
 

 
 
 
 

 فصل هفتم:
 (دانشجويان و كاركنان) یرفاه امور

 دانشجويان یو امور رفاه برنامه فوقو  یفرهنگ یها فعاليت 
 یاسكان و خدمات خوابگاه 
 یخوابگاه یها كتابخانه 
 اياب و ذهاب دانشجويان 
 یدانشجوي یها خوابگاه یا پوشش شبكه 
  و نظارت بر امور مرتبط با تغذيه دانشجويانتغذيه 
 یدانشجوي یها و انجمن ها كانون 
 یيدانشجو برنامه فوقو  یفرهنگ یها فعاليت 
 یو كار دانشجوي یاعتبارات، تسهيالت رفاه 
 بهداشت و درمان دانشجويان 
 دانشگاه یدرمانگاه كو 
 سينا ابن یجشنواره دانشجوي 

 

 كاركنان و اهم خدمات ارائه شده یامور رفاه
 كاركنان دانشگاه ارائه شده به یو خدمات رفاه یاماكن اقامت 
 یتوافقنامه بيمه تكميل 
 ارائه شده به كاركنان دانشگاه یتسهيالت نقد 
 یورزش یها ها و فعاليت زيرساخت 
 یها و اماكن ورزش سالن 
 عملكرد دانشگاه در حوزه ورزش 

 



  

  1395سالنامه آماري دانشگاه در سال  

  هفتم: امور رفاهي )دانشجويان و كاركنان(فصل  
 

 

 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات
 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقهدرماني تهران،  و خدمات بهداشتي كيورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشاتهران، بلوار كش نشاني:

500 

 
 

 دانشجويان یامور رفاهو  برنامه فوقو  یفرهنگ یها فعاليت
 

دانشگاه از مجموعه خدمات و  علمي هيأت يكاركنان و اعضا، ي فرهنگي ورزشي دانشجويانها مناسب براي انجام فعاليت محيطايجاد 

ها و  زيرساخت، اسكان و خدمات خوابگاهيشود. در اين بخش گزارشي از  معاونت دانشجويي انجام مي  هايي است كه در حوزه فعاليت

 .د شدواهخ معرفياماكن ورزشي و ساير امكانات و خدمات دانشگاه در اين حوزه 
 

 
 یاسكان و خدمات خوابگاه

مجموعه خوابگاه براي  1خوابگاه اختصاصي دختران و  8خوابگاه ويژه پسران،  14خوابگاه دانشجويي، شامل  23 ، دانشگاه1395در سال 

هاي دانشگاه علوم پزشكي  خوابگاه )از خوابگاه 1خوابگاه تحت مالكيت دانشگاه بوده و  22ين در اختيار داشته است كه از اين تعداد متأهل

هاي  مترمربع، ظرفيت خوابگاه 52723هاي دانشجويي  . كل زيربناي خوابگاهدر اختيار دانشجويان دانشگاه قرار داشتموقت  صورت بهايران( 

 64كان ين ظرفيت پذيرش و اسمتأهل هاي ويژه خوابگاهمجموعه نفر بوده است.  2073هاي دختران  نفر و ظرفيت خوابگاه 1645پسران 

اتاق دانشجويي  1018دانشجو را در  3718ظرفيت اسكان  درمجموعخوابگاه ويژه دانشجويان دختر و پسر  22. داشته استرا  رخانوا

و سرانه متراژ در اختيار دانشجويان بود   شده دادهنفر دانشجو اسكان  4گاهي خواب  اتاقمتوسط در هر  طور بهاند. بر اين اساس  داشته

 )با توجه به ظرفيت خوابگاه( بوده است. مترمربع 20/13، ها خوابگاه

، به همه دانشجويان متقاضي استفاده از خدمات خوابگاهي كه شرايط الزم را دارا بودند، خوابگاه تعلق گرفت. در اين 1395در طول سال 

نفر از متقاضيان  81ين بودند. )متأهلاده از خوابگاه مشمول استف ها از آننفر  57ين بودند كه متأهلنفر متقاضي استفاده از خوابگاه  138سال 

 شرايط استفاده از خوابگاه را نداشتند(.

 
 1395 در سال كيدانشگاه علوم پزش يها ت خوابگاهيوضع -1-7جدول 

 تعداد نوع كاربري
 ظرفيت

 )نفر/خانوار(
 تعداد اتاق

 مساحت زمين

 )مترمربع(

 مفيد زيربناي

 (مترمربع)

 تيارسرانه متراژ در اخ

 )مترمربع(

 4/13 22024 6199 524 1645 14 خوابگاه پسران

 3/13 27654 7319 494 2073 8 خوابگاه دختران

 20/13 49678 13518 1018 3718 22 جمع خوابگاه مجردي

 6/47 3045 10000 64 64 1 ينمتأهلخوابگاه 

 - 52723 23518 1082 3782 23 مجموع
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 1395ميزان پوشش خوابگاهي دانشگاه در سال  -2-7جدول 

 نوع كاربري
 تعداد متقاضيان

 استفاده از خوابگاه )نفر( 

 تعداد ساكنين

 )نفر(

 تعداد دانشجويان متقاضي

 بدون خوابگاه )نفر( 

 ميزان پوشش

 )درصد(

 100 - 1430 1430 انپسرخوابگاه 

 100 - 1686 1686 اندخترخوابگاه 

 41 81 57 138 ينمتأهلخوابگاه 

 - 81 3173 3254 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 

 4متوسط در هر اتاق  طور بهاند كه  اتاق داشته 524هاي ويژه دانشجويان پسر  . خوابگاهتاس مترمربع 4/13اختيار براي دانشجويان پسر، 

 اند. شده دادهدانشجو اسكان 

 
 1395در سال  هاي پسران دانشگاه خوابگاه و مشخصاتفهرست  -3-7جدول 

 نام خوابگاه رديف
 ظرفيت

 )نفر(

 تعداد ساكنين

 )نفر(

 سرانه متراژ در اختيار

 (مترمربع)

 شروع سال

 برداري بهره

 (مترمربعمساحت )

 زيربناكل  مساحت زمين

 1500 300 1367 88/13 103 108 1بوستان  1

 3000 600 1367 42/14 201 208 2بوستان  2

 1241 436 1346 05/9 118 136 3بوستان  3

 1038 346 1346 04/11 72 94 4بوستان  4

 2040 780 1346 21/12 149 167 5بوستان  5

 1960 800 1379 20/20 93 97 بوستان قدس 6

 494 234 1385 29/10 0 48 2انقالب بوستان  7

 2410 413 1386 87/14 154 162 وصال 8

 1875 540 1386 56/18 84 101 8بوستان  9

 1478 410 1381 39/15 94 96 1انقالب  10

 354 229 1386 41/10 34 34 4انقالب  11

 770 242 1386 62/9 77 80 5انقالب  12

 778 248 1386 48/9 65 82 6انقالب  13

 3086 621 1390 30/13 186 232 سميه 14

 22024 6199 - 05/13 1430 1645 مجموع
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 1395 سالهاي ويژه دانشجويان پسر طي  امكانات و تجهيزات خوابگاه -4 -7جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد

 طبقات

 تعداد آسانسور

 اتاق

 تعداد

 ط تلفنخطو

 بوفه وآمد رفتسرويس  سالن ورزشي نمازخانه برق اضطراري

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

 مركزي 63 *  5 1بوستان 
 

* *  *  *  *  

 مركزي 112 *  4 2بوستان 
 

* *  *  *  *  

 مركزي 37 *  3 3بوستان 
 

* *  *  *  *  

 مركزي 34 *  3 4بوستان 
 

* *  *  *  *  

 مركزي 43 *  3 5بوستان 
 

* *  *  *  *  

 3 33  * 5 قدس
 

* *  *   *  * 

 مركزي 16 *  5 2انقالب 
 

* *  *   *  * 

 3 30 *  5 8بوستان 
 

* *  *   *  * 

 مركزي 40  * 6 وصال
 

* *  *   *  * 

 5 30  * 7 سميه
 

* *   * *   * 

 1 24 *  3 1انقالب 
 

* *   *  *  * 

 *  *  *  *  *  ندارد 12 *  4 4انقالب 

 *  *  *   * *  ندارد 30  * 5 5انقالب 

 *  *  *   * *  1 20  * 5 6انقالب 

 
 

 1395هاي ويژه دانشجويان پسر طي سال  امكانات و تجهيزات خوابگاه -4 -7ادامه جدول 

 نام خوابگاه
 دتعدا مركز مشاوره واحدهاي درماني

 پزشك درمانگاه

 تعداد

 كامپيوتر فعال

 نوع دسترسي به اينترنت دسترسي به اينترنت

 سيم بي فيبر ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

  *  * 1بوستان 

1 

0 *  *  

  *  * 0  *  * 2بوستان 

  *  * 0  *  * 3بوستان 

  *  * 0  *  * 4بوستان 

  *  * 1  *  * 5بوستان 

 *   * 2 0 *  *  ان قدسبوست

 *   * 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  خوابگاه در اختيار دانشجويان دختر قرار گرفته است. مساحت زمين و كل زيربناي خوابگاه 8، 1395ي سال ط

متوسط در هر  طور بهاتاق،  494نفر با تعداد  2073هاي دانشجويان دختر يعني  مترمربع بوده است. با توجه به ظرفيت خوابگاه 27654و  7319

تقريباً مشابه سرانه بوده است كه  مترمربع 3/13. سرانه متراژ در اختيار براي دانشجويان دختر اند يافته اسكاننفر  5جويي نزديك به اتاق دانش

 .بودمترمربع  4/13دانشجويان پسر با ميزان 
 

 1395در سال  خوابگاهي دانشجويي ويژه دانشجويان دختر دانشگاه و مشخصاتفهرست  -5-7جدول 

 م خوابگاهنا رديف
 ظرفيت

 )نفر(

 تعداد ساكنين

 )نفر(

 سرانه متراژ در اختيار

 (مترمربع) 

 سال شروع

 برداري بهره

 (مترمربعمساحت )

 زيربناكل  مساحت زمين

 5275 1055 1377 32/13 299 396 1گلستان  1

 5435 1530 1376 21/12 330 445 2گلستان  2

 5140 1285 1346 06/16 254 320 3گلستان  3

 2895 1185 1353 64/15 148 185 4گلستان  4

 2476 954 1385 07/14 138 176 نسترن 5

 2807 663 1390 88/12 190 218 دمشق 6

 995 125 1380 98/11 83 83 آذر 16 7

 2631 522 1390 52/10 244 250 حافظيه  8

 27654 7319 - 34/13 1686 2073 مجموع

 

 1395در سال  دانشجويي ويژه دانشجويان زن دانشگاه هاي خوابگاهامكانات و تجهيزات  -6-7جدول 

 تعداد طبقات نام خوابگاه
 تعداد آسانسور

 اتاق

 تعداد

 خطوط

 تلفن

 سالن ورزشي نمازخانه برق اضطراري
 سرويس

 وآمد رفت
 بوفه

 ندارد دارد ندارد اردد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

 4 1گلستان 
 

* 104 3 
 

* * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 4 2گلستان 
 

* 113 3 
 

* * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 4 3گلستان 
 

* 84 3 
 

* * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 3 4گلستان 
 

* 61 3 
 

* * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * 5 نسترن
 

45 3 
 

* * 
 

* 
 

* 
  

* 

 * 7 دمشق
 

29 5 
 

* * 
 

* 
  

* 
 

* 

 *  *   *  * *  5 13  * 10 آذر 16

 *  *   *  * *  3 45  * 7 حافظيه 
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 1395در سال  امكانات و تجهيزات دانشجويي ويژه دانشجويان زن دانشگاه- 6-7ادامه جدول  

 نام خوابگاه
 تعداد

 كامپيوتر فعال

 تعداد

 پزشك درمانگاه

 مركز مشاوره واحدهاي درماني نوع دسترسي به اينترنت دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ندارد دارد سيم بي فيبر دندار دارد

 1 1گلستان 

1 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * 1 2گلستان 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * 1 3گلستان 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * 1 4گلستان 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * - 10 نسترن
 

 * 
 

* 
 

* 

 * - 5 دمشق
 

 * 
 

* * 
 

     *   * - 4 آذر 16

 *  *  *   * - 5 حافظيه

 
 متأهلاسكان دانشجويان  

. گرفته استقرار  ين دانشجومتأهلواحد مسكوني در اختيار  64با تعداد  درمجموعواحده  32بلوك  2، متأهلاسكان دانشجويان  منظور به

 مشخصات و امكانات اين خوابگاه به شرح زير است.

 
 1395در سال  ين دانشگاهمتأهلنام و نشاني خوابگاه دانشجويي ويژه دانشجويان  -7-7جدول 

 اهنام خوابگ
 ظرفيت

 به خانوار

 سال شروع

 برداري بهره

 (مترمربعمساحت )

 كل زيربنا مساحت زمين

 3045 10000 1360 64 گل بوستان

 
 1395 در سال ين دانشگاهمتأهلامكانات و تجهيزات خوابگاه ويژه  -8-7جدول 

 نام خوابگاه
تعداد 

 طبقات

 آسانسور
 تعداد واحد

 تعداد

خطوط 

 تلفن

برق 

 اضطراري
 سالن ورزشي زخانهنما

 سرويس

 وآمد رفت
 بوفه

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

 4 گل بوستان
 

* 
 32بلوك  2

 واحده
4 

 
* * 

 
* 

 
* 

 
* 

 

 
 1395 در سال ين دانشگاهمتأهلامكانات و تجهيزات خوابگاه ويژه  -8-7ادامه جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد

 پيوتر فعالكام 

 تعداد

 پزشك درمانگاه

 مركز مشاوره واحد درماني دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

 - 1 گل بوستان
 

* 
 

* 
 

* 
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 یخوابگاه یها كتابخانه

 
 

. بر اساس قرار گرفته است مند عالقهدر اختيار دانشجويان هاي دانشجويي ايجاد و  كتابخانه )مخزن و سالن مطالعه( در برخي خوابگاه 8

هاي مختلف علوم پزشكي در اين  جلد كتاب فارسي و التين مشتمل بر آخرين مراجع رشته 41000 بر بالغ ،1395اطالعات پايان سال 

نفر  300روز  طور ميانگين در هر اند و به بوده ييهاي دانشجو نفر عضو كتابخانه 976ها در دسترس دانشجويان قرار گرفته است.  كتابخانه

روز باز بوده و دانشجويان  ت شبانهاه ساعيلكهاي دانشجويي در  اند. سالن مطالعه كتابخانه مند بوده ها بهره دانشجو از امكانات اين كتابخانه

 از امكانات موجود استفاده نمايند. توانستند مي

 

 
 1395هاي دانشجويي در پايان سال  هاي موجود در خوابگاه فهرست، امكانات و عملكرد كتابخانه -9-7جدول 

 تعداد

 كاركنان

 ميانگين مراجعين

 ()در روز

 ميانگين منابع امانتي

 (در روز)

 تعداد

 اعضاء

 تعداد

 ميز مطالعه

 تعداد

 صندلي مطالعه

 تعداد

 ها كتاب

 مساحت مخزن

 )مترمربع(

 هاي مساحت سالن

 مطالعه

 (مترمربع) 

 نام كتابخانه

 كوي پسران 450 71 10800 130 80 290 43 85 2

 كوي دختران 437 50 9800 150 98 280 35 75 3

 ينمتأهل 70 100 5300 52 20 80 12 30 1

 بوستان قدس 25 42 4300 30 25 105 14 30 2

 سميه 100 30 2800 80 41 45 12 20 1

 دمشق 80 20 2300 58 29 55 11 20 2

 بوستان انقالب 33 18 2400 24 12 65 11 25 1

 حافظيه 100 30 3300 70 30 56 9 15 1

 مجموع 1295 361 41000 657 335 976 147 300 13
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 دانشجويان اياب و ذهاب
به   از خوابگاه ياندانشجو اياب و ذهاب يها سيسرو اجرايو نظارت بر  يبرقرار، يزير در امر برنامه ييدانشجواب و ذهاب يواحد ا

 ت دارد.يفعال ،و برخي مراكز ديگر  دانشكده، بيمارستان
 

 1394-95 يليسال تحصدانشگاه طي  يز درمانكها و مرا مارستانيب ،ها دهكها به دانش رفت از خوابگاه يها سيتعداد سرو -10-7جدول 

 مقصد رديف

 خوابگاه
 جمع كل

 ها سرويس 
 عمجتم

 هاي كوي خوابگاه
 متأهلين شيالت نسترن سميه

 5280 660 0 110 110 4400 هاي پزشكي، داروسازي، بهداشت و طب سنتي( )دانشكده پور سيناپرديس  1

 660 0 0 0 0 660 و بيمارستان اميراعلم بخشي تواندانشكده  2

 1540 0 0 110 110 1320 دانشكده پرستاري و مامايي 3

 104 0 104 0 0 0 پزشكي اندنددانشكده  4

 1320 0 0 0 0 1320 بيمارستان امام خميني 5

 220 0 0 0 0 220 بيمارستان سينا 6

 220 0 0 0 0 220 بيمارستان روزبه 7

 220 0 0 0 0 220 بيمارستان رازي 8

 220 0 0 0 0 220 بيمارستان فارابي 9

 220 0 0 0 0 220 بيمارستان ضيائيان و بهارلو 10

 220 0 0 0 0 220 بيمارستان بهرامي و آرش 11

 220 0 0 0 0 220 مراكز بهداشت ميثم، ابوذر و اكبرآبادي 12

 10444 660 104 220 220 9240 مجموع

 
 1394-95 يليال تحصها س به خوابگاه يز درمانكو مرا ها بيمارستان ،ها دانشكدهاز  برگشت هاي سرويستعداد  -11-7جدول 

 مقصد رديف

 خوابگاه
 لجمع ك

 ها سسروي
 مجتمع

 هاي كوي خوابگاه
 متأهلين شيالت نسترن سميه

 6380 660 0 110 110 5500 هاي پزشكي، داروسازي، بهداشت و طب سنتي( )دانشكده پور سيناپرديس  1

 1100 0 0 0 0 1100 و بيمارستان اميراعلم بخشي تواندانشكده  2

 990 0 0 110 110 770 دانشكده پرستاري و مامايي 3

 0 0 0 0 0 0 پزشكي دنداندانشكده  4

 770 0 0 0 0 770 بيمارستان امام خميني 5

 220 0 0 0 0 220 بيمارستان سينا 6

 220 0 0 0 0 220 بيمارستان روزبه 7

 220 0 0 0 0 220 بيمارستان رازي 8

 220 0 0 0 0 220 بيمارستان فارابي 9

 220 0 0 0 0 220 بيمارستان ضيائيان و بهارلو 10

 220 0 0 0 0 220 بيمارستان بهرامي و آرش 11

 220 0 0 0 0 220 مراكز بهداشت ميثم، ابوذر و اكبرآبادي 12

 10780 660 0 220 220 9680 9680 مجموع
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 یدانشجوي یاه خوابگاه یا پوشش شبكه
، اينترنت و ها يان ساكن خوابگاهدانشجونفر از  4000. در اين بستر به بيش از داردتحت پوشش شبكه قرار  ساختمان مختلف خوابگاهي 24

كه در است داخلي  سيم بيارتباطي فعال، پوشش شبكه  سيم بيلينك  14اين شبكه شامل  شود. آوري اطالعات ارائه مي فنمبتني بر خدمات 

 300با متوسط بيش از  هاي اداري ها و مجموعه نود كابلي شبكه در خوابگاه 2400بيش از  كاربر متصل دارد و 1600 ساعات پيك، حدود

يچ شبكه براي شبكه داخلي ئدستگاه سو 146 نمايند. كاربر از اينترنت استفاده مي 2000كاربر بر خط است. در ساعات بيشينه مصرف، حدود 

 ها به كار گرفته شده است. داخلي ساختمان سيم بيكه اكسس پوينت براي شب 98كابلي و 
 

 ي دانشجويي دانشگاهها خوابگاه اي شبكهپوشش وضعيت  -13-7 جدول

 نوع ارتباط با شبكه دانشگاه نام خوابگاه رديف
 شبكه داخلي

 تعداد اتصاالت شبكه
 سيم بي كابلي

   96 فيبر نوري كوي )كوي(1بوستان  1

   128 فيبر نوري كوي )كوي( 2بوستان  2

   72 فيبر نوري كوي )كوي( 3بوستان  3

   72 فيبر نوري كوي )كوي( 4بوستان  4

   96 فيبر نوري كوي )كوي( 5بوستان  5

   136 از ساختمان معاونت دانشجويي سيم بي سميه 6

   48 از دكل ستاد مركزي سيم بي بوستان قدس 7

   120 از ساختمان معاونت دانشجويي مسي بي بوستان وصال 8

   48 از ساختمان معاونت دانشجويي سيم بي 8گلستان  9

 ADSL   1 متأهلين 10

   48 از ساختمان معاونت دانشجويي سيم بي 1انقالب  11

   24 از ساختمان معاونت دانشجويي سيم بي 2انقالب  12

   54 اونت دانشجويياز ساختمان مع سيم بي 4و  3انقالب  13

   48 از ساختمان معاونت دانشجويي سيم بي 5انقالب  14

   48 از ساختمان معاونت دانشجويي سيم بي 6انقالب  15

   105 فيبر نوري كوي )كوي( 1گلستان  16

   149 فيبر نوري كوي )كوي( 2گلستان  17

   132 فيبر نوري كوي )كوي( 3گلستان  18

   90 فيبر نوري كوي )كوي( 4گلستان  19

   24 فيبر نوري كوي )كوي( 5گلستان  20

   136 از ساختمان معاونت دانشجويي سيم بي گلستان دمشق 21

   112 از ساختمان معاونت دانشجويي سيم بي نسترن 22

   240 از ساختمان معاونت دانشجويي سيم بي حافظيه 23

   48 از ساختمان معاونت دانشجويي سيم بي آذر 16 24

 2075 مجموع
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 دانشجويانو نظارت بر امور مرتبط با تغذيه ه يتغذ
 

 

 

در قالب  پرس غذا 966797تعداد  1395. در طول سال شود انجام مياداره تغذيه  از طريق امور مرتبطو نظارت بر  غذاي دانشجويانتدارك 

 .شده و بين دانشجويان دانشگاه توزيع هاي صبحانه، ناهار و شام تهي وعده

 
 

 1395هاي دانشگاه در سال  هاي دانشجويي و خوابگاه تعداد وعده غذايي توزيع شده در غذاخوري -14-7جدول 

 هاي غذايي وعده
 پرس غذايي

 ميزان درآمد )ريال(
 ميانگين درآمد از هر پرس

 درصد تعداد غذاي دانشجويي )ريال( 

 5815 825،071،500 7/14 141897 صبحانه

 10448 5،036،848،000 9/49 482072 ناهار

 10303 3،532،141،500 5/35 342828 شام

 9717 9،394،061،000 0/100 966797 مجموع

 
 
 

 1395هاي دانشجويي دانشگاه در سال  ها و آشپزخانه فهرست و مشخصات غذاخوري -15-7جدول 

 تعداد صندلي تعداد ميز (مترمربع)مساحت  نام واحد رديف

 240 27 410 غذاخوري دانشكده پزشكي )پسران( 1

 314 78 755 غذاخوري دانشكده پزشكي )دختران( 2

 194 54 384 پزشكي دندانغذاخوري دانشكده  3

 277 44 470 غذاخوري دانشكده پرستاري و مامايي 4

 80 28 260 بخشي توانغذاخوري دانشكده  5

 0 0 400 خانه مركزيآشپز 6

 1105 231 2679 مجموع
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 یو مذهب ی، هنریفرهنگ یها كانون
 

فرهنگي، هنري و مذهبي دانشجويي با كسب مجوز از سوي دانشگاه علوم پزشكي تهران، فعال بودند.  كانون 22، 1395تا پايان سال 

 .بودكانون فرهنگي به شرح جدول زير  11كانون خيريه و  5كانون ادبي،  3كانون اجتماعي،  3اساس نوع فعاليت شامل  بر ها كانونتفكيك 

 
 1395سال تا پايان داراي مجوز دانشگاه علوم پزشكي تهران  و مذهبيهنري  ،فرهنگي هاي كانون فهرست -16-7جدول 

 رديف نام كانون موضوع فعاليت جوزمسال اخذ 

 1 آدم بني اجتماعي 1395

 2 زيست محيط اجتماعي 1396

 3 از نگاهي ديگر اجتماعي نقد فيلم 1395

 4 ژيك ادبي 1389

 5 باران ادبي 1395

 6 الفبا ادبي 1395

 7 باران اميد خيريه 1395

 8 مهريار (هاي دهان و دندان خيريه )تأمين هزينه بيماري 1387

 9 قطره (يخيريه )تأمين هزينه نسخ داروي 1389

 10 فانوس خيريه عمومي 1392

 11 كيش مهر خيريه عمومي 1392

 12 امرداد (ادبي)فرهنگي  1393

 13 طبيب دوار (مذهبي)فرهنگي  1394

 14 هامون نقد دانشجويي()فرهنگي  1391

 15 روشنفكران جوان فرهنگي اجتماعي 1394

 16 اي اخالق حرفه فرهنگي اجتماعي 1395

 17 احمر هالل آموزشي فرهنگي 1393

 18 فرهنگ سالمت فرهنگي آموزشي 1395

 19 سوما هنرهاي نمايشي 1395

 20 سيمرغ (نمايش)هنري  1393

 21 دفتين (نمايش)هنري  1394

 22 سازي انيميشن يساز شنيميانهنري  1395
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 یدانشجوي یها انجمن

 

هاي مختلف در دانشگاه با كسب مجوز از دانشگاه علوم پزشكي تهران فعاليت  انجمن فعال دانشجويي در حوزه 22، 1395تا پايان سال 

 نفر عضو همكار دارند. 30الي  10نفر عضو اصلي و حدود  5ها  داشتند. تمامي انجمن

 

 1395تا پايان سال داراي مجوز دانشگاه علوم پزشكي تهران  دانشجويي يها انجمن فهرست -17-7جدول 

 عاليتحوزه ف نام انجمن رديف
 سال

 جوزماخذ  

 1391 اي در پزشكي اخالق پزشكي و رفتار حرفه اخالق پزشكي 1

 1395 بهداشت و ايمني غذا بهداشت و ايمني مواد غذايي 2

 1394 هاي نقص ايمني آموزش شيوه پژوهش به دانشجويان در زمينه بيماري نقص ايمني هاي بيماري 3

 1395 دانشجويان توانمندسازير حوزه بيوتكنولوژي با رويكرد كارگروهي و آموزش و پژوهش د بيو تكنولوژي پزشكي 4

 1392 سطح علمي در آموزش و بالين دانشجويان رشته اتاق عمل ءارتقا هاي جراحي تكنولوژيست 5

 1391 سطح سالمت عمومي جامعه ءمشاركت دانشجويان با هدف ارتقا دانشجويان پزشكي ايران 6

 1395 حيطه دندانپزشكي قانوني دندانپزشكي قانوني 7

 1393 در پزشكي موردنيازمطالعه و بررسي و ساخت ابزارهاي جراحي و ساير ابزارهاي رباتيكي  رباتيك پزشكي 8

 1393 هاي مختلف در بيماري شناسي رژيم شناسي رژيم 9

 1395 كارآفرينيو  وكار كسب سيليكومد 10

 1395 نتيطب و داروسازي س طب و داروسازي سنتي 11

 1389 هاي علمي پژوهشي مرتبط با علوم آزمايشگاهي فعاليت علوم آزمايشگاهي 12

 1395 در سالمت تبر اصل عدال تأكيدثر بر سالمت و با ؤهاي نوآورانه در حيطه عوامل اجتماعي م فعاليت ثر بر سالمتؤعوامل اجتماعي م 13

 1395 سالمت بررسي مباني نظري و فلسفي در حوزه فلسفه پزشكي 14

 1393 پژوهشي آموزشي در زمينه قلب و عروق قلب و عروق 15

 1388 آشنايي و ارتقاء سطح علوم مديريتي و اقتصادي مديريت اقتصاد سالمت 16

 1395 توليد محتوا در قالب صوت و تصوير در حيطه طب مدئو 17

 1394 از سوء رفتار با كودكان و آگاهي بخشي يريشگيپجرايي براي علمي، فرهنگي، ا هايي فعاليت مقابله با سوء رفتار با كودكان 18

 Immunological aspect of neurological disorders, neurology,neuroscience 1394 ايمونولوژي نورو 19

 Health information technology association 1395 هيتا 20

21 HIP 1395 اجتماعي يشناس نرواهاي  هاي حاصل از پژوهش ارائه بينش 

22 INRP  1385 اي رشته ميان صورت بهآموزش و پژوهش با رويكرد علوم اعصاب 
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 آزادانديشیهای  كرسی 

 

 1395سال  در طول برگزارشده آزادانديشيهاي  مشخصات كرسي -18-7جدول 

 كننده شركت علمي هيأتتعداد اعضاي  كننده شركتتعداد دانشجويان  تعداد آزادانديشينوع كرسي 

 10 400 1 نقد و نظر

 15 400 1 پرسش و پاسخ به شبهات
 

 
 یدانشجوي برنامه فوقو  یفرهنگ یها فعاليت

 

 1395دانشجويي در سال  منتشرشدههاي نامه تعداد نشريات و ويژه -19-7جدول 

 تعداد عنوان

 37 نشريات علمي فرهنگي

 21 صادرشدهمجوز 

 مارهش 66 منتشرشدهشماره نشريات 

 3 جلسات كميته ناظر بر نشريات

 اثر 146 شركت در جشنواره نشريات

 
 1395در سال  برگزارشدههاي فرهنگي  برنامه -20-7جدول 

 فيرد برگزارشده يفرهنگ يها برنامه تعداد برنامه

 1 لميجلسات پخش و نقد ف 70

 2 ينشست ادب و شعر شبو  شعرخوانيجلسات  14

 3 تابكجلسات نقد  3

 4 شينما ياجرا 3

 5 هيريبازارچه خ ييبرپا 9

 6 ييدانشجو يها جشنمراسم و  15

 7 جانبازان و معلوالن ،كزيهركبه  يرسان خدمتد و يبازد 2

 8 لميف يران عمومكا 3

 9 احترام به شهدا يادا 1

 10 نايس ابن ييجشنواره دانشجو 1

 11 يمعاونت دانشجو يفرهنگ يها تيفعال يشگاه معرفينما 1

 12 شوركسراسر  كيان علوم پزشيدانشجو يجشنواره فرهنگ ماه 8

 



  

  1395سالنامه آماري دانشگاه در سال  

  هفتم: امور رفاهي )دانشجويان و كاركنان(فصل  
 

 

 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات
 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقهدرماني تهران،  و خدمات بهداشتي كيورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشاتهران، بلوار كش نشاني:

512 

 

 1395در سال  برگزارشدههاي فرهنگي  برنامه -20-7جدول ادامه 

 رديف برگزارشدههاي فرهنگي  برنامه تعداد برنامه

 13 يجشنواره فرهنگ يداور 3

 14 احمر هالل يريعضوگ 2

 15 روددالويجدان يجشن استقبال از دانشجو 10

 16 هيريانون خك كع قليتوز 2

 17 ميركتدبر در قرآن  2

 18 يآموزش امدادگر هاي كالس دوره 5

 19 اتيت در جشنواره نشركشر 1

 20 ازمندان در ماه رمضانيبه ن ييع سبد غذايتوز بسته 115

 21 ياركمدد ياركازمند با هميماران نيبه ب ينقد كمك مرحله 4

 22 ياه قرآنارگك دوره 2 جلسه 16

 23 خواني كتاب 2

 24 اركان كودكت از يحما 1

 25 يهنر يطراح 12

 26 نمونه يانتخاب دانشجو نامه آيين يجلسات بررس 10

 27 ير هنريو مد ييبا معاون دانشجو ها كانونران ينشست دب 2

 28 يهفته قرآن 1

 29 دار با خانواده شهدا مدافع حرميد 1

 30 در ماه رمضانوهستان كمناجات در  1

 31 اتيرته ناظر بر نشيمكجلسات  1

 32 سالمت يجهاد ياردو 1

 33 عضو ين اهدايمپك نفر 500

 34 فرهنگ سالمت رانهيشگيپبروشور  2

 35 تاميبه ا كمك 1

 36 اركان كودك يه بسته برايته بسته 200

 37 نمونه يدانشجو يمرحله دانشگاه نام ثبت نفر 93

 38 فراد نمونه دانشگاهي معرفي به وزارت بهداشتتعداد ا نفر 5

 39 نه كشوري در سطح وزارت بهداشتودانشجوي نم هاي پروندهداوري  پرونده 550

 40 گردي تهران روزه يكاردوي  نفر 160

 41 عتبات دانشگاهياناعزام به  نفر 700

 42 هاي كل كشور ان در هشتمين جشنواره فرهنگي ادبي هنري دانشگاهدانشجوي شده ثبتتعداد آثار  اثر 423
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 یو كار دانشجوي یرفاهتسهيالت اعتبارات، 
 

 

 

 در طولهاي گوناگوني براي استفاده دانشجويان در نظر گرفته شده است.  و وام هزينه كمكهاي مالي دانشجويان،  جهت كاهش نگراني

ريال وام و تسهيالت رفاهي مطابق جدول زير به دانشجويان انجام شده است.  33.449.536.079ت مبلغ ، تأمين اعتبار و پرداخ1395سال 

 اند. ريال دريافت نموده 894.094.000نفر دانشجو نيز اعتبارات ويژه كار دانشجويي برابر  567

 

 
 1395 -96 تحصيلي سال تسهيالت دانشجوييهاي  كل پرداخت -21-7جدول 

 نوع وام دادتع (ريال)مبلغ  

 عادي 375 1.743.593.750

 برابرسه  22 132.000.000 وام ضروري

 عتبات 15 75.000.000

 عادي 3007 12.712.900.000
 وام تحصيلي

 سه برابر 15 170.640.000

 وام مسكن عادي 103 538.725.000

 تكميلي 113 8.289.583.329

 عادي 22 1.000.000.000 وديعه مسكن

 نخبگان 17 4.250.000.000

 روزانه 34 705.000.000

 شبانه 34 1.305.000.000 وام شهريه

 الملل بين 48 1.633.000.000

 كار دانشجويي ماهه 12 567 894.094.000

 جمع كل 4462 33.449.536.079
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 انيبهداشت و درمان دانشجو
 

 

الورود )غربالگري پزشكي دانشجويان( با هدف شناسايي دانشجويان  ان جديدبرگزاري طرح سنجش سالمت و معاينه پزشكي همه دانشجوي

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

 گردد. دانشگاه به دانشجويان ارائه مي

 
 

 1395 - 96رح غربالگري پزشكي در سال تحصيلي كنندگان در ط تعداد شركت -22-7جدول 

 تعداد دانشجويان دختر تعداد دانشجويان پسر مجموع

864 336 528 

 

 

 1395 سالجهت دريافت خدمات درماني به دانشجويان طي  نامه معرفيارائه  -23-7جدول 

 توسط مركز شده معرفيتعداد كل 

 شكيپز دندان ها و بيمارستان درماني بهداشتيمراكز 

1365 470 

 

 

 1395دانشجويي توسط بهداشت محيط مواد خوراكي و مصرفي طي سال  و اماكنها  تعداد بازديدهاي صورت گرفته از خوابگاه -24-7جدول 

 تعداد بازديدها

 مجموع دانشجويي پسران اماكنها و  خوابگاه ها و اماكن دانشجويي دختران خوابگاه

153 0 153 
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 (دانشگاه یكو بهداشت و درمان دانشجويان )درمانگاهمركز  یها فعاليت
اعزام ، تراپي تزريقات، پانسمان و سرم، پزشكي سرپايي مانندي خدماتدر و شده مستقر  هاي كوي دانشگاه اين مركز در مجتمع خوابگاه

 بيمار در صورت لزوم دانشجويان ضور بر بالينحو انجام واكسيناسيون ، ز داروارائه اولين دُ، (در صورت لزوم)به بيمارستان دانشجويان بيمار 

به  هاي كوي دانشگاه در درمانگاه واقع در مجتمع خوابگاه 1395ها و خدمات ارائه شده طي سال  شود. اهم فعاليت در اين مركز ارائه مي

 شرح جدول زير است.
 1395هاي مركز بهداشت و درمان دانشجويان طي سال  اهم فعاليت -25-7جدول 

 تعداد تفعالي

 525 واكسيناسيون )نفر(

 153 بازديد بهداشتي از اماكن دانشجويي

 4113 اند بيماراني كه از خدمات درمانگاه كوي استفاده نموده

 62 اند بيماراني كه از درمانگاه به بيمارستان اعزام شده

 1365 ها مراكز درماني تشخيصي و غيره موارد ارجاعي به بيمارستان

 470 پزشكي دنداني موارد ارجاع

 400 در كميسيون پزشكي دانشجويان شده مطرحهاي  پرونده
 

 1395ها طي سال  هاي براي دانشجويان دانشگاه توسط واحد مبارزه با بيماري ارائه خدمات واكسيناسيون -26-7جدول 

 واكسيناسيون

 مجموع كزاز هپاتيت

512 13 525 
 

 1395در طرح غربالگري سالمت روان طي سال  دهكنن شركتتعداد دانشجويان  -27-7جدول 

 كل پسر دختر

446 322 768 

 

 سينا ابن یيجشنواره دانشجو سومين
سيناي دانشكده پزشكي برگزار شد،  زمان با روز دانشجو در تاالر ابن هم 1395آذر  16كه  سينا ابندانشجويي دوره از جشنواره  سوميندر 

گانه  8هاي  به شرح جدول زير در بخشنفر برگزيده  42 و مراكز تحقيقاتي دانشگاه مشاركت داده شد و ها اثر از دانشجويان دانشكده 567

 انتخاب شدند.

 1395طي سال  در دانشگاه سينا ابنو برگزيدگان نهايي سومين جشنواره دانشجويي  كنندگان شركتتعداد  -28-7جدول 

 موضوع

 محور جشنواره

 پژوهش آموزش
 كيفيت خدمات

 متسال
 جمع كل نمونه و جامع ورزشي قرآن و عترت اجتماعي هنري

 567 73 44 14 51 18 45 125 197 كنندگان شركتتعداد 

 42 1 5 1 4 3 4 11 13 تعداد برگزيدگان
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 و اهم خدمات ارائه شده كاركنان یامور رفاه
ت نظارت و توسعه امور عمومي در معاونت توسعه مديريت متولي رسمي امور رفاهي كاركنان شاغل در دانشگاه، اداره رفاه و تعاون مديري

 .استريزي منابع دانشگاه  و برنامه

 

 

 دانشگاه كاركنان به ارائه شده یو خدمات رفاه یاماكن اقامت
 

 1395طي سال  ويژه كاركنان دانشگاه *اماكن اقامتي فهرست و مشخصات -29-7جدول 

 ن هدفكاركنا طول مدت اقامت امكانات مشخصات موضوع

مركز آموزش ضمن 

خدمت و رفاهي 

 مشهد )هتل اسپادانا(

 ]در تملك دانشگاه[

 5تعداد طبقات: 

 واحد 25تعداد واحدها: 

مبلمااان، فاارش، تلويزيااون، يخ ااال،   

آشپزخانه مجهز و سيساتم گرماايش و   

سرمايش مناسب رستوران )ساه وعاده   

 غذايي(

 شب 3روز و  4

)غير از ماه 

 مبارك رمضان(

ان رسمي، پيماني و كليه كاركن

اولويت عدم  برحسب] يقرارداد

 سال گذشته[ 3استفاده در 

مجتمع اقامتي 

 كاركنان

 ]رامسر[

 ]متعلق به دانشگاه[

 واحد آپارتماني 9ويالي ساحلي و  8

مبلمااان، فاارش، تلويزيااون، يخ ااال،   

آشپزخانه مجهز و سيساتم گرماايش و   

ساارمايش مناسااب، سااالن كنفاارانس   

وچرخاه(، زماين   امكانات تفريحاي )د 

 يغذاخور، سالن بازي

 شب 3روز و  4

)غير از ماه 

 مبارك رمضان(

كليه كاركنان رسمي، پيماني و 

اولويت عدم  برحسب] يقرارداد

 سال گذشته[ 3استفاده در 

 مجتمع اقامتي سارا

 ]كيش[ 

 )متعلق به دانشگاه(

 واحد آپارتماني اختصاصي 22

مبلمااان، فاارش، يخ ااال، آشااپزخانه    

سيساتم گرماايش و سارمايش     مجهز و

 مناسب

 شب 3روز و  4

كليه كاركنان رسمي، پيماني و 

اولويت عدم  برحسب] يقرارداد

 سال گذشته[ 3استفاده در 
اضافه شد و پس از تجهيز كامل مورد  ها به آن خواب اتاق مورد بازسازي و بهسازي قرار گرفت و يك 1395ويالهاي ساحلي مركز آموزش ضمن خدمت و رفاهي رامسر در زمستان الزم به ذكر است *

 .انجام كار، قابل استفاده براي كاركنان نبودند زمان مدتبديهي است در  مجاور درب ورودي مركز احداث شد. هاي ساختماننيز در طبقه باالي  غذاخوري. هم نين سالن قرار گرفت برداري بهره

 

 

 1395ي( طي سال حجم خدمات رفاهي ارائه شده )خدمات اقامت -30-7جدول 

 تعداد عنوان

 خانوار[ 414نفر ] 2531 استفاده از مجتمع اقامتي رامسر )ساختمان جديد(

 خانوار[ 237نفر ] 918 استفاده از مجتمع اقامتي رامسر )ويالهاي ساحلي(

 خانوار[ 1572نفر ] 6678 مركز آموزش ضمن خدمت و رفاهي مشهد )هتل اسپادانا(

 خانوار[ 193نفر ] 702 در كيشمجتمع خوابگاهي سارا 

 خانوار[ 154نفر ] 674 ساري )دانشگاه تهران( آباد فرح

 خانوار[ 9نفر ] 33 خزر آباد ساري )وزارت بهداشت(

 [خانوار 175نفر ] 789 بندر انزلي )دانشگاه شهيد بهشتي( شفا رودمجتمع اقامتي 
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دريافت يك واحد  يدرازااسپادانا  هتل يك واحد از 1395از آبان ماه  متبوعزارت با وميان دانشگاه  نامه تفاهمالزم به ذكر است بر اساس 

 آذرماه بوده است. 15انزلي تا  بندر شفا رودبا  نامه تفاهممدت  .مورد استفاده طرفين قرار گرفت، خزر آباددر 

واحد هتل  4واحد از مجموعه اقامتي كيش، 5، تيهاي تهران و شهيد بهش ميان دانشگاه با دانشگاه منعقدشده نامه تفاهمبر اساس هم نين 

واحد كيش نيز در اختيار دانشگاه علوم  5اسپادانا و يك واحد ويالهاي ساحلي رامسر و يك واحد سوئيت رامسر در اختيار دانشگاه تهران و 

متعلق به دانشگاه علوم پزشكي ) يانزلر بند شفا رودواحد از ويالهاي  5پزشكي شهيد بهشتي )تا پايان آذرماه( قرار گرفته است و در عوض 

 حساب بهو درآمد آن  اين دانشگاه قرار گرفت كاركنان ساري )متعلق به دانشگاه تهران( در اختيار آباد فرحواحد  4شهيد بهشتي( و 

 منظور گرديده است. نفع ذيهاي  دانشگاه

 

 
 یتوافقنامه بيمه تكميل

 

ابين معاونت توسعه دانشگاه با شركت بيمه ايران جهت استفاده اختياري كاركنان از بيمه مكمل اي م توافقنامه بيمه 1395سال  مهرماهدر 

 هاي اموال منعقد گرديد. درمان و نيز خدمات بيمه

 
 1395درمان تكميلي كاركنان دانشگاه طي سال  شدگان بيمهتعداد  -31-7جدول 

 تعداد عنوان

 بيمه مكمل درمان زيرپوششكل افراد 

 راد تحت تكفل كاركنان[]شامل اف
 نفر 18978

 بيمه مكمل درمان ايثارگران زيرپوششكل افراد 

 ]شامل افراد تحت تكفل كاركنان[
 نفر 854
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 1395اموال دانشگاه طي سال  هاي نامه بيمهتعداد  -32-7جدول 

 اي نوع رشته بيمه
 تعداد كل شخصي هاي نامه بيمه دولتي هاي نامه بيمه

 جمع كل حق بيمه )ريال( تعداد حق بيمه )ريال( تعداد )ريال(حق بيمه  تعداد

 اتومبيل
 10،113،251،350 1464 8،606،458،050 1305 1،506،793،300 159 ثالث

 1،310،301،250 284 910،670،825 227 399،630،425 57 بدنه

 مسئوليت

 7،291،210،000 109 111،701،000 20 7،179،509،000 89 سوزي آتش

 187،313،106 61 187،313،106 61 - 0 اي پيراپزشكان هحرف

 649،103،530 149 649،103،530 149 - 0 اي پزشكان حرفه

 1،491،754،000 25 - - 1،491،754،000 25 فني

 337،132،000 16 - - 337،132،000 16 طرح مخصوص

 235،613،000 52 - - 235،613،000 52 آسانسور

 1،921،984،000 43 -  - 1،921،984،000 43 متفرقه

 764،852،486 277 - -  764،852،486 277 الحاقيه

 24،302،514،722 2480 10،465،246،511 1762 13،837،268،211 718 جمع كل

 
 

 
 ارائه شده به كاركنان دانشگاه یتسهيالت نقد

 

 1395لب عقود اسالمي طي سال حجم تسهيالت نقدي پرداخت شده به كليه كاركنان دانشگاه در قا -33-7جدول 

 توضيحات حجم ريالي فقره(وام )تعداد مكاتبات/تعداد سهميه  نوع تسهيالت بانكي

 ميليارد ريال 185 3700 ميليون ريالي ملت 50 الحسنه قرضوام 

 ميليارد ريال 600 3000 ميليون ريالي ملت 200 الحسنه قرضوام  مرحله 3طي 

 ميليارد ريال 250 2500 ريالي ملتميليون  100 الحسنه قرضوام 

 ميليارد ريال 75 1500 ميليون ريالي رفاه 50 الحسنه قرضوام 

 ميليارد ريال 604 3020 ميليون ريالي رفاه 200 الحسنه قرضوام  مرحله 1طي 

 ميليارد و پانصد ميليون ريال 102 1025 ميليون ريالي رفاه 100 الحسنه قرضوام 

 ميليون ريال 150ميليارد و  1 23 ميليون ريالي رسالت 50 نهالحس قرضتسهيالت 
 

 ميليون ريال 550ميليارد و  10 211 ميليون ريالي موسسه پرستاري سخاوت 50 الحسنه قرضتسهيالت 
 

  ميليارد ريال 29 145 *(تيرانداز چهارراهو  مهر اقتصاد )شعبه ميدان توحيد

  ميليون ريال 800و  ارديليم 27 - صندوق تعاوني اعتباري كاركنان دانشگاه

 ريال 1،884،200،000،000 15124 جمع كل
 

 .است( علمي هيأتميليارد ريال )براي اعضاي  2و  1/5-1ميليون ريال )براي كاركنان( و  300و  250-200-150-100به مبلغ  اقتصادمبلغ تسهيالت بانك مهر * 
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 1395ال حجم خدمات رفاهي ارائه شده طي س -34-7جدول 

 تعداد عنوان

 مورد 1527 ويزيت پرسنل بيمار در اتاق معاينه ستاد

 مورد 249 مشاوره تغذيه ارائه

هاي اختصاصي براي پرسنل  برگزاري برنامه اكران فيلم در سينماهاي تهران در سانس

 دانشگاه به همراه پذيرايي و توزيع شام
 نفر 18032

 دستگاه 3 رامسر و اسپادانا در ستاد مركزي، خود چاپخريد دستگاه 

اي هستاد و واحد كاركنانخصوصي به  مهدكودكارائه خدمات آموزشي خصوصي و 

و  دبستاني پيشو يك مركز  مهدكودكبا دو  نامه تفاهمستاد از طريق انعقاد  جوار هم

 دبستان

 نفر 54ترمه ماهيانه در حدود  مهدكودك

 نفر 9شيدا ماهيانه در حدود  مهدكودك

 نفر 5و دبستان ستارگان زمين در حدود  دبستاني يشپمركز 

و شركت در تورهاي زيارتي  نام ثبتهمكاري با ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان جهت 

 سايت لبيك از طريقسفر به عتبات عاليات 
 نفر 180

 خانوار 26 ها طرف قرارداد با دانشگاه در ساير استان پذيرهاي مهمانمعرفي به 

برقراري و كسر[ كاركنان ستاد اوالد ]مندي و  هزينه عائله ط به كمكمكاتبات مربو

 مركزي
 مورد 20

 عدد 2000 هاي تخفيف سيرك و تئاترهاي كمدي توزيع كارت

 عدد 500 توزيع بليط تئاتر

 عدد 5000 هاي خريد البسه و لوازم منزل به مناسبت نوروز توزيع بن كارت

 عدد 8000 «ي علوم نوريمجتمع آموزش»توزيع بن كارت تخفيف 

 با انجمن استعدادهاي برتر ايران نامه تفاهمانعقاد 
كاركنان دانشگاه در  آموز دانشنفر از فرزندان  517 تاكنون

 .اند نمودهفوق شركت  هاي كالسو  ها كارگاه

 آتيه پاسارگاد تأمينبيمه عمر و  نامه تفاهماجرائي نمودن 

آتيه براي كاركنان  أمينتعمر و  نامه بيمهفقره  1000صدور 

 محترم دانشگاه

فقره آن متعلق به كاركنان ستاد مركزي دانشگاه  228كه 

 .است
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 1395های رفاهی سال  نامه اهم تفاهم
 

 نامه با دانشگاه تهران: تفاهم

به ساري متعلق  آباد فرحز مجتمع اقامتي واحد ا 4از امكانات رفاهي طرفين،  يمند بهرهبا دانشگاه تهران در راستاي  منعقدشدهنامه  پيرو تفاهم

واحد از رامسر نيز در اختيار  2از مشهد و  واحد 4 واحد از كيش )تا آذرماه( و 4دانشگاه تهران در اختيار اداره رفاه و تعاون قرار گرفت و 

 آن دانشگاه قرار گرفت.

 

 :یبهشت دیشهبا دانشگاه علوم پزشکی  نامه تفاهم 

 شفا رودواحد از ويالهاي مجتمع اقامتي  5مندي از امكانات رفاهي طرفين،  با دانشگاه شهيد بهشتي در راستاي بهره قدشدهمنع نامه تفاهمپيرو 

 واحد از كيش تا آذرماه نيز در اختيار آن دانشگاه قرار گرفت. 4و  بندرانزلي متعلق به آن دانشگاه در اختيار اداره رفاه و تعاون قرار گرفت

 

 با صندوق رفاه وزارت بهداشت: نامه تفاهمانعقاد 

واحد از مجتمع اقامتي خزر آباد  1كه از آبان ماه منعقد گرديد،  مندي از امكانات رفاهي طرفين در راستاي بهره منعقدشدهنامه  پيرو تفاهم

در  و رفاهي در مشهد نيز واحد از مركز آموزش ضمن خدمت 1ساري متعلق به صندوق رفاه در اختيار اداره رفاه و تعاون قرار گرفت و 

 اختيار آن صندوق قرار گرفت.

 54واحد از مجتمع اقامتي كيش به آن دانشگاه و دريافت ماهيانه  3با دانشگاه علوم پزشكي قم جهت در اختيار گذاشتن  نامه تفاهمانعقاد 

 ميليون ريال.

 گ سازمانیطرح نت بر هاي یفو برخورداري از تخف شرکت نت برگ با نامه تفاهمانعقاد 

 

 کلینیک درنیان:
 مشاهده قابلجزئيات خدمات اين كلينيك، برنامه حضور پزشكان، راهنماي پذيرش و ساير اطالعات تكميلي در سايت اداره رفاه و تعاون 

 .است

 انعقاد قرارداد رفاهی با سازمان ورزش شهرداري تهران.

 

 :با شرکت مسافرتی قطارهاي فدک نامه تفاهمانعقاد 

اي ميان دانشگاه  نامه تفاهمان هاي قطار و تورهاي مسافرتي مشهد مقدس با شرايط ويژه براي همكار استفاده از تسهيالت خريد بليط ورمنظ به

 با شركت مسافرتي قطارهاي
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 دانشگاه یورزش یها ها و فعاليت زيرساخت
 ها و اماکن ورزشی: سالن

هاي دانشگاهي اعم از كاركنان،  تمامي گروه به ر دو بُعد همگاني و قهرمانيد هاي ورزشي سطح كيفي و كمي فعاليت ءبا هدف ارتقا

مجموع مساحت اماكن ورزشي كه در  .شود مي  ، خدمات ورزشي مختلفي در دانشگاه ارائهها و فرزندان آن علمي هيأتدانشجويان، اعضاي 

 5401فضاي سرپوشيده و  مترمربع 13726كه از اين مقدار فضا  بود مترمربع 19127اختيار كاركنان و دانشجويان دانشگاه قرار داشته است 

گزارش شده بود كه علت  مترمربع 32746در سال گذشته كل فضاي در اختيار دانشگاه علوم پزشكي تهران آن فضاي روباز بود.  مترمربع

در بيمارستان فارابي براي امور  مترمربع 11000با حدود  ياكبر يعلتغيير كاربري زمين چمن شهيد  به خاطركاهش نسبي اين مقدار فضا 

 ها و واحدهاي متعلق به دانشگاه ايران بعد از انتزاع بوده است. درماني و نيز پايان مهلت اماكن ورزشي باقيمانده از خوابگاه

 
 1395فهرست و مشخصات اماكن ورزشي دانشگاه طي سال  -35-7جدول  

 نام واحد رديف
 فضاي ورزشي مساحت

 (مترمربع) سرپوشيده

 فضاي ورزشي مساحت

 (مترمربعروباز )
 فعاليتهاي  رشته

 فوتسال، واليبال، بسكتبال، ايروبيك، بدمينتون - 1200 مجموعه ورزشي شهيد چمران چندمنظورهسالن  1

 سازي بدن - 220 مجموعه ورزشي شهيد چمران سازي بدنسالن  2

 ، شناسازي بدن - 1043 استخر، سونا و جكوزي مجموعه ورزشي شهيد چمران 3

 تكواندو، كاراته، دفاع شخصي، ايروبيك، يوگا - 264 مجموعه ورزشي شهيد چمران گروهي هاي ورزشسالن  4

 - - 93 مجموعه ورزشي شهيد چمران و شطرنج پنگ پينگسالن  5

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

 اسكيت 275 - ه ورزشي شهيد چمرانمجموع 2زمين اسكيت شماره  7

 تنيس 584 - مجموعه ورزشي شهيد چمران 1زمين تنيس شماره  8

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

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

 فوتبال، تيراندازي با كمان 712 - جموعه ورزشي شهيد چمرانم 2زمين چمن مصنوعي شماره  11

12 
مجموعه ورزشي  سواري دوچرخهجاده سالمت و تندرستي و 

 شهيد چمران
- 1200 

و كار با دستگاه  دوميدانيو  سواري دوچرخه

 پاركي

 - 2500 مجموعه استخر و سوناي شهيد توكلي 13
، ايروبيك، تنيس روي ميز، سازي بدنشنا، 

 اژماس

 فوتسال، واليبال، بسكتبال، بدمينتون - 1800 سالن چندمنظوره مجموعه ورزشي شهيد فتحي متراژ كل 14

 ، كار با دستگاهسازي بدن - 200 پورياي ولي سازي بدنسالن  15

 اسكيت، ايروبيك، يوگا، تنيس روي ميز - 142 سالن ورزشي شهيد كاووسي 16

 كشتي، كاراته، تكواندو، دفاع شخصي - 600 تراژ كلتختي م پهلوان جهانسالن ورزشي  17

 اسكيت، ايروبيك، يوگا - 250 سالن ورزشي شهيد آزرمي 18

 تنيس روي ميز يوگا ورزش صبحگاهي - 250 سالن ورزشي شهيد دلخواه 19

 تيراندازي، شطرنج، دارت - 250 ياري قليسالن ورزشي شهيد  20

 استخر )محوطه سوله+محوطه موتورخانه( - 802 يمجموعه استخر و سوناي شهيد توكل 21

 - 4536 9614 جمع كل 
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 1395دانشگاه طي سال  هاي مشخصات اماكن ورزشي مستقر در خوابگاه -36-7جدول 

 نام واحد رديف
 مساحت فضاي ورزشي

 (مترمربع) سرپوشيده 

 مساحت فضاي ورزشي

 (مترمربع) روباز
 فعاليت  رشته

 ازيس بدن - 60 حافظيه 1

 - - 20 آذر 16 2

 سازي بدن - 30 وصال 3

 سازي بدن 565 30 متأهلين 4

 سازي بدن - 100 انقالب 5

 سازي بدن - 41 دمشق 6

 - - - سميه 7

 سازي بدن - 56 نسترن 8

 سازي بدن - 70 شيالت 9

 - - - بوستان 10

 سازي بدن - 60 حجت دوست 11

 سازي بدن - 60 رازي 12

 سازي بدن - 60 يرازيميرزاي ش 13

 سازي بدن - 60 نرگس 14

 سازي بدن - 60 كوثر 15

 - 565 707 جمع كل 

 
 هاي دانشگاه ها و دانشكده مشخصات اماكن ورزشي بيمارستان -37-7جدول 

 مكان رديف
 مساحت فضاي ورزشي

 (مترمربع) سرپوشيده 

 مساحت فضاي ورزشي

 (مترمربع) روباز
 ورزشي هاي رشته

 ژيمناستيك -يوگا  –ايروبيك  – سازي بدن –تنيس روي ميز  - 170 ه پرستاريدانشكد 1

 تنيس روي ميز – سازي بدن - 200 پزشكي دنداندانشكده  2

3 
 فوتبال دستي -واليبال -دارت -تنيس روي ميز -بسكتبال –فوتسال  - 600 بيمارستان امام

 دارت -ايروبيك –فوتبال دستي  -تنيس روي ميز - 1000 بيمارستان امام

 ايروبيك-سازي بدن - 150 بيمارستان مركز طبي كودكان 4

 سازي بدن - 100 بيمارستان سينا 5

6 
 فوتسال -واليبال 300 500 بيمارستان مركز قلب

 - 500 بيمارستان مركز قلب
 تنيس روي ميز -فوتبال دستي- سازي بدن

 يوگا -ايروبيك  -دارت  – سازي بدن  - 80 شريعتي دكتر بيمارستان 7

 دارت - سازي بدن - 200 معاونت غذا و دارو 8

 سازي بدن -ايروبيك  - 200 بيمارستان روزبه 9

 ايروبيك )غيرفعال( - 100 بخشي تواندانشكده  10

 ايروبيك )غيرفعال( - 50 دانشكده تغذيه 11

 تنيس روي ميز– سازي بدن - 55 بيمارستان فارابي 12

 - 300 3405 جمع كل
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 عملكرد دانشگاه در حوزه ورزش

 

هايي چون فوتبال، واليبال، بسكتبال، تنيس روي ميز، شنا، بدمينتون، تنيس، كشتي، ورزشي مختلفي در رشته هاي كالسهر سال مسابقات و 

شود. اهم افتخارات  ي، فوتسال، شطرنج، تيراندازي و غيره در دو سطح درون و برون دانشگاهي برگزار مدووميدانيتكواندو، كاراته، 

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

 
 1395هاي منتخب كاركنان دانشگاه به مسابقات برون دانشگاهي طي سال  عملكرد اعزام تيم -38-7جدول 

 عنوان مسابقات رديف
 كنندگان شركتتعداد 

 شده كسبمقام  عملكرد
 زن مرد

 در استان تهران قهرماني نايبعنوان دوم و مقام  مدال نقره 12 - واليبال )بانوان( 1

 مقام سوم مشترك در استان تهران مدال برنز 4 - بانوان(دارت ) 2

 مقام سوم در استان تهران نقره 5طال،  3 15 - شنا )بانوان( 3

 - برنز 5نقره  2، طال 1 - 20 شنا )آقايان( 4

 مدال برنز و كسب افتخارات تيمي 6 مدال نقره، 8مدال طال،  4 جمع كل

 
 1395هاي علوم پزشكي كشور طي سال  هاي همگاني دانشجويان دختر دانشگاه در نخستين المپياد ورزش شده كسبعناوين  -39-7جدول 

 رشته ورزشي
 تعداد

 كننده شركت
 شده كسبمقام  (شده كسبقهرماني  هاي جامو  ها مدالعملكرد )تعداد و نوع 

 نقره 1 نفر 1 طناب زني
 انفرادي در بخش سرعت مقام دوم

 مقام پنجم انفرادي در بخش استقامت

 مقام پنجم تيمي - نفر 5 كشي طناب

 انفرادي مقام چهارم - نفر 1 سرعتي جشطرن

 مقام ششم تيمي - نفر 3 واليبال

 هاي علوم پزشكي سراسر كشور دانشگاه مدال نقره 1 جمع كل

 
 1395هاي علوم پزشكي كشور طي سال  در دوازدهمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر دانشگاه شده كسبماني عناوين قهر -40-7جدول 

 شده كسبمقام  (شده كسبقهرماني  هاي جامها و  عملكرد )تعداد و نوع مدال كننده شركتتعداد  رشته ورزشي

 - برنز انفرادي 1 5 بدمينتون

 - برنز انفرادي 1 6 دووميداني

 - نقره 1و طال  1 8 كشتي

 قهرماني نايب طال 2 5 تكواندو

 سوم تيمي نقره 3طال و  1 6 تيراندازي

 سوم مشترك تيمي برنز 1 3 تنيس روي ميز

 - برنز 1نقره و  2 6 كاراته

 مدال برنز كسب افتخارات تيمي 4مدال نقره،  6مدال طال،  4 جمع كل
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 1395طول سال در  برگزارشدهورزشي  هاي كالس -41-7جدول 

 عنوان كالس ها محل تشكيل كالس ويژه

 ايروبيك سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمران بانوان

 يوگا سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمران بانوان

 پيالتس سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمران بانوان

 سازي بدن انمجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمر سازي بدنسالن  بانوان

 ايروبيك سالن ورزشي شهيد دلخواه بانوان

 يوگا سالن ورزشي شهيد دلخواه بانوان

 پيالتس سالن ورزشي شهيد دلخواه بانوان

 ايروبيك سالن ورزشي شهيد آزرمي بانوان

 يوگا سالن ورزشي شهيد آزرمي بانوان

 پيالتس سالن ورزشي شهيد آزرمي بانوان

 سازي بدن پورياي ولي )شهيد فتحي( سازي بدنسالن  بانوان

 حركات اصالحي در آب استخر شهيد توكلي بانوان

 سازي بدن استخر شهيد توكلي سازي بدن بانوان

 آموزش شنا شهيد توكليمجموعه استخر و سوناي  بانوان

 آموزش شنا شهيد توكليمجموعه استخر و سوناي  آقايان

 
 

 1395دانشگاه در سال  علمي هيأتژه فرزندان كاركنان و اعضاي برنامه آكادمي ورزشي وي -42-7جدول 

 تعداد كل تعداد پسران تعداد دختران عنوان برنامه

 256 150 106 فرزندان هاي ورزشي آكادمي

 
 

 1395طي سال  دانشگاه در دو بخش پسران و دختاران علمي هيأتمدرسه شنا ويژه فرزندان كاركنان و اعضاي محترم  -43-7جدول 

 عنوان برنامه
 كنندگان شركت

 تعداد كل تعداد پسران تعداد دختران

 نفر 10 نفر 10 - ويژه فرزندان كاركنان دانشگاه مدرسه شنا

 



  

  1395سالنامه آماري دانشگاه در سال  

 امور رفاهي : هفتمفصل  
 

 

 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات
 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقهو خدمات بهداشتي درماني تهران،  كيورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشاتهران، بلوار كش نشاني:

525 

 
 2و  1 بدنی تربيتارائه درس 

 

در  انشگاهد در سطح زمان همهماهنگ و  صورت بهدانشجو  1495با حضور  و دومتئوري نيمسال  هاي  آزمون 1395-96طي سال تحصيلي 

 شد. برگزار نيمسالدو 
 1395-96سال تحصيلي  2 و 1 بدني تربيتواحد  هاي كالس در كننده شركت تعداد دانشجويان -44-7جدول 

 نيمسال واحد درسي مربوطه تعداد دانشجويان دختر تعداد دانشجويان پسر مجموع

 1 بدني تربيت 186 147 333

 2 بدني تربيت 267 219 486 اول

 جمع 453 366 819

 1 بدني تربيت 207 127 334

 2 بدني تربيت 217 125 342 دوم

 جمع 424 252 676

 جمع كل 877 618 1495

 
 

 


