
  

  

 

 

 
 

 فصل هفتم:

 (دانشجويان و كاركنان) يرفاه امور
 دانشجويانامور رفاهي هاي فرهنگي و فوق برنامه و  فعاليت 

 اسكان و خدمات خوابگاهي 

 هاي خوابگاهي كتابخانه

 اياب و ذهاب دانشجويان

 ها  اي خوابگاه پوشش شبكه

 و نظارت بر امور مرتبط با تغذيه دانشجويانتغذيه 

 ييهنگي و فوق برنامه دانشجوهاي فر فعاليت

 اعتبارات، تسهيالت رفاهي و كار دانشجويي

 بهداشت و درمان دانشجويان

 درمانگاه كوي دانشگاه

 جشنواره دانشجويي ابن سينا
 

 و اهم خدمات ارائه شده كاركنان يامور رفاه 
 اماكن اقامتي ويژه كاركنان

 يتوافقنامه بيمه تكميل

 يخدمات مهد كودك بخش خصوص

 هاي ورزشي  ها و فعاليت ساختزير 

 ها و اماكن ورزشي سالن 

 عملكرد دانشگاه در حوزه ورزش 

 



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:
453 

 

 دانشجويان يامور رفاهو  و فوق برنامه هاي فرهنگي فعاليت
 

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

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

 .خواهند شد معرفيورزشي و ساير امكانات و خدمات دانشگاه در اين حوزه 
 

 اسكان و خدمات خوابگاهي
خوابگاه مجموعه  1دختران و اختصاصي خوابگاه  8، پسران ويژه خوابگاه 15شامل ، ه دانشجوييخوابگا 24دانشگاه علوم پزشكي تهران ، 1394در سال 

هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران( به  خوابگاه )از خوابگاه 1خوابگاه تحت مالكيت دانشگاه بوده و  23كه از اين تعداد  داشته استمتأهلين در اختيار براي 

هاي دختران  نفر و ظرفيت خوابگاه 1732هاي پسران ظرفيت خوابگاه، متر مربع 53591 دانشجوييهاي  خوابگاه صورت موقت بوده است. كل زير بناي

ظرفيت اسكان  و پسر در مجموع دانشجويان دختر ويژه خوابگاه 24دارد.  را خانواده 64ظرفيت پذيرش و اسكان نفر بوده است. خوابگاه متأهلين  2128

و سرانه متراژ  اند داده شدهنفر دانشجو اسكان  4 خوابگاهي به طور متوسط در هر اتاقاند. بر اين اساس  داشتهدانشجويي ق اتا 1043 دانشجو را در 3860

 متر مربع بوده است. 09/13ها،  در اختيار دانشجويان خوابگاه

نفر  150در اين سال  خوابگاه تعلق گرفت.، را بودندخوابگاهي كه شرايط الزم را داخدمات ده از ابه همه دانشجويان متقاضي استف، 1394در طول سال 

نفر از متقاضيان شرايط استفاده از خوابگاه را  99) .بودندها مشمول استفاده از خوابگاه متأهلين  نفر ازآن 51متقاضي استفاده از خوابگاه متأهلين بودند كه 

 نداشتند(.

 
 1394لهاي دانشگاه علوم پزشكي درسا وضعيت خوابگاه -1-7جدول 

 تعداد نوع كاربري
 ظرفيت

 )نفر/خانوار(
 تعداد اتاق

 مساحت زمين

 )مترمربع(

 زير بناي مفيد

 )متر مربع(

 سرانه متراژ در اختيار

 )مترمربع(

 21/13 22892 6599 549 1732 15 خوابگاه پسران

 99/12 27654 7319 494 2128 8 خوابگاه دختران

 09/13 50546 13918 1043 3860 23 جمع خوابگاه مجردي

 58/47 3045 10000 64 64 1 خوابگاه متأهلين

 - 53591 23918 1107 3924 24 مجموع

 

 1394دانشگاه در سال  ميزان پوشش خوابگاهي -2-7جدول 

 جنسيت
 تعداد متقاضيان

 استفاده از خوابگاه )نفر( 

 تعداد ساكنين

 )نفر(

 تعداد دانشجويان متقاضي

 بدون خوابگاه )نفر( 

 ميزان پوشش

 )درصد(

 100 - 1442 1442 پسر

 100 - 1707 1707 دختر

 34 99 51 150 متأهلين

 - 99 3200 3299 مجموع

 



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 454 پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:

 

 

 

 پسر انيان دانشجوكاس
 

 

 يبرا متراژ در اختيارن اساس سرانه يا بر .مترمربع بوده است 22892و  6599 بيبه ترت پسران يژه دانشجويخوابگاه و 15 يربنايزكل و  زمين مساحت

اسكان داده  دانشجو 4به طور متوسط در هر اتاق  كه اند اتاق داشته 549ان پسر يژه دانشجويو يها باشد. خوابگاه يمتر مربع م 22/13 ،ان پسريدانشجو

  .اند شده

 

 
 1394سال تهران در  كيدانشگاه علوم پزش انپسر هاي ومشخصات خوابگاه فهرست -3-7جدول 

 نام خوابگاه
 ظرفيت

 )نفر(

 متراژ در اختيارسرانه 

 )متر مربع(

 سال شروع

 بهره برداري

 مساحت )متر مربع(

 زير بناكل  زمينمساحت 

 1500 300 1367 88/13 108 1بوستان 

 3000 600 1367 42/14 208 2بوستان 

 1241 436 1346 05/9 137 3بوستان 

 1038 346 1346 04/11 94 4بوستان 

 2040 780 1346 21/12 167 5بوستان 

 1960 800 1379 20/20 97 بوستان قدس

 494 234 1385 88/9 50 2بوستان انقالب

 2410 413 1386 34/14 168 وصال

 1875 540 1386 56/18 101 8بوستان 

 868 400 1386 05/12 72 الرستان

 1478 410 1381 39/15 96 1انقالب 

 354 229 1386 85/8 40 4انقالب 

 770 242 1386 62/9 80 5انقالب 

 778 248 1386 48/9 82 6انقالب 

 3086 621 1390 30/13 232 سميه

 22892 6599 - 22/13 1732 مجموع

  



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:
455 

 

 1394سال  يط پسران يژه دانشجويو يها زات خوابگاهيانات و تجهكام -4 -7 جدول

 نام خوابگاه
 تعداد

 طبقات

 تعداد آسانسور

 اتاق 

 تعداد 

 خطوط تلفن

 بوفه سرويس رفت وآمد 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 25 *  5 الرستان
 

* *  *   *  * 

 5 30  * 7 سميه
 

* *   * *   * 

 1 24 *  3 1انقالب 
 

* *   *  *  * 

 *  *  *  *  *  ندارد 12 *  4 4انقالب 

 *  *  *   * *  ندارد 30  * 5 5انقالب 

 *  *  *   * *  1 20  * 5 6انقالب

 

 

 1394طي سال  پسرهاي ويژه دانشجويان  امكانات و تجهيزات خوابگاه -4 -7 ادامه جدول

 نام خوابگاه
 تعداد مركز مشاوره واحدهاي درماني

 پزشك درمانگاه

 تعداد

 كامپيوتر فعال

 دسترسي به اينترنتنوع  دسترسي به اينترنت

 بي سيم فيبر ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

  *  * 1بوستان 

1 

0 *  *  

  *  * 0  *  * 2بوستان 

  *  * 0  *  * 3بوستان 

  *  * 0  *  * 4بوستان 

  *  * 1  *  * 5بوستان 

  *  * 2 0 *  *  بوستان قدس

  *  * 1 0 *  *  2بوستان انقالب

  *  * 1 .  * *  8ستان بو

  *  * 1 0 *  *  وصال

  * 3 0  * *  الرستان
 

* 

  *  * 6 0  * *  سميه

 *   * 0 0 *  *  1انقالب 

 *   * 0 0 *  *  4انقالب 

 *   * 0 0 *  *  5انقالب 

 *   * 1 0 *  *  6انقالب 

 



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 456 پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:

 اسكان دانشجويان دختر 
 و 7319ب يژه دختران به ترتيو يها خوابگاه يربنايزكل و زمين است. مساحت  ان دختر قرار گرفتهيشجوار دانيخوابگاه در اخت 8، 1394سال  يط

 ييهر اتاق دانشجو به طور متوسط در، اقات 494تعداد با  نفر 2128 يعنيان دختر يدانشجو يها ت خوابگاهيمترمربع بوده است. با توجه به ظرف 22892

ان پسر يدانشجودر اختيار از سرانه  كمتركمي ه كمتر مربع بوده است  99/12ان دختر يدانشجو يبرا متراژ در اختيار. سرانه اند اسكان يافتهنفر  5به  يكنزد

 باشد.  يمترمربع م 22/13 يعني
 

 1394تهران در سال  كيدانشگاه علوم پزش دختران يژه دانشجويو ييدانشجو يومشخصات خوابگاه فهرست -5-7 جدول

 نام خوابگاه
 فيتظر

 )نفر(

 متراژ در اختيارسرانه 

 )متر مربع(

 سال شروع

 بهره برداري

 مساحت )متر مربع(

 زير بناكل  زمينمساحت 

 5275 1055 1377 68/12 416 1گلستان 

 5435 1530 1376 15/12 447 2گلستان 

 5140 1285 1346 06/16 320 3گلستان 

 2895 1185 1353 64/15 185 4گلستان

 2476 954 1385 31/14 173 نسترن

 2807 663 1390 13/11 252 دمشق

 995 125 1380 98/11 83 آذر 16

 2631 522 1390 44/10 252 حافظيه   

 27654 7319 - 99/12 2128 مجموع

 
 1394در سال  تهران كيان زن دانشگاه علوم پزشيجوژه دانشيو ييدانشجو يزات خوابگاه هايانات و تجهكام -6-7جدول 

 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 
 

* 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 آذر16

 *  *   *  * *  3 45  * 7 حافظیه  

 
 1394تهران در سال  كيان زن دانشگاه علوم پزشيژه دانشجويو ييزات دانشجويانات و تجهكام- 6-7ول ادامه جد

 نام خوابگاه
 تعداد

 كامپیوتر فعال

 تعداد
 پزشك درمانگاه

 مركز مشاوره واحدهاي درماني نوع دسترسي به اينترنت دسترسي به اينترنت

 دندار دارد ندارد دارد بي سیم فیبر ندارد دارد

 1 1گلستان 

1 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * 1 2گلستان 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * 1 3گلستان 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * 1 4گلستان
 

* 
 

* 
 

* 
 

 * - 10 نسترن
 

* 
  

* 
 

* 

 * - 5 دمشق
 

* 
  

* * 
 

     *   * - 4 آذر16

 *  *  *   * - 5 حافظیه



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:
457 

 اسكان دانشجويان متأهل 
ن يانات اكدارد. مشخصات و امدانشجويان قرار ار يدر اخت يونكواحد مس 64واحده در مجموع با تعداد  32 كبلو 2، متأهلان يان دانشجوكبه منظور اس

 ر است.يخوابگاه به شرح ز
 

 1394تهران در سال  كيپزش دانشگاه علوم متأهلينان يژه دانشجويو ييخوابگاه دانشجو يو نشان نام -7-7جدول 

 نام خوابگاه
 ظرفیت
 به خانوار

 سال شروع
 هره برداريب

 )متر مربع( مساحت

 كل زيربنا مساحت زمین

 3045 10000 1360 64 گل بوستان

 

 1394تهران درسال  كيدانشگاه علوم پزش متأهلينژه يو زات خوابگاهيانات و تجهكام -8-7 جدول

 تعداد طبقات نام خوابگاه
 آسانسور

 واحد تعداد
 تعداد 

 خطوط تلفن

 ورزشيسالن  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  2 *
 

* * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 

 1394تهران درسال  كيدانشگاه علوم پزش متأهلينژه يوخوابگاه زات يانات و تجهكام -8-7ادامه جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد

 كامپیوتر فعال 

 تعداد 
 پزشك درمانگاه

 مركز مشاوره واحد درماني دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

 - 1 گل بوستان
 

* 
 

* 
 

* 

 

 هاي خوابگاهي كتابخانه
 

جلد كتاب  41000، 1394سال  اطالعات پايان بر اساس .دانشجويي ايجاد و فعال بوده استهاي  خوابگاهبرخي كتابخانه )مخزن و سالن مطالعه( در  8

نفر عضو  910 قرار گرفته است. ها در دسترس دانشجويان در اين كتابخانه علوم پزشكيمختلف هاي  فارسي و التين مشتمل بر آخرين مراجع رشته

هاي  . سالن مطالعه كتابخانهاند مند بوده ها بهره تابخانهدانشجو از امكانات اين كنفر  300طور ميانگين در هر روز  به واند  بوده هاي خوابگاهي كتابخانه

 توانند از امكانات موجود استفاده نمايند. روز باز بوده و دانشجويان مي دانشجويي در هر ساعت از شبانه
 

 1394سال  پايانهاي دانشجويي در  هاي موجود در خوابگاه امكانات و عملكرد كتابخانه فهرست، -9-7جدول 

 تعداد

 ركنانكا

 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 )متر مربع(
 نام كتابخانه

 كوي پسران 450 71 10800 110 55 280 43 85 2

 كوي دختران 460 27 9800 100 50 260 35 75 2

 گل بوستان تأهلين 70 100 5300 40 20 70 12 30 2

 بوستان قدس 25 42 4300 30 15 105 14 30 2

 سميه 100 30 2800 70 35 45 12 20 1

 دمشق 80 20 2300 54 27 45 11 20 2

 بوستان انقالب 33 18 2400 24 12 65 11 25 1

 يهحافظ 100 30 3300 66 28 40 9 15 1

 مجموع 1318 338 41000 494 242 910 147 300 13



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 458 پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:

 دانشجويان اياب و ذهاب
ها،  ها به دانشكده از خوابگاه ييدانشجو اياب و ذهاب يها سيسرو برقراريظارت بر و ن يبرقرار، يزير در امر برنامه ييدانشجواب و ذهاب يواحد ا

 ت دارد. يفعال ها و برخي مراكز ديگر و برعكس، بيمارستان
 

 1394گر در طول سال يها و مراكز د مارستانيب، ها ها به دانشكده رفت و برگشت از خوابگاه يها سيسرو -10-7جدول 

 مقصد
 كلجمع  نام خوابگاه

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

 13234 1344 305 396 213 - - - 10976 دانشكده پزشكي و پرديس پورسينا

 3808 - - - - - - - 3808 ها بيمارستان

 2229 - - - 213 - - - 2016 دانشكده توانبخشي

 6444 - - 396 - 448 - 448 5152 دانشكده پرستاري و مامايي

 244 - - - - - 244 - - دانشكده دندانپزشكي

 25959 1344 305 792 426 448 244 448 21952 مجموع

 

 ها اي خوابگاه پوشش شبكه
 

 شود.  ت در سطوح مختلف ارائه ميخدمات فنآوري اطالعا، خوابگاه 22به پنج ساختمان اداري و ورزشي حوزه معاونت دانشجويي و 
 

 1394معاونت دانشجويي طي سال حوزه هاي  اي ساختمان مشخصات شبكه -11-7جدول  

 نام ساختمان رديف
 تعداد پوشش شبكه داخلي

 اتصاالت شبكه 

 تعداد كامپيوترهاي فعال

 سيم بي كابلي مركز كامپيوتر(اداري و  )

   460 5 (1-5كوي پسران)بوستان  هاي خوابگاه 1

   524 8 (1-4كوي دختران)گلستان هاي خوابگاه 2

   48 4 آذر 16خوابگاه  3

   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 (1-6انقالب) هاي ابگاهخو 10

   48 3 خوابگاه قدس 11

  48 6  خوابگاه الرستان 12

   192 90 معاونت دانشجوييساختمان  13

   72 33 ها اداري مديريت امور خوابگاهساختمان  14

   24 4 انبار معاونت دانشجويي 15

   8 2 مجتمع ورزشي شهيد چمران 16

   8 1 د توكلياستخر شهي 17

 194 2444 مجموع



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:
459 

 

 دانشجويانو نظارت بر امور مرتبط با تغذيه ه يتغذ
 

در قالب  پرس غذا  1085015تعداد  1394رد. 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 توزيدانشجوين ه و بيتههاي صبحانه، نهار و شام  وعده

     
 1394دانشگاه در سال  يها و خوابگاه ييدانشجو يها يع شده در غذاخوريتوزوعده غذايي تعداد  -12-7جدول 

 تعداد وعده غذايي هاي غذايي  وعده

 180924 صبحانه 

 514181  نهار

 389910 شام

 1085015 مجموع

 
  1394دانشگاه در سال هاي دانشجويي  و آشپزخانهها  يفهرست و مشخصات غذاخور -13-7جدول 

 يتعداد صندل زيتعداد م مساحت )متر مربع( واحدنام 

 225 65 410 )پسران( كيده پزشكدانش يغذاخور

 309 85 755 )دختران( كيده پزشكدانش يغذاخور

 180 49 384 كيده دندانپزشكدانش يغذاخور

 195 23 470 ييو ماما يده پرستاركشدان يغذاخور

 100 30 260 يده توانبخشكدانش يغذاخور

 0 0 1050 يزكآشپزخانه مر

 1009  252  3329 مجموع

 

 

 ييبرنامه دانشجو فوقفرهنگي و هاي  فعاليت
 
 

 1394در سال  يو اجتماع يت هنريريتوسط مد ييدانشجوشده  منتشر يهانامه ژهيات و ويتعداد نشر -14-7جدول 

 تعداد عنوان

 37 نشريات علمي فرهنگي

 6 مجوز صادر شده

 شماره 28 شماره نشريات منتشر شده

 3 جلسات كميته ناظر بر نشريات

 اثر 2 شركت در جشنواره نشريات

 نفر 150 ميزباني از دبيران نشريات دانشجويي كل كشور

 



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 460 پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:

 

 

 1394و فوق برنامه در سال  يت هنريريبرگزار شده توسط مد يفرهنگ يها برنامه -15-7ل جدو

 تعداد برنامه هاي فرهنگي برنامه رديف

 34 جلسات پخش و نقد فيلم 1

 4 جلسات شعرخواني و شب شعر 2

 2 جلسات نقد كتاب 3

 4 اجراي نمايش 4

 8 برپايي بازارچه خيريه 5

 6 شجوييهاي دان مراسم و جشن 6

 1 زديد و خدمت رساني به آسايشگاه سالمندان كهريزكبا 7

 25 اكران عمومي فيلم 8

 1 اداي احترام به شهدا 9

 1 نمايشنامه خواني 10

 1 هاي فرهنگي حوزه معاونت نمايشگاه معرفي فعاليت 11

 1 نمايشگاه حجاب 12

 2 هاي فرهنگي داوري جشنواره 13

 1 جشنواره تئاتر دانشگاهيشركت و كسب رتبه در  14

 3 عضوگيري هالل احمر 15

 ميهمان120 دانشگاه،60، برنامه1 ميزباني از نشست كارشناسان دانشگاه هاي كل كشور 16

 نمونه 350 هاي بنيادي هاي خوني سلول آوري نمونه جمع 17

 3 هاي دانشجويي نشست دبيران كانون 18

 10 ورودجشن استقبال از دانشجويان جديد ال 19

 1 برگزاري همايش كوثر 20

 2 مطالعات فرهنگي 21

 1 برپايي نمايشگاه مطبوعات طنز 22

 1 درختكاري 23

 2 هاي خيريه آوري كمك توزيع قلك جمع 24

 1 هاي آموزش امدادگري كالس 25

 1 تدبر در قرآن كريم 26

 1 جشن پيروزي انقالب 27

 ماه كار جشنواره4بيش از  – 1 ابرگزاري جشنواره دانشجويي ابن سين 28

 اثر 199 – 1 هفتمين جشنواره فرهنگي دانشجويان سراسر كشور 29

 1 خواهران ويژه اردو مشهد 30

 نفر 7 – 1 ها در برج ميالد نشست دانشجويان عضو تشكل 31

 ميليون تومان 35به ارزش  – 1 ن اداريها و اماك دانشكده ها، زبانه آيات قرآن در بيمارستان3پيگيري و نصب رايگان تابلوهاي  32

 1 شركت دانشجويان خارجي در همايش فلسطين نماد مقاومت 33

 2 مشاركت در نگارش ويژه نامه هاي دانشگاه )جديدالورود و ابن سينا( 34

 نفر 95 – 1 برگزاري همايش تخصصي كاربرد انيميشن در علوم پزشكي 35

 نفر 150 – 1 رفته يادگيري سريع فانتومك فوق پيشهمايش آشنايي با تكني 36

 1 برگزاري دوره آموزشي تواشيح و همسرايي 37



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:
461 

 

 و كار دانشجوييرفاهي تسهيالت اعتبارات، 
 

، تأمين 1394طي سال  .هاي گوناگوني براي استفاده دانشجويان در نظر گرفته شده است كمك هزينه و وام، هاي مالي دانشجويان جهت كاهش نگراني

نفر دانشجو نيز اعتبارات ويژه  610ريال وام و تسهيالت رفاهي مطابق جدول زير به دانشجويان انجام شده است.  35298945531ر و پرداخت مبلغ اعتبا

 اند.  ريال دريافت نموده 704245000كار دانشجويي برابر 

 

 1394ي پرداخت شده به دانشجويان دانشگاه در سال ها و ميزان وام اعتبارات و تسهيالت رفاهي فهرست -16-7جدول  

 مبلغ )ريال( تعداد تسهيالت و اعتباراتنوع 

 17739740000 4555 تحصيلي

 546850000 132 مسكن

 794000000 36 شهريه شبانه و روزانه

 2746406250 595 ضروري

 16000000 4 المپيادها و ...(، ضروري دو برابر )برگزيدگان جشنواره خوارزمي

 66000000 11 ضروري سه برابر )برگزيدگان اول تا سوم كنكور سراسري(

 وديعه مسكن متأهلين

 1060000000 23 عادي

 10664583331 143 تكميلي

 500000000 2 نخبگان

 214000000 33 بنياد علوي

 15000000 3 كمك خاص بالعوض

 704245000 610 كار دانشجويي

 232120950 14197 ياندانشجو بيمه حوادثوام 

 35298945531 20344 جمع

 

 2و  1تربيت بدني  ارائه درس
 

 790و همچنين آزمون ديگري با حضور  07/10/94دانشجو در تاريخ  779هاي تئوري به صورت هماهنگ و هم زمان درسطح دانشگاه با حضور  آزمون

 شد. گزاربر 10/03/95دانشجو در تاريخ
 

 1394-95نيمسال اول تحصيلي  2و1هاي واحد تربيت بدني  كالس شركت كننده در تعداد دانشجويان -17-7جدول 

 نيمسال واحد درسي مربوطه تعداد دانشجويان دختر تعداد دانشجويان پسر مجموع

 1تربيت بدني  208 135 343

 2تربيت بدني  284 152 436 اول

 جمع 492 287 779

 1تربيت بدني  174 166 340

 2تربيت بدني  281 169 450 دوم

 جمع 455 335 790



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 462 پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:

 

 انيبهداشت و درمان دانشجو
 

الورود )غربالگري پزشكي دانشجويان( با هدف شناسايي دانشجويان نيازمند به  برگزاري طرح سنجش سالمت و معاينه پزشكي همه دانشجويان جديد

ار دادن امكانات درماني مناسب تا بهبودي كامل بخش ديگري از خدماتي است كه توسط دانشگاه به دانشجويان ارائه هاي ويژه و در اختيار قر مراقبت

 گردد. مي
 1394-95كنندگان در طرح غربالگري پزشكي در سال تحصيلي  تعداد شركت -18-7جدول 

 تعداد دانشجويان دختر تعداد دانشجويان پسر مجموع

899 337 562 

 

 1394ارائه معرفي نامه جهت دريافت خدمات درماني به دانشجويان طي ساال -19-7جدول 

 تعداد كل معرفي معرفي شده توسط مركز

 دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني وبيمارستان ها

2576 356 

 

 1394اكي و مصرفي طي سالها واماكن دانشجويي توسط بهداشت محيط مواد خور تعداد بازديدهاي صورت گرفته از خوابگاه -20-7جدول 

 تعداد بازديدها

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

150 17 167 

 
 

 (دانشگاهكوي  مركز بهداشت و درمان دانشجويان )درمانگاههاي  فعاليت
 

، تزريقات، خدمات پزشكي سرپاييي مانند: خدماتدر حال حاضر و شده قر هاي كوي دانشگاه علوم پزشكي تهران مست اين مركز در مجتمع خوابگاه

بيمار در  دانشجويان حضور بر بالينو انجام واكسيناسيون ، دارو زدُارائه اولين ، به بيمارستان در صورت لزومدانشجويان بيمار اعزام ، تراپي پانسمان و سرم

هاي كوي دانشگاه علوم  در درمانگاه واقع در مجتمع خوابگاه 1394ها و خدمات ارائه شده طي سال  اهم فعاليتشود.  در اين مركز ارائه مي صورت لزوم

 است. به شرح جدول زيرپزشكي تهران 
 

 1394هاي مركز بهداشت و درمان دانشجويان طي سال  اهم فعاليت -21-7جدول 

 تعداد فعاليت

 299 واكسيناسيون )نفر(

 167 وييبازديد بهداشتي از اماكن دانشج

 3508 اند بيماراني كه از خدمات درمانگاه كوي استفاده نموده

 73 اند بيماراني كه از درمانگاه به بيمارستان اعزام شده

 2576 ها مراكز درماني تشخيصي و غيره موارد ارجاعي به بيمارستان

 356 موارد ارجاعي دندانپزشكي

 379 يانهاي مطرح شده در كميسيون پزشكي دانشجو پرونده

 279 هاي غير اسكرين تشكيل شده پرونده

 



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:
463 

 

 1394ها طي سال  هاي براي دانشجويان دانشگاه توسط واحد مبارزه با بيماري واكسيناسيون ارائه خدمات -22-7جدول 

 واكسيناسيون

 مجموع كزاز هپاتيت

225 74 299 

 

 1394روان طي سال  تعداد دانشجويان شركت كننده در طرح غربالگري سالمت -23-7جدول 

 كل پسر دختر

446 322 768 

 

 مشاوره و سالمت روان دانشجويي 
 

، هاي زندگي افزايش مهارت، درماني مشكالت روانپزشكي هاي دارويي و روان روانشناسي و مددكاري به صورت درمان، مشاوره و خدمات روانپزشكي

بخشي ديگر از خدماتي است كه ها  ها و دانشكده ستادي و خوابگاه آموزش در واحدهاي پيگيري موارد اورژانس و، مشاوره تحصيلي، مشاوره ازدواج 

 گردد. به دانشجويان دانشگاه ارائه مي

     
 1394اي و سالمت روان به دانشجويان دانشگاه طي سال  هاي مرتبط با خدمات مشاوره فعاليت -24-7جدول 

 تعداد موضوع

 جلسه 8 جلسات ستادي

 جلسه 62 روانشناختيهاي  كميسيون

 نفر 1250 ها، دانشكده افراد مراجعه كننده به مركز مشاوره، خوابگاه

 نفر 3690 كل جلسات مشاوره

 102 هاي زندگي، رشد فردي و ...( ها) مهارت تعداد كارگاه

 عدد 1 ها تعداد همايش

 

 دومين جشنواره دانشجويي ابن سينا

 

سيناي دانشکكده پزشکكي برگکزار شکد، در مجمکوع       زمان با روز دانشجو در تاالر ابن هم 1394آذر  16كه ابن سينا دانشجويي دوره از جشنواره  دوميندر 

نفکر بکه    48داده شدند كه از ايکن تعکداد   در اين دوره از جشنواره شركت دانشجوي مرد(  201دانشجوي زن و  230)نفر  431اثر به دبيرخانه ارسال و  439

 :عبارت بود ازگانه جشنواره  8هاي  آمار برگزيدگان بخشدند.عنوان برگزيده انتخاب ش

  نفر برگزيده شدند. 12 داوطلب 108در بخش آموزش از بين 

 نفر برگزيده شدند. 12 داوطلب 100 بين از پژوهشي بخش در 

 نفر برگزيده شدند. 5 داوطلب 33 بين از عترت و قرآن بخش در 

 نفر برگزيده شدند. 6 لبداوط 43 بين از سالمت خدمات كيفيت بخش در 

 نفر برگزيده شدند. 3 داوطلب 18 بين از هنري بخش در 

  برگزيده شدند. نفر 3داوطلب  32در بخش اجتماعي از بين 

  برگزيده شدند. نفر 6داوطلب  40در بخش ورزشي از بين 

  ر برگزيده شدند.نف 1داوطلب  65در بخش جامع از بين 



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 464 پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:

 ارائه شدهو اهم خدمات  كاركنان يامور رفاه
 

 يريز اداره رفاه و تعاون مديريت نظارت و توسعه امور عمومي در معاونت توسعه مديريت و برنامه، دانشگاه شاغل در كاركنان يامور رفاه يرسم يمتول

 باشد.  يمنابع دانشگاه م

 :ويژه كاركنان ياماكن اقامت
طبق روال هر ساله در ماه مبارك  26/04/94تا  28/03/94]هتل اسپادانا از تاريخ مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان مشهد )هتل اسپادانا(در شهر مشهد 

يخ رمضان براي انجام تعميرات و نظافت كلي تعطيل بوده است[ و يك مجتمع اقامتي در رامسر شامل كانكس و سوئيت ]مجتمع اقامتي رامسر از تار

جزيره  مجتمع اقامتي سارا در ان براي انجام تعميرات و نظافت كلي تعطيل بوده است[.طبق روال هر ساله در ماه مبارك رمض 26/04/94تا  28/03/94

 اند.  جهت اقامت كاركنان دانشگاه قابل استفاده بوده 1394كيش طي سال 

 
 1394اماكن اقامتي ويژه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال  -25-7 جدول

 ركنان هدفكا طول مدت اقامت امكانات مشخصات موضوع

مركز آموزش ضمن 

خدمت و رفاهي مشهد 

 )هتل اسپادانا(

 ]در تملك دانشگاه[

  5تعداد طبقات: 

 واحد 25تعداد واحدها: 

، يخچکککال، تلويزيکککون، فکککرش، مبلمکککان

آشککپزخانه مجهککز و سيسککتم گرمککايش و    

سککرمايش مناسککب رسککتوران )سککه وعککده   

 غذايي(

 شب 3روز و  4

پيماني و ، كليه كاركنان رسمي

اردادي]بر حسب اولويت عدم قر

 سال گذشته[ 3استفاده از زائرسرا در 

 مجتمع اقامتي كاركنان

 ]رامسر[

 [متعلق به دانشگاه]

 واحد آپارتماني 11كانكس و  10

، يخچکککال، تلويزيکککون، فکککرش، مبلمکککان

آشککپزخانه مجهککز و سيسککتم گرمککايش و    

سالن كنفرانس امكانات ، سرمايش مناسب

 تفريحي )دوچرخه(

 شب 3و روز  4

پيماني و ، كليه كاركنان رسمي

قراردادي]بر حسب اولويت عدم 

 سال گذشته[ 3استفاده از زائرسرا در 

 مجتمع اقامتي سارا

 ]كيش[ 

 )متعلق به دانشگاه(

 واحد آپارتماني اختصاصي 25
 آشپزخانه مجهز و، يخچال، فرش، مبلمان

 سيستم گرمايش و سرمايش مناسب
 شب 3روز و  4

پيماني و ، ن رسميكليه كاركنا

قراردادي]بر حسب اولويت عدم 

 سال گذشته[ 3استفاده از زائرسرا در 

 

 است. شدهارائه 26-7 جدولدر1394سالطيرفاهي ارائه شده توسط اداره رفاه دانشگاهخدمات
 

 1394حجم خدمات رفاهي ارائه شده )خدمات اقامتي( طي سال  -26-7جدول 

 تعداد عنوان

 خانوار[ 562نفر] 2340 اقامتي رامسر )ساختمان جديد( مجتمعاستفاده از 

 خانوار[ 291نفر] 1114 اقامتي رامسر )كانكس( مجتمعاستفاده از 

 خانوار[ 1967نفر] 7396 موزش ضمن خدمت و رفاهي مشهد )هتل اسپادانا(آمركز 

 خانوار[ 797نفر] 3133 مجتمع خوابگاهي سارا در كيش

 خانوار[ 45نفر ] 192 اه تهران(خزر آباد ساري )دانشگ

 خانوار[ 8نفر ] 33 مجتمع اقامتي شفارود بندر انزلي )دانشگاه شهيد بهشتي(

واحد نيز در اختيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي )از  5واحد از مجموعه اقامتي كيش در اختيار دانشگاه تهران )از مهرماه( و  5، الزم به ذكر است

ماه منعقد شده است و درآمد آن به  ته است. همچنين قرارداد با مجتمع خزر آباد ساري از مهرماه و با مجتمع شفارود بندر انزلي از ديماه( قرار گرف دي

 هاي فوق منظور گرديده است. حساب دانشگاه
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 :توافقنامه بيمه تكميلي
كت بيمه ايران جهت استفاده اختياري كاركنان از بيمه مكمل درمان و نيز اي مابين معاونت توسعه دانشگاه با شر توافقنامه بيمه 1394در مهر ماه سال 

 هاي اموال منعقد گرديد.  خدمات بيمه
 

 1394سال  طي تعداد بيمه شدگان درمان تكميلي كاركنان دانشگاه -27-7 جدول

 تعداد عنوان

 كل افراد زير پوشش بيمه مكمل درمان 

  افراد تحت تكفل كاركنان[ شامل]
 نفر 11000

كل افراد زير پوشش بيمه مكمل درمان 

 ايثارگران ]شامل افراد تحت تكفل كاركنان[
 نفر 872

  

 1394سال طي  تعداد بيمه نامه هاي اموال دانشگاه -28-7 جدول

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

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

 اتومبيل
 9،436،280،600 1491 8،088،359،250 1316 1،347،921،350 175 ثالث

 1،039،981،781 240 636،413،425 180 403،568،356 60 بدنه

 مسئوليت

 5،349،256،000 93 1،734،000 3 5،347،522،000 90 آتش سوزي

 80،403،000 59 80،403،000 59   - 0 اي پيراپزشكان حرفه

 748،636،972 144 748،636،972 144   - 0 اي پزشكان حرفه

 1،434،658،000 24   -   - 1،434،658،000 24 فني

 434،526،000 16   -   - 434،526،000 16 طرح مخصوص

 182،132،000 44   -   - 182،132،000 44 آسانسور

 1،027،926،000 40   -   1،027،926،000 40 متفرقه 

 1،644،823،990 115   -   1،644،823،990 115 الحاقيه

 21،378،624،343 2،266 9،555،546،647 1،702 11،823،077،696 564 جمع كل

 

 1394سال طي  جوايز شاگردان ممتاز و مكاتبات(، حجم خدمات رفاهي ارائه شده )تورها -29-7جدول 

 تعداد عنوان

 گنبد سلطانيه-زنجاناستفاده از تور سياحتي 

 استفاده از تور سياحتي آيگان

 جمع كل استفاده كنندگان از تورها

 خانوار[ 93نفر] 321

 خانوار[ 83نفر] 303

 خانوار[ 176نفر] 624

 مورد 258 پرداخت جوايز فرزندان ممتاز به پرسنل سازمان مركزي

 خانوار 60 ها معرفي به مهمانپذيرهاي طرف قرارداد با دانشگاه در ساير استان

 مورد 13 مندي و اوالد]برقراري و كسر[ هزينه عائله مكاتبات مربوط به كمك

 مورد 10 فوت و ازدواجهزينه  مكاتبات مربوط به پرداخت كمك

 مورد 4 علمياعضاي هيأتمسكنانجام مكاتبات مربوط به امور وام

 و "نمجتمع تفريحي گردشگري سورتمه تهرا"توزيع كارت هاي تخفيف 

 " (سرزمين شگفت انگيز درياچه شهداي خليج فارس )چيتگر"
 عدد 8000

 عدد 2000 هاي تخفيف تئاترهاي كمدي توزيع بليط

 عدد 4400 توزيع بليط فيلم سينمائي محمد رسول اهلل
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 1394به كليه كاركنان دانشگاه در قالب عقود اسالمي طي سال  نقدي پرداخت شده حجم تسهيالت -30-7جدول 

ريال(ميليون )جمع مبلغ تسهيالتتعدادريال(ميليون )مبلغنوع تسهيالت

502700135000الحسنه بانك ملت قرض

1006000600000كارت اعتباري خريد بانك ملت

1501000150000خريد خودرو

50160080000الحسنه پرستاري سخاوت مؤسسه قرض

15047000*هار راه تير انداز(و چ مهر اقتصاد )شعبه ميدان توحيد

114501012000جمع كل تسهيالت پرداختي
 ميليارد ريال )براي اعضاي هيأت علمي( مي باشد.  2و  1/5-1و  ميليون ريال )براي كاركنان( 300و  250-200-150-100مبلغ تسهيالت بانك مهر اقصاد به مبلغ * 

 

 
 

 صي:خدمات مهد كودك بخش خصو
اين اداره معرفي همكاران محترم به اين مهد ، مبني بر پذيرش فرزندان كاركنان دانشگاه، بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با مهد كودك بخش خصوصي

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

 
 

 1394سال  طيبه مهد كودك بخش خصوصي تعداد كاركنان معرفي شده  -31-7جدول 

 اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين 

63 62 68 66 67 68 62 60 57 59 60 60 

 
 

 

 

 

 

 

 هاي ورزشي دانشگاه ها و فعاليت زيرساخت
 

 ها و اماكن ورزشي: سالن
هاي دانشگاهي اعم از كاركنان، دانشجويان، اعضاي  تمامي گروه به در دو بُعد همگاني و قهرماني هاي ورزشي سطح كيفي و كمي فعاليت ءبا هدف ارتقا

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

  باشد. مي متر مربع 32746گرفته 
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 1394فهرست و مشخصات اماكن ورزشي دانشگاه طي سال  -32-7جدول 

 هاي فعاليت رشته مساحت )متر مربع( 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 سالن كشتي و رشته 4

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

 اسكيت 250 مجموعه ورزشي شهيد چمران 1ره زمين اسكيت شما 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

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

 ايروبيك، تنيس روي ميز، ماساژ شنا، بدنسازي، 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

 بدنسازي، كار با دستگاه 200 سالن بدنسازي پورياي ولي 16

 يوگا، تنيس روي ميزاسكيت، ايروبيك،  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

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

 س روي ميز، بسكتبالفوتبال، واليبال، تني 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 گاه علوم پزشكي تهرانجاده تندرستي مجتمع كوي دانش 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 هلينسالن ورزشي خوابگاه متأ 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

 سازيبدن 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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 عملكرد دانشگاه در حوزه ورزش
 

، كشتي، تكواندو، كاراته، دو و هايي چون فوتبال، واليبال، بسكتبال، تنيس روي ميز، شنا، بدمينتون، تنيسهاي ورزشي مختلفي در رشته هر سال مسابقات و كالس

شود. اهم افتخارات دانشگاه در حوزه ورزش در قالب جداول زير ارائه  ميداني، فوتسال، شطرنج، تيراندازي و غيره در دو سطح درون و برون دانشگاهي برگزار مي

 شده است.

 
 1394نشگاهي طي سال هاي منتخب كاركنان دانشگاه به مسابقات برون دا عملكرد اعزام تيم -33-7جدول 

 عنوان مسابقات رديف
 تعداد شركت كنندگان

 مقام كسب شده عملكرد 
 زن مرد

 عنوان نخست و مقام قهرماني در استان تهران مدال طال 12 - واليبال )بانوان( 1

 نايب قهرماني در استان تهران مدال نقره - 10 فوتسال )آقايان(  2

 نايب قهرماني در استان تهران برنز 1نقره و  4طال،  6 12 - شنا )بانوان( 3

 مقام سوم در استان تهران برنز 2نقره و 6طال، 2 - 12 شنا )آقايان( 4

 مقام سوم مشترك در استان تهران مدال برنز - 8 تنيس روي ميز )آقايان( 5

 مقام چهارم در استان تهران برنز 3نقره،  2 6 - آمادگي جسماني )بانوان(  6

 مدال برنز و كسب افتخارات تيمي 7مدال نقره،  13مدال طال،  9 كل جمع 

 

 
 1394هاي علوم پزشكي كشور طي سال  هاي همگاني دانشجويان پسر دانشگاه عناوين كسب شده در نخستين المپياد ورزش -34-7جدول 

 رشته ورزشي
 تعداد

 شركت كننده
 مقام كسب شده شده( عملكرد )تعداد و نوع مدال ها و جام هاي قهرماني كسب

 طال 2 7 فريزبي
 عنوان قهرماني و مقام نخست انفرادي در بخش دقت

 عنوان قهرماني و مقام نخست انفرادي در بخش مسافت

 برنز 1طال و 1 2 فوتبال روميزي )دستي(
 عنوان قهرماني و مقام نخست تيمي در بخش دوبل

 سوم در بخش انفرادي

 ر بخش سرعتچهارم انفرادي د - 2 طناب زني

 هاي علوم پزشكي سراسر كشور نايب قهرماني دانشگاه مدال برنز1مدال طال،  3 جمع كل

 
 1394هاي علوم پزشكي كشور طي سال  عناوين قهرماني كسب شده در دوازدهمين المپياد ورزشي دانشجويان دختر دانشگاه -35-7جدول 

 مقام كسب شده ها و جام هاي قهرماني كسب شده( دالعملكرد )تعداد و نوع م تعداد شركت كننده رشته ورزشي

 نايب قهرماني نقره  1طال و  1 5 بدمينتون

 نايب قهرماني نقره 1 5 شطرنج

 نايب قهرماني )انفرادي( نقره 1 7 شنا

 ششم - 12 بسكتبال

 مدال نقره و كسب افتخارات تيمي 3مدال طال،  1 جمع كل
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 گزار شده در مجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمران و سالن ورزشي شهيد فتحي)ويژه بانوان(هاي ورزشي بر كالس -36-7جدول 

 عنوان كالس ها محل تشكيل كالس

 ايروبيك معمولي سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمران

 ايروبيك رزمي سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمران

 بدنسازي سالن بدنسازي مجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمران

 پيالتس سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمران

 يوگا سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمران

 ايروبيك معمولي سالن رزمي مجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمران

 

 

 1394برنامه آكادمي ورزشي ويژه فرزندان كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه در سال  -37-7جدول 

 تعدادكل تعداد پسران تعداد دختران رنامهعنوان ب

 315 180 135 فرزندان هاي ورزشي آكادمي

 

 

 1394مدرسه شنا ويژه فرزندان كاركنان واعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه در دو بخش پسران و دختکران طي سال   -38-7جدول 

 عنوان برنامه
 كنندگان شركت

 تعدادكل تعداد پسران تعداد دختران

 نفر 68 نفر 28 نفر 40 ويژه فرزندان كاركنان دانشگاه رسه شنامد

 
 


