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  معاونت دانشجویی(معاونت دانشجویی(  ی )تحت سرپرستیی )تحت سرپرستیدانشجویدانشجوی  ییامور رفاهامور رفاه
دانشگاه علوم پزشكي تهران هاي  معاونتيكي از  باشد. اين معاونت در ارتباط مستقيم با نيازهاي رفاهي و فوق برنامه دانشجويان مي معاونت دانشجويي فرهنگي 

تربيت بدني، مركز بهداشت و  ها، امور خوابگاه امور دانشجويي، ،اجتماعيهاي فرهنگي و  مديريتشامل  د وكندانشجويي فرهنگي فعاليت ميقالب باشد كه در  مي

وابط عمومي، واحد تحقيق و توسعه، واحد شامل واحدهاي ر ، مديريت امور عمومي، كميته انضباطي دانشجويان ومركز راهنمايي و مشاوره دانشجويان ،درمان

هاي تربيت بدني دانشگاه در اين معاونت، وظيفه فراهم آوري بستر مناسب براي انجام  با توجه به قرار گرفتن فعاليتباشد.  اري ميدبيرخانه و حسابد فناوري اطالعات،

 د.شو و دانشجويان شاغل به تحصيل از جمله وظايف ديگر اين معاونت محسوب مي ها آنهاي ورزشي و تربيت بدني در ميان كاركنان دانشگاه و فرزندان  فعاليت

 های دانشجویی خوابگاه
در اختيار دانشجويان  براي دانشجويان متأهل، خوابگاه 2و دانشجويان زن، مخصوص  خوابگاه 19 دانشجويان مرد، ويژه خوابگاه 18دانشجويي شامل   خوابگاه 39

 دانشگاه قرار گرفته است.

و  نفر 2559هاي ويژه دانشجويان پسر  مربع بوده است. در اين سال ظرفيت خوابگاهمتر 08/90533هاي دانشگاه برابر  ، مجموع زير بناي خوابگاه1390سال طي 

خانوار نيز جهت استفاده دانشجويان متأهل قرار گرفته است. فضاي  148بوده است. دو خوابگاه در مجموع با ظرفيت  نفر 3421هاي دانشجويان زن  ظرفيت خوابگاه

در جدول زير . باشد كه در سرانه دانشجويان مقيم كوي پزشكي محسوب نشده است مترمربع مي 35000مجموع  هاي كوي علوم پزشكي در سبز محوطه خوابگاه

 باشد، محاسبه و درج شده است.  هاي مهم دانشجويي، يعني سرانه فضاي خوابگاهي كه حاصل تقسيم زير بنا بر ظرفيت و ساكنان هر خوابگاه مي يكي از شاخص
 1390سال هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در  وضعيت خوابگاه -8-1جدول 

 تعداد نوع كاربري خوابگاه
 ظرفيت

 )نفر(
 مساحت زمين )مترمربع(

 زير بناي مفيد

 )متر مربع(

 سرانه فضاي خوابگاهي

 )مترمربع( 

 وضعيت تملك

 اي اجاره وقفي ملكي

 0 3 15 25/15 15/39023 17199 2559 18 دانشجويان مرد

 0 1 18 62/12 17/43156 10/13848 3421 19 ندانشجويان ز

 1 0 1 44/56 76/8353 5/10505 خانوار 148 2 متأهلين

 1 4 34 - 08/90533 60/41552 - 39 مجموع

 

 میزان پوشش خوابگاهی: 
خوابگاه تعلق گرفت. ميزان پوشش  ها آناز  نفر 5386از دانشجويان دانشگاه متقاضي استفاده از خوابگاه بودند كه از اين تعداد به  نفر 6225در مجموع  1390سال طي 

در  ها آناز  نفر 90از دانشجويان متأهل متقاضي استفاده از خوابگاه بودند كه  نفر 500درصد بوده است. در اين سال  51/91خوابگاهي در ميان دانشجويان پسر و دختر 

بوده است. با توجه به پايين بودن پوشش خوابگاهي  درصد 18خوابگاهي در ميان دانشجويان متأهل  خوابگاه متأهلين دانشگاه ساكن شدند. بر اين اساس ميزان پوشش

رسد بايد به بومي بودن افراد متقاضي و ساير عواملي كه سبب شده است افراد غير مشمول نيز تقاضاي استفاده از  (، به نظر ميدرصد 18در ميان دانشجويان متأهل )

 د توجه شود تا ميزان پوشش واقعي بدست آيد.خوابگاه را داشته باشن
 

 1390سال هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در  ميزان پوشش خوابگاه -8-2جدول 

 جنسيت رديف
 تعداد متقاضيان

 استفاده از خوابگاه )نفر( 

 تعداد

 ساكنين )نفر(

 تعداد دانشجويان

 متقاضي بدون خوابگاه )نفر(

 ميزان پوشش

 )درصد(

 70/92 180 2285 2465 پسر 1

 36/92 249 3011 3260 دختر 2

 00/18 410 90 500 متأهلين 3

 52/86 839 5386 6225 مجموع
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 های ویژه دانشجویان مرد:  خوابگاه

ربع بوده است. بر اين اساس سرانه فضاي خوابگاهي براي دانشجويان پسر مترم 15/39023و  17199 ويژه دانشجويان مرد به ترتيب خوابگاه 18مساحت و زير بناي 

باشد. در  مربع مي متر 16باشد. اين در حالي است كه حد مطلوب سرانه فضاي استاندارد خوابگاهي در ساير كشورها براي هر دانشجو  مترمربع مي 25/15دانشگاه 

اند. كمترين سرانه خوابگاهي  دانشجو ساكن بوده نفر 4اند و به طور متوسط در هر اتاق دانشجويي،  اتاق داشته 638ويژه دانشجويان پسر دانشگاه،  خوابگاه 18مجموع 

 بوده است.  1انقالب مترمربع مربوط به خوابگاه بوستان  63/24 و بيشترين آن با 3انقالب متر مربع مربوط به خوابگاه بوستان  15/7با 
 

 1390سال هاي دانشجويي ويژه دانشجويان مرد دانشگاه علوم پزشكي تهران در  نام و نشاني خوابگاه -8-3جدول 

 نام خوابگاه
 ظرفيت

 )نفر(

سرانه فضاي 

 خوابگاهي)مترمربع(

 سال شروع

 برداري بهره
 نشاني

تلفن مديريت 

 خوابگاه

 مساحت )مترمربع(

 زيربنا زمين

 1500 300 88003709 ي خيابان شانزدهمانتهاي كارگر شمالي، روبرو 1367 02/14 107 1بوستان 

 3000 600 88003709 انتهاي كارگر شمالي، روبروي خيابان شانزدهم 1367 56/14 206 2بوستان 

 1241 436 88003709 انتهاي كارگر شمالي، روبروي خيابان شانزدهم 1346 13/9 136 3بوستان 

 1038 346 88003709 يابان شانزدهمانتهاي كارگر شمالي، روبروي خ 1346 73/15 66 4بوستان 

 2040 780 88003709 انتهاي كارگر شمالي، روبروي خيابان شانزدهم 1346 22/12 167 5بوستان 

 5275 5375 88010062 نب بيمارستان شريعتي، جخيابان كارگر شمالي 1377 92/13 379 بوستان شريعتي

 1379 27/22 88 بوستان قدس
 .دسخيابان انقالب، خيابان ق

 )ضلع شرقي دانشگاه تهران( 
88963211 800 1960 

 1478 410 66953144 35ميدان انقالب، كوچه برهاني، پالک  1381 63/24 60 1بوستان انقالب 

 47/493 234 66953144 43ميدان انقالب، كوچه برهاني، پالک  1385 28/10 48 2بوستان انقالب 

 94/228 221 66953144 31قالب، كوچه برهاني، پالک ميدان ان 1386 15/7 32 3بوستان انقالب 

 2/353 229 66953144 47ميدان انقالب، كوچه برهاني، پالک  1386 29/9 38 4بوستان انقالب 

 770 242 66953144 8ميدان انقالب، كوچه برهاني، پالک  1386 63/9 80 5بوستان انقالب 

 54/777 248 66953144 67كوچه برهاني، پالک  ميدان انقالب، 1386 23/10 76 6بوستان انقالب 

 12000 3200 44098554 16خ  2و  1 يها گلصادقيه، كاشاني، نرسيده به نور، خ  1378 22/22 540 امام علي)ع(

 2800 660 44072090 16خ  2و  1 يها گل ، خرسيده به نور، ناشاني، كصادقيه 1379 05/15 186 امام حسن)ع(

 1374 07/16 56 فلسطين
، قابل مدرسه مهديه، مفيروز دهقان ، شخ فلسطين شمالي

 20الک پ
88974424 353 900 

 2300 2365 44264111 48الک ، پهالل ، خامير كبير ، خاول جالل 1383 36/10 222 ابن سينا

 868 400 88897272 65الک ، پافتخار ، کالرستان ، خخ استاد مطهري 1386 06/12 72 الرستان
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 1390سال هاي دانشجويي ويژه دانشجويان مرد دانشگاه علوم پزشكي تهران در  امكانات و تجهيزات خوابگاه -8-4جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد 

 طبقات

تعداد خطوط 

 تلفن

 تعداد

 اتاق 

 تعداد 

 كامپيوتر فعال

 تعداد 

 پزشك درمانگاه

 نمازخانه ياضطراربرق  دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ردندا دارد ندارد دارد

  * *   * 1 0 53 سانترال 5 1بوستان 

  * *   * 1 1 111 سانترال 4 2بوستان 

  * *   * 1 0 35 سانترال 3 3بوستان 

  *  *  * 1 0 29 سانترال 3 4بوستان 

  *  *  * 1 1 43 سانترال 3 5بوستان 

  * *   * 0 4 96 سانترال 4 بوستان شريعتي

  * *   * 0 4 23 لسانترا 3 بوستان قدس

  * *   * 0 1 12 سانترال 4 1بوستان انقالب 

  * *   * 0 0 16 سانترال 4 2بوستان انقالب 

  * *   * 0 3 8 سانترال 3 3بوستان انقالب 

  * *   * 0 6 12 سانترال 3 4بوستان انقالب 

  * *   * 0 0 9 سانترال 4 5بوستان انقالب 

  * *   * 0 0 16 لسانترا 6 6بوستان انقالب 

  * *   * 0 4 12 سانترال 4 امام علي)ع(

  * *   * 0 2 66 سانترال 6 امام حسن)ع(

  * *   * 0 6 21 5 4 فلسطين

  * *   * 0 2 55 11 7 ابن سينا

  * *   * 0 6 21 1 4 الرستان

 

 1390سال مرد دانشگاه علوم پزشكي تهران در هاي دانشجويي ويژه دانشجويان  امكانات و تجهيزات خوابگاه -8-4ادامه جدول 

 نام خوابگاه
 مركز مشاوره بوفه رفت و آمد سرويس واحدهاي درماني سالن ورزشي آسانسور نوع دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد بي سيم فيبر

  *  *  *  *  * *   * 1بوستان 

  *  *  *  *  * *   * 2وستان ب

  *  *  *  *  * *   * 3بوستان 

  *  *  *  *  * *   * 4بوستان 

  *  *  *  *  * *   * 5بوستان 

 *   *  * *   * *  *  بوستان شريعتي

 *  *  *  *   *  * *  بوستان قدس

 *  *  *  *  *  *  *  1بوستان انقالب 

 *  *  *  *  *  *  *  2بوستان انقالب 

 *  *  *  *   * *  *  3بوستان انقالب 

 *  *  *  *   * *  *  4بوستان انقالب 

 *  *  *  *   *  * *  5بوستان انقالب 

 *  *  *  *   *  * *  6بوستان انقالب 

 *  *   * *   *  * *  امام علي)ع(

 *  *   * *  *   * *  امام حسن)ع(

 *  *   * *   *  * *  فلسطين

 *  *   * *   *  * *  ابن سينا

 *  *   * *   * *  *  الرستان
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 های دانشجویان زن: خوابگاه

 خوابگاه ويژه دانشجويان زن به ترتيب 19اتاق در اختيار دانشجويان دختر قرار داشته است. مساحت و زيربناي  745خوابگاه با  19در مجموع  1390سال طي 

 نفر 5، به طور متوسط در هر اتاق دانشجويي نفر 3421هاي دانشجويان دختر يعني  ربع بوده است. با توجه به ظرفيت خوابگاهمتر م 17/43156و  10/13848

 25/15متر مربع بوده است كه كمتر از سرانه دانشجويان پسر يعني  62/12هاي براي دانشجويان دختر  اند. همچنين سرانه فضاي خوابگاه دانشجوي دختر ساكن بوده

حضرت مترمربع مربوط به خوابگاه  79/25و بيشترين آن با  2نسترن خوابگاه مترمربع مربوط به  08/2 باشد. كمترين سرانه مفيد خوابگاهي با مربع مي متر

 بوده است. )س(زهرا
 1390سال هاي دانشجويي ويژه دانشجويان زن دانشگاه علوم پزشكي تهران در  نام و نشاني خوابگاه -8-5جدول 

 ام خوابگاهن
 ظرفيت

 ه نفر()ب

 سرانه فضاي 

 خوابگاهي)مترمربع(

 سال شروع

 بهره برداري 
 نشاني

 تلفن 

 مديريت خوابگاه

 مساحت )مترمربع(

 زيربنا زمين

 1377 93/12 408 1گلستان 
انتهاي كارگر شمالي، روبروي مسجدالنبي، مجتمع كوي 

 علوم پزشكي
84742616 1055 5275 

 1376 95/11 455 2گلستان 
انتهاي كارگر شمالي، روبروي مسجدالنبي، مجتمع كوي 

 علوم پزشكي
84743927 1530 5435 

 1346 86/15 324 3گلستان 
انتهاي كارگر شمالي، روبروي مسجدالنبي، مجتمع كوي 

 علوم پزشكي
88630004 1285 5140 

 1353 92/12 224 4گلستان 
مجتمع كوي انتهاي كارگر شمالي، روبروي مسجدالنبي، 

 علوم پزشكي
88630004 1185 2895 

 1383 33/8 72 5گلستان 
انتهاي كارگر شمالي، روبروي مسجدالنبي، مجتمع كوي 

 علوم پزشكي
88630004 600 600 

 51/1384 413 88992755 52بلوار كشاورز، خ وصال، بعد از چهار راه ايتاليا، پالک  1386 10/9 152 وصال 6گلستان 

 74/663 323 88992762 34بلوار كشاورز، خ وصال، خ ايتاليا، پالک  1386 54/10 63 تاليااي 7گلستان 

 1386 58/9 101 (225) 8گلستان 
ميدان انقالب، خ كارگر، نرسيده به بلوار، كوچه احمدي، 

 2پالک 
88994105 540 12/968 

 995 125 88965043 2الک ، پاول آذر، بن بست 16بلوار كشاورز، ابتداي خ  1380 99/11 83 آذر 16گلستان 

 6500 2200 22594440 48پاسداران، ميدان احتشاميه، خ راست روان، پالک  1377 79/25 252 حضرت زهرا)س(

 1390 51/8 300 حافظيه
 .وچه بهمبري، كاالتر از ميدان، بولي عصر

 26پالک 
88896913 10/521 80/2553 

 2200 600 22256434 دانشكده توانبخشي(، )شاه نظري ، خيدان مادر، ممادميردا 1370 21/8 268 توانبخشي 2گلستان 

 1370 43/12 169 آمل
 .آمل ، خوبروي پاسارگاد، رشريعتي، طالقاني

 138پالک 
77649330 674 2100 

 1374 06/18 96 مطهري
الرستان، ک افتخار، مقابل كوچه سفارت  ، خخ مطهري

 39پالک  ،هلند
88912927 412 1734 

 1012 1012 88706168 14خ ولي عصر، نرسيده به ساعي، ک كوزه گر، پالک  1372 88/14 68 اعيس

 1200 230 88905118 1پالک  ،خ قرني، كوچه نويد 1385 28/14 84 نويد

 1385 00/16 125 شقايق
آخر مطهري، نرسيده به شريعتي، روبروي تركمنستان، 

 29/27پالک 
88413378 512 2000 

 240 289 7753784 1جهان، پالک  ، کين بهار و شريعتي، بخ طالقاني 1385 61/4 52 1نسترن 

 260 342 7753784 1الک ، پجهان ، کين بهار و شريعتي، بخ طالقاني 1386 08/2 125 2نسترن 
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 1390ال سهاي دانشجويي ويژه دانشجويان زن دانشگاه علوم پزشكي تهران در  امكانات و تجهيزات خوابگاه -8-6جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد

 طبقات

 تعداد

 خطوط تلفن

 تعداد

 اتاق

 تعداد

 كامپيوتر فعال

 تعداد

 پزشك درمانگاه

 نمازخانه ياضطراربرق  دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

  * *   * 1 1 99 2 4 1گلستان 

  * *   * 1 1 112 2 4 2گلستان 

  * *   * 1 1 84 2 4 3گلستان 

  * *   * 1 1 43 2 4 4گلستان 

  * *   * 1 1 15 0 1 5گلستان 

 *  *   * 0 3 40 6 6 وصال 6گلستان 

  * *   * 0 1 14 4 6 ايتاليا 7گلستان 

  * *   * 0 1 25 5 4 (225)8گلستان 

  * *   * 0 2 42 3 5 حضرت زهرا)س(

  * *   * 0 1 45 3 5 حافظيه

  * *   * 0 2 36 4 7 انبخشيتو 2گلستان 

  * *   * 0 2 52 4 12 آمل

  * *   * 0 2 24 2 5 مطهري

  * *   * 0 2 18 2 5 ساعي

  * *   * 0 2 12 1 6 نويد

  * *   * 0 2 30 2 4 شقايق

  * *   * 0 1 9 3 2 1نسترن 

  * *   * 0 1 45 4 4 2نسترن 
 

 1390سال دانشجويي ويژه دانشجويان زن دانشگاه علوم پزشكي تهران در  يها گاهخوابامكانات و تجهيزات  -8-6ادامه جدول 

 نام خوابگاه
 مركز مشاوره بوفه سرويس رفت و آمد واحدهاي درماني سالن ورزشي آسانسور نوع دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد بي سيم فيبر

  *  *  *  *  * *   * 1لستان گ

  *  *  *  *  * *   * 2گلستان 

  *  *  *  *  * *   * 3گلستان 

  *  *  *  *  * *   * 4گلستان 

  *  *  *  *  * *   * 5گلستان 

 *  *  *  *   *  * * * وصال 6گلستان 

 *  *  *  *  *   * *  ايتاليا 7گلستان 

 *  *  *  *  *  *  *  (225)8گلستان 

 *  *   * *   *  * *  حضرت زهرا)س(

 *  *   * *   *  * *  حافظيه

 *   *  * *   * *  *  توانبخشي 2گلستان 

 *  *   * *   *  * *  آمل

 *  *   * *   *  * *  مطهري

 *  *   * *   *  * *  ساعي

 *  *   * *   *  * *  نويد

 *  *   * *   *  * *  شقايق

 *   *  * *   * *  *  1نسترن 

 *  *   * *   *  * *  2نسترن 
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 های متأهلین:  خوابگاه
 در مجموعه دانشگاه وجود دارد. مشخصات و امكانات اين دو خوابگاه به شرح جداول زير است. خانوار 148ويژه دانشجويان متأهل با ظرفيت دو خوابگاه 

 1390سال انشجويان متأهل دانشگاه علوم پزشكي تهران در نام و نشاني خوابگاه دانشجويي ويژه د -8-7جدول 

 نام خوابگاه
 ظرفيت

 ه خانوار()ب

 سال شروع

 بهره برداري
 تلفن نشاني

 زمين

 ترمربع()م

 زيربنا

 ترمربع()م

 10000 76/6089 44901530 جاده مخصوص كرج، شهرک دانشگاه، فاز دانشجويي 12كيلومتر  1360 128 گل بوستان

 2264 5/505 44002421 102ها پالک  خ آيت اهلل كاشاني، بلوار فردوس اول رامين جنوبي نبش گل 1390 20 (امام حسين)ع
 

 1390سال امكانات و تجهيزات خوابگاه دانشجويي ويژه دانشجويان متأهل دانشگاه علوم پزشكي تهران در  -8-8جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد

 طبقات 

تعداد خطوط 

 تلفن

 تعداد

 واحد 

 عدادت

 كامپيوتر فعال 

 تعداد 

پزشك 

 درمانگاه

 نمازخانه ياضطراربرق  دسترسي به اينترنت

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

  * *  *  - 1 واحده 32 بلوک 4 4 4 گل بوستان

 *  *  *  - 1 واحد 20 1 5 امام حسين)ع(
 

 1390سال دانشگاه علوم پزشكي تهران در  نيمتأهلويي ويژه دانشج يها خوابگاهامكانات و تجهيزات  -8-8جدول ادامه 

 نوع دسترسي به اينترنت نام خوابگاه
 واحدهاي درماني سالن ورزشي آسانسور

 سرويس

 رفت و آمد
 مركز مشاوره بوفه

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

 *   *  * *   * *  خطوط تلفن گل بوستان

 *  *  *  *  *   * خطوط تلفن امام حسين)ع(
  

 ( :یمدیریت تربیت بدنامكانات ورزشی و تربیت بدنی )
  كند.هاي زير فعاليت مي در حوزه دانشگاه مديريت تربيت بدني

 : های همگانی اداره گسترش ورزش
سواري  ، آمادگي جسماني، گلف، دارت، دوچرخهيساز بدنهنوردي، تيراندازي با كمان، ايروبيك، اسكيت، يوگا، كو هاي ورزش همگاني از قبيلدر اين اداره رشته

هاي آموزشي، تمريني و  ماهيانه، برگزاري كالس به صورت به مناطق ييالقي اطراف تهران روزه كي يها كوه گشتگيرد. برگزاري تحت پوشش قرار مي غيرهو 

ش مستـمر ورزش صبحگـاهي در مجتمـع خوابگاه ور، برگزاريهاي ورزشي مذكتفريحي ويژه دانشجويان در رشته هاي دو همگاني، هـاي كـوي دانشگاه و هماـي

ـلف از جمله اقدامات جـاري اين اداره مي به مناسبت از اين قبيل مواردسـواري و  دوچرخه  باشد. هاي مخت

  :های ورزشی اداره مسابقات و تیم
ميز، شنا، بدمينتون، تنيس، كشتي، تكواندو، كاراته، دو و ميداني، فوتسال، شطرنج،  يرو سيتناز قبيل فوتبال، واليبال، بسكتبال، هاي ورزش قهرماني در اين اداره رشته

شطرنج  رشته مختلف ورزشي شامل فوتسال، بسكتبال، واليبال و چهارهمزمان در  به طورگيرد. برگزاري مسابقات ليگ تحت پوشش قرار مي از اين دستتيراندازي و 

ـته است. هاي اخير از سوي اين اداره و براي نخستين بار در دانشگاهدر سال  هاي علـوم پزشكي سراسر كشـور صورت گرف

 : اداره آموزش
آمادگي  رشتهدر  بدني تربيت 1باشد. واحد اداره آموزش مديريت تربيت بدني دانشگاه مي هوظيف نيتر مهمتربيت بدني به دانشجويان  2و  1ارائه واحدهاي درسي 

ميز، شنا، تيراندازي، شطرنج، پزشكي  يرو سيتنهاي واليبال، بسكتبال، فوتسال، بدمينتون، تربيت بدني در قالب رشته 2جسماني در دو بخش تئوري و عملي و واحد 

 گردد.ارائه مي با همكاري اين اداره عملي به دانشجويان به صورت غيرهورزشي و 
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 های ورزشی: ت فضااداره توسعه و تجهیزا
استفاده  در اين اداره تالش در جهت توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي موجود، تأمين لوازم ورزشي مورد نياز، افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانشگاه جهت

دانشگاه علوم پزشكي تهران تحت  فضاي ورزشي موجود در سطح 43گيرند. نظر قرار مي وظايف اصلي مد به عنواندانشجويان، كاركنان و اعضاي هيأت علمي 

 ارائه شده است. ها آنكه در ادامه  قرار دارند مديريتپوشش اين 

 مشخصات اماکن ورزشی دانشگاه:
  هاي دانشگاهي اعم از كاركنان، دانشجويان، اعضاي هيأت تمامي گروه به در دو بعد همگاني و قهرماني هاي ورزشي سطح كيفي و كمي فعاليت يبا هدف ارتقا 

، مجموع مساحت فضاهاي ورزشي كه در اختيار 1390سال طي  .شود مي  مديريت تربيت بدني دانشگاه ارائه لهيبه وسخدمات ورزشي مختلفي  ،ها آنعلمي و فرزندان 

 است. متر مربع بوده است. اسامي و مشخصات فضاها و اماكن ورزشي دانشگاه به شرح جدول زير 44363اعضاي دانشگاه قرار گرفته است 
 1390سال اسامي و مشخصات فضاها و اماكن ورزشي فعال دانشگاه در  -8-9جدول 

 تلفن نشاني نام واحد رديف
  مساحت

 )متر مربع(
 هاي فعاليت رشته

 سالن چند منظوره مجموعه ورزشي شهيد چمران 1
نتهاي ، انسيم ، خخ ستارخان خ پاتريس لومومبا

 كوچه شادي
88251606 2400 

، سكتبال، بيبالال، وفوتسال

 يروبيك، بدمينتونا

 مجموعه ورزشي شهيد چمران يساز بدنسالن  2
نتهاي ، انسيم ، خخ ستارخان خ پاتريس لومومبا

 كوچه شادي
 يساز بدن 250 88251606

 ونا و جكوزي مجموعه ورزشي شهيد چمران، ساستخر 3
نتهاي ، انسيم ، خخ ستارخان خ پاتريس لومومبا

 كوچه شادي
 ، شنايساز بدن 1043 88251606

4 
سالن كشتي و رشته هاي رزمي مجموعه ورزشي شهيد 

 چمران

نتهاي ، انسيم ، خخ ستارخان خ پاتريس لومومبا

 كوچه شادي
88251606 512 

كشتي، تكواندو، كاراته، دفاع 

 يوگا ايروبيك، شخصي،

 سالن تيراندازي مجموعه ورزشي شهيد چمران 5
نتهاي ، انسيم ، خخ ستارخان خ پاتريس لومومبا

 كوچه شادي
 تيراندازي با اسلحه 90 88251606

 مجموعه ورزشي شهيد چمران 1زمين اسكيت شماره  6
نتهاي ، انسيم ، خخ ستارخان خ پاتريس لومومبا

 كوچه شادي
 اسكيت 250 88251606

 مجموعه ورزشي شهيد چمران 2زمين اسكيت شماره  7
نتهاي ، انسيم ، خخ ستارخان خ پاتريس لومومبا

 كوچه شادي
 اسكيت 2625 88251606

 مجموعه ورزشي شهيد چمران 1زمين تنيس شماره  8
نتهاي ، انسيم ، خخ ستارخان خ پاتريس لومومبا

 كوچه شادي
 تنيس 512 88251606

 مجموعه ورزشي شهيد چمران 2زمين تنيس شماره  9
نتهاي ، انسيم ، خخ ستارخان خ پاتريس لومومبا

 كوچه شادي
 تنيس 512 88251606

10 
مجموعه ورزشي شهيد  1زمين چمن مصنوعي شماره 

 چمران

نتهاي ، انسيم ، خخ ستارخان خ پاتريس لومومبا

 كوچه شادي
 تيراندازي با كمان –فوتبال  1100 88251606

11 
مجموعه ورزشي شهيد  2زمين چمن مصنوعي شماره 

 چمران

نتهاي ، انسيم ، خخ ستارخان خ پاتريس لومومبا

 كوچه شادي
 تيراندازي با كمان –فوتبال  1100 88251606

12 
جاده تندرستي و پيست دوچرخه سواري مجموعه ورزشي 

 شهيد چمران

نتهاي ، انسيم ، خخ ستارخان خ پاتريس لومومبا

 كوچه شادي
 يساز بدندوچرخه سواري،  1200 88251606

 مجموعه استخر و سوناي شهيد توكلي 13
، ن به ميدان توحيدخ نصرت شرقي، نرسيد

 انشكده پرستاري و ماماييد
66420738 2500 

نيس ، تيروبيك، ايساز بدن، شنا

 روي ميز

 ميداني و فوتبال، دو 11000 9-55410006 ميدان قزوين، بيمارستان فارابي زمين چمن شهيد علي اكبري 14

 سالن چندمنظوره مجموعه ورزشي شهيد فتحي 15
تمع كوي پسران ج، ميشمال رآباديامانتهاي 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران
88631523 1800 

 و و، دسكتبال، باليبال، وفوتسال

 ميداني
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 1390سال اسامي و مشخصات فضاها و اماكن ورزشي فعال دانشگاه در  -8-9ادامه جدول 

 تلفن نشاني نام واحد رديف
 مساحت

 )متر مربع(
 هاي فعاليت رشته

 پورياي ولي يساز بدنسالن  16
جتمع كوي پسران دانشگاه علوم ، ميشمال رآباديامانتهاي 

 پزشكي تهران
 يروبيك، ايساز بدن 200 88631523

 سالن ورزشي شهيد كاووسي 17
جتمع كوي پسران دانشگاه علوم ، ميشمال رآباديامانتهاي 

 پزشكي تهران
 اسكيت، ايروبيك، يوگا 54 88631523

 سالن ورزشي جهان پهلوان تختي 18
جتمع كوي پسران دانشگاه علوم ، ميشمال رآباديامي انتها

 پزشكي تهران
88631523 600 

كواندو، دفاع ، تاراته، ككشتي

 شخصي

 سالن ورزشي شهيد آزرمي 19
جتمع كوي دختران دانشگاه ، ميشمال رآباديامانتهاي 

 1علوم پزشكي تهران گلستان 
 تنيس روي ميز 250 84742616

 هسالن ورزشي شهيد دلخوا 20
جنب سلف – يآناتومساختمان –دانشكده پزشكي 

 سرويس كاركنان

داخلي  88973901

2298 
 تنيس روي ميز، يوگا 250

 طبقه زير همكف–دانشكده داروسازي  يقل ياريسالن ورزشي شهيد  21
داخلي  66959090

2199 
 تيراندازي، شطرنج 250

 150 77636041 دانشكده توانبخشي خ انقالب، بعد از پيچ شميران سالن ورزشي امام علي )ع( 22
، يروبيك، اتنيس روي ميز

 يساز بدن

 زمين ورزشي خوابگاه اميركبير 23
جتمع كوي دختران دانشگاه ، ميشمال رآباديامانتهاي 

 علوم پزشكي تهران
 375 

دمينتون، ، بسكتبال، بواليبال

 ورزش صبحگاهي

 75-187 66965500 وچه برهاني، ككارگر شمالي ميدان انقالب، ابتداي زمين ورزشي خوابگاه انقالب 24
، يساز بدن، وتبال، فواليبال

 نيس روي ميزت

25 
جاده تندرستي مجتمع كوي دانشگاه علوم پزشكي 

 تهران

جتمع دانشگاه علوم پزشكي ، ميشمال رآباديامانتهاي 

 تهران
 مادگي جسماني، آيساز بدن 300 

 182-200 33111568 زار خ الله زار نو، جنب بانك تجارت خوابگاه الله ه زارسالن ورزشي و زمين روباز خوابگاه الل 26
، يساز بدن، اليبال، وفوتبال

 نيس روي ميزت

 سالن ورزشي و زمين روباز خوابگاه شريعتي 27
احمد جنب بيمارستان شريعتي  جالل آلبزرگراه 

 خوابگاه شريعتي
88003541 180-200 

، يساز بدن، اليبال، وفوتبال

 يس روي ميز، بسكتبالنت

 128-400 88963211 كوچه شاهد– قدسخ انقالب، خ  سالن ورزشي خوابگاه شيالت 28
نيس روي ميز، ، تيساز بدن

 فوتبال دستي

 پيست دوچرخه سواري خوابگاه خواهران 29
جتمع دانشگاه علوم پزشكي ، ميشمال رآباديامانتهاي 

 تهران
 دوچرخه سواري 400 

 30-800 44501503 هرک دانشگاه، شجاده مخصوص كرج 10كيلومتر  ابگاه متأهلينسالن ورزشي خو 30
نيس ، تيساز بدن، اليبال، و

 روي ميز، بسكتبال

 خواهران() ها خوابگاهجاده تندرستي  31
جتمع كوي دختران دانشگاه ، ميشمال رآباديامانتهاي 

 علوم پزشكي تهران
 يساز بدن 100 

 750  االنبيا خ وليعصر روبه روي بيمارستان خاتم تاريسالن ورزشي دانشكده پرس 32
نيس روي ، تفوتبال، واليبال

 ميز، بسكتبال

 فوتبال 7000 82945590 بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشكي تهران زمين چمن شهيد همت 33

 اليبال، بسكتبال، وفوتسال 1000 82945590 بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشكي تهران سالن ورزشي چند منظوره شهيد منظوره شهيد همت 34
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 1390سال اسامي و مشخصات فضاها و اماكن ورزشي فعال دانشگاه در  -8-9ادامه جدول 

 تلفن نشاني نام واحد رديف
 مساحت

 )متر مربع(
 هاي فعاليت رشته

 تيراندازي 112 82945590 بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشكي تهران سالن تيراندازي مجموعه ورزشي شهيد همت 35

 تنيس روي ميز 96 82945590 بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشكي تهران سالن تنيس روي ميز مجموعه ورزشي شهيد همت 36

 يساز بدن 200 82945590 بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشكي تهران مجموعه ورزشي شهيد همت يساز بدنسالن  37

 ع() يخوابگاه امام عل يساز بدنسالن  38
فلكه دوم صادقيه بلوار آيت اهلل كاشاني نرسيده 

 به ميدان نور خ شانزدهم
 يساز بدن 250 44098554

 خوابگاه ابن سينا يساز بدنسالن  39
ل احمد خ اميركبير خ آ جالل ابتداي بزرگراه

 هالل
 يساز بدن 220 44264111

 - 200 22221291 ي كوي نظامميرداماد م مادر خ شاه نظر سالن ورزشي دانشكده توانبخشي 40

 ، اسكيتيساز بدن 200-200 22594440 پاسداران ميدان احتشاميه خ راستوان س(ا )و اسكيت خوابگاه الزهر يساز بدنسالن  41

 ، رزمييساز بدن 130 77649390 شريعتي نرسيده به طالقاني خ امل خوابگاه امل يساز بدنسالن  42

 دو و ميداني 1800  بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشكي تهران رزشي شهيد همتپيست دو و ميداني مجموعه و 43

 

 مسابقات ورزشی درون و برون دانشگاهی:
رون دانشگاهي از طريق مديريت تربيت بدني، نمايندگان دانشگاه اعم از دانشجويان يا اعضاي هيأت علمي و كاركنان در مسابقات مختلف درون دانشگاهي و ب

 د. كنن شركت مي
 

 1390سال عملكرد نمايندگان دانشگاه در مسابقات كشوري  -8-10جدول 

 عنوان مسابقات رديف

تعداد شركت 

 كنندگان

 عملكرد

 وها  )تعداد و نوع كاپ

 كسب شده( يها مدال 

 مقام كسب شده

 زن مرد

 ال طال انفراديمد 2و مدال طال تيمي  0 5 اعزام تيم شطرنج دانشجويان به مسابقات قهرمان كشوري 1

اول تيمي و اول انفرادي و 

در  يكسب مقام قهرمان

 بخش انفرادي

 دوم تيمي مدال نقره و كاپ 0 5 اعزام تيم تنيس روي ميز دانشجويان به مسابقات قهرمان كشوري 2

 - 0 5 اعزام تيم بدمينتون دانشجويان به مسابقات قهرمان كشوري 3
پنجم تيمي و كسب مجوز 

 يكشورياد حضور در المپ
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 1390سال هاي علوم پزشكي سراسر كشور )دختران( طي  عملكرد نمايندگان دانشگاه در دهمين المپياد ورزشي دانشگاه -8-11جدول 

 رديف
 هاي ورزشي رشته

 دهمين المپياد ورزشي

 تعداد

 كنندگان شركت

 عملكرد

 كسب شده( يها مدالها و  )تعداد و نوع كاپ
 مقام كسب شده

 مقام پنجم تيمي - 12 بسكتبال 1

 مقام هفتم تيمي - 12 واليبال 2

 مقام چهارم تيمي - 10 فوتسال 3

 مقام اول تيمي و مقام اول انفرادي مدال طال در بخش انفرادي 1كاپ و مدال طال تيمي و  5 بدمينتون 4

 مقام نهم تيمي - 4 تنيس روي ميز 5

 مقام چهارم تيمي و مقام اول و دوم انفرادي يدر بخش انفراد نقره 1طال و  مدال 1 5 شطرنج 6

 مقام پنجم تيمي و مقام دوم و سوم در بخش انفرادي مدال برنز در بخش انفرادي 1مدال نقره و  1 7 شنا 7

 مقام ششم تيمي و مقام دوم و سوم انفرادي مدال برنز در بخش انفرادي 1مدال نقره و  2 6 كاراته 8

 مقام نهم تيمي و مقام دوم و سوم انفرادي مدال برنز در بخش انفرادي 1نقره و  مدال 2 10 ميداني و دو 9

 مقام سوم تيمي و مقام دوم و سوم انفرادي مدال برنز در بخش انفرادي 1مدال نقره و  1كاپ و مدال برنز تيمي و  6 تيراندازي 10

 تيم شركت كننده 32از ميان  امتياز( 120م )مقام سو مدال طال، نقره و برنز 17كسب  77 مجموع عملكرد دانشجويان

 

 1390سال هاي علوم پزشكي سراسر كشور )دختران( طي  هاي تحت پوشش دانشگاه آمار شركت كنندگان در مسابقات داخلي دانشكده -8-12جدول 

 هاي تحت پوشش مسابقات داخلي دانشكده رديف
 تعداد شركت كنندگان

 زن مرد

 61 125 ن(ويژه برادرا مسابقه 3سابقه ويژه خواهران+ م 3دانشكده پزشكي )  1

 45 86 ويژه برادران( مسابقه 1مسابقه ويژه خواهران +  2دانشكده پيراپزشكي ) 2

 62 56 مسابقه ويژه برادران( 6مسابقه ويژه خواهران +  3دانشكده بهداشت )  3

 391 188 ه برادران(مسابقه ويژ 8مسابقه ويژه خواهران +  10دانشكده توانبخشي ) 4

 10 104 مسابقه ويژه برادران( 3مسابقه ويژه خواهران +  2دانشكده پرستاري ) 5

 69 0 مسابقه ويژه خواهران( 7دانشكده مديريت ) 6

 87 115 دانشكده دندانپزشكي 7

 0 0 دانشكده داروسازي 8

 725 674 مجموع

 

 1390سال هاي دانشگاه طي  ر شركت كنندگان در مسابقات داخل خوابگاهآما -8-13جدول 

 ها مسابقات داخل خوابگاه رديف
 تعداد شركت كنندگان

 زن مرد

 459 352 دارت 1

 73 281 تنيس روي ميز 2

 234 288 آمادگي جسماني 3

 0 152 فوتسال 4

 26 89 شطرنج 5

 792 1162 مجموع



  امور رفاهی دانشجویی )تحت سرپرستی معاونت دانشجویی(امور رفاهی دانشجویی )تحت سرپرستی معاونت دانشجویی(: : هشتمهشتمفصل فصل 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

  1390سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

         stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكي تهران بش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاهبلوار كشاورز، ن تهران، نشاني:
268 

 

 1390سال اي دانشگاه طي  آمار شركت كنندگان در اولين المپياد ورزشي دانشكده -8-14جدول 

 رديف
 اولين المپياد ورزشي

 اي دانشگاه دانشكده 

 تعداد شركت كنندگان

 زن مرد

 0 75 دو و ميداني 1

 48 37 بدمينتون 2

 40 70 بسكتبال 3

 53 92 تنيس روي ميز 4

 35 53 تيراندازي 5

 56 67 دارت 6

 41 71 شطرنج 7

 49 65 شنا 8

 92 86 واليبال 9

 11 12 كاراته 10

 0 29 تكواندو 11

 0 69 كشتي 12

 0 117 فوتسال 13

 49 0 آمادگي جسماني 14

 474 843 مجموع

 

 

 1390سال ان دانشگاه به مسابقات برون دانشگاهي طي هاي منتخب كاركن عملكرد اعزام تيم -8-15جدول 

 عنوان مسابقات رديف

تعداد 

 مقام كسب شده عملكرد كنندگان شركت

 زن مرد

 مقام دوم در بخش خواهران و برادران نقره مدال 2 10 12 رشته واليبال -مسابقات قهرماني كاركنان استان تهران 1

 مقام سوم در بخش خواهران مدال برنز 1 5 4 رشته تنيس روي ميز -تهران مسابقات قهرماني كاركنان استان 2

 صعود تا مرحله يك هشتم - 0 14 رشته فوتسال -مسابقات قهرماني كاركنان استان تهران 3

 مقام دومي در بخش انفرادي 2كسب  نقره مدال 2 0 12 رشته شنا -مسابقات قهرماني كاركنان استان تهران 4

 مدال طال 2عدد كاپ و  2 18 12 رشته واليبال -سيج وزارت بهداشت و درمانمسابقات ب 5
 در بخش خواهران و و دوممقام اول 

 مقام اول در بخش برادران 

 مقام سوم كاپ و مدال برنز 0 12 رشته فوتسال -مسابقات بسيج وزارت بهداشت و درمان 6

 - مدال دوم انفرادي 20 0 رشته شنا -مسابقات بسيج وزارت بهداشت و درمان 7

 مقام دوم تيمي و مقام اول انفرادي كاپ و مدال طالي تيمي 4 0 رشته دارت -مسابقات بسيج وزارت بهداشت و درمان 8

 - - 21 14 رشته تيراندازي -مسابقات بسيج وزارت بهداشت و درمان 9
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 1390سال آمار شركت كنندگان در مسابقات درون دانشگاهي  -8-16جدول 

 عنوان مسابقات رديف
 تعداد شركت كنندگان

 زن مرد

 0 460 رشته فوتسال -مسابقات جام رمضان 1

 0 168 رشته واليبال -مسابقات جام رمضان 2

 0 500 مسابقات ايثارگران 3

 47 142 رشته تيراندازي -علمي دانشگاه أتيهدومين المپياد ورزشي كاركنان و اعضاي  4

 80 71 رشته دارت -علمي دانشگاه أتيهزشي كاركنان و اعضاي دومين المپياد ور 5

 55 119 رشته واليبال -علمي دانشگاه أتيهدومين المپياد ورزشي كاركنان و اعضاي  6

 6 27 رشته شطرنج -علمي دانشگاه أتيهدومين المپياد ورزشي كاركنان و اعضاي  7

 25 54 رشته تنيس روي ميز -دانشگاهعلمي  أتيهدومين المپياد ورزشي كاركنان و اعضاي  8

 48 30 رشته شنا -علمي دانشگاه أتيهدومين المپياد ورزشي كاركنان و اعضاي  9

 0 38 رشته كشتي -علمي دانشگاه أتيهدومين المپياد ورزشي كاركنان و اعضاي  10

 0 708 رشته فوتسال -علمي دانشگاه أتيهدومين المپياد ورزشي كاركنان و اعضاي  11

 0 38 رشته فوتبال دستي -علمي دانشگاه أتيهدومين المپياد ورزشي كاركنان و اعضاي  12

 32 11 رشته بدمينتون -علمي دانشگاه أتيهدومين المپياد ورزشي كاركنان و اعضاي  13

 158 147 رشته طناب كشي -علمي دانشگاه أتيهدومين المپياد ورزشي كاركنان و اعضاي  14

 0 9 دو و ميدانيه رشت -علمي دانشگاه أتيهياد ورزشي كاركنان و اعضاي دومين المپ 15

 0 17 رشته بسكتبال -علمي دانشگاه أتيهدومين المپياد ورزشي كاركنان و اعضاي  16

 55 0 رشته آمادگي جسماني -علمي دانشگاه أتيهدومين المپياد ورزشي كاركنان و اعضاي  17
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 دنی دانشگاه:سایر اقدامات مدیریت تربیت ب
پذيرد كه جزئيات آن در جدول زير  مديريت تربيت بدني دانشگاه انجام مي لهيبه وسهاي ديگري در جهت ارتقاي سالمت تن و روان كاركنان و دانشجويان  فعاليت 

 ارائه شده است.
 1390سال هاي آموزشي، تمريني و تفريحي برگزار شده در  كالس -8-17جدول 

 عنوان كالس
 مدت زمان دوره ها هاي آموزشي در خوابگاه ركت كنندگان در كالستعداد ش

 زن مرد )به ساعت( 

 226 1320 0 ايروبيك

 122 640 0 يوگا

 202 610 700 كاراته

 80 0 800 كيك بوكسينگ

 840 2317 139 كوه نوردي

 - 360 0 اسكي

 512 48 53 دوچرخه سواري

 60 350 0 قايقراني
 

 

 1390هاي دانشجويي منتخب ورزشي دانشگاه طي سال  ينات تيمتمر -8-18جدول 

 رشته ورزشي
 علمي أتيهكاركنان و اعضاي  دانشجويان 

 زن مرد زن مرد

 441 652 605 588 واليبال

 0 0 525 775 بسكتبال

 134 186 342 0 شنا

 0 0 386 0 يدانيو مدو 

 56 77 194 0 تيراندازي

 0 0 253 615 بدمينتون

 136 63 193 388 س روي ميزتني

 0 0 0 400 تكواندو

 0 0 189 0 كاراته

 0 53 285 0 شطرنج

 0 616 455 722 فوتسال

 0 0 0 700 دفاع شخصي

 0 0 0 402 كشتي
 

 

 1390سال هاي آموزشي برگزار شده در  كالس -8-19جدول 

 عنوان كالس
 مدت زمان دوره تعداد شركت كنندگان

 زن مرد )به ساعت(

 3300 823 480 1هاي تربيت بدني  كالس

 5910 991 625 2هاي تربيت بدني  كالس

 64 9 24 كالس شطرنج براي دانشجويان معاف 
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 1390سال اردوهاي سياحتي زيارتي برگزار شده دانشجويي در  -8-20جدول 

 نام اردو
 مدت زمان اردو

 )بر حسب روز(

 نهاد تعداد شركت كنندگان در اردو

 ار كنندهبرگز

 وضعيت اردو

 يخارج شهر يداخل شهر زن مرد

 - داخل مديريت تربيت بدني 89 - 18 اردوي تداركاتي جهت اعزام به المپياد دانشجويان سراسر كشور

 - داخل مديريت تربيت بدني 122 106 2 همايش تندرستي ويژه دانشجويان

 

 1390سال كنان و اعضاي هيأت علمي توسط مديريت تربيت بدني دانشگاه در اردوهاي سياحتي زيارتي برگزار شده كار -8-21جدول 

 مدت زمان اردو )بر حسب روز( نام اردو رديف
 تعداد شركت كنندگان در اردو

 زن مرد

 587 846 10 همايش تندرستي 1

 - - 2 همايش ويژه ايثارگران 2

 - 52 1 همايش تير اندازي 3

 

 1390سال هاي ورزشي مختلف پايگاه ورزشي دانشگاه در  كاركنان و اعضاي هيأت علمي شركت كننده در فعاليت تعداد فرزندان -8-22جدول 

 مجموع 1390زمستان يز و يپا 1390تابستان  جنسيت

 نفر 91 نفر 36 نفر 55 دختر

 نفر 140 نفر 54 نفر 86 پسر

 231 نفر 90 نفر 141 مجموع

 

 مدیریت فرهنگی و اجتماعی
باشد. اين  هاي فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و تفريحي دانشجويان و دانشگاهيان مي معاونت دانشجويي متولي برپايي و حمايت از فعاليت اجتماعي رهنگي ومديريت ف

دانشجويي در ارتباط هاي  هاي سياسي و مراسم آييني و ديني، تا برگزاري اردوهاي دانشجويي و حمايت از نشريه هاي مختلف از برپايي نشست مديريت در عرصه

 : هاي اين مديريت از اين قرار است . اهم فعاليتبوده است دانشجويانمستقيم با 

  جهت رشد و شكوفايى استعدادهاى فرهنگى، هنرى، اجتماعى دانشجويان ايجاد بستر مناسب در 

 ى دانشگاه هاى تخصصهاى دانشجويان در ايفاى نقش كارآمد در جامعه در كنار آموزش توانمندي يارتقا 

 هاى اسالمى  هاى دانشجويان در راستاى كرامت انسانى و ارزش ها و نگرش آگاهى يارتقا 

 ها انگيزه و پويايى در فعاليت طراوت روحى و فكرى دانشجويان و تقويت يارتقا 
 

 های منتشر شده: نامه نشریات و ویژه
 1390سال توسط مديريت فرهنگي و اجتماعي در هاي منتشر شده دانشجويي  نامه تعداد نشريات و ويژه -8-23جدول 

 عنوان 
 تعداد  تعداد نشريه

 نامه ويژه

 تعداد 

 فرهنگي علمي پوستر

 3500 5 50 5 تعداد
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 مذهبی:-اردوهای زیارتی، سیاحتی و بازدید از اماکن فرهنگی
 1390ل سااردوهاي دانشجويي برگزار شده توسط مديريت فرهنگي و اجتماعي در  -8-24جدول 

 نام اردو رديف
 مدت زمان اردو

 )بر حسب روز( 

 تعداد شركت كنندگان در اردو

 زن مرد

 3408 1910 يك روزه تا چندروزه اردوهاي زيارتي 1

 1980 718 يك روزه تا چندروزه اردوهاي سياحتي 2

 1841 1665 يك روزه بازديد از اماكن فرهنگي و مذهبي 3

 مسابقات فرهنگی:
 1390سال تعداد مسابقات فرهنگي برگزار شده دانشجويي توسط مديريت فرهنگي و اجتماعي در  -8-25جدول 

 تعداد شركت كنندگان تعداد مسابقات

17 3500 

 مدیریت امور دانشجویی 
مين حداقل أت سازى فضاى زندگى و هينهامكاناتى جهت ب يامور دانشجويى در راستاى اهداف معاونت دانشجويى فرهنگى مبادرت به فراهم آوردن و ارتقامديريت 

اين هاى اساسى  موريتأهاى ذهنى دانشجويان از مسالم جهت افزايش و بهبود فعاليت محيطى يتدارک و ارتقا نيازهاى اوليه براى تمامى دانشجويان نموده است. 

  باشد. مى مديريت

 :است اب كردهموريت خود انتخأامور دانشجويى اهداف زير را براى انجام م مديريت

  بيمه براى فارغ نمودن ذهن دانشجو از و  مختلف هاىواماعطاي مك هزينه تحصيلي، ، كرفع نيازهاى اوليه مانند غذا، بهداشت، اياب و ذهاب امكاناتى جهت يتدارک و ارتقا

 هاى مربوطه درگيري

 هاى دانشگاه خوابگاه ايجاد سالن مطالعه و كتابخانه در كليه لهيبه وسقسمتى از نيازهاى فرهنگى و علمى  ايجاد تسهيالت الزم جهت برآوردن 

 ها و امور  گيري تصميم تسهيل نظارت مداوم دانشجويان بر، دانشجويان هاى شغلى و مشاركت دانشجويان از طريق كمك به كاريابى توسعه مهارت افزايش حس مسئوليت پذيرى و

 دانشجويان با كليه جارى از طريق تشكيل شوراهاى صنفى و ارتباط مستقيم

 های دانشجویی: غذاخوری
 پذيرد.  تدارک غذا و نظارت بر موارد مربوط به آن در حوزه مديريت امور دانشجويي معاونت دانشجويي و فرهنگي صورت مي

 1390اطالعات مربوط به غذا خوري دانشجويي دانشگاه در سال  -8-26جدول 

 رديف ام سلفن تر مربع()ممساحت  زيتعداد م تعداد صندلي

 1 (نايپور سغذا خوري دانشكده پزشكي ) 1075 180 720

 2 غذا خوري دانشكده پزشكي )همت( 870 140 560

 3 (نايپور سغذا خوري دانشكده توانبخشي ) 520 50 200

 4 غذا خوري دانشكده توانبخشي )همت( 489 67 330

 5 (نايپور سغذا خوري دانشكده پرستاري ) 470 70 420

 6 (نايپور سغذا خوري دانشكده دندانپزشكي ) 384 48 170

 7 غذا خوري دانشكده مديريت )همت( 254 60 240

 8 غذا خوري دانشكده بهداشت )همت( 311 30 150

 9 (نايپور سآشپزخانه ) 1050 - -

 10 آشپزخانه )همت( 442 - -

 11 آشپزخانه دانشكده توانبخشي 260 - -

 12 غذا خوريسرانه فضاي  33/0 - -
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 1390دانشجويي دانشگاه در سال  يها يغذاخورتعداد استفاده كنندگان از غذاي توزيع شده در  -8-27جدول 

 رديف وعده غذايي توزيع شده تعداد استفاده كنندگان )نفر(

 1 صبحانه 469398

 2 ناهار 1020976

 3 شام 852389

 جمع كل 763/342/2

 کارت هوشمند دانشجویی:
 

 1390مديريت امور دانشجويي طي سال  –فعاليت واحد صدور كارت هوشمند دانشجويي  -8-28ل جدو

مقطع 

 تحصيلي
 كارداني

كارشناسي 

 پيوسته

كارشناسي 

 ناپيوسته

كارشناسي 

 ارشد
M.P.H 

دكتراي 

 عمومي
P.h.D 

دستيار 

 تخصصي

دستيار فوق 

 تخصصي
 مجموع

 6696 4 622 662 2243 100 1162 453 1379 71 تعداد 
 

 

 های دانشجویی: اعطای وام
هاي گوناگوني تعريف شده است. در جدول زير آمار  در معاونت دانشجويي براي ايجاد آرامش و پرهيز از دغدغه هاي مالي براي دانشجويان رشته هاي مختلف وام

 است. ارائه شده  اه وامهاي ارائه شده بر حسب نوع وام اعطايي و مبلغ  تعداد دانشجويان استفاده كننده از وام

 
 1390هاي دانشجويي پرداخت شده به دانشجويان دانشگاه در سال  ميزان وام -8-29جدول 

 1390كل پرداختي سال 
 نوع وام

 تعداد دانشجويان مبلغ)به ريال(

 كمك هزينه تحصيلي 11356 000/929/316/22

 وديعه مسكن 182 000/875/357

 شهريه 350 000/300/532/5

 ضروري 1555 000/600/613/3

 وديعه مسكن 305 000/000/975/12

 وام بيمه 286 000/852/155

 كار دانشجويي 431 000/000/330

 بنياد علوي 80 000/000/320

 كمك خاص 1 000/000/3

 و فوق برنامه الحسنه قرضخوابگاه،  332 000/620/66

 الملل نيب 94 791/015/505/3

 

 1390سال هاي صندوق رفاه دانشجويان در اخذ استعالمآمار صدور ميزان بدهي و 

 نفر 5250صدور فرم ميزان بدهي:  – 1 

 نفر 3800هاي صندوق رفاه دانشجويان:  استعالم – 2

 



  امور رفاهی دانشجویی )تحت سرپرستی معاونت دانشجویی(امور رفاهی دانشجویی )تحت سرپرستی معاونت دانشجویی(: : هشتمهشتمفصل فصل 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

  1390سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

         stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكي تهران بش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاهبلوار كشاورز، ن تهران، نشاني:
274 

 بیمه دانشجویی:
تومان كمك بالعوض  هزار 608و  ونيليم 4از دانشجويان مبلغ  نفر 645از دانشجويان دانشگاه تحت پوشش بيمه حوادث قرار گرفتند و به  نفر 17449، 1390طي سال 

 بيمه خدمات درماني شد. ساير اطالعات به شرح جدول زير است.
 

 

 

 1390سال آمار دانشجويان بيمه شده در -8-30جدول 

 مبلغ هزينه شده )به ريال( تعداد تحت پوشش نوع بيمه

 800/734/90 17449 بيمه حوادث

 000/080/406 645 كمك بال عوض بيمه خدمات درماني

 850/945/515 18752 مجموع

 
 های دانشجویی: های فعال در خوابگاه کتابخانه

، ايجاد زمينه مناسب جهت رشد علمي و پژوهشي و دسترسي آسان و سريع دانشجويان به منابع علمي، يخوان كتابهاي خوابگاهي با هدف توسعه فرهنگ كتابخانه 

هاي دختران كوي و  هاي پسران كوي، مجتمع خوابگاه كتابخانه مشتمل بر قرائت خانه و مخزن كتاب در مجتمع خوابگاه 7باشند و در حال حاضر تعداد فعال مي

هاي علوم پزشكي  جلد كتب فارسي و التين مشتمل بر آخرين مراجع رشته 34570هاي شريعتي، الله زار، قدس، بوستان انقالب و متأهلين با ارائه تعداد  خوابگاه

اند كه به طور ميانگين در  عضو كتابخانه بوده نفر 1130هاي دانشجويي دانشگاه تعداد  در مجموعه نه كتابخانه موجود در خوابگاه 1390سال در  ليت هستند.مشغول فعا

 اطالعات بيشتر به شرح جدول زير است. اند. مراجعه كننده داشته نفر 295هر روز 

 
 1390هاي دانشجويي طي سال  موجود در خوابگاه هاي امكانات و عملكرد كتابخانه -8-31جدول 

تعداد پرسنل 

 كتابخانه

 نيمراجع نيانگيم

 )در روز(

ميانگين منابع 

 امانتي)در روز(

تعداد اعضاي 

 كتابخانه

 زيمتعداد 

 مطالعه

 يصندلتعداد 

 مطالعه

تعداد 

 ها كتاب

متراژ به 

 مترمربع
 رديف نام كتابخانه

 1 پسرانكوي  550 9500 73 88 200 40 65 2

 2 كوي دختران 400 8500 67 63 200 30 55 2

 3 بوستان شريعتي 305 4900 40 20 160 20 40 3

 4 بوستان قدس 90 4000 24 12 90 12 20 2

 5 نيمتأهلگل بوستان  150 4900 30 15 50 15 30 2

 6 بوستان انقالب 60 1700 14 8 30 10 20 1

 7 ا )س(حضرت زهر 347 3300 57 38 280 12 15 1

2 45 25 100 97 150 5500 500 
امام حسن)ع( و امام 

 علي )ع(
8 

 9 ابن سينا 105 1400 44 28 20 8 5 1

 مجموع 2507 43700 499 369 1130 172 295 16
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 مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

 ،شناختى و يارى دانشجويان در حل مسائل و مشكالت گوناگون هاى روان هاى متنوعى را جهت پيشگيرى از بروز آسيب مركز مشاوره و راهنمايى دانشجويان فعاليت

 با تغيير شرايط زندگى ناشى از تغيير محل، دورى از خانواده، حجم گسترده مطالب درسى و هاى مناسب و داشتن زندگى آرام و سازنده و سازگار شدن گيرى تصميم 

كنند تا خود بتوانند به بهترين راه حل دست يابند. در مركز مشاوره  به اصل رازدارى به مراجعين كمك مى يبند يپااين مركز مشاورين با  در دهد. انجام مى غيره

در جهت حل مشكالت و ايجاد  دانشجويان پذيراي، متخصصين اعصاب و روان، مشاورين، مددكاران اجتماعى و كارشناس آموزشى شناسان بالينى دانشجويى روان

 باشند. مى ها آنهاى مناسب براى رشد فردى و اجتماعى  زمينه
 

 عملكرد واحد آموزش مرکز:
  كارگاه براي اساتيد مشاور 8برگزاري 

  هاي پيش از ازدواج براي دانشجويان كارگاه دو روزه آموزش 3برگزاري 

 از دانشجويان جديدالورود نفر 1850براي  و دومواحد درسي در ترم اول  2در قالب   مهارت( 10 هاي زندگي )هاي مهارتبرگزاري كالس 

  هاي زندگي براي دانشجويان كارگاه مهارت 5برگزاري 

  ها آنها و ارائه گواهي شركت در كالس به  خوابگاه هاي و نگهبان يناز ناظم نفر 250مهارت زندگي براي  6برگزاري 

  سخنراني با موضوعات مختلف براي دانشجويان 4برگزاري 

  ها و طرح غربالگريها، سخنراني عدد از هر كدام و توزيع بين دانشجويان در خوابگاه 2000بروشور آموزشي و چاپ  6تهيه 

  عه و درمان جلد كتاب به دانشجويان جهت مطال 470معرفي حدود 

 هاي علوم پزشكي منطقه يك  هاي شغلي براي كارشناسان مراكز مشاوره دانشگاهبرگزاري كارگاه آموزشي دو روزه در رابطه با مهارت 

 

 عملكرد واحد درمان مرکز
  ن درماني، مشاوره و خدمات مددكاري جلسه درماني شامل روانپزشكي و روا 3247و تشكيل  نايپور ساز دانشجويان در مركز مشاوره پرديس  نفر 780پذيرش 

  درماني، مشاوره، خدمات مددكارجلسه درماني شامل روانپزشكي و روان 1470از دانشجويان در مركز مشاوره پرديس همت و تشكيل  نفر 356پذيرش 

  درماني، مشاوره و خدمات مددكاريروان جلسه درماني شامل روانپزشكي و 741از دانشجويان در مركز مشاوره كوي دانشگاه و تشكيل  نفر 398پذيرش 

  و مددكاران مركز جهت كمك به درمان دانشجويان پزشكان روانو صدور نامه و گواهي آموزشي توسط  يروان شناختتشكيل جلسات كميته 

  مشاوره تلفني 

 يروان شناخت -هاي تشخيصي انجام آزمون  

 

 واحد پژوهش مرکز

  انجام تستGHQ از دانشجويان براي مصاحبه در مركز  نفر 300و دعوت از  ها تستو بررسي  دالوروديجداز دانشجويان  نفر 1850نه براي در طرح غربالگري ساال

 ها آنمشاوره و در صورت لزوم تحت درمان قرارداد 

 

 واحد مددکاری مرکز
  هاي درماني يا اقتصادي اري و دعوت از دانشجوياني كه نياز به حمايتها توسط واحد مددك از دانشجويان جديدالورود و بررسي آن نفر 1850انجام فرم مددكاري براي

 از طريق ارتباط با واحدهاي مختلف دانشگاه ها آناند و كمك به  رفاهي و خوابگاهي داشته

  هابه آن هزار تومان 50تا  30از دانشجويان كه مشكل اقتصادي دارند و پرداخت ماهانه  نفر 100 قرار دادنتحت پوشش 

 لباس، دارو و غيره به دانشجويان نيازمند  صاص مبلغ يك ميليون تومان براي خريد كتاب، اخت 

 نامهافراد توسط فرستادن هديه و تقديرهاي اقتصادي جهت كمك به دانشجويان و تقدير و تشكر ساالنه از اين هاي خيريه براي دريافت كمكارتباط با افراد خير و سازمان 

  هاي مختلف ها و ارائه خدمات به دانشجويان در زمينه ها و بيمارستان ه اورژانسي در خوابگاحضور مددكار در مواقع 
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 مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
 و يابي ماريبهمچنين  پاراكلينيك به دانشجويان و ارائه خدمات درماني و اماكن دانشجويي و ها و مركز بهداشت و درمان دانشجويان با انجام اقدامات بهداشتي خوابگاه

« درماني»و « بهداشتي»خدمات مركز به طور كلي به دو دسته خدمات  دهند.قرار مي دانشجوياناختيار  ، تسهيالت درماني ضروري را درها آنكشف نيازهاي درماني 

 :به شرح زير استقابل تقسيم بندي است. خدمات درماني اين واحد 
 ( دانشجويان Screeningغربالگري پزشكي ) -1

 اپتومتري چشم پزشكي و-د، دندانپزشكي -ج، ها مارستانيمراكز ب -ب، فوق تخصصي تخصصي و -الف نامه براي دريافت خدمات ارائه معرفي -2

 هاي كوي دانشگاه  مجتمع خوابگاه ستقر درم مشاوره دانشجويانو  درماني بهداشتي، مركز -3

 باشد.  مي ها با بيماري مبارزهخدمات و  داشت محيط، مواد خوراكي و مصرفيبهمربوط به  شامل ارائه خدماتخدمات بهداشتي اين واحد 

 

 واحد درمان
 :غربالگري پزشكي دانشجويان -1

با شناسايي  در اين طرح كه پذيرد صورت ميطرح سنجش سالمت و معاينات پزشكي براي كليه دانشجويان جديدالورود علوم پزشكي در شروع سال تحصيلي جديد 

 گيرد. ميهاي ويژه، امكانات درماني مناسب تا مرحله بهبودي در اختيار آنان قرار  نيازمند به مراقبتدانشجويان 
 

 1390تعداد كل دانشجويان شركت كننده در طرح سنجش سالمت طی سال -8-32جدول 
 مجموع پسر دختر

1251 613 1864 

 نامه براي دريافت خدمات ارائه معرفي -2

 تخصصي و فوق تخصصي 

 غيرهها: آزمايشگاه، راديولوژي، بستري و  ز بيمارستانمراك  

  :ها براي مركز طرف قرارداد  نامه اين معرفي شوند. ميمند  از خدمات با تخفيف بهره واحد درماننامه از  با دريافت معرفيدانشجويان دندانپزشكي

 .گردد مركز يا واحد دندانپزشكي مستقر در درمانگاه پرديس همت صادر مي

 نامه صادره شده براي دريافت خدمات درماني تخصصي تعداد كل معرفي-8-33جدول 

 1390و فوق تخصصي و دندانپزشكي توسط واحد درمان طي سال  

 خدمات دندانپزشكي ها مراكز بيمارستان مراكز تخصصي و فوق تخصصي

4635 5365 4300 

 اجراي كميسيون پزشكي -3

گردد و به مدارک بيماري  ان جهت حذف واحد يا ترم تحصيلي كميسيون با شركت اعضاي محترم هيأت علمي تشكيل ميبراي تأييد يا رد صالحيت غيبت دانشجوي

 شود كه با رد كردن مدارک ناقص و ناكافي به ارتقاي سطح علمي دانشگاه كمك خواهد شد. دانشجويان رسيدگي مي

 
 1390ه تفكيك موضوع طي سال هاي بررسي شده در كميسيون پزشكي ب تعداد پرونده -8-34جدول 

 مجموع جراحي روانپزشكي زنان داخلي

140 130 100 110 480 
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 واحد بهداشت
 بهداشت محيط، مواد خوراكي و مصرفي -1

 هاي دانشجويي ريزي و نظارت بر بهداشت خوابگاه برنامه 

 شرب و آب، مصرفي ياز مواد خوراكآزمايش  و انجامبرداري  نمونه 

  قراردادهاي بهداشتي منعقد شدهنظارت بر مفاد 

 انجام طرح رابطين بهداشت با مشاركت دانشجويان فعال 

 ها دانشجويي ريزي و نظارت بر بهداشت مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي خوابگاه برنامه 

 بررسي كارت سالمت كارگران و انجام اقدامات الزم براي دريافت كارت ذكر شده 

 1390های دانشجويی طی سال  صورت گرفته توسط واحد بهداشت از خوابگاهتعداد بازديدهای  -8-35جدول 
 جمع كل هاي دانشجويان مرد خوابگاه هاي دانشجويان زن خوابگاه

200 140 340 
 

 ها مبارزه با بيمار -2

 هايي كه برنامه كشوري دارند كني بيماري ريشه  اجراي برنامه. 

 انجام واكسيناسيون 

 يانثبت حوادث شغلي دانشجو 

 ارتقا سطح آموزش بهداشت دانشجويان 

 تهيه پمفلت و پوسترهاي آموزشي بهداشتي 

  كه تكميل پرونده و اقدامات الزم براي دانشجويانيNeedle stick injury شوند مي. 
 

 1390آمار خدمات واكسيناسيون دانشجويان طی سال  -8-36جدول 
 جمع كل كزاز هپاتيت نوع واكسيناسيون

 953 153 800 واكسينه شده تعداد دانشجوي

 

 :انیهای مرکز بهداشت و درمان دانشجو درمانگاه
 درمانگاه كوي علوم پزشكي تهران -1

 :شود باشد و خدمات ذيل در اين مركز ارائه مي هاي كوي دانشگاه علوم پزشكي تهران مستقر مي اين مركز در مجتمع خوابگاه

 خدمات پزشكي سرپايي 

  ياپسرم ترتزريقات، پانسمان و 

 اعزام به بيمارستان در صورت لزوم 

 ارائه اولين دوز دارو 

  8 -18انجام واكسيناسيون همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت  

 حضور بر بالين بيمار در صورت لزوم 

 

 همت ديشه سيدرمانگاه مركز بهداشت و درمان پرد -2

 :شود يداده م حيبه اختصار توضباشد كه  يدرمانگاه پرديس همت شامل واحد پزشكي و واحد دندانپزشكي م
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  ی:ی:واحد پزشكواحد پزشك

 يكينيپاراكل يها روش يريكارگ بهو  يدرمان ،يصيتشخ يها تيارائه فعال 

 يو مشاوره پزشك يعموم تيزيو 

 غيره( و يوگرافيپانسمان، الكتروكارد قات،ي)تزر يپزشك يها تيانجام فور 

 تيهپات هيبر عل يساز منيا 

 وادهخان ميارائه خدمات مربوط به تنظ 

 هياول يها جعبه كمك زيتجه 

 نهيهز افتيبه كاركنان دانشگاه با در يارائه خدمات پزشك 

  

  ی:ی:پزشكپزشكدنداندندان  واحدواحد
 تر قيدق صيجهت تشخ يگراف ويراد رينظ يكينيپاراكل يها استفاده از روش 

 افتهي بيتخر به شدت يها در دندان يخارج كانالداخل و  يها نيبكار بردن پ زيها و ن دندان رنگ همو استفاده از آمالگام و مواد  يدگيپوس ميترم 

 (كاناله 4 تا 1 يها است )روت كانال دندان افتهيادامه  ها آنتا بافت زنده  يدگيكه گسترش پوس ييها دندان شهيمعالجات مربوط به ر 

 در نسج نرم و سخت ماندهيباق يها شهير يجراح نيو همچن افتهي بيتخر به شدت يها خارج كردن دندان 

 در نسج نرم و سخت ماندهيباق يها شهير يجراح نيو همچن افتهي بيتخر به شدت يها ارج كردن دندانخ 

 ها دندان يانتها عاتيدرمان ضا نيدندان عقل نهفته در نسج نرم و سخت و همچن يجراح 

 
 1390سال ويي طي هاي مركز بهداشت و درمان دانشج كننده از خدمات درمانگاه آمار تعداد افراد استفاده -8-37جدول 

 جمع كل درمانگاه پرديس همت درمانگاه كوي درمانگاه

 تعداد افراد استفاده كننده

 از خدمات درمانگاهي )نفر( 
1800 3720 5520 

 

 1390سال فعالیت شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه طی 
فات آموزشي و اداري و اخالقي به شرح زير است. تعداد احكام قطعي صادره در مصاديق تخلفات مطرح شده در شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه در دو نوع تخل

 حكم بوده است. 34در مجموع  1390سال 
 

 تخلفات مطرح شده در شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه -8-38جدول 

 نوع تخلف مصاديق

 توهين يا فحاشي يا هتك حرمت

 يا نظم دانشگاه ها هبرناماخالل يا ايجاد وقفه در  آموزشي و اداري

 عدم رعايت مقررات دانشگاه

 عدم رعايت پوشش اسالمي و استفاده از پوشش غير منطبق با شئون دانشگاه يا آرايش مبتذل

 اخالقي
 مانند عدم رعايت حقوق ديگران، پرخاشگري، ايجاد درگيري  شود يمارتكاب اعمال يا رفتاري كه خالف منزلت دانشجويي محسوب 

 رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرمعدم 

 ايجاد مزاحمت
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 هاي انضباطي مطرح شده در شوراي انضباطي كه  آمار پرونده -8-39جدول 

 1390اند طي سال  منجر به صدور حكم نشده است و يا احكام صادره تعليق گرديده

 رديف نوع تنبيه تعداد

 1 مده استتعداد احكامي كه به حالت تعليق در آ -

 2 تعداد افراد تبرئه شده از اتهامات در شوراي انضباطي 4

 3 و فصل شده و يا سازش طرفين در شوراي انضباطي حل يهاتعداد پرونده  -

 

 1390هاي مطرح شده طي سال  آمار جلسات شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه و تعداد پرونده-8-40جدول 

 جلسات بدوي جلسات تجديد نظر

 تعداد جلسه تعداد پرونده مطروحه تعداد جلسه تعداد پرونده مطروحه

10 2 60 9 

 

 1390مراجع ذيصالح از سوي شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه طي سال  هاي آمار پاسخگويي به استعالم -8-11جدول 

 رديف عنوان تعداد

 1 خل دانشگاهمراجع ذيصالح دا يها استعالمپاسخگويي به  467

 2 مراجع ذيصالح خارج از دانشگاه يها استعالمپاسخگويي به  158

 

 1390آمار اخذ تعهد از دانشجويان پذيرفته شده از سوي شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه طي سال  -8-41جدول 

 رديف مقطع تحصيلي تعداد

 1 كارشناسي ارشد 2

15 Ph.D 2 

 3 تخصص 132

 4 فوق تخصص 12

 

 1390هاي انجام شده طي سال  آمار تسويه حساب -8-42جدول 

 عنوان تعداد

 تعداد دانشجويان 750

 واحد تحقیق و توسعه معاونت دانشجویی: 
سال ري از اواخر ها و افزايش كيفيت امور جاو انجام بهينه فعاليت ها يگذار استيسگيري و  تصميمواحد تحقيق و توسعه معاونت دانشجويي فرهنگي با هدف ارتقاي 

هاي الزم براي انجام كارهاي كارشناسي و پژوهش در عرصه  دستور كار اصلي اين واحد در طي اين مدت ايجاد زيرساختشروع به كار نموده است.  1389

الب اتاق فكر براي انجام بهينه امور بوده هاي جديد و استفاده و هدايت تجارب كارشناسان در ق در خصوص انجام فعاليتاري و جوابگويي به نيازهاي مديران گزسياست

 است.
  ها هاي اداري و خوابگاه هاي انرژي در ساختمان جويي در مصرف حاملسازي و صرفههايي در خصوص بهينهنامه و بخش نامه نييآتشكيل جلسات اصالح الگوي مصرف و تدوين 

  هاي آموزشي پرسنل با تشكيل كالسافزايش مهارت و توانمندسازي 

 و بهبود خدماتهاي ارتقاي كيفيت  هاي كاربردي در عرصه نهادينه كردن انجام پژوهشش در جهت تال 

 معاونتهاي اصلي  ارتقاي كيفيت در ميان ارزش يريگ يجا 

  فرآيند خريد در حوزه معاونت تغيير شيوهبازنگري و پيشنهاد به 

 زه معاونتهاي حو تدوين فرآيندهاي مديريتهايي به منظور  تهيه و توزيع فرم 

  اين معاونت واحدهاي مختلف 1390سال و برنامه عملياتي  معاونت دانشجويي 1389سال تدوين گزارش عملكرد 
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 :های در دست انجام در راستای بهبود کیفیتفعالیت
 هاي راهبردي معاونت تدوين برنامه -1

 سامانه ارتباط با دانشجويان نيو تدوطراحي  -2

 اطالع رساني 

 نياز سنجي 

  و رضايت سنجينظرسنجي 

 رسيدگي به شكايات 

 دريافت پيشنهادها 

 و سوابقطراحي و تدوين سامانه كنترل مدارک  -3

 طراحي و تدوين سامانه كنترل خدمات -4

 كنترل ارائه خدمات معاونت 

 كنترل و ارزيابي پيمانكاران 

 كنترل خريد 

 طراحي و تدوين سامانه مديريت منابع -5

  يو آموزشمديريت منابع انساني 

 ها ينهمديريت هز 

 مديريت زير ساختار و شرايط محيطي 

 بهبود طراحي و تدوين سامانه پايش و -6

 هاي ارزيابي خدمات بازنگري و تدوين شاخص 

 هاي ارزيابي فرآيندها  بازنگري و تدوين شاخص 

  ها دادهفرآيند تجزيه و تحليل  يو اجراطراحي 

  فرآيند مميزي داخلي يو اجراطراحي 

  مات اصالحي و پيشگيرانهفرآيند اقدا يو اجراطراحي 

 فرآيند بازنگري مديريت يو اجراطراحي  -7


