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

 

هاي فرهنگي ورزشي دانشجويان، كاركنان و اعضاء هيأت علمي دانشگاه از مجموعه خدمات و  ايجاد بستر مناسب براي انجام فعاليت

ها، اماكن ورزشي و ساير امكانات و خدمات دانشگاه  شود. در اين بخش گزارشي از خوابگاه انجام مي ييهايي است كه در حوزه معاونت دانشجو فعاليت

 حوزه ارائه شده است. در اين
 

 اسكان و خدمات خوابگاهي:
براي  [متأهلينخوابگاه  1خوابگاه دختران و 11 خوابگاه پسران، 16] ييخوابگاه دانشجو 28تهران  كي، دانشگاه علوم پزش1393در سال 

 1خوابگاه به صورت موقت 4و  يخوابگاه وقف 4 ،ت دانشگاهكيخوابگاه تحت مال 24 هاي دانشجويي است. در ميان خوابگاه داشتهخود  اسكان دانشجويان

نفر  2287دختران  يت خوابگاهاينفر و ظرف 1880پسران  يها ت خوابگاهيمتر مربع، ظرف 57075دانشگاه  يها خوابگاه ير بنايل زكن سال ي. در اهستند

ه به طور متوسط در كاند  اشتهاتاق د 1065تر و پسر در مجموع ان دخيخوابگاه دانشجو 27ت دارد. يخانوار ظرف 128 يز براين متأهلينبوده است. خوابگاه 

ان كنفر جهت اس 490ت يخوابگاه خودگردان، با ظرف 3دانشگاه  سهيأت رئيها، طبق مصوبه ه ن خوابگاهياند. ضمناً از ا افتهيان كنفر دانشجو اس 4هر اتاق 

 اختصاص داده شده است. ،شود يو با نظارت دانشگاه اداره م يه به صورت خصوصك( ينياران باليو دست ph.D)يان مقطع تخصصيدانشجو

 يعنيها  ن خوابگايت ايه با توجه به ظرفكپسران و دختران بودند  يها استفاده از خوابگاه يان متقاضينفر از دانشجو 4116 ،1393در طول سال 

ها مشمول استفاده از  نفر ازآن 41ه كبودند  متأهليناستفاده از خوابگاه  ينفر متقاض 276ن سال يان، خوابگاه تعلق گرفت. در ايمتقاض ينفر به همگ 4167

 شدند. متأهلينخوابگاه 

 
 1393سال در كيدانشگاه علوم پزش يها ت خوابگاهيوضع -7-1جدول 

 تعداد خوابگاه ياربركنوع 
 تيظرف

 )نفر/خانوار(
 تعداد اتاق

 نيمساحت زم

 مترمربع()

 ديمف ير بنايز

 )متر مربع(

 يخوابگاهمفيد  يفضا سرانه

 )مترمربع(

 تكيت ماليوضع

 يوقف كيمل

 3 13 21/12 22957 8747 528 1881 16 ان مرديدانشجو

 1 10 25/12 28027 8136 537 2287 11 ان زنيدانشجو

 0 1 58/47 6090 10000 128 128 1 متأهلين

 4 24 - 57074 - 1193 - 28 مجموع

                                                                                 
دردانشگاه علوم پزشكي تهران، تفاهم نامه اي في  91و 90همچنين مصوبات وزارت متبوع مبني بر ادامه تحصيل دانشجويان متقاضي ورودي هاي  با توجه به انتزاع دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و ايران و - 1

نفر كه مالكيت  177خوابگاه دختران با ظرفيت  2نفر و  294ت خوابگاه پسران با ظرفي 2نفر شامل  471خوابگاه دانشجويي با ظرفيت  4مابين معاونين دانشجويي دو دانشگاه تنظيم شده است، كه طبق اين تفاهم 

 اين خوابگاه ها متعلق به دانشگاه علوم پزشكي ايران است، طبق زمانبندي زير در اختيار دانشگاه علوم پزشكي تهران خواهد بود.
  15/5/95نفر تا مورخه  222خوابگاه پسرانه ابن سينا با ظرفيت  

 15/5/95نفر تا مورخه  72اظرفيت خوابگاه پسرانه الرستان ب  

 3 -  15/5/98نفر تا مورخ  177باظرفيت  2و1خوابگاه هاي دخترانه نسترن 
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 1393دانشگاه در سال  يزان پوشش خوابگاهيم -7-2جدول 

 زان پوشش)درصد(يم بدون خوابگاه )نفر( يان متقاضيتعداد دانشجو ن)نفر(ينكتعداد سا ان استفاده از خوابگاه )نفر(يتعداد متقاض تيجنس فيرد

 100 - 1710 1710 پسر 1

 100 - 2130 2130 دختر 2

 100ر بين افراد مشمول د 235 41 276 متأهلين 3

 100 235 3881 4116 مجموع

 
 1393طي سال  تهران كيخودگردان تحت نظارت دانشگاه علوم پزش يها خوابگاهنام و ظرفيت  -7-3جدول 

 ن)نفر(ينكتعداد سا نام خوابگاه تيجنس فيرد

 110 5انقالب پسر 1

 100 6انقالب پسر 2

 280 هيحافظ دختر 3

 490 مجموع

 

 ان مرد:يان دانشجوكاس
 يبرا يخوابگاه ين اساس سرانه فضايبرا .مترمربع بوده است 22957و  8747 بيان مرد به ترتيژه دانشجويخوابگاه و 16 يربنايمساحت و ز

 4 ييو به طور متوسط در هر اتاق دانشجو اند اتاق داشته 528 ان پسر دانشگاهيژه دانشجويو يها باشد. خوابگاه يمتر مربع م 21/12ان پسر دانشگاه يدانشجو

خوابگاه  متعلق بهمتر مربع  63/24ن آن با يشتريخوابگاه بوستان وصال و ب متعلقمتر مربع  72/6با  ين سرانه خوابگاهيمترك .اند ه ن بودكنفردانشجو سا

 .بوستان انقالب است
 1393تهران در سال كيانشگاه علوم پزشان مرد ديژه دانشجويو ييدانشجو ينام ومشخصات خوابگاه -7-4جدول 

 نام خوابگاه
 ظرفيت

 )نفر(

 سرانه فضاي 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 2بوستان 

 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 6ببوستان انقال

 1384 413 1386 72/6 206 وصال

 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

 22957 8747 - - 1881 مجموع
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 1393سال  يان مرد طيژه دانشجويو يها زات خوابگاهيانات و تجهكام -7 -5 جدول

 نام خوابگاه
 تعداد

 طبقات 

 آسانسور
 تعداد اتاق

تعداد خطوط 

 تلفن

 بوفه سرويس رفت وآمد سالن ورزشي نماز خانه برق اضطراري

 اردند 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 33   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
 

* *  *   *  * 

 مركزي 40  * 6 وصال
 

* *  *  *   * 

 مركزي 55  * 7 ابن سينا
 

* *  *  *   * 

 مركزي 21 * * 4 الرستان
 

* *    *   * 

 مركزي 14 * * 6 ايتاليا
 

* *     *  * 

 مركزي 29  * 6 سميه
 

* *  *  *   * 

 

 1393هاي ويژه دانشجويان مرد طي سال  امكانات و تجهيزات خوابگاه -7 -5 جدولادامه 

 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

  *  * 0 1  *  * 1بوستان 

  *  * 0 1  *  * 2بوستان 

  *  * 0 1  *  * 3بوستان 

  *  * 0 1  *  * 4بوستان 

  *  * 1 1  *  * 5بوستان 

 *   * 4 0 *  *  بوستان قدس

 *   * 1 0 *  *  1بوستان انقالب

 *   * 0 0 *  *  2بوستان انقالب

 *   * 6 0 *  *  4بوستان انقالب

 *   * 0 0 *  *  5بوستان انقالب

 *   * 0 0 *  *  6بوستان انقالب

 *   * 3 0 *  *  وصال

 *   * 2 0 *  *  ابن سينا

 *   * 6 0 *  *  الرستان

 *   * 1 0 *  *  ايتاليا

  *  * 1 0 *  *  سميه
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 ان زن:يدانشجو اسكان
و 8136ب يژه دختران به ترتيو يها خوابگاه يربناياست. مساحت و ز ان دختر قرار گرفتهيار دانشجويخوابگاه در اخت 11، 1393سال  يط

نفر  5به  يكنزد ييهر اتاق دانشجو نفر به طور متوسط در 2287 يعنيان دختر يدانشجو يها ت خوابگاهيمترمربع بوده است. با توجه به ظرف28027

 يعنيان پسر يشتر از سرانه دانشجويه بكمتر مربع بوده است  25/12ان دختر يدانشجو يها برا خوابگاه ين سرانه فضاياند. همچن ن بودهكدختر سا يدانشجو

 3متر مربع مربوط به خوابگاه گلستان 91/15ن آن با يشتريو ب 1متر مربع به خوابگاه نسترن  81/4با  يد خوابگاهين سرانه مفيمتركباشد.  يمترمربع م21/12

 بوده است.

 
 1393تهران در سال  كيان زن دانشگاه علوم پزشيژه دانشجويو ييدانشجو ينام ومشخصات خوابگاه -7-6 جدول

 نام خوابگاه
 ظرفيت

 )نفر(

سرانه فضاي 

 خوابگاهي)متر مربع(

 ل شروعسا

 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

 969 540 1386 06/9 107 8گلستان 

 995 125 1380 99/11 83 آذر 16تانگلس

 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

 28027 8136 - - 2287 مجموع

 
 

 1393تهران كيان زن دانشگاه علوم پزشيژه دانشجويو ييدانشجو يزات خوابگاه هايهانات و تجكام -7-7جدول 

 تعداد طبقات نام خوابگاه
 تعداد آسانسور

 اتاق

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 1گلستان 
 

* 101 2 
 

* * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 4 2گلستان 
 

* 112 2 
 

* * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 4 3گلستان 
 

* 84 2 
 

* * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 4 4گلستان
 

* 62 2 
 

* * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 1 5گلستان
 

* 13 0 
 

* * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 4 8گلستان 
 

* 29 5 
 

* * 
 

* 
  

* 
 

* 

 * 8 آذر 16گلستان
 

17 1 
 

* * 
 

* 
  

* 
 

* 

 * 5 هحافظي
 

45 3 
 

* * 
 

* 
 

* 
  

* 

 3 1نسترن 
 

* 10 3 
 

* * 
  

* * 
  

* 

 * 5 2نسترن 
 

35 4 
 

* * 
  

* * 
  

* 

 * 5 دمشق
 

29 4 
 

* * 
 

* 
 

* 
  

* 
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 1393تهران در سال  كيان زن دانشگاه علوم پزشيژه دانشجويو ييزات دانشجويانات و تجهكام- 7-7ادامه جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد

 لكامپيوتر فعا

 تعداد

 پزشك درمانگاه

 مركز مشاوره واحدهاي درماني نوع دسترسي به اينترنت دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ندارد دارد بي سيم فيبر ندارد دارد

 * 1 1 1گلستان 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * 1 1 2گلستان 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * 1 1 3گلستان 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * 1 1 4گلستان
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * 1 1 5گلستان
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * 0 1 8گلستان 
  

* 
 

* 
 

* 

 * 0 3 آذر 16گلستان
  

* 
 

* 
 

* 

 * 0 1 حافظيه
  

* 
 

* 
 

* 

 * 0 4 1نسترن 
  

* 
 

* 
 

* 

 * 0 7 2نسترن 
  

* 
 

* 
 

* 

 * 0 1 دمشق
 

* 
  

* 
 

* 

 

 

 متأهل:ان يان دانشجوكاس
ار يدر اخت يونكواحد مس128واحده در مجموع با تعداد  32 كبلو 4 ،خود متأهلان يان دانشجوكتهران به منظور اس كيدانشگاه علوم پزش

 ر است.ين خوابگاه به شرح زيانات اكدارد. مشخصات و ام

 
 1393تهران در سال  كيپزش ان متاهل دانشگاه علوميژه دانشجويو ييخوابگاه دانشجو يو نشان نام -7-8جدول 

 نام خوابگاه
 ظرفيت 

 به خانوار

 سال شروع 

 بهره برداري

 تمساح

 زير بنا)متر مربع( زمين)متر مربع(

 6090 10000 1360 128 گل بوستان

 
 

 1393تهران درسال  كيدانشگاه علوم پزش متأهلينژه يو زات خوابگاهيانات و تجهكام -7-9 جدول

 تعداد طبقات نام خوابگاه
 تعداد  آسانسور

 واحد

تعداد خطوط 

 تلفن

 سالن ورزشي نمازخانه برق اضطراري
 سرويس

 رفت وآمد 
 بوفه

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

 4 گل بوستان
 

 4 واحده 32بلوك  4 *
 

* * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 
 1393تهران درسال  كيدانشگاه علوم پزش متأهلينژه يوخوابگاه زات يانات و تجهكام -7-9ادامه جدول 

 تعداد پزشك درمانگاه عالتعداد كامپيوتر ف نام خوابگاه
 مركز مشاوره واحد درماني دسترسي به اينترني

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

 - 1 گل بوستان
 

* 
 

* * 
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  هاي خوابگاهيهاي خوابگاهي  كتابخانهكتابخانه
 

، بوستان قدس، ختراند يوك ،پسران يوك يها تابخانه )مخزن و سالن مطالعه( مستقر در خوابگاهك 9شامل  ييدانشجو يهاتابخانهكاداره  

 .باشديه ميو حافظ هيسم، نايابن س، دمشقمتأهلين، گل بوستان ، بوستان انقالب

و  كيعلوم پزش يها ن مراجع رشتهيمشتمل بر آخر نيو الت يتاب فارسكجلد  41000 تابخانه موجود تعدادك 9در مجموعه  1393در سال 

 20000ش از يتابخانه بكهر  1393در سال . اند ننده داشتهكنفر مراجعه  310 تعداد ن در هر روزيانگيطور م هه بكاند  تابخانه بودهكنفر عضو  920تعداد 

توانند  روز باز بوده و دانشجويان مي در هر ساعت از شبانه ييهاي دانشجو سالن مطالعه كتابخانه. م داشته استيمستق يان خدمات رسانيساعت به دانشجو

 ايند.از امكانات موجود استفاده نم

 
 1393هاي دانشجويي در طول سال  هاي موجود در خوابگاه امكانات و عملكرد كتابخانه -7-10جدول 

 تعداد

 پرسنل

 ميانگين مراجعين

 )در روز (

 ميانگين منابع امانتي

 ) در روز (

 تعداد

 اعضاء

 تعداد

 ميز مطالعه

 تعداد

 صندلي مطالعه

 تعداد

 ها كتاب

 مساحت مخزن

 )مترمربع(

 هاي نمساحت سال

 مطالعه )متر مربع(
 نام كتابخانه

 كوي پسران 450 71 10500 90 45 270 43 85 2

 كوي دختران 460 27 9500 80 40 250 35 75 2

 گل بوستان تأهلين 70 100 5100 40 20 70 12 30 2

 بوستان انقالب 33 18 2100 20 10 60 11 25 1

 بوستان قدس 25 42 4300 24 12 105 14 30 2

 سميه 100 30 2700 70 35 45 12 20 1

 دمشق 80 20 2200 50 25 45 11 20 2

 ابن سينا 90 15 1500 44 28 35 8 10 1

 حافظيه 100 30 3100 66 27 40 9 15 1

 مجموع 1408 353 41000 484 242 920 155 310 14

 

  دانشجوياندانشجويان  اياب و ذهاباياب و ذهاب
 ت دارد. يفعال ييدانشجو يها سيو نظارت بر حسن انجام سرو يرار، برقيزير در امر برنامه ييدانشجواب و ذهاب يواحد ا

 
 1393گر در طول سال يها و مراكز د مارستانيها، ب ها به دانشكده رفت و برگشت از خوابگاه يها سيتعداد سرو -7-11جدول 

 مقصد رديف
 جمع كل نام خوابگاه

 متأهلين نسترن سقد دمشق سميه الرستان ابن سينا مجتمع كوي ها تعداد سرويس

 81 6 6 - 8 12 3 6 40 پرديس پورسينا 1

 18 6 - 2 - - - - 10 ها بيمارستان 3

 13 - - - - - 3 - 10 دانشكده توانبخشي 4

 21 - - - - - - 6 15 دانشكده پرستاري 5

 133 12 6 2 8 12 6 12 75 جمع كل
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  هاها  اي خوابگاهاي خوابگاه  پوشش شبكهپوشش شبكه
 

  .شود در سطوح مختلف ارائه ميبه شرح جدول زير خدمات فنآوري اطالعات  ،خوابگاه 24 رزشي حوزه معاونت دانشجويي واداري و و ساختمان پنجبه 

 
 

 1393هاي معاونت دانشجويي طي سال  اي ساختمان مشخصات شبكه -7-12جدول  

 نام ساختمان رديف
 تعداد اتصاالت پوشش شبكه داخلي

 شبكه 

 تعداد 

 بي سيم ابليك كامپيوترهاي فعال

 (1-5خوابگاه كوي پسران)بوستان  1
 

460 10 

 (1-4خوابگاه كوي دختران)گلستان 2
 

524 13 

 آذر 16خوابگاه  3
 

48 4 

 48 3 8خوابگاه گلستان  4

 136 6 خوابگاه دمشق 5

 112 8 2و1خوابگاه نسترن 6

 240 5 خوابگاه حافظيه 7

 136 7 خوابگاه سميه 8

 120 3 خوابگاه وصال 9

 220 6 (1-6خوابگاه انقالب) 10

 خوابگاه قدس 11
 

48 3 

 خوابگاه ابن سينا 12
 

120 2 

 خوابگاه ايتاليا 13
 

48 5 

 خوابگاه الرستان 14
 

48 6 

 192 90 معاونت دانشجويي 15

 72 34 ها اداري مديريت امور خوابگاه 16

 انبار معاونت دانشجويي 17
 

24 5 

 مجتمع ورزشي شهيد چمران 18
 

8 1 

 استخر شهيد توكلي 19
 

8 1 

 212 2612 مجموع
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  ه دانشجويانه دانشجويانييتغذتغذ
 

پرس غذا  1275230تعداد  1393ر طول سال رد. ديپذ يه صورت ميتدارك غذا و نظارت بر موارد مربوط به آن براي دانشجويان دانشگاه در اداره تغذ

 ع شده است. يان دانشگاه توزيدانشجوه و بين يته

     
 1393دانشگاه در سال  يها و خوابگاه ييدانشجو يها يع شده در غذاخوريتوز وعده غذاييتعداد  -7-13جدول 

  وعده غذاييتعداد   ييغذا يها وعده

 232825 صبحانه 

 579893  نهار

 462512 شام

 1275230 مجموع

 
 

  1393دانشگاه در سال هاي دانشجويي  و آشپزخانهها  يفهرست و مشخصات غذاخور -7-14جدول 

 يتعداد صندل زيتعداد م مساحت )متر مربع( نام سلف

 251 65 410 )پسران( كيده پزشكدانش يغذاخور

 318 87 755 )دختران( كيده پزشكدانش يغذاخور

 196 49 384 كيده دندانپزشكدانش يورغذاخ

 391 41 470 ييو ماما يده پرستاركدانش يغذاخور

 135 40 260 يده توانبخشكدانش يغذاخور

 - - 1050 يزكآشپزخانه مر

 1291  282  3329 لكجمع 

 

  
 

  

  هاي ورزشي دانشگاههاي ورزشي دانشگاه  ها و فعاليتها و فعاليت  زيرساختزيرساخت
 

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

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

  باشد. مي متر مربع 32746اعضاي دانشگاه قرار گرفته 



 

 1393اري سالنامه آم
 

   

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 418 پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:

 1393طي سال  دانشگاه يورزش فضاهايو مشخصات  فهرست -7-15جدول 

 هاي فعاليت رشته مساحت )متر مربع( نام واحد رديف

 مينتونفوتسال، واليبال، بسكتبال، ايروبيك، بد 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 سالن كشتي و رشته 4

 تيراندازي با تفنگ و تپانچه 90 زشي شهيد چمرانسالن تيراندازي مجموعه ور 5

 اسكيت 250 مجموعه ورزشي شهيد چمران 1زمين اسكيت شماره  6

 اسكيت 2625 مجموعه ورزشي شهيد چمران 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 مجموعه ورزشي شهيد چمران 2زمين چمن مصنوعي شماره  11

 بدنسازيدوچرخه سواري،  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 سالن چندمنظوره مجموعه ورزشي شهيد فتحي 15

 ، كار با دستگاهبدنسازي 200 سالن بدنسازي پورياي ولي 16

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

 كشتي، كاراته، تكواندو، دفاع شخصي 600 سالن ورزشي جهان پهلوان تختي 18

 اسكيت، ايروبيك، يوگا 250 سالن ورزشي شهيد آزرمي 19

 بحگاهيتنيس روي ميز يوگا ورزش ص 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

 فوتبال، بدنسازي، تنيس روي ميز واليبال، 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 ري خوابگاه خواهرانپيست دوچرخه سوا 29

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

 بدنسازي 100 )خواهران( ها جادة تندرستي خوابگاه 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

 بدنسازي، تنيس روي ميز، يوگا، ايروبيك 120 دانشكده دندانپزشكي 38
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  در حوزه ورزشدر حوزه ورزش  دانشگاهدانشگاه  ددعملكرعملكر
واندو، ك، تيشتكس، ينتون، تنيز، شنا، بدميم يس رويتبال، تنكبال، بسيفوتبال، وال چون ييهارشته هاي ورزشي مختلفي در هر سال مسابقات و كالس

شود. اهم افتخارات دانشگاه در حوزه ورزش در قالب جداول  در دو سطح درون و برون دانشگاهي برگزار مي غيرهو  يراندازي، فوتسال، شطرنج، تيدانياراته، دو و مك

 ارائه شده است. زير
 1392هاي منتخب كاركنان دانشگاه به مسابقات برون دانشگاهي طي سال  عملكرد اعزام تيم -7-16جدول 

 عنوان مسابقات رديف
 تعداد شركت كنندگان

 مقام كسب شده عملكرد
 زن مرد

 نايب قهرماني استان تهران مدال نقره 12 - واليبال )بانوان( 1

 مقام سوم استان تهران زبرن 1نقره،  2 6 - آمادگي جسماني)بانوان( 2

 - برنز1نقره و4 - 9 شنا )آقايان( 3

 - برنز 2نقره،  3 11 - شنا)بانوان( 4

 مقام سوم استان تهران مدال برنز - 10 فوتسال )آقايان( 5

 - 8 تنيس روي ميز )آقايان( 6
صعود به مرحله يك 

 هشتم
- 

 مدال برنز 5 مدال نقره، 10 29 27 ها جمع كل مدال

 
 1393طي سال هاي علوم پزشكي كشور  المپياد ورزشي دانشجويان پسر دانشگاه دوازدهمينعناوين قهرماني كسب شده در  -7-17ل جدو

 مقام كسب شده عملكرد تعداد شركت كننده رشته ورزشي رديف

 ششم - 12 بسكتبال 1

 اول طال 12 واليبال 2

 سوم برنز )كاپ سوم( 2 5 بدمينتون 3

 مقام اول تيمي نقره) كاپ اول( 1، طال1 8 كشتي 4

 مقام دوم تيمي برنز)كاپ دوم( 1 ،طال 1 6 تيراندازي 5

 - برنز 1 5 تنيس روي ميز 6

 سوم برنز )كاپ سوم ( 1 ،طال1 3 كاراته 7

 مقام ششم 1 ،مقام چهارم 1 - 5 شطرنج 8

 مقام پنجم و ششم نقره 1طال،  1 5 تكواندو 9

 مقام پنجم 1 ،رممقام چها 1 - 10 شنا 10

 - مدال برنز 5 مدال نقره و 2مدال طال، 5 71 جمع كل مدال ها

 
 هاي ورزشي برگزار شده در مجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمران وسالن ورزشي شهيد فتحي)ويژه بانوان( كالس -7-18جدول 

 عنوان كالس ها محل تشكيل كالس

 ايروبيك معمولي يد چمرانشه سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ

 ايروبيك رزمي شهيد چمران سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ

 بدنسازي شهيد چمران سالن بدنسازي مجموعه ورزشي بزرگ

 پيالتس شهيد چمران سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ

 يوگا شهيد چمران سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ

 ايروبيك معمولي رانشهيد چم سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ
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 1393برنامه آكادمي ورزشي ويژه فرزندان كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه در سال  -7-19جدول 

 تعدادكل تعداد پسران تعداد دختران عنوان برنامه

 327 182 145 فرزندان هاي ورزشي آكادمي

 

 

  ييييبرنامه دانشجوبرنامه دانشجو  فوقفوقفرهنگي و فرهنگي و هاي هاي   فعاليتفعاليت
 

 1393در سال  يو اجتماع يت هنريريتوسط مد ييدانشجومنتشر شده  يهانامه ژهيات و ويشرتعداد ن -7-20جدول 

 تعداد نشريه علمي تعداد پوستر

1500 
 علمي فرهنگي

35 22 

 
 

 1393و فوق برنامه در سال  يت هنريريمد يمجوز از سو يدارا يها انونكتعداد  -7-21جدول 

 فعال يها انونك مجوز يدارا يها انونكتعداد 

19 12 

 

 

 1393و فوق برنامه در سال  يت هنريريبرگزار شده توسط مد يفرهنگ يها برنامه -7-22جدول 

 تعدادبرنامه برنامه هاي فرهنگي رديف
تعداد 

 كننده شركت
 كننده تعداد شركت تعدادبرنامه برنامه هاي فرهنگي رديف

 16 970 41 جلسات پخش و نقد فيلم 1
ه دانشجويي برگزاري اولين جشنوار

 ابن سينا
1 600 

 300 1 برگزاري كارگاه مهندسي ذهن 17 700 8 جلسات شعر خواني و شب شعر 2

 13000 1 توزيع كارت تخفيف اماكن ورزشي 18 50 1 جلسات نقد كتاب 3

 100 1 پرده خواني عاشورا 19 300 10 جلسات نقد مقاله فرهنگي 4

 20 1000 3 اجراي نمايش ) تئاتر دانشجويي( 5
هاي فرهنگي  نمايشگاه معرفي فعاليت

 حوزه معاونت
2 5000 

6 
هاي  آوري كمك برپايي بازارچه خيريه و جمع

 نقدي
 1 شركت در ششمين جشنواره فرهنگي 21 . 7

 اثر  60راهيابي 

 به مرحله كشوري

 پرونده 60 1 معرفي دانشجوي نمونه 22 800 2 هاي دانشجويي مراسم و جشن 7

8 
دمت رساني به كهريزك بازديد و خ

 سرپرست وكودكان بي
 700 1 نمايشگاه حجاب 23 120 3

 350 3 هاي فرهنگي داوري جشنواره 24 900 4 اكران عمومي فيلم 9

 500 1 اكران رايگان فيلم 25 250 2 )مسابقات فرهنگي )عكاسي،كتابخواني و... 10

 500 1 س(جشن ميالد زينب كبري ) 26 150 1 اداي احترام به شهدا 11

 66 1 حج عمره دانشجويي مجرد 27 300 1 بزرگداشت حكيم عمر خيام 12

 91 1 حج عمره دانشجويي متأهل 28 1000 1 تجهيز كتابخانه فرهنگي 13

 250 1 رونمايي از كتاب 14
 40 1 حج عمره هيأت علمي 29

 200 1 نمايشنامه خواني 15
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  تسهيالت به دانشجويانتسهيالت به دانشجويان  يياعطااعطا
 

در طول سال  .هاي گوناگوني براي استفاده دانشجويان در نظر گرفته شده است كمك هزينه و وام ،هاي مالي دانشجويان ش نگرانيجهت كاه

 .به شرح جدول زير به دانشجويان دانشگاه پرداخت شد ريالميليون  39598مورد تسهيالت مختلف با اعتباري برابر  20902مجموع  در 1393

 
 1393هاي پرداخت شده به دانشجويان دانشگاه در سال  ميزان وام فهرست و -7-23جدول  

 مبلغ )ريال( تعداد نوع وام

 16534555000 4913 تحصيلي

 479625000 153 مسكن

 4380000000 217 شهريه شبانه و روزانه

 2813781251 629 ضروري

 وديعه مسكن

 1320000000 33 عادي

 10920833331 148 تكميلي

 750000000 3 نخبگان

 629986500 - كار دانشجويي

 1755000000 218 بنياد علوي

 15000000 3 كمك خاص بالعوض

 39598781082 - جمع

 

 
 

  ييييدانشجودانشجو  ييهاها  مهمهييبب
 

ن درماني تمامي دانشجويان فاقد خدمات درماني تحت پوشش بيمه رايگا ،هاي انجام شده هاي جديد و پيگيري با توجه به دستورالعمل

به  اطالعات. ساير هاي درماني توسط بيمه دانشجويان پرداخت گرديده است ريال بابت غرامت فوت و خسارتميليون  300مبلغ  اند و مجموعاً قرارگرفته

 شرح جدول زير بود.

 
 1393ان دانشگاه در سال يپرداخت شده به دانشجو يها زان واميفهرست و م -7-24جدول 

 نوع بيمه تعداد تحت پوشش )نفر( ريال(هزار مبلغ هزينه )

 بيمه حوادث 14545 235629

 بيمه دانشجويان بورسيه خارجي 40 16000
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  انانييبهداشت و درمان دانشجوبهداشت و درمان دانشجو
ن ويامركز 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  1393هاي اين مركز در طول سال  دهد. اهم فعاليت را بر عهده داشته و تسهيالت ضروري را در اختيار دانشجويان دانشگاه قرار مي
 

 1393-94غربالگري پزشكي سال تحصيلي  حتعداد شركت كنندگان در طر -7-25جدول 

 ان دخترتعداد دانشجوي تعداد دانشجويان پسر مجموع

870 399 471 
 

 1393ارائه معرفي نامه جهت دريافت خدمات درماني به دانشجويان طي ساال -7-26جدول 

 تعداد كل معرفي معرفي شده توسط مركز

 دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني وبيمارستان ها

2952 986 
 

 1393ط مواد خوراكي و مصرفي طي ساليشجويي توسط بهداشت محها واماكن دان تعداد بازديدهاي صورت گرفته از خوابگاه -7-27جدول 

 تعداد بازديدها

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

140 90 230 

 

  دانشگاهدانشگاهدرمانگاه كوي درمانگاه كوي 
، خدمات پزشكي سرپاييي مانند: خدماتل حاضر در حاو شده هاي كوي دانشگاه علوم پزشكي تهران مستقر  اين مركز در مجتمع خوابگاه

و  8 -18انجام واكسيناسيون همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت ، دارو دزارائه اولين ، اعزام به بيمارستان در صورت لزوم، تراپي تزريقات، پانسمان و سرم

در درمانگاه واقع در مجتمع  1393و خدمات ارائه شده طي سال ها  اهم فعاليتشود.  در اين مركز ارائه مي حضور بر بالين بيمار در صورت لزوم

 است. به شرح جدول زيرهاي كوي دانشگاه علوم پزشكي تهران  خوابگاه
 

 1393درمان دانشجويان طي سال  بهداشت و هاي مركز اهم فعاليت -7-28جدول 

 تعداد فعاليت

 340 )نفر( واكسيناسيون

 230 بازديد بهداشتي از اماكن دانشجويي

 2719 اند بيماراني كه از خدمات درمانگاه كوي استفاده نموده

 37 اند بيماراني كه از درمانگاه به بيمارستان اعزام شده

 2950 غيره ها مراكز درماني تشخيصي و موارد ارجاعي به بيمارستان

 986  دندانپزشكيموارد ارجاعي 

 285 ن هاي مطرح شده در كميسيون پزشكي دانشجويا پرونده

 620 هاي غير اسكرين تشكيل شده پرونده

 

 1393ها طي سال  هاي انجام شده براي دانشجويان دانشگاه توسط واحد مبارزه با بيماري تعداد واكسيناسيون -7-29جدول 

 واكسيناسيون

 مجموع كزاز هپاتيت

232 108 340 



 

 1393سالنامه آماري 
 

   

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
423 

  

  و اهم خدمات ارائه شدهو اهم خدمات ارائه شده  كاركنانكاركنان  ييامور رفاهامور رفاه
 

كاركنان دانشگاه، اداره رفاه و تعاون مديريت نظارت و توسعه امور عمومي در معاونت توسعه مديريت و  يور رفاهام يرسم يمتول

 باشد.  يمنابع دانشگاه م يريز برنامه

 

 :ويژه كاركنان ياماكن اقامت
ز آموزش ضمن كسپادانا معاوضه شد، مرآن با هتل ا از ان خرداد ماه متعلق به دانشگاه بوده و بعديپاكه  دو زائرسراي كاركنان و مديران

مجتمع  يكبوده(، در شهر مشهد و  1393 ر ماهيت 11ان سال(، هتل جم )قرارداد هتل جم تا يت پايمرداد ماه لغا 7نان مشهد )هتل اسپادانا( )كاركخدمت 

 يانجام تعميرات و نظافت كل يبرا روال هر سال طبق 7/05/93تا  7/04/93ت ]مجتمع اقامتي رامسر از تاريخ يس و سوئكانكاقامتي در رامسر شامل 

 اند. دانشگاه قابل استفاده بوده جهت اقامت كاركنان، 1393طي سال واحد آپارتماني از مجتمع خوابگاهي سارا  40و ، تعطيل بوده است[

 
 1393اماكن اقامتي ويژه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال  -7-30 جدول

 كاركنان هدف طول مدت اقامت كاناتام 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
پيماني و كليه كاركنان رسمي، 

 قراردادي

زائرسراي 

 مديران]مشهد[

 )متعلق به دانشگاه(

 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
بعه رؤسا و مديران واحدهاي تا

 دانشگاه

مركز آموزش ضمن 

خدمت و رفاهي مشهد 

 )هتل اسپادانا(

  5تعداد طبقات: 

 واحد 25تعداد واحدها: 

مبلماااان، فااارش، تلويزياااون، يخچاااال،    

آشااپزخانه مجهااز و سيسااتم گرمااايش و    

ساارمايش مناسااب رسااتوران )سااه وعااده   

 غذايي(

 شب 3روز و  4

كليه كاركنان رسمي، پيماني و 

لويت عدم قراردادي]بر حسب او

 سال گذشته[ 3استفاده از زائرسرا در 

 هتل جم]مشهد[

 )در اجاره دانشگاه(

 4تعداد طبقات: 

 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 

ردادي]بر حسب اولويت عدم قرا

 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 3 روز و 4

كليه كاركنان رسمي، پيماني و 

قراردادي]بر حسب اولويت عدم 

 سال گذشته[ 3استفاده از زائرسرا در 

 مجتمع اقامتي سارا

 ]كيش[ 

 )متعلق به دانشگاه(

 واحد آپارتماني اختصاصي 40
 مبلمان، فرش، يخچال، آشپزخانه مجهز و

 سيستم گرمايش و سرمايش مناسب
 شب 3روز و  4

رسمي، پيماني و  كليه كاركنان

قراردادي]بر حسب اولويت عدم 

 سال گذشته[ 3استفاده از زائرسرا در 

 

 است. شدهارائه  7-31 جدولدر1393سالطيارائه شده توسط اداره رفاه دانشگاه يرفاهخدمات
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 1393حجم خدمات رفاهي ارائه شده )خدمات اقامتي( طي سال  -7-31جدول 

 تعداد عنوان

 خانوار[ 125نفر] 597 زائرسراي كاركنان]مشهد[استفاده از 

 خانوار[ 6نفر] 26 استفاده از زائرسراي مديران]مشهد[

 خانوار[ 525نفر] 1833 استفاده از هتل جم]مشهد[

 خانوار[ 449نفر] 1921 اقامتي رامسر )ساختمان جديد( مجتمعاستفاده از 

 خانوار[ 285نفر] 1160 اقامتي رامسر )كانكس( مجتمعاستفاده از 

 خانوار[ 1370نفر] 5020 مركز اموزش ضمن خدمت و رفاهي مشهد )هتل اسپادانا(

 خانوار[ 174نفر] 630 مجتمع خوابگاهي سارا در كيش

 خانوار[ 81نفر] 259 1سراهاي همدان و كرمانشاه مهمان

 خانوار[ 3015نفر] 446/11 جمع كل خدمات اقامتي ارائه شده

 تير لغايت پايان مهر ماه بوده است. 1مهمانسراي دانشگاه علوم پزشكي همدان از قرارداد تير لغايت پايان آذر ماه بوده است و  1ي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از قرارداد مهمانسرا -1

 

 :يتوافقنامه بيمه تكميل
ران جهت استفاده اختياري كاركنان از بيمه مكمل اي مابين معاونت توسعه دانشگاه با شركت بيمه اي توافقنامه بيمه 1393در مهر ماه سال 

 (آورده شده است.7-5( و )7-4هاي مكمل درمان و اموال در جدول) هاي اموال منعقد گرديد. عملكرد بيمه ايران در حوزه بيمه درمان و نيز خدمات بيمه

 
 1393سال  طي تعداد بيمه شدگان درمان تكميلي كاركنان دانشگاه -7-32 جدول

 تعداد/مبلغ عنوان

 كل افراد زير پوشش بيمه مكمل درمان 

 2 ]به شمول افراد تحت تكفل كاركنان[
 نفر 10223

 ، ثبت نام ننمودند.دانشگاه يمه تكميليب 1393-94لذا همكاران معزز ايثارگر دانشگاه در قرارداد  ،مطابق مصوبات جديد بنياد شهيد و امور ايثارگران، ثبت نام كليه ايثارگران شاغل از طريق اين بنياد انجام مي شود -2

 
 1393سال طي  تعداد بيمه نامه هاي اموال دانشگاه -7-33 جدول

 اي نوع رشته بيمه
 تعداد

 دولتيهاي  بيمه نامه

 تعداد

 هاي شخصي بيمه نامه
 تعداد كل

 اتومبيل
 1755 1593 162 ثالث

 230 184 46 بدنه

 79 5 74 آتش سوزي

 31 0 31 يهاي آتش سوز الحاقيه

 27 0 27 مدير فني 

 مسئوليت

 43 0 43 مسئوليت آسانسور

 29 0 29 طرح مخصوص

 150 150 0 اي پزشكان مسئوليت حرفه

 45 45 0 اي پيراپزشكان مسئوليت حرفه

 11 0 11 هاي مسئوليت ساير بيمه نامه

 2400 1977 423 جمع كل

 



 

 1393سالنامه آماري 
 

   

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
425 

 اي: تجميع امور بيمه يدانشگاه در راستا ياز دستاوردها يا خالصه
  اي وياژه كاركناان    طرح بيمه طالئي )اضافه شدن تعهدات دندانپزشاكي، دارو و ويزيات( و نقاره    2بيمه درمان تكميلي،  1393-94در قرارداد

 يك طرح را انتخاب نمايند. اي تصويب شد و كاركنان دانشگاه مي توانند از بين دو طرح طالئي و نقره

 كليه مراكز تابعه دانشگاه اعم از مراكز درماني، دانشكده ها، مراكز تحقيقاتي و ساير مراكز را تحت پوشش بيمه جامع مسئوليت، آتش سوزي 

 و حوادث قرار گرفتند.

 .تجميع بيمه مسئوليت مديران در برابر اشخاص ثالث مراكز درماني 

 باشگاه ورزشي زيرمجموعه معاونت دانشجويي(. 22هاي ورزشي ) در حدود  اهتجميع بيمه مسئوليت باشگ 

 هاي خودروهاي دولتي )ثالث و بدنه(. نامه تجميع بيمه 

  داري ساير آسانسورهاي ار مسئول نگهك هاي پيمان هاي مسئوليت آسانسورهاي دانشگاه و انجام مكاتبات الزم با شركت بيمهدرصد  50تجميع

 ها. اين بيمه نامه درصد 100دانشگاه به منظور تجميع  آسانسورهايدر طرح تجميع بيمه مسئوليت  دانشگاه جهت شركت

 سوزي و مسئوليت( و اشخاص )بيمه درمان تكميلي( دانشگاه علاوم پزشاكي تهاران و اياران و      هاي اتومبيل، آتش تجميع امور بيمه اموال )بيمه

 عملياتي شده است. 1393-94دانشكده علوم بهزيستي در قرارداد سال 

 

 1393سال طي  حجم خدمات رفاهي ارائه شده )تورها، جوايز شاگردان ممتاز و مكاتبات( -7-34جدول 

 تعداد عنوان

 خانوار[ 94نفر] 332 غار عليصدر-استفاده از تور سياحتي همدان

 خانوار[ 118نفر] 454 استفاده از تور سياحتي آيگان

 نفر 230 پرسنل سازمان مركزي پرداخت جوايز فرزندان ممتاز به

 خانوار 43 ها پذيرهاي طرف قرارداد با دانشگاه در ساير استان معرفي به مهمان

 مورد 272 مندي و اوالد]برقراري و كسر[ هزينه عائله كمك بررسي

 مورد 21 فوت و ازدواجپرداخت كمك هزينه

 مورد 15 علمياعضاي هيأتمسكنپيگيري امور وام

 كننده از تسهيالت رفاهي راد استفادهتعداد اف

 (93مجتمع بهارستان و باغ دربند )تير لغايت آذر  

 خانوار[ 176نفر و ] 215مجتمع بهارستان: 

 خانوار[ 176نفر و ] 630باغ دربند: 

 جمع كل استفاده كنندگان:

 خانوار[ 696نفر و ] 845

 
 1392كنان دانشگاه در قالب عقود اسالمي طي سال حجم تسهيالت  نقدي پرداخت شده  به كليه كار -7-35جدول 

نوع تسهيالترديف
 مبلغ

ريال(ميليون )
تعداد

 جمع مبلغ تسهيالت

ريال(ميليون )

4075030،000الحسنه بانك ملت قرض1

504600230،000قرض الحسنه بانك ملت2

5054227،100موسسه قرض الحسنه پرستاري سخاوت3

1002701270،100ي خريد بانك ملتكارت اعتبار4

436110،250*(چهار راه تير اندازتوحيد و  مهر اقتصاد )شعبه ميدان5

9029667،450جمع كل تسهيالت پرداختي

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

 



 

 1393اري سالنامه آم
 

   

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 426 پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:

 خدمات مهد كودك بخش خصوصي:
، مبني بر پذيرش فرزندان كاركنان دانشگاه، اين اداره معرفي 1393بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با مهد كودك بخش خصوصي از مهر ماه 

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

 
 1393سال  طيتعداد كاركنان معرفي شده به مهد كودك بخش خصوصي  -7-36جدول 

اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينماه

425050505151515151596060تعداد

 

 

  انضباطي دانشجويانانضباطي دانشجويانشوراي شوراي 
 

هايي  پرونده تعداد تجديد نظر بوده است. 15حكم بدوي و  23توسط شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه  1393تعداد احكام صادره در سال 

 ه شده است.اند در قالب جدول ارائ در شوراي انضباطي مطرح و منجر به صدور حكم نگرديده و يا احكام صادره تعليق گرديده 1393كه طي سال 

 
 1393جلسات شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه و تعداد پرونده هاي مطرح شده طي سال  تعداد -7-37جدول 

جلسات تجديدنظر جلسات بدوي

تعداد پرونده مطروحه تعداد جلسه هاي مطروحه تعداد پرونده تعداد جلسه

23 3 33 4

   
 

 1393صالح از سوي شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه طي سال  ذي هاي مراجع پاسخگويي به استعالم -7-38جدول 

تعداد عنوان رديف

1347 صالح داخل دانشگاه هاي مراجع ذي پاسخگويي به استعالم 1

194 صالح خارج دانشگاه هاي مراجع ذي پاسخگويي به استعالم 2

 
 1393ضباطي دانشجويان دانشگاه طي سال اخذ تعهد از دانشجويان پذيرفته شده از سوي شوراي ان -7-39جدول 

تعداد مقطع رديف

35 كارشناسي ارشد 1

2 2

 3 تخصص 185

 4 فوق تخصص 13

 
 1393هاي انجام شده طي سال  تسويه حساب -7-40جدول 

تعداد عنوان

986 تعداد دانشجويان

 

 


