها و دانشکدهبيمارستانمستقر در مشخصات اماکن ورزشي  -57-9جدول 

 نام واحد رديف
 مساحت فضاي ورزشي

 )مترمربع( سرپوشيده

 مساحت فضاي ورزشي

 )مترمربع( وبازر
 ورزشي يهارشته

 500 170 دانشکده پرستاري 1
 ژيمناستيک –يوگا  –ايروبيک  – يسازبدن –تنيس روي ميز 

 باليبسکتبال و وال، فوتسال

 تنيس روي ميز – يسازبدن - 200 پزشکيدانشکده دندان 2

3 
 فوتبال دستي -واليبال -دارت -تنيس روي ميز -بسکتبال –فوتسال  - 600 بيمارستان امام خميني )ره(

 دارت -ايروبيک –فوتبال دستي  -تنيس روي ميز - 1000 بيمارستان امام خميني )ره(

 ايروبيک-يسازبدن - 150 بيمارستان مرکز طبي کودکان 4

 يسازبدن - 100 بيمارستان سينا 5

6 
 فوتسال -واليبال 300 300 بيمارستان مرکز قلب

 تنيس روي ميز -فوتبال دستي- يسازبدن - 300 بيمارستان مرکز قلب

 يوگا -ايروبيک  -دارت  – يسازبدن - 80 بيمارستان دکتر شريعتي 7

 دارت - يسازبدن - 200 معاونت غذا و دارو 8

 يسازبدن -ايروبيک  - 100 بيمارستان روزبه 9

 ايروبيک )غيرفعال( - 100 يبخشتواندانشکده  10

 ايروبيک )غيرفعال( - 50 دانشکده تغذيه 11

 تنيس روي ميز– يسازبدن - 55 بيمارستان فارابي 12

 - 800 3405 جمع کل
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 عملكرد دانشگاه در حوزه ورزش

 

هايي چون فوتبال، واليبال، بسوتبال، تنيس روي ميز، شنا، بدمينتون، تنيس، كشتي، ورزشي مختلفي در رشته يهاهرسال مسابقات و کالس

شود. اهم افتخارات ، فوتسال، شطرنج، تيراندازي و غيره در دو سطح درون و برون دانشگاهي برگزار مييدانياته، دوومتوواندو، كار

 شده است.دانشگاه در حوزه ورزش در قالب جداول زير ارائه

 
 1396رون دانشگاهي طي سال اد کارکنان وزارت بهداشت بين المپيهاي منتخب کارکنان دانشگاه به مسابقات دوماعزام تيم -58-9جدول 

 عنوان مسابقات
 کنندگانتعداد شرکت

 شدهمقام کسب عملکرد
 بانوان

 - - 14 واليبال

 - - 6 دارت

 - - 6 زيم يس رويتن

 - - 6 يجسمان يآمادگ

 

 

 1396ون دانشگاهي طي سال اد کارکنان وزارت بهداشت برين المپيهاي منتخب کارکنان دانشگاه به مسابقات دوماعزام تيم -59-9جدول 

 عنوان مسابقات
 کنندگانتعداد شرکت

 شدهمقام کسب عملکرد
 انيآقا

 - - 14 واليبال

 سوم يميمدال برنز ت 4 دارت

 - - 4 زيم يس رويتن

 قهرمان مدال نقره 4مدال طال و  3 8 شنا

 - - 12 فوتسال

 

 

 1396طي سال  انيقاآ يدرون دانشگاه يمسابقات ورزش يبرگزار -60-9جدول 

 کنندهتعداد شرکت يدرون دانشگاه يمسابقات ورزش يبرگزار

 250 مسابقات فوتسال جام رمضان کارکنان يبرگزار

 110 بال جام رمضان کارکنانيمسابقات وال يبرگزار

 70 شکسوتانيمسابقات فوتسال کارکنان جام پ يبرگزار

 430 مجموع
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 1396 مهرماهکارکنان دانشگاه  ياد ورزشيمسابقات المپ يبرگزار -61-9جدول 

 يرشته ورزش فيرد
 تعداد کل

 کنندهشرکت
 ده زنيبرگزتعداد  ده مرديبرگزتعداد  بانوان انيآقا

 - 3  ✓ 23 يزيرومفوتبال  1

 - 3  ✓ 19 دارت 2

 - 3  ✓ 17 زيم يس رويتن 3

 - 27  ✓ 45 شنا 4

 - 6  ✓ 17 يراندازيت 5

 - 33  ✓ م(يت 5) 45 يکشطناب 6

 - 12  ✓ م(يت 7) 28 بسکتبال 7

 3 - ✓  13 دارت 8

 21 - ✓  33 شنا 9

 3 - ✓  8 يراندازيت 10

 3 - ✓  8 زيم يس رويتن 11

 6 - ✓  20 يجسمان يآمادگ 12

 36 87 5 7 276 مجموع

 
 

 1396هاي علوم پزشکي کشور طي سال نشگاهزدهمين المپياد ورزشي دانشجويان دختر دايشرکت در س -62-9جدول 

 کنندهشرکتتعداد  يرشته ورزش فيرد
و  هاکاپعملکرد )تعداد و نوع 

 (شدهکسب يهامدال
 شدهکسبمقام 

 - - 12 بسکتبال 1

 - - 12 فوتسال 2

 قهرمان يمدال انفراد 1 -يميمدال ت 1 5 نتونيبدم 3

 يينها 8/1صعود به مرحله  - 4 زيم يس رويتن 4

 - مدال نقره 1 –مدال طال  1 5 کاراته 5

 - - 2 شطرنج 6

 - - 7 شنا 7

 - مدال طال 1 5 يدانيدووم 8

 8/1صعود به مرحله  - 6 يراندازيت 9

 - - 58 کنندهشرکتمجموع ورزشکاران 

 

 



 ، رسانهفرهنگي، رفاهي -اجتماعي :نهمفصل  - 1396سالنامه آماري 

 يريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاهمد

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: دوم. طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:
616 

 

 1396سال  گروهي طي مسابقاتساير شرکت در  -63-9جدول 

 هرشت عنوان مسابقات
 کنندگانشرکتتعداد 

 شدهکسبمقام  عملکرد
 زن مرد

 ان دختريبال دانشجويفوتسال و وال

 (اديالمپ يسراسر کشور )ورود يعلوم پزشک يهادانشگاه

 قهرمانبينا اديه المپيکسب سهم 11 - فوتسال

 - اديه المپيکسب سهم 11 - باليوال

 پسران يدانشجو فوتسال

 10سراسر کشور منطقه  يعلوم پزشک يهادانشگاه

 يميسوم ت - - 12 فوتسال

 - - - 10 بسکتبال

 - - 20 - فوتسال (انيدانشجوتهران )گ برتر فوتسال بانوان استان ين دوره ليهفتم

 - - - 12 فوتسال سراسر کشور يعلوم پزشک يهادانشگاهان يدانشجو فوتسال

 - - - 120 فوتسال پسر انيگ برتر فوتسال دانشجويل
 

 1396 مهرماهان دانشگاه يدانشجو ياد ورزشيمسابقات المپ يبرگزار -64-9جدول 

 ده زنيبرگز ده مرديبرگز بانوان انيآقا کنندهتعداد کل شرکت يرشته ورزش فيرد

 - 3  ✓ 27 زيم يس رويتن 1

 - 9  ✓ 15 شنا 2

 - 6  ✓ 18 يراندازيت 3

 - -  ✓ 3 نفره 3بسکتبال  4

 - 3  ✓ 18 شطرنج 5

    ✓ 4 نفره 4بال يوال 6

 3 - ✓  27 دارت 7

 21 - ✓  33 شنا 8

 3 - ✓  16 يراندازيت 9

 3 - ✓  6 زيم يس رويتن 10

 3 - ✓  6 شطرنج 11

   ✓  4 نفره 4بال يوال 12

   ✓  3 نفره 3بسکتبال  13
 

 1396 ماهبهمنو  يشرکت در مسابقات کارکنان استان تهران د -65-9جدول 

 عنوان مقام بانوان انيآقا کنندهشرکت تعداد کل يرشته ورزش فيرد

 -  ✓ 4 زيم يس رويتن 1

 يميسوم ت  ✓ 20 شنا 2

 يميسوم ت  ✓ 21 فوتسال 3

 يو انفراد يميسوم ت ✓  4 دارت 4

 يقهرمانبينا ✓  19 شنا 5

 يميسوم ت ✓  5 يجسمان يآمادگ 6

 يقهرمانبينا ✓  11 باليوال 7
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 1396ان دانشگاه در طول سال يو دانشجو يأت علميه يژه کارکنان و اعضايبرگزارشده و يورزش يهابرنامه -66-9جدول 

 عنوان ليمحل تشک ژهيو

 کيروبيا د چمرانيشه يمجموعه ورزش انيدانشجو -يأت علميه ياعضا، کارکنان

 التسيپ د چمرانيشه يمجموعه ورزش انيدانشجو -يأت علميه ياعضا، کارکنان

 وگاي د چمرانيشه يمجموعه ورزش انيدانشجو -يأت علميه ياعضا، ارکنانک

 يسازبدن د چمرانيشه يمجموعه ورزش يسازسالن بدن بانوان() انيدانشجو -يأت علميه ياعضا، کارکنان

 يسازبدن د چمرانيشه يمجموعه ورزش يسازسالن بدن ان(يآقا) انيدانشجو -يأت علميه ياعضا، کارکنان

 کيروبيا د دلخواهيشه يسالن ورزش انيدانشجو -يأت علميه ياعضا، انکارکن

 التسيپ د دلخواهيشه يسالن ورزش انيدانشجو -يأت علميه ياعضا، کارکنان

 وگاي د دلخواهيشه يسالن ورزش انيدانشجو -يأت علميه ياعضا، کارکنان

 يسازبدن يد فتحيشه يمجموعه ورزش يسازسالن بدن ان دختر و پسريدانشجو

 کيروبيا يد فتحيشه يسالن ورزش ان دختريدانشجو

 التسيپ يد فتحيشه يسالن ورزش ان دختريدانشجو

 وگاي يد فتحيشه يسالن ورزش ان دختريدانشجو

 
 

 1396در طول سال نشگاه دا يعلم أتيه يکارکنان و اعضا، انيجهت دانشجو يد توکليشه يسونا استخر و در مجموعه برگزارشده يورزش يهابرنامه -67-9جدول 

 ژهيو ليمحل تشک عنوان

 ان و بانوان(ي)آقا انيدانشجو -يأت علميه ياعضا، کارکنان يد توکلياستخر شه يسازسالن بدن يسازبدن

 )بانوان( انيدانشجو -يأت علميه ياعضا، کارکنان يد توکليشه يمجموعه استخر و سونا يدرمانآب

 ان و بانوان(ي)آقا انيدانشجو -يأت علميه ياعضا، کارکنان يد توکليشه يمجموعه استخر و سونا شنا آموزش
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 برگزارشده یورزش یهابرنامه
 دانشگاه یأت علمیه یژه فرزندان كاركنان و اعضايو

 

بال، فوتسال، يوال يهاويژه فرزندان كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه، شامل برنامه يآکادم يورزش يها، رشته1396در طول سال 

 شده بود.در نظر گرفته يکاردستک و يمناستيبسکتبال، شطرنج، ژ
 

ر يأت علميمحترم ه يژه فرزندان کارکنان و اعضايو زه و زمستانهييپا يورزش يبرنامه آکادم -68-9جدول   1396ان طي سال دانشگاه در دو بخش پسران و دخـت

 جمع تعداد پسران تعداد دختران عنوان برنامه فصل

 تابستان

 393 246 147 باليرشته وال

 393 246 147 رشته بسکتبال

 246 246 0 رشته فوتسال

 393 246 147 رشته شطرنج

 393 246 147 کيمناستيرشته ژ

 147 0 147 يکاردسترشته 

 25 25 0 مدرسه فوتبال

 25 10 15 تيرشته اسک

 80 40 40 ژه فرزندانيمدرسه شنا و

 زييپا

 15 15 0 کيمناستيژرشته 

 15 15 0 رشته فوتبال

 15 15 0 رشته شطرنج

 زمستان

 15 15 0 کيمناستيرشته ژ

 15 15 0 رشته فوتبال

 15 15 0 رشته شطرنج

 

 1396در طول سال  يعلم أتيه يژه فرزندان کارکنان و اعضايو مدارس شنا، فوتبال و اسکيت برگزارشده -69-9جدول 

 مجموع پسران دختران عنوان دوره

 80 40 40 يد توکليشه يمجموعه استخر و سونا مدرسه شنا فرزندان

 25 25 0 مدرسه فوتبال

 25 10 15 اسکيتآموزش 
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 1396سال  در برگزارشدهسواري و تورهاي دوچرخه، ييمايپکوه يهاتيفعال -70-9جدول 

 فيرد عنوان برنامه يمکان برگزار تعداد ورزشکاران ويژه

 1 (يبرف)جشنواره آدم يورزش – يحيکوه گشت تفر زاده هاشمگردنه امام 130 ندخترا

 2 هابه مناسبت هفته خوابگاه يسوارتور دوچرخه تگريچ يپارک جنگل 15 دختران

 3 هابه مناسبت هفته خوابگاه ييمايپکوه گرمابدر 85 دختران

 4 يبدنتيهفته ترب به مناسبت يسوارتور دوچرخه تگريچ يپارک جنگل 25 دختران

 5 يبدنتيبه مناسبت هفته ترب ييمايپکوه حسن دره منطقه قشم 85 دختران

 6 يبدنتيبه مناسبت هفته ترب يسوارتور دوچرخه تگريچ يپارک جنگل 25 پسران

 7 يبدنتيبه مناسبت هفته ترب ييمايپکوه فشم(هملون )منطقه دره  85 پسران

 8 ييمايپکوه شهرستانک 85 دختران

 9 ييمايپکوه آبشار آهار 85 دختران
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 و رسانه یروابط عموم -ه
 

 

 :است بوده ليذ شرح به 1396 سال يط دانشگاه يعموم روابط مختلف يهابخش عملکرد يطورکلبه

 

توليد شد  پوشش حتت واحدهاي يعموم روابط نيمسئول همکاري با خبر عنوان 5568، تعداد 1396در طول سال  

 که شامل:

ار قارار  يا وگو و در اختها در قالب گفتآن آثار، اسناد، خاطرات و خدماتشکسوت، يد پياسات يداران )معرفهيخبر طال 27د يتول •

 عموم( يلم مصاحبه برايدادن ف

 يتندرست يخبر ندا 31د يتول •
 

 

 مختلف برگزارشده يهاعکس از مراسم يگالر 2630لم و يف 200ه ي: ته 

 هااز مراسم ياپوشش رسانه 70ش از يب 

 مجوز 168صدور  

 CD، برچسب يعدد بنر، استند، پمفلت، تخته شاس 4315 يزر، طراحيت نيپ و تدويعدد کل 154ش از يد بيتول 

 يك نشريه( هرماهه ندا )يشماره ثابت نشر 12تعداد  

 دانشگاه )شماره سوم( يخ شفاهيکتاب تار 

  

 ت(يگابايگ 11040لم کوچک )به حجم يعدد کاست ف 552و يآرش •

 يد يو س يديويعدد د 248 •

 ت(يگابايگ 5600لم )به حجم يمورد کپچر ف 280ش از يب •

 شده(رهيذخ يهات حجم عکسيگابايگ 1371عکس ) يگالر 1142 •

 (شدهرهيذخ يهالميت حجم فيگابايگ 1200) يتاليجيلم ديعدد ف 30 •

 



 فرهنگي، رفاهي، رسانه -اجتماعي :نهمفصل  - 1396سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: دوم. طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:
621 

 

 ايران یتاريخ علوم پزشك یموزه مل
ک ي يط يراث فرهنگيسازمان م يو با همکار يران با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيا يخ علوم پزشکيتار يموزه مل

 9152مترمربع و زيربناي  1750مربوط به دوره قاجار با مساحت زميني در حدود  ييافتتاح شد. موزه در بنا 1380پروژه مشترک در سال 

 نفر است. 25نفر و ظرفيت اتاق كامپيوتر موزه  96تئاتر آن ينفر، ظرفيت آمف 30شده است. ظرفيت سالن كنفرانس موزه مترمربع احداث

 
 1396ان سال يدر موزه تا پا شدهثبتاء يآمار اش-71-9جدول 

 شدهتعداد اشياء ثبت شنام بخ

 يشناسانساننيريدبخش 
 179 يابزار سنگ

 59 انسان يايبقا

 شامل يبخش اسناد خط
 50 يکتب خط

 58 ياسناد خط

 230 يبخش دامپزشک

 53 يداروخانه نظام

 41 يشناسمردمبخش 

 134 يبخش چشم شناس

 163 رانيا يموزه مل ياء امانتياش

 967 مجموع

 

 .اندکردهد ياز موزه بازد يقبل يو با هماهنگ شدهيزيربرنامه صورتبه آموزدانشنفر  2766، 1396در طول سال 

که آمار کتب کتابخاناه   است يستيخ و اخالق علوم زيو تار يخ طب اخالق پزشکيهاي تارنهيزم در يکتابخانه تخصص ين مجموعه دارايا

 شده است.ل ارائهيدر جدول ذ 1396سال  يموجود در آن ط يتخصص
 

 1396سال  يموجود در موزه ط يخ پزشکيتار يآمار کتابخانه تخصص-72-9جدول 

 موضوع

 تعداد نسخ عنوان  تعداد

 موجود تا 

 1396ابتداي 

 خريداري شده 

 1396در سال 

 موجود تا 

 1396ابتداي 

 خريداري شده 

 1396در سال 

 0 2085 0 1708 يکتاب فارس

 0 2031 0 1431 يسيکتاب انگل

 0 4116 0 3139 مجموع

 


