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 یفرهنگ یها برنامه

 

 

 

 

در قالا   هاا   هرااش  و  هاا  کارگااه ددي مانناد للااا ، مراساس، سارهنارها،     متعا  هااي  برنامهدانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه فرهنگ، 

 فرهنگی برگزار کرده است. هاي فعالهت

 

 از: اند عبار کرهته در حوزه فرهنگ در دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالهت دارند که  6

 

 ستاد صهانت از حقوق شهروندي -1

 و نهی از منکر معروف امربهکرهته  -2

 ااد مالیته مبارزه با فکره -3

 قرآنی و عتر  هاي فعالهتکرهته  -4

 توسعه و تروشج فرهنگ اقامه نراز کرهته -5

 شوراي فرهنگی دانشگاه -6

 

 هاي برنامهستادي در به سرانجام رساندن راهبردهاي فرهنگی و اقداما  و  هاي حوزهو هداشت  رشزي برنامهبا  کند میمعاونت فرهنگی تالش 

 دانشگاه اشفا نراشد. ذشل آن، نق  خود را در حوزه فرهنگی
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اماور   ،نهاد نراشندگی مقام معظس رهباري  ،ها معاونت ،ها دانشکده ،ها بهرارستاندر دانشگاه علوم پزشکی تهران ) الراشدهفرهنگی  هاي برنامه

انشاجوشان باه شار     باهج اساتهد و کارکنان( وشژه اسااتهد، کارکناان و د   ،مرکز فرهنگی قرآن و عتر  ،هاته گزشن  ،امور زنان ،اشثارگران

 :گردد میلدول زشر اعالم 
 

 هاي فرهنگی: برنامه
 1395طی سال  هاي فرهنگی دانشگاه با توله به نوع برنامه برنامه -1-10لدول 

 هاي تعداد برنامه

 برگزارشده 
 نام برنامه

 بهت )ع( بخشی و گاترش معرف دشنی بر پاشه مکت  قرآن و اهل اعتالي عرق 373

 شت فرهنگ اقامه نراز در مجروعه دانشگاه و تعظهس شعائر مبتنی بر معرف دشنیتروشج و تقو 74

 احهاي هوشت اشرانی اسالمی 210

 اي بر اساس مبانی علری، ملی و دشنی هرکاري در گاترش تعهد و رفتار حرفه 47

 لری دانشگاهسازي فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضاهاي عرومی دانشگاه و حفظ شئون محهط ع نهادشنه 40

 تبههن نق  تربهتی و اخالقی استادان و تکرشس مقام اششان 10

 هاي قدر  نرم انقالب اسالمی بر مؤلفه ساماندهی مقابله با لنگ نرم با تکهه  8

 برقراري ارتباطا  التراعی صحهح و سالس 130

 هاي فرهنگیتروشج پژوه  16

 درسی(توسعه حوزه مطالعا  و اطالعا  عرومی )غهر 54

 فرهنگی -شناساشی و ساماندهی نخبگان علری 7

 تعالی و تحکهس نظام خانواده 13

 ارتقاء کهفی سالمت روانی، معنوي و التراعی دانشگاههان 20

 

 هاي فرهنگی: قالب اجرايی برنامه

 ر  لدول زشر برگزار شدند:و عناوشن مختلفی به ش ها قال در دانشگاه، در  برگزارشدهفرهنگی  هاي برنامه، 1395در طول سال 
 

 1395هاي فرهنگی دانشگاه با توله به نوع برنامه طی سال  برنامه -2-10لدول 

 تجههز و توسعه بنر، پوستر، پالکارد انتشارا  اردو مشاوره آموزشی ماابقه مشارکتی ها للاه و نشات ها مراسس و هراش 

196 89 28 70 128 10 41 7 79 20 

 

 :حوزه فرهنگ داوطلبين فعال در

 
 1395داوطلبهن فعال در حوزه فرهنگ دانشگاه طی سال  -3-10لدول 

 نام واحد نام مرکز تعداد نفرا  فعال

 مدا  نفر 40
 معاونت فرهنگی

 مائولهن و رابطهن فرهنگی نفر 45
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 :هاي دانشگاه مساجد و نمازخانه

 .شود میروزانه نراز لراعت در آنجا برگزار  که استماجد و نرازخانه  78دانشگاه علوم پزشکی تهران داراي 

 
 1395هاي دانشگاه طی سال  ماالد و نرازخانه -4-10لدول 

 موضوع مقدار

 تعداد ماجد 3

 ماجد بهرارستان امام خرهنی( مترمربع)مااحت  700

 دکترشرشعتیبهرارستان  ( ماجدمترمربع)مااحت  400

 یماجد بهرارستان فاراب( مترمربع)مااحت  200

 ماالد دانشگاه ( کلمترمربع)مااحت  1300

 ها کل نرازخانه (مترمربع) مااحت 3251

 ها تعداد نرازخانه 75

 تعداد ائره لراعا  47

 هاي برگزاري نراز لراعت در روز تعداد وعده 55

 

 

 :علمی هيأتهاي فرهنگی اعضاي  فعاليت

ء برگزار شد که حاصل مصوبا  اشن للاا ، کاا  امتهااز فرهنگای و ارتقااء     للاه کرهاهون ماده شک ارتقا 9 ، تعداد1395در طول سال 

 دانشگاه به شر  زشر بوده است: علری ههأ نفر از اساتهد و اعضاء  149براي 

 
 1395)مصوبا  کرهاهون ماده شک ارتقاء( طی سال  علری ههأ اختصاص امتهاز فرهنگی و ارتقاء براي اعضاي  -5-10لدول 

 ضوعمو تعداد )نفر(

 دانشهار به استاد 47

 استادشار به دانشهار 102

 مجروع 149
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 یمقام معظم رهبر ینهاد نمايندگ
 1395در سال  مدشرشت فرهنگی و سهاسی برگزارشده هاي برنامه نشعناو -6-10لدول 

 مخاط  فراوانی عناوان بارنامه

 8،800 176 ها( برگزاري مراسس مذهبی )اعهاد و شهاد 

 3،700 149 ادعهه و زشارا  برگزاري

 1،000 54 قرآن و محفل انس با برگزاري للاا  تفاهر

 200 29 ها پخ  کلهپ در خوابگاه

 2،500 24 بلغمُشا  اعزام شخصهت

 2،490 48 خوانی سهر مطالعاتی و ماابقا  کتاب

 29،000 74 اشاتگاه صلواتی

 1،600 28 اکران فهلس و ماتند

 1،600 41 رشحیاردوهاي زشارتی و تف

 0 72 ها ها و دانشکده سرکشی از خوابگاه

 2،700 18 برگزاري نراششگاه

 0 116 هاي فرهنگی )ارسال پهام، تجههز برد و ...( ساشر برنامه

 6،300 63 للاا  سخنرانی

 59،890 892 لرع کل

 
 1395در سال  مرکز فرهنگی قرآن و عتر  رشدهبرگزا هاي برنامه نشعناو آمار -7-10 لدول

 مخاط  فراوانی عناوان بارنامه

 1200 1 طر  عهاد  از بهراران و تجلهل از کارکنان درمان

 86 1 کارگاه رابطهن فعال فرهنگی مراکز

 80 1 گردهراشی فعاالن قرآنی دانشگاه

 110 3 هاي اخالق پرستاري کارگاه

 3،850 9 خوانی ماابقا  کتاب

 620 3 بهاترهن لشنواره قرآنی بخ  شفاهی و کتبی قرآن و عتر 

 1،023 33 آموزش قرآن کرشس

 995 31 کالس تفاهر قرآن

 34 1 هراش  قرآن و سالمت )وزار  بهداشت مهزبان دانشگاه تهران(

 2،540 161 طبه  دوار

 3،360 32 ختس قرآن

 770 10 کرسی تالو (قرآن )محفل انس با 

 490 7 اه تدبر در قرآننراششگ

 465 14 هاي سبک زندگی کالس

 1،600 27 اهدا باته فرهنگی

 17،223 334 لرع کل
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 1395در سال  واحد خواهران برگزارشده هاي برنامه نشعناو آمار -8-10 لدول

 مخاط  فراوانی عناوان بارنامه

 1،270 28 هاي خواهران ها( در خوابگاه شهاد  برگزاري مراسس مذهبی )اعهاد و

 1،300 190 هاي دختران برگزاري ادعهه و زشارا  در خوابگاه

 120 17 برگزاري ختس، تفاهر، حفظ و انس با قرآن کرشس

 475 28 هاي آموزشی و مهارتی وشژه خواهران برگزاري کارگاه

 250 4 اردوهاي لهادي، زشارتی و تفرشحی وشژه خواهران

 1،060 3 خوانی سهر مطالعاتی و ماابقا  کتاب

 300 10 هاي معرفت وشژه خواهران حلقه

 3،300 34 پخ  افطاري وشژه خواهران

 410 3 هاي فرهنگی )نوروز، لدشدالورودها و ...( اهداي باته

 0 83 هاي فرهنگی ها براي هراهنگی فعالهت ها و دانشکده حضور فعال در خوابگاه

 61 10 هاي دانشجوشی ها و تشکل راي فرهنگی خوابگاهللاه با شو

 3،600 68 مشاوره، ارسال پهامک، مراسس افطاري، عصرانه ورزشی و ...()هاي فرهنگی  ساشر فعالهت

 12،146 478 لرع کل

 

 1395در سال  اناندششی استاد مدشرشت هس برگزارشده هاي برنامه نشعناو آمار -9-10 لدول

 مخاط  فراوانی عناوان بارنامه

 572 22 افزاشی استادان هاي دان  برگزاري کارگاه

 544 17 اندششی استادان برگزاري للاا  هس

 110 1 ضهافت اندششه استادان

 120 1 مراسس تجلهل از استادان دانشگاه در روز استاد

 375 5 برگزاري للاا  سخنرانی وشژه استادان

 - 1 زاري نراششگاه کتاب و تابلو تصوشربرگ

 - 5 هاي فرهنگی )ارسال پهام، اهداي لواشز و ...( ساشر فعالهت

 1721 52 لرع کل

 
 1395در سال  شده توسط مدشرشت امور روحانهون و مبلغهن هاي انجام فعالهت آمار -10-10 لدول

 خاط م فراوانی عناوان بارنامه

 2،000 51 برگزاري نراز لراعت در مراکز آموزشی، درمانی و اداري دانشگاه )روزانه(

 - 5 هاي مراکز تابعه تجههز نرازخانه

 300 3 برگزاري کارگاه توانرندسازي ائره لراعا 

 2،600 39 بهان تفاهر قرآن کرشس در مراکز درمانی و اداري

 800 20 هاي مذهبی اعزام مبلغ در مناسبت

 - 700 هاي فردي، اهداي لواشز، برگزاري ماابقا  و ...( هاي فرهنگی )مشاوره ساشر فعالهت

 5،700 818 لرع کل
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 1395در سال  شده واحد آموزش و پژوه  هاي انجام آمار فعالهت -11-10 لدول

 مخاط  فراوانی عناوان بارنامه

 300 10 ها هاي آموزشی در دانشکده برگزاري کارگاه

 180 3 هاي آموزشی در قال  اردو برگزاري دوره

 - 4 تحقهقاتی و پژوهشی ،هاي مطالعاتی انجام طر 

 - 12 هاي فعال دانشگاه هاي آموزشی براي دانشجوشان و گروه تههه لزوا  و پکهج

 - 7 انجام ارزشابی واحدهاي نهاد و ارائه گزارش آن

 480 36 لرع کل

 

 
 1395در سال  شده روابط عرومی هاي انجام آمار فعالهت -12-10 لدول

 مخاط  فراوانی عناوان فعالهت

 - 55 رسانی شده در بخ  فضاسازي و اطالع هاي پوش  داده تعداد برنامه

 - 165 تعداد بنر )از اندازه کوچک تا بزرگ(

 - 3،450 تعداد پوستر

 - 95 ها )فهلس، صو  و عکس( شده از مراسس و برنامه هاي آماده تعداد پک

 101985 411 نام و ...( رسانی نهاد )خبر، عکس، اطالعهه، سامانه ثبت شده براي پاشگاه اطالع محتواي تههه

 - 212 رسانی روابط عرومی دانشگاه )خبر و عکس( شده براي پاشگاه اطالع محتواي تههه

 101،985 4،388 لرع کل
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 دانشگاه یروابط عموم

 

 :است بوده ذشل شر  به 1395 سال طی دانشگاه عرومی روابط مختلف هاي بخ  عرلکرد طورکلی به
 

تولهد  پوش  تحت واحدهاي عرومی روابط مائولهن هرکاري با خبر عنوان 6305تعداد  ،1395در طول سال  خبر: توليد بخش .1

 امل:که ش شد

 
  و ...( ها نامه آشهن و خبر رومهزي، فرهنگی، معرفی کتاب، پوستر، احکام ،ها خبر پوششی )مصاحبه، اخبار پوش  مراسس 6209تولهد 

  وگو و در اختهار قرار  ها در قال  گفت آن آثار، اسناد، خاطرا  و خدما داران )معرفی اساتهد پهشکاو ،  خبر طالشه 34تولهد

 براي عروم(دادن فهلس مصاحبه 

  خبر نداي تندرستی 62تولهد 
 

خبر که  6269تعداد اخبار دانشگاه در رسانه: و  گزارش تصوشري 464تصوشري:  هاي رسانهتعداد اخبار دانشگاه در  اخبار کيوسک: .2

 شامل:

 
  :خبر 4191اخبار عرومی 

  :خبر 1091اخبار طر  تحول نظام سالمت 

  :خبر 987اخبار سالمت و تندرستی 

 

 هاي مختلف برگزارشده گالري عکس از مراسس 3240فهلس و  160تههه لم، عکس: بخش في .3

 ها اي از مراسس پوش  رسانه 85به  از  :بخش ارتباط با رسانه .4

 مجوز 221صدور : بخش مجوز .5

 CDعدد بنر، استند، پرفلت، تخته شاسی، برچا   418طراحی  عدد کلهپ و تهزر، 19تولهد به  از : بخش تبليغات .6

 

 :هیبخش آگ .7

 

 37 مورد آگهی ارسالی به وزار  ارشاد لهت چاپ 

 35 کننده لهت اطالع شده و ارسال به واحدهاي درخواست هاي چاپ مورد آگهی 

 34 ها شده روزنامه مورد صورتحااب آگهی چاپ 

 

 )هر ماه شک نشرشه(شراره ثابت نشرشه ندا  12تعداد  :بخش نشريه ندا .8

 کتاب تارشخ شفاهی دانشگاه )شراره دوم( ،ه )شراره اول(کتاب تارشخ شفاهی دانشگا :کتاب توليد .9
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 :بخش آرشيو فيزيکی .11

  گهگاباشت( 11040عدد کاست فهلس کوچک )به حجس  552آرشهو 

  248  و سی دي دي وي ديعدد 

   (گهگاباشت 5600مورد کپچر فهلس )به حجس  280به  از 

 1142 ( شده ذخهره هاي عکسگهگاباشت حجس  1371گالري عکس) 

 30 ( شده ذخهره هاي فهلسگهگاباشت حجس  1200عدد فهلس دشجهتالی) 

 
 

 

 



   

    1395سالنامه آماري دانشگاه در سال  

  فرهنگ، ارتباطات و روابط عمومي: دهمفصل    
 

 

 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات
 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقهتهران،  یدرمان یبهداشتورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات اتهران، بلوار كش نشاني:

599 

 

 

 

 آموختگان ارتباط با دانش
 

 :بوده استبه شر  زشر  1395دانشگاه در سال  آموختگان دان دفتر ارتباط با  هاي فعالهت ترشن مهس

 ی(مورد )بهرارستان سهنا و بهرارستان شرشعت 2: آموختگان دان  دفتر ارتباط با تأسهس -1

 پروفاور رزشوال() یمجارستان ههأ دشدار  1: ها دانشکدهستاد و  آموختگان دان خارلی با مائولهن دفتر  ههأ دشدار  -2

 و دکتر رنجبر دشدار، دکتر صنعتی 2مقهس خارج از کشور با رئهس دفتر:  آموختگان دان دشدار  -3

 (، للاه با دانشجوشان و ...کري)للاا  ماهانه، للاا  مشور  و هرف گهري تصرهس للاه 55برگزاري  -4

ره(، مراساس شا  اساتاد بهاادري،     ) هنای خرتقدشر از استادان داخلی بهرارستان امام  برنامه )دکتر عقهقی، 4برگزاري مراسس تقدشر:  -5

 (بخشی تواندانشکده  فهزشوتراپهات) یهاشرتقدشر از دکتر سهد محان 

 (و پزشکی بخشی توانراسس )دانشکده م 2: ها دانشکدهدانشجوشان  التحصهلی فارغبرگزاري لشن  -6

 مراسس شامل: 1: آموختگان دان برگزاري لشن شکپارچه  -7

  نفر 1600: کننده شرکت آموختگان دان تعداد 

  نفر 4500 :کننده شرکتتعداد مههرانان 

  نفر 150: کننده شرکتتعداد استادان 

 نفر 14استادان برگزشده:  تقدشر از 

  نفر 34برتر:  آموختگان دان تقدشر از 

  عدد 1600: آموختگان دان اهداء لو  تقدشر و هدشه به 

 مورد 14گذشته:  هاي سال آموختگان دان برگزاري گردهراشی  -8

 مصاحبه 55پهشکاو  و استادان:  آموختگان دان مصاحبه با  -9

 دقهقه 150ملی: هاي رسانهپخ  زندگهنامه استادان از  -10

 دقهقه 100: ها رسانهدفتر از  هاي فعالهتپخ  گزارش تصوشري از  -11

 عدد 80: آموختگان دان  هاي برنامهتههه خبر از  -12

 مجروعه تصاوشر 100: آموختگان دان  هاي برنامهتههه گزارش تصوشري از  -13

 عنوان 56ترلره اخبار به زبان انگلهای:  -14

 مورد 5500:آموختگان دان ارسال پهام کوتاه به  -15

 عدد 35لهت مراسس:  شده تهههکلهپ  -16

 نراششگاه 1برپاشی نراششگاه:  -17
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 لشنواره 2کنگره و  2 علری: هاي برنامهبرگزاري  -18

 (:روزه شکروزه و  5کنگره ) 2الف( 

 موضوع 17هاي علری: تعداد پانل .1

 عنوان 82شده:  تعداد سخنرانی ارائه .2

 عنوان 16تعداد سخنرانی توسط استادان خارلی:  .3

 نفر 78رئهاه:  ههأ تعداد افراد  .4

 :لشنواره 2ب ( 

 نفر 38ن:تقدشر از منتخبه -

 مقاله دانشجوشی عنوان 47درشافت و داوري  -

 تقدشر از برگزشدگان: -

 نفر 8مدال افتخار:  کنندگان درشافت .1

 نفر 5نشان استادان برلاته:  کنندگان درشافت .2

 نفر 5التراعی در پزشکی و بهداشت عرومی:  مائولهتنشان  کنندگان درشافت .3

 نفر 4اختراع و نوآوري:  .4

 نفر 3فرهنگ و هنر:  .5

 نفر 3قهن لوان: محق .6

 نفر 5اي:  تعهد حرفه .7

 نفر 1آموزگاران برلاته:  .8

 نفر 3بهترشن کتاب علری پزشکی در سال:  .9

 نفر 1پوستر برگزشده:  .10

 

 

 نفر 55و برنامه علری: ها لشنوارهگذشته در  هاي سال آموختگان دان درشافت لو  ونشان توسط  -19

 دمور 7: آموختگان دان ارسال پهام تالهت مناسبت درگذشت  -20

 مورد 1650لدشد:  آموختگان دان اطالعا   آوري لرع -21

 مورد 39: آموختگان دان هراهنگی لهت درشافت اشرهل  -22

 ساشت 3: آموختگان دان طراحی و تحوشل ساشت کانون  -23

 (مورد 1:التحصهالن فارغشادنامه -مورد 2: آموختگان دان ارمغان  نامه وشژه -عنوان 1مورد )کتاب:  4چاپ نشرشا :  -24
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 ايرانی تاريخ علوم پزشک یملزه مو
 

ازمان مهراث فرهنگی طی شک موزه ملی تارشخ علوم پزشکی اشران با نظار  وزار  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هرکاري س

 9152اي و زشربن مترمربع 1750 مااحت زمهنی در حدودافتتا  شد. موزه در بناشی مربوط به دوره قالار با  1380مشترک در سال  پروژه

 نفر است. 25نفر و ظرفهت اتاق کامپهوتر موزه  96آن  تئاتر آمفینفر، ظرفهت  30ظرفهت سالن کنفرانس موزه است.  شده احداث مترمربع

 
 1395در موزه تا پاشان سال  شده ثبتآمار اشهاء -14-10 لدول

 شده ثبتتعداد اشهاء  نام بخ 

 یشناس اناان نشرشدبخ  
 179 ابزار سنگی

 59 اشاي اناانبق

 بخ  اسناد خطی شامل
 50 کت  خطی

 58 اسناد خطی

 230 بخ  دامپزشکی

 53 داروخانه نظامی

 41 یشناس مردمبخ  

 134 بخ  چشس شناسی

 163 اشهاء امانتی موزه ملی اشران

 967 مجروع

 

 آموزان: بازديد دانش

 .اند کردهو با هراهنگی قبلی از موزه بازدشد  شده يزشر برنامه صور  به آموز دان نفر  3706 1395سال  در طول

 

 کتابخانه تخصصی موزه:

که آمار کت  کتابخاناه   استتارشخ ط  اخالق پزشکی و تارشخ و اخالق علوم زشاتی هاي  نههزم دراشن مجروعه داراي کتابخانه تخصصی 

 است. شده ارائهدر لدول ذشل  95تخصصی مولود در آن طی سال 
 

 1395ار کتابخانه تخصصی تارشخ پزشکی مولود در موزه طی سال آم-15-10 لدول

 تعداد موضوع

 للد 2100 کتاب فارسی

 للد 1431 کتاب انگلهای

 


