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 هاي فرهنگي برنامه
 

 

 

 

هایی از جمله همایش  ها و همایش هاي متعددي مانند جلسات، مراسم، سمینارها، کارگاه  دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه فرهنگ، برنامه

 هاي فرهنگی برگزار کرده است.  طبیب روحانی جهت بزرگداشت آیت اهلل جوادي آملی، در قالب فعالیت

 

 شش کمیته در حوزه فرهنگ در دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت دارند که عبارتند از:

 نت از حقوق شهرونديستاد صیا -1

 کمیته امر به معروف و نهی از منکر -2

 کمیته مبارزه با فساد مالی -3

 کمیته فعالیت هاي قرآنی و عترت -4

 کمیته توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز -5

 شوراي فرهنگی دانشگاه. -6

 

ههاي ییه ، نقهش اصهلی در حهوزه فرهنهگ        و برنامهه هاي ستادي در ایجاد راهبردهاي فرهنگی و اقدامات  ریزي و هدایت حوزه معاونت فرهنگی با برنامه

ها، نهاد نمایندگی  ها،معاونت ها، دانشکده هاي فرهنگی اجرا شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران ) بیمارستان برنامهدر این فص  دانشگاه را بر عهده دارد. 

و عترت، بسیج اساتید و کارکنان( ویژه اساتید، کارکنان و دانشهجویان   مقام معظم رهبري، امور ایثارگران، امور زنان، هسته گزینش، مرکز فرهنگی قرآن

  ارائه شده است.
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546 

 1394طی سال  ي زیر مجموعه دانشگاههاي فرهنگی واحدها  فعالیت -1-10جدول 

 ردیف عنوان فعالیت تعداد

   

 1 عزاداري ایام شهادت برنامه 37

 2 و اعیاد برگزار شده ها جشن برنامه 127

 3 سیاحتی، زیارتی، علمی، تور تفریحی، راهیان نور، ...( -اردو )فرهنگی رحلهم 68

 4 هاي ویژه ماه مبارک رمضان برنامه برنامه 29

 5 هاي ویژه ماه محرم برنامه برنامه  16

 6 اجراي طرح طبیب دوار مرحله 18

 7 ، خیریه، ...(جلسات فوق برنامه )نمایشگاه، اکران فیلم، ویزیت رایگان، عیادت جلسه 73

 8 ...(ی ) زیارت عاشورا، ادعیه روزانه، ادعیه مذهب جلسه 38

 9 اهداء کتاب به واحدها مرتبه 18

 10 ..(ورزشی، . برگزاري انواع مسابقات ) فرهنگی، قرآنی، مرتبه 140

 11 هاي صلواتی در مناسبات مذهبی ایستگاه مورد 8

 12 مهدویتهاي با موضوع  برنامه  برنامه 9

 13 نهج البالغههاي با موضوع  برنامه برنامه 4

 14 جلسات برگزار شده )شوراي فرهنگی، صالحین، کمیسیون ماده یک ارتقاء، ...( جلسه 29

 15 مراسم تجلی  و تقدیر برنامه 40

 16 مراسم بزرگداشت )استاد، پرستار، کارمند، ماما، ...( برنامه 25

 17 اي آموزشی و فرهنگیه کارگاهبرگزاري  کارگاه 121

 18 ..ي، اخالق پزشکی، اخالق بالینی، .اهاي اخالقی، اخالق حرفه ها و کمیته برگزاري کارگاه برنامه 41

 19 ها برگزاري انواع جشنواره جشنواره 16

 20 ...(رآنی )قرائت، تفسیر، انس، ختم، هاي ق برنامه برنامه 31

 21 ریه، پندنامه، ...(نشر و انتشارات )فصلنامه، نش مورد 7

 22 ترویج فرهنگ نمازخوانی مورد 38

 23 االت شرعی، شبهات اعتقادي، ...(ؤجلسات پرسش و پاسخ )س جلسه 71

 24 ترویج فرهنگ حجاب و عفاف مورد 9

 25 هاي یاد و خاطره شهدا )خاطره گویی، دیدار، ...( برنامه برنامه 16

 26 خمینی )ه(هاي ارتحال امام  برنامه برنامه 10

 27 هاي ویژه دهه فجر برنامه برنامه 28

 28 هاي ویژه دفاع مقدس برنامه برنامه 37

 29 فضاي مجازي 11



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه
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 1394هاي فرهنگی دانشگاه با توجه به نوع برنامه  طی سال  برنامه -2-10جدول 

 نام برنامه هاي برگزار شده تعداد برنامه

 دینی بر پایه مکتب قرآن و اه  بیت )ع( اعتالء عمق بخشی و گسترش معرف 354

 ترویج و تقویت فرهنگ اقامه نماز در مجموعه دانشگاه و تنظیم شعائر مبتنی بر معرف دینی 74

 احیاي هویت ایرانی اسالمی 247

 اي بر اساس مبانی علمی، ملی و دینی همکاري در گسترش تعهد و رفتار حرفه 47

 ستادان و تکریم مقام ایشانتبیین نقش تربیتی و اخالقی ا 6

 ساماندهی مقابله با جنگ نرم با تکیه بر مولفه هاي قدرت نرم انقالب اسالمی  11

 برقراري ارتباطات اجتماعی صحیح و سالم 156

 هاي فرهنگیترویج پژوهش 13

 توسعه حوزه مطالعات و اطالعات عمومی )غیر درسی( 48

 فرهنگی -شناسایی و ساماندهی نخبگان علمی 12

 تعالی و تحکیم نظام خانواده 22

 ارتقاء کیفی سالمت روانی، معنوي و اجتماعی دانشگاهیان 24

 
 1394داوطلبین فعال در حوزه فرهنگ دانشگاه طی سال  -3-10جدول 

 نام واحد نام مرکز تعداد نفرات فعال

 مداح نفر 77
 معاونت فرهنگی

 مسئولین و رابطین فرهنگی نفر 50

 
هها، مراسهم و    ها و عنهاوین آموزشهی، مسهابقه، اردو، انتشهارات، جلسهات و نشسهت       هاي فرهنگی برگزار شده در دانشگاه، در قالب ، برنامه1394سال طی 

 .شود مسجد و نمازخانه می باشد که روزانه نماز جماعت در آنجا برگزار می 73ها برگزار شدند.  دانشگاه علوم پزشکی تهران داراي  همایش

 
 1394هاي دانشگاه طی سال  مساجد و نمازخانه -4-10ول جد

 موضوع مقدار

 تعداد مسجد 3

 مساحت مسجد بیمارستان امام خمینی متر مربع 700

 مساحت مسجد بیمارستان دکتر شریعتی متر مربع 400

 مساحت مسجد بیمارستان فارابی  متر مربع 200

 مساحت ک  مساجد دانشگاه  متر مربع 1300

 ها مساحت ک  نمازخانه متر مربع 3251

 ها تعداد نمازخانه 70

 تعداد ائمه جماعات 47

 هاي برگزاري نماز جماعت در روز تعداد وعده 52
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 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهقدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان  نشاني:
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 هاي فرهنگي اعضاي هيأت علمي: فعاليت
 نفر 128براي از فرهنگی و ارتقاء جلسه کمیسیون ماده یک ارتقاء برگزار شد که حاص  مصوبات این جلسات، کسب امتی 11، تعداد  1394در طول سال 

 به شرح زیر بوده است:اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاه  از
 

 1394اختصاص امتیاز فرهنگی و ارتقاء براي اعضاي هیأت علمی )مصوبات کمیسیون ماده یک ارتقاء( طی سال  -5-10جدول 

 موضوع )نفر( تعداد

 دانشیار به استاد  62

 شیاراستادیار به دان  65

 ارتقاء به استادیار  1

 مجموع 128

 

 

 آموزشي اعضاي هيأت علمي:-هاي فرهنگي كارگاه
نفهر از اعضهاء    1400 بهیش از ساعت برگهزار گردیهد کهه     297عنوان آموزشی و فرهنگی  طی  55آموزشی با  -کارگاه فرهنگی 80، تعداد 1394در سال 

 اند.ها شرکت کرده علمی دانشگاه  در این کارگاه هیأت
 
 

 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
 

 1394در سال  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري فرهنگی و سیاسی حوزه شده برگزار يها برنامه نیعناو -6-10 جدول 

 مخاطب فراوانی عنهوان بهرنامه

 11000 243 ها( برگزاري مراسم مذهبی )اعیاد و شهادت

 25 127 برگزاري ادعیه و زیارات

 20 22 اري جلسات تفسیر قرآنبرگز

 200 29 ها پخش کلیپ در خوابگاه

 5000 28 بلغمُ، اعزام شخصیت

 65 27 خوانی سیر مطالعاتی و مسابقات کتاب

 7000 174 ایستگاه صلواتی

 700 32 محف  انس با قرآن

 2400 37 اکران فیلم و مستند

 2600 54 اردوهاي زیارتی و تفریحی

 200 15 معرفتهاي  برگزاري حلقه

 400 7 برگزاري نمایشگاه

 هاي فرهنگی هسایر برنام
 )ارسال پیام، سرکشی از خوابگاه، تجهیز برد و ...(

32 - 

 29610 827 جمع كل
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 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه
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 1394در سال نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري  فرهنگی قرآن و عترت حوزه عملکرد -7-10 جدول

 مخاطبتعداد  فراوانی  موضوع

 1150 27 از بیماران طرح عیادت

 178 7 هاي احکام پرستاري و اخالق پرستاري کارگاه

 3127 9 خوانی مسابقات کتاب

 163 1 بیستمین جشنواره قرآنی  بخش شفاهی و کتبی قرآن و عترت

 1018 43 کالس تفسیر قرآن

 3240 216 طبیب دوار

 480 3 برنامه( 123ختم قرآن )

 150 2 محف  انس با قرآن

 1500 13 یشگاه تدبر در قرآننما

 1020 28 هاي سبک زندگی کالس

 660 25 بسته فرهنگی ءاهدا

 220 16 سایر )مشاوره، برگزاري مراسم و ...(

 12906 390 جمع كل
 

 1394در سال نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري  خواهران حوزه عملکرد -8-10 جدول

 تعداد مخاطب فراوانی  موضوع

 600 26 هاي خواهران ها( در خوابگاه سم مذهبی )اعیاد و شهادتبرگزاري مرا

 1200 170 هاي دختران برگزاري ادعیه و زیارات در خوابگاه

 3200 48 برگزاري ختم و تفسیر قرآن کریم

 900 64 هاي آموزشی و مهارتی ویژه خواهران برگزاري کارگاه

 340 4 اردوهاي زیارتی و تفریحی ویژه خواهران

 2000 4 مطالعاتی و مسابقات کتابخوانی سیر

 300 10 هاي معرفت ویژه خواهران حلقه

 400 7 سایر فعالیت هاي فرهنگی )پخش و تحلی  فیلم، مراسم افطاري و ...(

 8940 333 جمع كل
 

 1394در سال نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري  هم اندیشی استادان حوزه عملکرد -9-10 جدول

 تعداد مخاطب یفراوان موضوع

 420 14 افزایی استادان هاي دانش برگزاري کارگاه

 350 11 برگزاري جلسات هم اندیشی استادان

 110 1 ضیافت اندیشه استادان

 45 1 هاي بنیادي لهاي فقهی، حقوقی و اخالقی سلو همایش چالش

 500 6 برگزاري جلسات سخنرانی ویژه استادان

 - 3 بلوتصویربرگزاري نمایشگاه کتاب و تا

 - 5 هاي فرهنگی )ارسال پیام، اهداي جوایز و ...( سایر فعالیت

 1425 41 جمع كل
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 1394نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در سال  بلغینامور روحانیون و مُ حوزههاي انجام شده توسط  فعالیت -10-10 جدول

 مخاطب فراوانی عنهوان بهرنامه

 3000 47 ز آموزشی، درمانی و اداري دانشگاه )روزانه(برگزاري نماز جماعت در مراک

 - 15 هاي مراکز تابعه تجهیز نمازخانه

 35 3 برگزاري کارگاه توانمندسازي ائمه جماعات

 2600 25 بیان تفسیر قرآن کریم در مراکز درمانی و اداري

 800 16 هاي مذهبی اعزام مبلغ در مناسبت

 - 200 هاي فردي، اهداي جوایز، برگزاري مسابقات و ...( هاي فرهنگی )مشاوره سایر فعالیت

 5635 306 جمع كل

 

 

 1394نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در سال  آموزش و پژوهش حوزههاي انجام شده  فعالیت -11-10 جدول

 مخاطب فراوانی عنهوان بهرنامه

 200 2 هاي آموزشی برگزاري کارگاه

 - 3 هاي مطالعاتی و تحقیقاتی انجام طرح

 - 10 هاي فعال دانشگاه آموزشی براي دانشجویان و گروه هاي بستهتهیه جزوات و 

 - 1 ترجمه کتاب

 200 16 جمع كل

 

 

 1394نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در سال  روابط عمومی حوزه هاي انجام شده فعالیت -12-10 جدول

 مخاطب فراوانی عنهوان فعالیت

 - 33 هاي پوشش داده شده در بخش فضاسازي و اطالع رسانی تعداد برنامه

 - 65 تعداد بنر )از اندازه کوچک تا بزرگ(

 - 40 تعداد پوستر

 - 81 ها )فیلم، صوت وعکس( هاي آماده شده از مراسم و برنامه تعداد پک

 108875 305 ، سامانه ثبت نام و ...(محتواي تهیه شده براي پایگاه اطالع رسانی نهاد )خبر، عکس، اطالعیه

 - 184 محتواي تهیه شده براي پایگاه اطالع رسانی روابط عمومی دانشگاه )خبر و عکس(

 108875 708 جمع كل
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 دانشگاه يروابط عموم
 

 

 عمومی روابط. باشد می آن تابعه واحدهاي و هدانشگا عملکرد از هنگام به و بهینه رسانی اطالع دانشگاه، در عمومی روابط حوزه هاي فعالیت جمله از

 16 دانشهکده،  14میهان   در را وظیفهه  ایهن  قهراردادي،  و پیمهانی  رسهمی،  پرسهن   نفر 28 از برخورداري با 1394 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه

 .است رسانده انجام به تابعه، واحدهاي سایر و تحقیقاتی مرکز 92 از بیش بیمارستان و

  :است بوده یی  شرح به 1394 سال طی دانشگاه عمومی روابط مختلف هاي بخش عملکرد لیک طور به
 

پوشش که شام : ) مصاحبه، اخبار پوشش مراسم هها،   تحت واحدهاي عمومی روابط مسئولین همکاري با خبر عنوان 5874تعداد  خبر: توليد بخش

 ، پوستر، احکام، آیین نامه ها، مقاالت نداي تندرستی و.....( مصاحبه هاي طالیه داران، خبر رومیزي، فرهنگی، معرفی کتاب

 خبر که شام : 3618تعداد اخبار دانشگاه در رسانه :  :اخبار كيوسک

  :خبر 1864اخبار عمومی 

  :خبر 752اخبار طرح تحول نظام سالمت 

  :خبر 1002اخبار سالمت و تندرستی 

 زارش تصویريگ 200 هاي تصويري: تعداد اخبار دانشگاه در رسانه

 هاي مختلف برگزار شده  گالري عکس از مراسم 1316فیلم و  120تهیه  بخش فيلم، عکس:

  ها اي از مراسم پوشش رسانه 96بیش از  :بخش ارتباط با رسانه

 مجوز 193صدور  :بخش مجوز

 عدد ماکت 10عدد کلیپ و تیزر،  طراحی  80تولید بیش از  :بخش تبليغات

خواسهت کننهده جههت    هاي درحهد هاي چاپ شده و ارسال بهه وا  مورد آگهی 31، هی ارسالی به وزارت ارشاد جهت چاپمورد آگ 31 :بخش آگهي

 .ها مورد صورتحساب آگهی چاپ شده روزنامه 26اطالع، 

 شماره ثابت نشریه ندا   11تعداد   :بخش نشريه ندا

 کتاب تاریخ شفاهی دانشگاه )شماره اول(  :بخش كتاب

مورد کپچر فیلم )به  6بیش از  ، عدد دي وي دي و سی دي 2 ، گیگابایت( 250عدد کاست فیلم کوچک )به حجم  11آرشیو  :يبخش آرشيو فيزيک

ههاي   گیگابایت حجم فهیلم  235عدد فیلم دیجیتالی ) 17. هاي یخیره شده( گیگابایت حجم عکس  3/130گالري عکس ) 201(. گیگابایت 9/128حجم 

 یخیره شده(
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 :روابط عموميعملکرد سايت 
 

 1394گزارش عملکرد سایت روابط عمومی دانشگاه در سال  -13-10 جدول

 تعداد موضوع

 151782 متوسط بازدید در ماه

 403789 ترین ماه پرترافیک

 917558 اولین صفحه پربیننده

 551228 دومین صفحه پربیننده

 367520 سومین صفحه پربیننده

 203665 بیشترین ورود بازدیدکنندگان

 Google 491211ک  بازدید خزنده وب 

 Yahoo 84179ک  بازدید وب 
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 آموختگان ارتباط با دانش
 

بهه   سال از زمان تأسیس دارالفنون افتخار دارد کهه  160سال از زمان تأسیس دانشکده پزشکی و بیش از  80دانشگاه علوم پزشکی تهران با قدمت بیش از  

بهزرگ، در   مشغول است. دانش آموختگهان ایهن دانشهگاه   به فعالیت هاي مختلف پزشکی  تربیت نیروي متخصص در رشتهي عنوان اولین مرکز علمی برا

هاي علمی  مندي از پتانسی  و ارتباط آنها با دانشگاه و بهره اقصی نقاط دنیا در مراکز علمی و درمانی بزرگ و کوچک جهان مشغول کار و فعالیت هستند

التحصیالن با دانشگاه  با هدف نزدیک کردن فارغدانشگاه علوم پزشکی تهران  بر این اساساند در ارتقاي علمی دانشگاه مؤثر باشد. تو و فرهنگی آنان می

  اقدام به تأسیس دفتري به نام دفتر ارتباط با دانش آموختگان نمود. 1385از سال هایی در جهت تعام  دانش آموختگان و دانشگاه،  سازي برنامه و پیاده

 

 :بوده استبه شرح زیر  1394ارتباط با دانش آموختگان در سال  دانشگاه در حوزههاي  اهم فعالیت

 

 ره( و استان مازندران مجتمع بیمارستانی امام خمینیدر  دانش آموختگان دفتر ارتباط با 2 تأسیس( 

  ر مسئولینها و دیدا دانش آموختگان ستاد و دانشکدهارتباط با دفتر  از آلمانی هیأتدیدار 

  دانش آموختگان مقیم خارج از کشور جلسه با حضور 3برگزاري 

  گیري )جلسات ماهانه، جلسات مشورت و همفکري، جلسه با دانشجویان و ... ( تصمیم جلسه 65برگزاري 

  عوام  اجرایی جشن یکپارچه، مرحوم استاد خردپیر و استاد بهادري( مراسم تقدیر:  برنامه 3برگزاري( 

  هاي پزشکی و دندانپزشکی دانشکده التحصیالن  جشن فارغمراسم ویژه  3برگزاري 

  :برگزاري جشن یکپارچه دانش آموختگان 

o  :نفر 1470تعداد دانش آموختگان شرکت کننده 

o   :نفر 3500تعداد میهمانان شرکت کننده 

o  :نفر 200تعداد استادان شرکت کننده 

o نفر 25استادان برگزیده:  تقدیر از 

o نفر 47نش آموختگان برتر: تقدیر از دا 

o عدد1470لوح تقدیر و هدیه به دانش آموختگان:  ياهدا 

 مورد 18هاي گذشته:  برگزاري گردهمایی دانش آموختگان سال 

  :مصاحبه 45مصاحبه با دانش آموختگان پیشکسوت و استادان 

 دقیقه 260ملی:  پخش زندگینامه استادان از رسانه 

 دقیقه 150ها:  ي دفتر از رسانهها پخش گزارش تصویري از فعالیت 

 عدد 85هاي دانش آموختگان:  تهیه خبر از برنامه 

 مجموعه تصاویر 128هاي دانش آموختگان:  تهیه گزارش تصویري از برنامه 

  :عنوان 56ترجمه اخبار به زبان انگلیسی 

 :مورد 8500ارسال پیام کوتاه به دانش آموختگان 

  :عدد 42کلیپ تهیه شده جهت مراسم 

 دوره نمایشگاه 1پایی بر 
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 المللی شام  هاي بین برگزاري برنامه 

 روزه 4الف: یک کنگره 

 موضوع 14 هاي علمی: تعداد پان 

 عنوان 7065تعداد سخنرانی ارایه شده: 

 عنوان 11تعداد سخنرانی توسط استادان خارجی: 

 نفر 49رئیسه:  هیأتتعداد افراد 

 روزه: 1یک جشنواره  ب:

 نفر  19تقدیر از منتخبین:

 عنوان مقاله دانشجویی 150دریافت و داوري 

 محور با موضوعات: 6محورهاي تقدیر از برگزیدگان: 

 نفر 6دریافت کنندگان مدال افتخار:  -1

 نفر7برجسته:  دریافت کنندگان نشان استاد -2

 نفر 1اجتماعی در پزشکی و بهداشت عمومی:  مسئولیتدریافت کنندگان نشان  -3

 رنف 2اختراع و نوآوري:  -4

 نفر 1فرهنگ و هنر:  -5

 نفر 2جوان:  محقق -6

 نفر 17ها و برنامه علمی: هاي گذشته در جشنواره نشان توسط دانش آموختگان سال دریافت لوح و 

  :مورد7پیام تسلیت، پالکارد و گ  به مناسبت درگذشت دانش آموختگان 

 مورد 1550آوري اطالعات دانش آموختگان جدید:  جمع 

 مورد( 38خارجی: و  مورد 80) داخلی: 118ی  دانش آموختگان: هماهنگی جهت دریافت ایم 

   ویژه کانون دانش آموختگانسایت  2طراحی و تحوی 

  :نامه ارمغان دانش آموختگان( ویژه  1و  کتابعنوان  2مورد ) 3چاپ نشریات 
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 تاريخ علوم پزشكي ايران يملموزه 
 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاري سازمان میراث فرهنگی طی یک پروژه مشترک در شهریور موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران با نظارت وزارت 

تنها موزه پزشکی در  ،موزه پزشکی ایرانبه ثبت رسید.  UMAC)هاي دانشگاهی ) موزه فهرستدر  1392، در ملی تاریخ علوم پزشکی ایرانافتتاح شد. موزه  1380

باشد. موزه در بنایی مربوط به دوره قاجار  متر مربع( می 9152. مساحت ک  زمین موزه در حدود یک هکتار )فهرست ثبت شده است است که در اینسطح خاورمیانه 

نفر و  96نفر، ظرفیت آمفی تئاتر آن،  30ظرفیت سالن کنفرانس موزه،  احداث شده است.متر مربع،  9152و زیربناي متر مربع  1750در حدود  مساحت زمینیبا 

  بندي موزه پزشکی هم تاریخی است و هم موضوعی. طبقهنفر است.  25رفیت اتاق کامپیوتر موزه ظ
 

 

 1394اشیاء ثبت شده در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران طی سال  -14-10جدول 

 تعداد اشیاء ثبت شده نام بخش

 بخش دیرین انسان شناسی
 179 ابزار سنگی

 59 بقایاي انسانی

 و کتب خطیبخش اسناد 
 50 کتب خطی

 58 اسناد خطی

 230 بخش دامپزشکی

 53 داروخانه نظامی

 41 بخش مردم شناسی

 134 بخش چشم پزشکی

 163 اشیاء امانی موز ملی ایران

 967 مجموع

 كتابخانه تخصصي موزه:
که در  کتب کتابخانه تخصصی عناوین تعداد .باشد ی و تاریخ و اخالق علوم زیستی میهاي تاریخ طب، اخالق پزشک این مجموعه داراي کتابخانه تخصصی در زمینه

 عبارتند از:، 1394طی سال اند  ثبت شده سیستم مربوطه

  رکورد  1939 کتب فارسی:تعداد 

  رکورد  1431 کتب انگلیسی:تعداد 
 

 بازديدهاي انجام شده:
 .اند اشتهاز موزه بازدید دآموز  نفر دانش 2784، 1394در سال 

 

 ها: ميزباني مراسم
 ریال درآمد براي دانشگاه بوده است. 386500000مراسم را نیز بر عهده داشته که این تعداد مراسم سبب کسب   12این موزه افتخار میزبانی 


