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  دانشجوياندانشجويان  ييامور رفاهامور رفاهورزشي و ورزشي و --هاي فرهنگيهاي فرهنگي  فعاليتفعاليت
 

است  هايي فعاليتخدمات و مجموعه دانشگاه از هيأت علمي  ءو اعضاكاركنان ، دانشجويان هاي فرهنگي ورزشي فعاليتانجام يجاد بستر مناسب براي ا

زه دانشگاه در اين حو ساير امكانات و خدماتها، اماكن ورزشي و  گزارشي از خوابگاه بخششود. در اين  انجام مي ييدانشجو در حوزه معاونتكه 

 ارائه شده است.
 

ان يدانشجو براي اسكان ين[متأهلخوابگاه  1دختران و ويژه خوابگاه 13، پسرانويژه خوابگاه  16] ييدانشجوخوابگاه  30تهران  يكدانشگاه علوم پزش

در اختيار  1به صورت موقت نيز خوابگاه 6و  يخوابگاه وقف 4، ت دانشگاهيكخوابگاه تحت مال 20 ييدانشجوي ها خوابگاهدر ميان  است. خود قرار داده

ويژه  يها خوابگاهت ينفر و ظرف 1865پسران  يها خوابگاهت يظرف، متر مربع 66375دانشگاه  يها خوابگاه يربنايل زكاست.دانشجويان قرار گرفته 

طور  هاي ويژه دانشجويان دختر و پسر، به به ظرفيت و زيربناي خوابگاهبا توجه  .واحد مسكوني دارد 128 ينمتأهلنفر بوده است. خوابگاه  2692دختران 

 در اختيار هر دانشجوي ساكن خوابگاه قرار گرفته است. مفيد متر مربع فضاي خوابگاهي 23/13متوسط 

عالوه بر اين اند.  افتهير دانشجو اسكان نف 4 طور متوسط به ييدانشجودر هر اتاق  و دارند مجزا اتاق 1162در مجموع  ويژه دانشجويان مجردخوابگاه  29 

 اناريو دست Ph.Dطع اان مقيدانشجو 1389از سال ، ييدانشجو يها خوابگاه يمبود فضاكبا توجه به سه دانشگاه و ئير هيأتطبق مصوبه  ،ها خوابگاه

نه خوابگاه پرداخت يهز كمكرا به عنوان  يا رانهايدانشگاه ، يمتقاض يهر دانشجو يبه ازا .اند ن شدهكخودگردان سا يون خصوصيپانس 4در  ينيبال

 د.ينما يم

نفر  4557ها يعني  هاي پسران و دختران بودند كه با توجه به ظرفيت اين خوابگاه استفاده از خوابگاه يمتقاض ،نفر از دانشجويان 4126، 1392در طول سال 

ها مشمول استفاده از خوابگاه  نفر ازآن 66كه  بودنداستفاده از خوابگاه متأهلين  ينفر متقاض 414ن سال يبه همگي متقاضيان خوابگاه تعلق گرفت. در ا

 ن شدند. يمتأهل

 

 1392سال دانشگاه در يها خوابگاهت يوضع -7-1جدول 
 ياربركنوع 

 خوابگاه
 تعداد

 تيظرف

 )نفر/خانوار(

 تعداد

 اتاق 

 نيمساحت زم

 )مترمربع(

 ديمف ير بنايز

 )متر مربع(

 يخوابگاهد مفي يسرانه فضا

 )مترمربع(

 تيكت ماليوضع

 وقفي ملكي

 3 13 07/13 24373 8994 544 1865 16 دانشجويان مرد

 1 12 34/13 35912 10749 618 2692 13 دانشجويان زن

 0 1 58/47 6090 10000 128 128 1 متأهلين

 4 26 - 66375 - 1290 - 30 مجموع

 

                                                                                 

اي بين معاونين دانشجويي دو دانشگاه تنظيم  در دانشگاه علوم پزشكي تهران، تفاهم نامه 1391و  1390هاي  ن مصوبات وزارت متبوع مبني بر ادامه تحصيل دانشجويان متقاضي وروديعلوم پزشكي ايران و همچني  با توجه به انتزاع دانشگاه -1

بندي  ها متعلق به دانشگاه علوم پزشكي ايران است، طبق زمان نفر كه مالكيت اين خوابگاه 430خوابگاه دختران با ظرفيت  3نفر و  485خوابگاه پسران با ظرفيت  3نفر شامل  915خوابگاه دانشجويي با ظرفيت  6شده است كه طبق اين تفاهم 

 در اختيار دانشگاه علوم پزشكي تهران خواهد بود: زير

  15/5/1393نفر تا مورخ  191خوابگاه پسرانه امام حسن )ع( با ظرفيت  

  15/5/94نفر تا مورخ  253نفر و خوابگاه دخترانه حضرت زهرا )س( با ظرفيت  222با ظرفيت خوابگاه پسرانه ابن سينا  

  15/5/95نفر تا مورخ  72خوابگاه پسرانه الرستان با ظرفيت  

 15/5/98نفر تا مورخ  177با ظرفيت  2و1هاي دخترانه نسترن  خوابگاه 



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

  1392سالنامه آماري    نان(فصل هفتم: امور رفاهي )دانشجويان و كارك

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهن، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهرا نشاني:
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 1392 سال انشگاه درميزان پوشش خوابگاهي د -7-2جدول 
 ميزان پوشش)درصد( تعداد دانشجويان متقاضي بدون خوابگاه )نفر( تعداد ساكنين)نفر( تعداد متقاضيان استفاده از خوابگاه )نفر( جنسيت

 درصد100 - 1783 1783 مرد

 درصد100 - 2343 2343 زن

 درصد16 348 66 414 متأهلين

 - 348 4192 4540 مجموع
 

 1392طي سال خودگردان تحت نظارت دانشگاه  يها ونيپانسساكن در  ينيار باليو دست Ph.Dمقطع شجويان دان -7-3جدول 
 ميزان پوشش)درصد( تعداد دانشجويان متقاضي بدون خوابگاه )نفر( تعداد ساكنين )نفر( تعداد متقاضيان استفاده از خوابگاه )نفر( جنسيت

 100 - 95 95 مرد

 100 - 185 185 زن

 100 - 280 280 عمجمو
 

 ان مرديدانشجو اسكان
ان پسر يدانشجو يبرا يخوابگاه ين اساس سرانه فضايمترمربع بوده است. برا 24373و  8994 بيان مرد به ترتيژه دانشجويخوابگاه و 16 يربنايمساحت و ز

ن كدانشجو سا نفر 4اند و به طور متوسط در هر اتاق  داشتهمجزا اتاق  544، دانشگاه ويژه دانشجويان مرد يها خوابگاه 1باشد. يمتر مربع م 07/13دانشگاه 

شده است.  ديده 1خوابگاه بوستان انقالب  درمتر مربع  63/24ن آن با يشتريو ب 4خوابگاه بوستان انقالب  درمتر مربع  85/8با  ين سرانه خوابگاهيمترك. اند شده

 باشد. مي 7-4رد به شرح جدول ي ويژه دانشجويان مها خوابگاهاطالعات بيشتر و فهرست 
 

 1392 ان مرد دانشگاه در ساليژه دانشجويو هاي خوابگاه مشخصات نام و -7-4جدول 

 )نفر( ظرفيت نام خوابگاه
 سرانه فضاي مفيد خوابگاهي

 )متر مربع(

 سال شروع

 بهره برداري

 مساحت )متر مربع(

 زير بنا زمين

 1500 300 1367 02/14 107 1بوستان 

 3000 600 1367 29/14 210 2ستان بو

 1241 436 1346 93/8 139 3بوستان 

 1038 346 1346 03/14 74 4بوستان 

 2040 780 1346 29/12 166 5بوستان 

 1960 800 1379 27/22 88 بوستان قدس

 1478 410 1381 63/24 60 1بوستان انقالب

 494 234 1385 15/9 54 2بوستان انقالب

 354 229 1386 85/8 40 4بوستان انقالب

 770 242 1386 63/9 80 5بوستان انقالب

 778 248 1386 11/11 70 6بوستان انقالب

 2800 660 1379 66/14 191 امام حسن

 2300 2365 1383 36/10 222 ابن سينا

 868 400 1386 06/12 72 الرستان

 666 323 1386 91/10 61 ايتاليا 

 3086 621 1390 30/13 232 سميه

 24373 8994 - -  1943 مجموع

                                                                                 
 م شده است.متر مربع اعال 16سرانه مطلوب فضاي خوابگاهي در كشور  - 1
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 1392طي سال  مردان يژه دانشجويو يها خوابگاهزات يانات و تجهكام -7-5جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد

 طبقات 

 تعداد آسانسور

 اتاق

 تعداد

 خطوط تلفن

 بوفه سرويس رفت و آمد سالن ورزشي نماز خانه برق اضطراري

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

           مركزي  53  5 1بوستان 

           مركزي  111  4 2بوستان 

           مركزي  35  3 3بوستان 

           مركزي  29  3 4بوستان 

           مركزي  43  3 5بوستان 

           مركزي 23   3 بوستان قدس

           مركزي  12  4 1بوستان انقالب

           مركزي  16  4 2بوستان انقالب

           مركزي  12  3 4بوستان انقالب

           مركزي   9 4 5بوستان انقالب

           مركزي   16 6 6بوستان انقالب

   66 4           6 امام حسن)ع(

           مركزي   55 7 ابن سينا

           مركزي   21 4 الرستان

           مركزي   14 6 ايتاليا

           مركزي   29 6 سميه

 

 1392هاي ويژه دانشجويان مرد طي سال  امكانات و تجهيزات خوابگاه -7-5ادامه جدول 

 بگاهنام خوا
 تعداد پزشك مركز مشاوره واحدهاي درماني

 درمانگاه 

 تعداد

 كامپيوتر فعال

 نوع دسترسي به اينترنت دسترسي به اينترنت

 بي سيم فيبر ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

      1 1    1بوستان 

      1 1    2بوستان 

      1 1    3بوستان 

      1 1    4بوستان 

      1 1    5بوستان 

    0 3      بوستان قدس

    0 1      1بوستان انقالب

    0 0      2بوستان انقالب

    0 6      4بوستان انقالب

    0 0      5بوستان انقالب

    0 0      6بوستان انقالب

    0 1      امام حسن)ع(

    0 2      ن سينااب

    0 5      الرستان

    0 5      ايتاليا

     0 6     سميه



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

  1392سالنامه آماري    نان(فصل هفتم: امور رفاهي )دانشجويان و كارك

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهن، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهرا نشاني:
343 

 ان زنيدانشجو اسكان
 مترمربع بوده است. 35912و 10749ب يبه ترت ها اين نوع خوابگاه يربناياست. مساحت و ز قرار گرفته زنان يار دانشجويخوابگاه در اخت 13، 1392سال  در طول

سرانه در اين سال متوسط . اند شدهن كسا دانشجونفر  5 ييدانشجوهر اتاق  طور متوسط در نفر به 2692 يعني زنان يدانشجوويژه  يها خوابگاهت يبا توجه به ظرف

د يمف ن سرانهيمترك باشد. يمربع م متر07/13يعنيان پسر يسرانه دانشجومتوسط شتر از يه بك بودمتر مربع  34/13، ان دختريدانشجو يبرا هيخوابگا يفضا

 .شود مشاهده مي زهرا)س(خوابگاه حضرت  درمتر مربع  69/25 ميزان ن آن بايشتريو ب 1خوابگاه نسترن  متر مربع در 81/4با  يخوابگاه
 

 1392ان زن در سال يژه دانشجويو هاي هخوابگا مشخصات نام و -7-6جدول 

 نام خوابگاه
 ظرفيت

 )نفر(

 سرانه فضاي خوابگاهي

 )متر مربع(

 سال شروع

 بهره برداري

 مساحت )متر مربع(

 زير بنا زمين

 5275 1055 1377 87/12 410 1گلستان 

 5435 1530 1376 12 453 2گلستان 

 5140 1285 1346 91/15 323 3گلستان 

 2895 1185 1353 32/15 189 4گلستان

 600 600 1383 23/9 65 5گلستان

 1385 413 1386 11/9 152 6گلستان

 969 540 1386 06/9 107 8گلستان 

 995 125 1380 99/11 83 آذر 16گلستان

 6500 2200 1377 69/25 253 حضرت زهرا)س(

 2631 522 1390 96/10 240 حافظيه

 250 289 1385 81/4 52 1نسترن 

 1030 342 1386 24/8 125 2نسترن 

 2807 663 1390 70/11 240 دمشق

 35912 10749 - -  2692 مجموع
 

 1392طي سال ان زن يدانشجو ويژه يها خوابگاهزات يانات و تجهكام -7-7جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد

 طبقات

 تعداد آسانسور

 اتاق

 تعداد

 خطوط تلفن

 بوفه سرويس رفت وآمد سالن ورزشي نماز خانه برق اضطراري

 ندارد دارد دندار دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

   101 2           4 1گلستان 

   112 2           4 2گلستان 

   84 2           4 3گلستان 

   62 2           4 4گلستان

   13 0           1 5گلستان

   40 7           6 6گلستان

  29 5            4 8گلستان 

   17 1           8 آذر 16گلستان

   42 4           5 حضرت زهرا)س(

   45 3           5 حافظيه

  10 3            3 1نسترن 

   35 4           5 2نسترن 

   29 4           5 دمشق



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  
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 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه
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 1392ان زن طي سال يويژه دانشجو ياه زات خوابگاهيامكانات و تجه -7-7جدول ادامه 

 نام خوابگاه
 تعداد مركز مشاوره واحدهاي درماني

 پزشك درمانگاه

 تعداد

 كامپيوتر فعال

 نوع دسترسي به اينترنت دسترسي به اينترنت

 بي سيم فيبر ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

      1 1    1گلستان 

      1 1    2گلستان 

      1 1    3ستان گل

      1 1    4گلستان

      1 1    5گلستان

     0 3     6گلستان

    0 1      8گلستان 

    0 3      آذر 16گلستان

    0 12      حضرت زهرا)س(

    0 1      حافظيه

    0 4      1نسترن 

    0 7      2نسترن 

     0 1     دمشق
 

 

 

 متأهل اسكان دانشجويان
. در اختيار دارد واحد مسكوني 128 با تعداد واحده در مجموع 32بلوك  4دانشگاه علوم پزشكي تهران به منظور اسكان دانشجويان متأهل خود، 

 است. 7-8جدول به شرح  ها ن خوابگاهيانات اكمشخصات و ام
 

 1392دانشگاه در سال  متأهلان يدانشجوويژه ابگاه خو يو نشان نام -7-8جدول 

 نام خوابگاه
 ظرفيت

 )به خانوار(

 سال شروع

 بهره برداري

 مساحت زمين

 )متر مربع(

 زير بنا

 )متر مربع(

 10000 6090 1360 128 گل بوستان

 

 1392 در سالان تهر يكن دانشگاه علوم پزشيمتأهلژه يو ييدانشجو يها خوابگاهزات يانات و تجهكام -7-9جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد

 طبقات

 تعداد آسانسور

 واحد

 تعداد

 خطوط تلفن

 بوفه سرويس رفت وآمد سالن ورزشي نماز خانه برق اضطراري

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

           4 واحده 32بلوك   4  4 گل بوستان

 

 1392 در سالتهران  يكن دانشگاه علوم پزشيمتأهلژه يو ييدانشجو يها خوابگاهزات يانات و تجهكام -7-9دول جادامه 

 نام خوابگاه
 تعداد مركز مشاوره واحدهاي درماني

 پزشك درمانگاه

 تعداد

 كامپيوتر فعال

 دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

    - 1    1گلستان 

 



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
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 ت دارد. يفعال ييدانشجو يها سيو نظارت بر حسن انجام سرو ي، برقراريزير در امر برنامه ييدانشجواب و ذهاب يواحد ا
 

 1392گر در طول سال يها و مراكز د مارستانيها، ب ها به دانشكده رفت و برگشت از خوابگاه يها سيتعداد سرو -7-10جدول 

 مقصد

 جمع كل بگاهنام خوا

 تعداد

 ها سرويس

 مجتمع

 كوي

 امام

 حسن)ع(

 حضرت

 زهرا)س(

 ابن

 سينا
 متأهلين حافظيه نسترن قدس آذر 16 دمشق سميه الرستان

 105 6 - 3 - 2 14 12 2 6 8 12 40 پرديس مركزي

 18 6 - - 2 - - - - - - - 10 ها بيمارستان

 50 - - 3 - 4 - - 2 - 21 10 10 دانشكده توانبخشي

 16 - - - - - - 2 - 4 - - 10 دانشكده پرستاري

 189 12 0 6 2 6 14 14 4 10 29 22 70 مجموع

  

 

ه و بين يپرس غذا ته 1850486تعداد  1392رد. در طول سال يپذ يه صورت ميتدارك غذا و نظارت بر موارد مربوط به آن براي دانشجويان دانشگاه در اداره تغذ

 ع شده است. يان دانشگاه توزيشجودان

     

 1392دانشگاه در سال  يها و خوابگاه ييدانشجوهاي  تعداد وعده غذايي توزيع شده در غذاخوري -7-11جدول 

 تعداد وعده غذايي وعده غذايي توزيع شده

 353931 صبحانه

 1496555 نهار و شام

 1850486 مجموع

 
 1392دانشگاه در سال  ييدانشجوهاي  و آشپزخانه  فهرست و مشخصات غذاخوري -7-12جدول 

 تعداد صندلي تعداد ميز مساحت )مترمربع( نام سلف

 720 136 1075 غذاخوري دانشكده پزشكي

 420 105 470 غذاخوري دانشكده پرستاري

 170 48 384 غذاخوري دانشكده دندانپزشكي

 - - 1050 آَشپزخانه )پورسينا(

 - - 260 خشيآشپزخانه دانشكده توانب
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، بوستان قدس، بوستان دختران ي، كوپسران يكو يها مستقر در خوابگاه)مخزن و سالن مطالعه( كتابخانه  11شامل  خوابگاهي يها كتابخانه اداره

 .اشدبيمه يو حافظه يسم، نايدمشق، ابن س، امام حسن )ع(، ن، حضرت زهرا)س(يانقالب، گل بوستان متأهل

جلد كتاب فارسي و التين مشتمل بر آخرين مراجع  47000دانشگاه، بيش از  ييدانشجوهاي  كتابخانه موجود در خوابگاه 11در مجموعه  1392طي سال 

هاي  تابخانهنفر به ك 360طور ميانگين در هر روز  اند و به هاي خوابگاهي بوده نفر دانشجو عضو كتابخانه 1200اند.  هاي علوم پزشكي داشته رشته

سالن مطالعه  م داشته است.يمستق يان خدمات رسانيساعت به دانشجو 20000ش از ياند. در اين بازه زماني هر كتابخانه ب خوابگاهي مراجعه داشته

 ند.يتوانند از امكانات موجود استفاده نما يان ميباز بوده و دانشجو روز در هر ساعت از شبانه ييدانشجو يها كتابخانه

 
 

 1392در طول سال  ييدانشجوهاي  هاي موجود در خوابگاه امكانات و عملكرد كتابخانه -7-13ول جد
 تعداد

 پرسنل

 ميانگين مراجعين

 )در روز (

 ميانگين منابع امانتي

 )در روز (

 تعداد

 اعضا

 تعداد

 ميز مطالعه

 تعداد

 صندلي مطالعه

 تعداد

 ها كتاب

 مساحت مخزن

 )متر مربع(

 هاي مساحت سالن

 عه)مترمربع(مطال
 نام كتابخانه

 كوي پسران 450 71 9700 90 45 240 40 75 2

 كوي دختران 460 27 8700 80 40 220 30 65 2

 حضرت زهرا )س( 277 70 3500 120 60 280 25 45 2

 امام حسن )ع( 540 80 5700 70 35 120 25 45 2

 گل بوستان متأهلين 70 100 4900 40 20 60 11 30 2

 بوستان انقالب 33 18 1900 20 10 50 10 20 1

 بوستان قدس 25 42 4100 24 12 90 12 20 2

 سميه 100 30 2500 70 35 40 10 20 1

 دمشق 80 20 2100 50 25 40 10 20 2

 ابن سينا 90 15 1400 44 28 30 8 10 1

 حافظيه 100 30 2500 66 27 30 6 10 1

 جموعم 2225 503 47000 674 337 1200 187 360 18

 

 

 

 

 ها و فضاهاي ورزشي سالن
هاي دانشگاهي اعم از كاركنان، دانشجويان، اعضاي  تمامي گروه به عد همگاني و قهرمانيدر دو بُ هاي ورزشي سطح كيفي و كمي فعاليت ءبا هدف ارتقا

مجموع مساحت فضاهاي ورزشي كه در اختيار اعضاي دانشگاه قرار  .شود مي  دانشگاه ارائه درخدمات ورزشي مختلفي  ،ها علمي و فرزندان آن  هيأت

 بوده است. 7-14و مشخصات فضاها و اماكن ورزشي دانشگاه به شرح جدول  فهرست باشد. مي متر مربع 32746گرفته 
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 1392طي سال  دانشگاه يورزش فضاهايو مشخصات  فهرست -7-14جدول 
 هاي فعاليت رشته حت )متر مربع(مسا نام واحد رديف

 فوتسال، واليبال، بسكتبال، ايروبيك، بدمينتون 2400 سالن چند منظوره مجموعه ورزشي شهيد چمران 1

 بدنسازي 250 سالن بدنسازي مجموعه ورزشي شهيد چمران 2

 بدنسازي، شنا 1043 استخر، سونا و جكوزي مجموعه ورزشي شهيد چمران 3

 كشتي، تكواندو، كاراته، دفاع شخصي، ايروبيك، يوگا 512 هاي رزمي مجموعه ورزشي شهيد چمران تهسالن كشتي و رش 4

 تيراندازي با تفنگ و تپانچه 90 سالن تيراندازي مجموعه ورزشي شهيد چمران 5

 اسكيت 250 مجموعه ورزشي شهيد چمران 1زمين اسكيت شماره  6

 اسكيت 2625 چمرانمجموعه ورزشي شهيد  2زمين اسكيت شماره  7

 تنيس 512 مجموعه ورزشي شهيد چمران 1زمين تنيس شماره  8

 تنيس 512 مجموعه ورزشي شهيد چمران 2زمين تنيس شماره  9

 فوتبال، تيراندازي با كمان 1100 مجموعه ورزشي شهيد چمران 1زمين چمن مصنوعي شماره  10

 فوتبال، تيراندازي با كمان 1100 رانمجموعه ورزشي شهيد چم 2زمين چمن مصنوعي شماره  11

 دوچرخه سواري، بدنسازي 1200 جاده تندرستي و پيست دوچرخه سواري مجموعه ورزشي شهيد چمران 12

 شنا، بدنسازي، ايروبيك، تنيس روي ميز، ماساژ 2500 مجموعه استخر و سوناي شهيد توكلي 13

 فوتبال  11000 زمين چمن شهيد علي اكبري 14

 فوتسال، واليبال، بسكتبال، بدمينتون  1800 ن چندمنظوره مجموعه ورزشي شهيد فتحيسال 15

 بدنسازي، كار با دستگاه 200 سالن بدنسازي پورياي ولي 16

 اسكيت، ايروبيك، يوگا، تنيس روي ميز 54 سالن ورزشي شهيد كاووسي 17

 فاع شخصيكشتي، كاراته، تكواندو، د 600 سالن ورزشي جهان پهلوان تختي 18

 اسكيت، ايروبيك، يوگا 250 سالن ورزشي شهيد آزرمي 19

 تنيس روي ميز يوگا ورزش صبحگاهي 250 سالن ورزشي شهيد دلخواه 20

 فوتبال، واليبال، تنيس روي ميز، بسكتبال 750 سالن ورزشي دانشكده پرستاري 21

 تيراندازي، شطرنج، دارت 250 قلي سالن ورزشي شهيد ياري 22

 واليبال، بسكتبال، بدمينتون، ورزش صبحگاهي 375 زمين ورزشي خوابگاه اميركبير 23

 واليبال، فوتبال، بدنسازي، تنيس روي ميز 262 زمين ورزشي خوابگاه انقالب 24

 بدنسازي، آمادگي جسماني 300 جاده تندرستي مجتمع كوي دانشگاه علوم پزشكي تهران 25

 بدنسازي 30 خوابگاه حافظيه 26

 بدنسازي  30 خوابگاه وصال 27

 بدنسازي، تنيس روي ميز، فوتبال دستي 128 سالن ورزشي خوابگاه شيالت 28

 دوچرخه سواري 400 پيست دوچرخه سواري خوابگاه خواهران 29

 واليبال، بدنسازي، تنيس روي ميز، بسكتبال، فوتبال 830 سالن ورزشي خوابگاه متأهلين 30

 بدنسازي 100 )خواهران( ها اهجادة تندرستي خوابگ 31

 بدنسازي 12 خوابگاه سميه 33

 بدنسازي 20 آذر 16خوابگاه   32

 بدنسازي 21 خوابگاه دمشق 34

 بدنسازي 250 معاونت غذا و دارو 35

 بدنسازي 220 سينا خوابگاه ابن 36

 بدنسازي، اسكيت 400 خوابگاه الزهرا)س( 37

 ي، تنيس روي ميز، يوگا، ايروبيكبدنساز 120 دانشكده دندانپزشكي 38
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 در حوزه ورزش دانشگاه دعملكر
، تكواندو، كاراته، دو و يس، كشتينتون، تنيز، شنا، بدميم يس رويبال، بسكتبال، تنيفوتبال، وال چون ييهارشته هاي ورزشي مختلفي در هر سال مسابقات و كالس

ارائه  زيرشود. اهم افتخارات دانشگاه در حوزه ورزش در قالب جداول  رون و برون دانشگاهي برگزار ميدر دو سطح د غيرهو  يراندازي، فوتسال، شطرنج، تيدانيم

 شده است.
 

 1392سال  يط ينان دانشگاه به مسابقات برون دانشگاهكاركمنتخب  يها ميرد اعزام تكعمل -7-15جدول 

 عنوان مسابقات
 تعداد شركت كنندگان

 مقام كسب شده عملكرد
 زن مرد

 مقام قهرماني كاپ قهرماني 1مدال طال و 1 0 10 فوتسال )جام دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(

 - صعود به مرحله يك هشتم 0 12 واليبال )مسابقات كاركنان دولت(

 - صعود به مرحله يك چهارم 0 10 فوتسال آقايان )مسابقات كاركنان دولت(

 13  10 شنا )مسابقات كاركنان دولت(
 برنز 5نقره و 4طال،  2

 كاپ سوم در بخش بانوان( 1)
 مقام سوم در بخش بانوان

 

 1392سال  يشور )دختران( طك يكعلوم پزش يها دانشگاه ياد ورزشين المپيازدهميندگان دانشگاه در يرد نماكعمل -7-16جدول 
 مقام كسب شده عملكرد تعداد شركت كنندگان )نفر( هاي ورزشي رشته

 - - 12 البسكتب

 - - 12 واليبال

 - - 10 فوتسال

 مقام پنجمي انفرادي 1دومي دوبل،  امتياز( 14نقره )1طال،  1 4 بدمينتون

 دوم دوبل امتياز( 5نقره ) 1 4 تنيس روي ميز

 - - 5 كاراته

 مقام ششمي انفرادي 2 امتياز( 7نقره ) 1 5 شطرنج

 اديمقام پنجمي انفر3 امتياز( 10برنز ) 1 4 شنا

 مقام پنجمي 1 امتياز(2) 5 دو و ميداني

 مقام سوم تيمي امتياز ( 11برنز ) 1طال، 1 6 تيراندازي

 

 1392سال  يط ينندگان در مسابقات درون دانشگاهكت كشر -7-17جدول 
 تعداد شركت كنندگان )نفر( رشته ورزشي

  288 م پزشكي تهران) جام كوثر(مسابقات جام حذفي فوتسال كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علو

  336 مسابقات فوتسال كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران ) جام ليله القدر(

  432 مسابقات فوتسال ليگ دسته يك دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي تهران )جام ايثار(

  150 لوم پزشكي تهران )جام غدير(مسابقات واليبال كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه ع

  72 سال دانشگاه علوم پزشكي تهران )جام پيشكسوتان( 45مسابقات فوتسال كاركنان و اعضاي هيأت علمي باالتر از 
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در مجموعه انشگاه سازي، پيالتس و يوگا براي دانشجويان و كاركنان د مختلفي شامل ايروبيك ]معمولي و رزمي[، بدن يورزش يها كالس 1392در طول سال 

برنامه آكادمي ورزشي ويژه فرزندان كاركنان دانشگاه تشكيل  1392همچنين در تابستان سال  برگزار شد. يد فتحيشه يد چمران و سالن ورزشيبزرگ شه يورزش

 گرديد.
 

 1392سال  در برنامه آكادمي ورزشي ويژه فرزندان كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه -7-18جدول 
 مجموع تعداد پسران تعداد دختران ان برنامهعنو

 427 257 170 فرزندان يورزش يها يآكادم

 
 

 

 1392در سال  يو اجتماع يت هنريريتوسط مد ييدانشجومنتشر شده  يهانامه ژهيات و ويتعداد نشر -7-19جدول 
 نشريه علميتعداد  نامه تعداد ويژه تعداد پوستر

1440 2 
 علمي فرهنگي

39 25 

 

 1392و فوق برنامه در سال  يت هنريريبرگزار شده توسط مد ييدانشجو ياردوها-7-20جدول 
 تعداد كل نفرات شركت كننده تعداد اردو

76 2347 

 

 1392و فوق برنامه در سال  يت هنريريمد يمجوز از سو يدارا يها انونكتعداد  -7-21جدول 
 فعال يها انونك مجوز يدارا يها انونكد تعدا

50 23 

 

 1392و فوق برنامه در سال  يت هنريريبرگزار شده توسط مد يفرهنگ يها برنامه -7-22جدول 
 نندهكت كتعدادشر تعدادبرنامه يفرهنگ يبرنامه ها فيرد

 420 15 لميجلسات پخش و نقد ف 1

 600 30 و شب شعر يجلسات شعر خوان 2

 150 7 تابكقد جلسات ن 3

 120 5 يجلسات نقد مقاله فرهنگ 4

 1200 3 (ييدانشجوش ) تئاتر ينما ياجرا 5

  4 ينقد يها كمك يآور ه و جمعيريبازارچه خ ييبرپا 6

 1200 3 ييدانشجو يها مراسم و جشن 7

 20 دورهكي نمايبا س ييارگاه آشناك 8

 ره() دونف 80000 دوره 4 نمايس هاءبم يط نيع بليتوز 9

  4 سر پرست يان بكودكو كزيهركبه  يد و خدمت رسانيبازد 10

 700 2 شوركسطح  ينماهايزمان با س تنها هم يتنها يلم تنهايف يران عمومكا 11

 1700 8 )و ... يتابخوانك، ياسك)ع يمسابقات فرهنگ 12
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سال  در طولاست.  دانشجويان در نظر گرفتهاستفاده براي  يگوناگون هاي ها و وام كمك هزينه هدانشگا ،انيدانشجو يمال يها ينگران كاهش جهت 

 پرداخت شد.ان دانشگاه يانشجود به 7-23شرح جدول  ال بهير 49،118،397،604 ي برابرالت مختلف با اعتباريتسهمورد  11318در مجموع  1392

 1392ان دانشگاه در سال يپرداخت شده به دانشجو يها زان واميمفهرست و  -7-23جدول 
 نوع وام تعداد ال (يمبلغ ) ر

 تحصيلي 7975 20،244،295،570

 مسكن 98 219،249،000

 زانهشهريه شبانه و رو 175 3،372،946،000

 ضروري 975 2،385،814،264

 عادي 21 293،166،665

 تكميلي 204  10،633،333،305 وديعه مسكن

 نخبگان 2  500،000،000

 وام بيمه 342 222،892،800

 ييكار دانشجو 1160 1،149،700،000

 بنياد علوي 191 1،421،000،000

 كمك خاص بال عوض 7 26،000،000

 الملل شهريه پرديس بين 168 8،650،000،000

 جمع 11318 49،118،397،604

نفر از دانشجويان  370اند و به  و دستياران تخصصي دانشگاه تحت پوشش رايگان بيمه حوادث قرار گرفته انيدانشجونفر از  19883، 1392در سال 

  كمك بالعوض جهت صدور دفترچه بيمه خدمات درماني تعلق گرفته است.
 

 1392ه در سال ان دانشگايپرداخت شده به دانشجو يها زان واميفهرست و م -7-24جدول 
 مهينوع ب تعداد تحت پوشش )نفر( ال(ينه )ريمبلغ هز اعتبار تأمينمحل 

 مه حوادثيب 19883 000/396/237 دانشگاه 

 سهم دانشگاه يمه خدمات درمانيب 370 000/010/296 درصد15صندوق رفاه

 مجموع 253/20 000/406/533 -

 

 

 82اند.  به شبكه دانشگاه متصل بوده  7-25سيم به شرح جدول  اي از طريق فيبر يا ارتباط بي اتصال شبكه 2433كامپيوتر و  82با مجرد  دانشجويانخوابگاه  2

 ص يافته است.اهاي ويژه پسران و دختران اختص جهت استفاده دانشجويان ساكن خوابگاه ،كامپيوتر متصل به شبكه
 

 

 1392سال  يط ييدانشجوهاي معاونت  ماناي ساخت مشخصات شبكه -7-25جدول 

 هكتحت پوشش شب يها ساختمان

 ييدانشجودر معاونت 

 تعداد

 ساختمان

 تعداد

 وتر فعاليامپك
 هكتعداد اتصاالت شب

 (Node) 

 هكارتباط با شب تأمين

 بي سيم بريف

 15 1 1163 30 16 )مرد( ييدانشجوخوابگاه 

 13 - 1270 52 13 )زن( ييدانشجوخوابگاه 

 28 1 2433 82 29 مجموع
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ويان را بر عهده مركز بهداشت و درمان دانشجويان با انجام معاينات دانشجويان گروه پزشكي و اقدامات پاراكلينيكي وظيفه نظارت بر بهداشت و درمان دانشج

 باشد. مي زيربه شرح جداول  1392هاي اين مركز در طول سال  دهد. اهم فعاليت ختيار دانشجويان دانشگاه قرار ميداشته و تسهيالت ضروري را در ا
 

 1392-93تحصيلي  سال يطگري پزشكي  غربالطرح  كنندگان در تعداد شركت -7-26جدول 

 دختر دانشجويان تعداد پسر دانشجويان تعداد مجموع

1470 540 930 
 

 1392درماني به دانشجويان طي سال  نامه براي دريافت خدمات ئه معرفيارا -7-27جدول 
 مركز توسط صادره شده معرفي كل تعداد

 دندانپزشكي ها بيمارستان و درماني بهداشتي مراكز

 نفر 1410 نفر 3900
 

 1392يط، مواد خوراكي و مصرفي طي سال توسط واحد بهداشت مح ييدانشجوها و اماكن  گرفته از خوابگاه تعداد بازديدهاي صورت -7-28جدول 
 تعداد بازديدها

 مجموع پسران ييدانشجون كو اما ها خوابگاه دختران ييدانشجون كو اما ها خوابگاه

180 140 320 
 

 1392طي سال  ها هاي انجام شده براي دانشجويان دانشگاه توسط واحد مبارزه با بيماري تعداد واكسيناسيون -7-29جدول 
 اسيونواكسين

 مجموع كزاز هپاتيت

140 315 455 
  

 دانشگاهدرمانگاه كوي 
تزريقات، ، خدمات پزشكي سرپاييي مانند: خدماتدر حال حاضر و  شده استهاي كوي دانشگاه علوم پزشكي تهران مستقر  اين مركز در مجتمع خوابگاه

حضور بر بالين و   8 -18انجام واكسيناسيون همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت ، دارو دز ارائه اولين، اعزام به بيمارستان در صورت لزوم، تراپي پانسمان و سرم

هاي كوي دانشگاه  در درمانگاه واقع در مجتمع خوابگاه 1392ها و خدمات ارائه شده طي سال  اهم فعاليتشود.  در اين مركز ارائه مي بيمار در صورت لزوم

 بوده است. 7-30علوم پزشكي تهران به صورت جدول 

 

 1392طي سال  هاي مركز بهداشت و درمان دانشجويان اهم فعاليت -7-30جدول 
 تعداد فعاليت

 455 )نفر( واكسيناسيون

 320 ييدانشجو اماكن از بهداشتي بازديد

 2800 اند نموده استفاده كوي درمانگاه خدمات از كه بيماراني

 600 [92 سال اول ماهه ]شش اند نموده فادهاست همت پرديس درمانگاه خدمات از كه بيماراني

 3900 غيره و تشخيصي درماني، مراكز ها، بيمارستان به ارجاعي موارد

 1410 قرارداد طرف دندانپزشكي مراكز به ارجاعي موارد

 250 قرارداد طرف [1392 سال اول ماهه ]شش كاركنان دندانپزشكي مراكز به ارجاعي موارد

 309 دانشجويان پزشكي كميسيون در شده مطرح هاي پرونده

 700 شده تشكيل اسكرين غير هاي پرونده
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 يدر شورا 1392سال  يه طك ييها پرونده تعداد .بوده استم كح 21ان دانشگاه يدانشجو يانضباط يتوسط شورا 1392ام صادره در سال كتعداد اح

 ارائه شده است. اند در قالب جدول دهيق گرديام صادره تعلكا احيده و يم نگردكحمطرح و منجر به صدور  يانضباط

 

 

 1392سال  يمطرح شده ط يها ان و تعداد پروندهيدانشجو يانضباط يجلسات شورا -7-31جدول 

 يجلسات بدو دنظريجلسات تجد

 تعداد جلسه مطروحه يتعداد پرونده ها تعداد جلسه تعداد پرونده مطروحه

- - 30 4 

 

 

 1392سال  يان طيدانشجو يانضبط يشورا يصالح از سو يمراجع ذ يها به استعالم ييپاسخگو -7-32جدول 
 موضوع تعداد

 صالح داخل دانشگاه پاسخگويي به استعالم هاي مراجع ذي 1524

 صالح خارج دانشگاه هاي مراجع ذي پاسخگويي به استعالم 125

 

 

 1392سال  يان دانشگاه طيدانشجو يانضباط يشورا يرفته شده از سويان پذياخذ تعهد از دانشجو -7-33جدول 
 مقطع تحصيلي تعداد

 كارشناسي ارشد 39

– PH.D 
 تخصص 99

 فوق تخصص 1

 

 

 1392سال  يانجام شده ط يها ه حسابيتسو -7-34جدول 
 عنوان تعداد

 انيتعداد دانشجو 905
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  شدهشده  و اهم خدمات ارائهو اهم خدمات ارائه  امور رفاهي كاركنانامور رفاهي كاركنان
 

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

 باشد.  دانشگاه مي
 

كه طبق روال هر ساله اماكن متعلق به دانشگاه براي  -17/05/92تا  20/04/92از تاريخ -دو زائرسراي كاركنان و مديران]به جز ايام ماه مبارك رمضان

باشند[، هتل جم، هتل آپارتمان مرواريد ]قرارداد هتل آپارتمان مرواريد تا پايان آذر ماه بوده است[ در شهر  انجام تعميرات و نظافت كلي تعطيل مي

جهت اقامت  1392شهريور ماه به دليل عمليات عمراني تعطيل بوده است[؛  طي سال  17مشهد ويك مجتمع اقامتي در رامسر ]مجتمع اقامتي رامسر از 

 اند.  كاركنان دانشگاه قابل استفاده بوده

 1392طي سال  اماكن اقامتي ويژه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران -7-35جدول

 كاركنان هدف طول مدت اقامت امكانات مشخصات موضوع

زائرسراي 

 [كاركنان]مشهد

 )متعلق به دانشگاه(

  3تعداد طبقات: 

 متري( 75خوابه  2واحد) 6تعداد واحدها: 

 نفر 6ظرفيت هر واحد: 

مبلماااان، فااارش، تلويزياااون، يخچاااال،    

آشااپزخانه مجهااز و سيسااتم گرمااايش و    

 سرمايش مناسب

 شب 3روز و  4
كليه كاركنان رسمي، پيماني و 

 قراردادي

زائرسراي 

 مديران]مشهد[

 شگاه()متعلق به دان

 3تعداد طبقات: 

خوابه  2واحد  1واحد) 3تعداد واحدها: 

 متري( 145خوابه  3واحد  2 -متري 110

مبلماااان، فااارش، تلويزياااون، يخچاااال،    

آشااپزخانه مجهااز و سيسااتم گرمااايش و    

 سرمايش مناسب

 روز شبانه 4
رؤسا و مديران واحدهاي تابعه 

 دانشگاه

آپارتمان  هتل

 مرواريد]مشهد[

 گاه()در اجاره دانش

 4تعداد طبقات: 

 واحد 12تعداد واحدها: 

مبلماااان، فااارش، تلويزياااون، يخچاااال،    

آشااپزخانه مجهااز و سيسااتم گرمااايش و    

 سرمايش مناسب

 شب 3روز و  4

كليه كاركنان رسمي، پيماني و 

قراردادي]بر حسب اولويت عدم 

 سال گذشته[ 3استفاده از زائرسرا در 

 هتل جم]مشهد[

 )در اجاره دانشگاه(

 4د طبقات: تعدا

 واحد 7تعداد واحدها: 

مبلماااان، فااارش، تلويزياااون، يخچاااال،    

آشااپزخانه مجهااز و سيسااتم گرمااايش و    

شااام -ناهااار-ساارمايش مناسااب، صاابحانه 

 رايگان

 شب 3روز و  4

كليه كاركنان رسمي، پيماني و 

قراردادي]بر حسب اولويت عدم 

 سال گذشته[ 3استفاده از زائرسرا در 

 مجتمع اقامتي كاركنان

 ]رامسر[

 )متعلق به دانشگاه(

 واحد آپارتماني 11كانكس و  10

مبلماااان، فااارش، تلويزياااون، يخچاااال،    

آشااپزخانه مجهااز و سيسااتم گرمااايش و    

سرمايش مناسب، سالن كنفرانس امكانات 

 تفريحي )دوچرخه(

 شب 3روز و  4

كليه كاركنان رسمي، پيماني و 

قراردادي]بر حسب اولويت عدم 

 سال گذشته[ 3ر استفاده از زائرسرا د

 

 1392سال  طيخدمات رفاهي ارائه شده )خدمات اقامتي(  -7-36جدول 
 تعداد عنوان

 خانوار[ 366نفر] 1812 استفاده از زائرسراي كاركنان]مشهد[

 خانوار[ 95نفر] 282 استفاده از زائرسراي مديران]مشهد[

 خانوار[ 1707نفر] 6420 استفاده از هتل جم]مشهد[

 خانوار[ 763نفر] 4358 تا پايان آذر ماه -آپارتمان مرواريد]مشهد[ ز هتلاستفاده ا

 خانوار[ 326نفر] 1560 استفاده از مجتمع اقامتي رامسر

 خانوار[ 3257نفر] 14432 جمع كل خدمات اقامتي ارائه شده
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انشگاه با شركت بيمه ايران جهت استفاده اختياري كاركنان از بيمه مكمل درمان و نيز اي مابين معاونت توسعه د توافقنامه بيمه 1392در مهر ماه سال 

 شده است. قالب جدول ارائههاي مكمل درمان و اموال در  هاي اموال منعقد گرديد. عملكرد بيمه ايران در حوزه بيمه خدمات بيمه
 

 1392سال طي تعداد بيمه شدگان درمان تكميلي كاركنان دانشگاه  -37-7
 تعداد/مبلغ عنوان

 بيمه

 تكميلي درمان

 بيمه مكمل درمان )عادي( تحت پوششافراد 

 افراد تحت تكفل كاركنان[ شامل]

 نفر اصلي 5298

 نفر تبعي 6283

 )كل اصلي و تبعي( 11581

 بيمه مكمل درمان )ايثارگران( تحت پوششافراد 

 افراد تحت تكفل كاركنان[ شامل]

 نفر عادي 355

 بعينفر ت 734

 )كل اصلي و تبعي( 1089

 بيمه مكمل درمان )عادي و ايثارگر( تحت پوششكل افراد 

 افراد تحت تكفل كاركنان[ شامل]
 نفر 12670

 

 1392سال  طيهاي اموال دانشگاه  تعداد بيمه نامه -7-38 جدول
 تعداد كل هاي شخصي تعداد بيمه نامه هاي دولتي تعداد بيمه نامه اي نوع رشته بيمه

 اتومبيل
 853 783 70 ثالث

 112 85 27 بدنه

 - - - آتش سوزي

 مسئوليت

 84 84 - پيرا پزشكان

 148 148 - حرفه اي پزشكان

 8 - 8 مدير فني

 - - - درقبال اشخاص ثالث

 3 - 3 آسانسور

 3 - 3 كارفرما در مقابل كارگران

 2311 1100 111 جمع كل
 

، مبني بر پذيرش فرزندان كاركنان دانشگاه، اين اداره معرفي همكاران 1392اساس تفاهم نامه منعقد شده با مهد كودك بخش خصوصي از مهر ماه  بر

 محترم به اين مهد كودك و تهيه صورت وضعيت مبالغ پرداختي به امور مالي را به صورت ماهيانه بر عهده دارد.

 1392سال طي  رفي شده به مهد كودك بخش خصوصيتعداد كاركنان مع -7-41جدول 
 تعداد  ماهه دوم سال 6تعداد كاركنان معرفي شده به مهد كودك در 

 21 مهر ماه

 29 آبان ماه

 28 آذر ماه

 30 دي ماه

 34 بهمن ماه

 37 اسفند ماه

 179 مجموع
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 خالصه شده است. زيركه توسط اداره رفاه ارائه شده است در قالب جداول   1392 سال اه به كاركنان خود طيرفاهي ارائه شده دانشگ ساير خدمات

 

 1392حجم خدمات رفاهي ارائه شده )تورها، جوايز شاگردان ممتاز و مكاتبات( طي سال  -7-39جدول 
 تعداد عنوان

 [خانوار 130نفر] 482 غار عليصدر-استفاده از تور سياحتي همدان

 خانوار[ 84نفر] 329 استفاده از تور سياحتي نمك آبرود

 مورد 320 پرداخت جوايز فرزندان ممتاز به پرسنل سازمان مركزي

 خانوار 55 ها پذيرهاي طرف قرارداد با دانشگاه در ساير استان معرفي به مهمان

 مورد 1107 مندي و اوالد]برقراري و كسر[ هزينه عائله كمكبررسي 

 مورد 15 فوت و ازدواج هزينه كمكپرداخت 

 مورد 3 علمي اعضاي هيأت مسكن امور وام پيگيري

 

 

 1392حجم تسهيالت  نقدي پرداخت شده  به كليه كاركنان دانشگاه در قالب عقود اسالمي طي سال  -7-40جدول 

 نوع تسهيالت رديف
 مبلغ

 ريال(ميليون )
 تعداد

 جمع مبلغ تسهيالت

 ريال(ميليون )

 33،850 677 50 الحسنه مهر ايرانقرض  1

 13،100 262 50 موسسه قرض الحسنه پرستاري سخاوت 2

 85،200 1420 60 فروش اقساطي خريدكاالي مصرفي 3

 45،440 1136 40 قرض الحسنه ضروري  بانك ملت 4

 130،000 3860 - توحيد( * مهر اقتصاد )شعبه ميدان 5

 21،594 201 - ( *زمهر اقتصاد)شعبه چهار راه تير اندا 6

 329،184 7556 جمع كل تسهيالت پرداختي

 باشد. ميليارد ريال )براي اعضاي هيأت علمي( مي 2و  1/5-1ميليون ريال )براي كاركنان(  و  300و  250-200-150-100مبلغ تسهيالت بانك مهر اقصاد به مبلغ * 


