
 

 

 

 

 

 

 

 :هشتمفصل 

رفاهی فرهنگی و امور 

  اندانشجوی
 [فرهنگی تحت سرپرستی معاونت دانشجویی]

 هاخوابگاه

 بدنيتربيتتیریمد

 اجتماعياموروفرهنگيتیریمد

 یيدانشجوامورتیریمد

 دانشجویيهايخوابگاههايکتابخانه

 یيدانشجوذهابوابیاواحد

 یيدانشجومعاونتاطالعاتيآورفنواحد

 دانشجویاندرمانوبهداشتمرکز

 انیدانشجویيراهنماومشاورهمرکز

 انیدانشجويانضباطيشورا

 یيدانشجومعاونتتوسعهوقيتحقواحد

 یيدانشجومعاونتعموميروابطواحديهاتيفعالاهم
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شامل  باشد و در ارتباط مستقیم با نیازهای رفاهی و فوق برنامه دانشجویان می که باشد دانشگاه علوم پزشکی تهران میهای  معاونتاز  دیگر یکیدانشجویی،  معاونت

ور ، مدیریت اممرکز راهنمایی و مشاوره دانشجویان ،تربیت بدنی، مرکز بهداشت و درمان ها، امور خوابگاه امور دانشجویی، ،اجتماعیهای فرهنگی و  مدیریت

با توجه به قرار گرفتن باشد.  دبیرخانه و حسابداری می وری اطالعات،آ وابط عمومی، تحقیق و توسعه، فنواحدهای ر عمومی، کمیته انضباطی دانشجویان و

میان کارکنان دانشگاه و فرزندان  های ورزشی و تربیت بدنی در آوری بستر مناسب برای انجام فعالیت های تربیت بدنی دانشگاه در این معاونت، وظیفه فراهم فعالیت

 شود. محسوب می حوزهاین  محول شده برای و دانشجویان شاغل به تحصیل از جمله وظایف دیگر ها آن

ها:خوابگاه-الف(
اختیار دانشجویان  در ینمتأهلخوابگاه  1و  دخترانخوابگاه  18 ،پسرانخوابگاه  18شامل  ؛خوابگاه دانشجویی 37 دانشگاه علوم پزشکی تهران ،1391طی سال 

زیربنای  خوابگاه استیجاری بوده است. در این سال کل 1خوابگاه وقفی و فقط  5خوابگاه تحت مالکیت دانشگاه بوده و  31داده که از این تعداد قرار خود 

 128برای  نیز متأهلین. خوابگاه نفر بوده است 3365 دختران  نفر و ظرفیت خوابگاه 2543 انپسر خوابگاهیظرفیت متر مربع،  86541های دانشگاه  خوابگاه

فضای سبز  اند. نفر دانشجو اسکان یافته 4طور متوسط در هر اتاق  اند که به اتاق داشته 1476خوابگاه دانشجویان دختر و پسر در مجموع  36 .ظرفیت دارد خانوار

 نشده است.  محاسبه دانشجویانفضای خوابگاهی در سرانه این فضا ه باشد ک متر مربع می 35000مجموع  های کوی علوم پزشکی در محوطه خوابگاه
 

 1391 طی سالهای دانشگاه علوم پزشکی  خوابگاه-8-1جدول 

 تعداد نوع کاربری خوابگاه
 ظرفیت

 ]نفر/خانوار[
 تعداد اتاق

 مساحت زمین

 ]متر مربع[

 زیربنای مفید

 ]متر مربع[

 سرانه فضای خوابگاهی

 ]مترمربع[

 توضعیت مالکی

 استجاری وقفی ملکی

 0 3 15 66/14 37273 12547 721 2543 18 دانشجویان پسر

 1 2 15 83/12 43178 13589 755 3365 18 دانشجویان دختر

 0 0 1 58/47 6090 10000 واحد 128 خانوار 128 1 متأهلین

 1 5 31 - 86541 36136 1604 - 37 مجموع
 

ابگاهي:ميزانپوششخو

 میان دانشجویان خوابگاه تعلق گرفت. میزان پوشش خوابگاهی در نفر 5412به  که از دانشجویان دانشگاه متقاضی خوابگاه بودند نفر 5980در مجموع  1391طی سال 

اعم از مشمول و غیر مشمول شرایط استفاده از درصد بوده است. البته اگر این میزان با توجه به تعداد متقاضیان ]100مشمول شرایط دریافت استفاده از خوابگاه، 

بدست  درصد 33/28متأهل در میان دانشجویان  ودرصد  05/94و  86/92به ترتیب  پسر و دخترمیزان پوشش خوابگاه در بین دانشجویان  شودخوابگاه[ محاسبه 

 . خواهد آمد
 

 1391سال  میزان پوشش خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی در-8-2جدول 

 ظرفیت خوابگاه جنسیت ردیف
 تعداد متقاضیان استفاده

 از خوابگاه )نفر(

 تعداد ساکنین

 )نفر(

 تعداد دانشجویان متقاضی

 بدون خوابگاه )نفر(

 میزان پوشش

 )درصد(

 86/92 177 2303 2480 2543 دانشجویان مرد 1

 05/94 176 3024 3200 3365 دانشجویان زن 2

 33/28 215 85 300 خانوار 128 متأهلین 3

 74/71 568 5412 5980 - مجموع
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:انپسرهايخوابگاه

دانشگاه پسر سرانه فضای خوابگاهی برای دانشجویان  این اساس بر .مترمربع بوده است 37273و  12547خوابگاه ویژه دانشجویان مرد به ترتیب  18مساحت و زیربنای 

خوابگاه ویژه  18در مجموع  .باشد مربع میمتر 16ها  انه فضای استاندارد خوابگاهی در سایر کشورمطلوب سرمیزان باشد. این درحالی است که  مترمربع می 5/12

متر مربع  22/8خوابگاهی با فضای کمترین سرانه  .اند دانشجو ساکن بوده نفر 4طور متوسط در هر اتاق دانشجویی  و به اند اتاق داشته 721دانشجویان پسر دانشگاه 

 باشد. می 8-3اطالعات بیشتر به شرح جدول  .بوده است 1متر مربع مربوط به خوابگاه انقالب 63/24بیشترین آن با و  تالیامربوط به خوابگاه ای

 
 

 1391سال  طیدانشگاه علوم پزشکی تهران  پسران های نشانی خوابگاه و فهرست-8-3جدول

 نام خوابگاه ردیف
 ظرفیت

 )نفر(

سرانه فضای 

 خوابگاهی)متر مربع(

 عسال شرو

 بهره برداری
 نشانی

 تلفن مدیریت

 خوابگاه

 مساحت )متر مربع(

 زیر بنا زمین

 1500 300 88003709 16انتهای کارگرشمالی روبروی خیابان  1367 02/14 107 1بوستان  1

 3000 600 88003709 16انتهای کارگرشمالی روبروی خیابان  1367 29/14 210 2بوستان  2

 1241 436 88003709 16انتهای کارگرشمالی روبروی خیابان  1346 93/8 139 3بوستان  3

 1038 346 88003709 16انتهای کارگرشمالی روبروی خیابان  1346 03/14 74 4بوستان  4

 2040 780 88003709 16انتهای کارگرشمالی روبروی خیابان  1346 29/12 166 5بوستان  5

 1960 800 88963211 ، ضلع شرقی دانشگاه تهرانخیابان قدس ،نقالبخیابان ا 1379 27/22 88 بوستان قدس 6

 1478 410 66953144 35 الکمیدان انقالب کوچه برهانی پ 1381 63/24 60 1بوستان انقالب 7

 494 234 66953144 43 الکمیدان انقالب کوچه برهانی پ 1385 15/9 54 2بوستان انقالب 8

 354 229 66953144 47 الکیدان انقالب کوچه برهانی پم 1386 85/8 40 4بوستان انقالب 9

 770 242 66953144 8 الکمیدان انقالب کوچه برهانی پ 1386 63/9 80 5بوستان انقالب 10

 778 248 66953144 67 الکمیدان انقالب کوچه برهانی پ 1386 11/11 70 6بوستان انقالب 11

 1378 10/22 543 امام علی 12
بین نور، نرسیده به  ،کاشانی یابانخ، میدان صادقیه

 16یابان خ 2و1 های گلخیابان 
44098554 3200 12000 

 1379 66/14 191 امام حسن 13
بین نور، نرسیده به  ،کاشانی یابانخ، میدان صادقیه

 16یابان خ 2و1 های گلخیابان 
44072090 660 2800 

 1374 07/16 56 فلسطین 14
مقابل مدرسه هقان، ، فیروز دفلسطین شمالی یابانخ

 20 الکپ ،مهدیه
88974424 353 900 

 2300 2365 44264111 48 الکپ ،هالل یابانخ، خیابان امیرکبیر، اول جالل 1383 36/10 222 ابن سینا 15

 1386 06/12 72 الرستان 16
افتخار  وچهک ،الرستان یابانخ ،استاد مطهری یابانخ

 65پالک 
88897272 400 868 

 666 323 88992755 34 ، پالکخیابان ایتالیا ،خیابان وصال ،بلوار کشاورز 1386 22/8 81 ایتالیا 17

 3086 621 88352176 179پالک  ،نرسیده به فرصت ،سمیه یابانخ 1390 64/10 290 سمیه 18

 37273 12547 - - - 65/14 2543 مجموع
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 1391های پسران دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال  امکانات و تجهیزات خوابگاه-8-4جدول

 تعداد طبقات نام خوابگاه
تعداد خطوط 

 تلفن

 تعداد

 اتاق

 تعداد

 کامپیوتر فعال

 تعداد

 پزشک درمانگاه

 نماز خانه برق اضطراری دسترسی به اینترنت

 ندارد دارد ندارد 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 23 سانترال 3 بوستان قدس
  


 

 0 1 12 سانترال 4 1بوستان انقالب
  


 

 0 0 16 سانترال 4 2انقالب بوستان
  


 

 0 6 12 سانترال 3 4بوستان انقالب
  


 

 0 0 9 سانترال 4 5بوستان انقالب
  


 

 0 0 16 سانترال 6 6بوستان انقالب
  


 

 0 2 156 سانترال 4 امام علی
  


 

 0 2 66 سانترال 6 امام حسن
  


 

 0 6 21 5 4 فلسطین
  


 

 0 2 55 11 7 ابن سینا
  


 

 0 6 21 1 4 الرستان
  


 

 0 1 14 4 6 ایتالیا
  


 

 0 1 29 5  (طبقه 5هر یک ) دو بلوک سمیه
  


 

 

 1391های پسران دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال  امکانات و تجهیزات خوابگاه-8-4جدولادامه 

 نام خوابگاه
 مرکز مشاوره بوفه سرویس رفت وآمد واحدهای درمانی سالن ورزشی آسانسور اینترنت نوع دسترسی به

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد بی سیم فیبر

        1بوستان 

        2بوستان 

        3بوستان 

        4بوستان 

        5بوستان 

         بوستان قدس
        1بوستان انقالب
        2بوستان انقالب
        4بوستان انقالب
        5بوستان انقالب
        6بوستان انقالب

        امام علی
        امام حسن
        فلسطین
        ابن سینا
        الرستان

        ایتالیا
        سمیه
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:دخترانهايخوابگاه

 مترمربع بوده است 43178و  13589 به ترتیب های ویژه دختران است. مساحت و زیربنای خوابگاه گرفتهاختیار دانشجویان دختر قرار  خوابگاه در 18، 1391طی سال 

 هر اتاق دانشجویی متوسط در نفر به طور 3365یعنی  انهای دختر با توجه به ظرفیت خوابگاه . بر این اساساند داشتهاتاق مجزا  755 در مجموعهای دختران  خوابگاه

مترمربع  66/14سرانه دانشجویان پسر یعنی  متر مربع بوده است که کمتر از 83/12 ان،های دختر اند. سرانه فضای خوابگاه نفر دانشجوی دختر ساکن بوده  5 نزدیک به

بوده  )س( متر مربع مربوط به خوابگاه حضرت زهرا 69/25و بیشترین آن با  2به خوابگاه نسترن مربوط متر مربع 08/2 میزان کمترین سرانه مفید خوابگاهی با .باشد می

 است.
 

 1391طی سال  دانشگاه علوم پزشکی تهران دخترانهای  امکانات و تجهیزات خوابگاه-8-5جدول  

 نام خوابگاه ردیف
 ظرفیت

 )نفر(

 سرانه فضای

 خوابگاهی)متر مربع(

 سال شروع

 بهره برداری
 نشانی

 تلفن

 هخوابگا

 )متر مربع( مساحت

 زیر بنا زمین

 5275 1055 84742616 16انتهای کارگرشمالی روبروی خیابان  1377 87/12 410 1گلستان  1

 5435 1530 84743927 16انتهای کارگرشمالی روبروی خیابان  1376 00/12 453 2گلستان  2

 5140 1285 88630004 16ابان انتهای کارگرشمالی روبروی خی 1346 91/15 323 3گلستان  3

 2895 1185 88630004 16انتهای کارگرشمالی روبروی خیابان  1353 32/15 189 4گلستان 4

 600 600 88630004 16انتهای کارگرشمالی روبروی خیابان  1383 23/9 65 5گلستان 5

 1385 413 88992755 52پالک یا، از چهار راه ایتالبعد  ،وصال یابانخ ،بلوار کشاورز 1386 11/9 152 6گلستان 6

 1386 06/9 107 8گلستان  7
کوچه احمدی  ،نرسیده به بلوار ،کارگر یابانخ ،میدان انقالب

 2پالک
88994105 540 969 

 995 125 88965043 2پالک  ،بن بست اول ،آذر 16 یابانابتدای خ ،بلوار کشاورز 1380 99/11 83 آذر 16گلستان 8

 6500 2200 22594440 48پالک یابان راست روان، خ ،احتشامیه نمیدا ،پاسداران 1377 69/25 253 )س(حضرت زهرا 9

 2631 522 88896913 26پالک  ،کوچه بهمبری ،ولی عصرباالتر از میدان  1390 77/8 300 حافظیه 10

 2100 674 77649330 138پالک  ،آمل یابانخ ،روبروی پاسارگاد ،طالقانی ،شریعتی 1370 43/12 169 آمل 11

 1374 06/18 96 مطهری 12
مقابل کوچه  ،افتخار وچهک ،الرستان یابانخ ،مطهری یابانخ

 سفارت هلند
88912927 412 1734 

 1372 46/14 70 ساعی 13
پالک  ،گر کوزه وچهک ،ساعیپارک نرسیده به  ،ولی عصر یایانخ

14 
88706168 1012 1012 

 1200 230 88905118 1پالک  ،کوچه نوید،رنیق یابان شهیدخ 1385 29/14 84 نوید 14

 1385 93/14 134 شقایق 15
پالک  ،روی ترکمنستانه ب رو ،نرسیده به شریعتی ،آخر مطهری

29/27 
88413378 512 2000 

 240 289 7753784 1پالک  ،جهان، کوچه بین بهار و شریعتی ،طالقانی یابانخ 1385 62/4 52 1نسترن  16

 260 342 7753784 1پالک  ،جهان وچهک ،بین بهار و شریعتی ،طالقانی یابانخ 1386 08/2 125 2نسترن  17

 2807 663 88939817 17پالک  ،دمشق یابانخ ،نرسیده به میدان ،عصر ولی یابانخ 1390 36/9 300 دمشق 18

 43178 13589 - - - 83/12 3365 مجموع
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 1391های دختران دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال  امکانات و تجهیزات خوابگاه-8-6جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد

 طبقات

 تعداد

 تلفنخطوط 

 دتعدا

 اتاق

 تعداد

 کامپیوتر فعال

 تعداد

 پزشک درمانگاه

 نماز خانه برق اضطراری دسترسی به اینترنت

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

    1 1 101 2 4 1گلستان 

    1 1 112 2 4 2گلستان 

    1 1 84 2 4 3گلستان 

    1 1 62 2 4 4گلستان

    1 1 13 0 1 5گلستان

    0 3 40 7 6 6گلستان
    0 1 29 5 4 8گلستان 

    0 3 17 1 8 آذر 16گلستان

    0 12 42 4 5 (حضرت زهرا)س

    0 1 45 3 5 حافظیه

    0 2 51 4 12 آمل

    0 3 24 2 6 مطهری

    0 7 19 2 5 ساعی

    0 2 12 1 6 نوید

    0 2 30 2 4 شقایق

    0 4 10 3 3 1نسترن 

    0 7 35 4 5 2نسترن 

    0 1 29 4 5 دمشق
 

 1391های دختران دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال  امکانات و تجهیزات خوابگاه-8-6جدول ادامه  

 نام خوابگاه
 مرکز مشاوره بوفه سرویس رفت وآمد واحدهای درمانی سالن ورزشی آسانسور نوع دسترسی به اینترنت

 ندارد دارد ندارد دارد داردن دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد بی سیم فیبر

        1گلستان 

        2گلستان 

        3گلستان 

        4گلستان

        5گلستان

        6گلستان
        8گلستان 

        آذر 16گلستان
        حضرت زهرا)س(

        حافظیه
        آمل

        مطهری
        ساعی
        نوید

        شقایق
        1نسترن 
        2 نسترن

        دمشق
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:خوابگاهمتأهلين

واحد دارد برای اسکان دانشجویان متأهل اختصاص یافته  32ای که هر بلوک  طبقه 4بلوک  4مترمربع در  6090و زیربنای خانوار  128 اسکان یک خوابگاه با ظرفیت

 است. بوده 8-8و  8-7ول . مشخصات و امکانات این خوابگاه به شرح جداست
 

 1391سال  طیدانشگاه علوم پزشکی تهران  یننام و نشانی خوابگاه متأهل -8-7جدول 

 خوابگاه نام
 ظرفیت

 به خانوار 

 سال شروع

 بهره برداری
 تلفن نشانی

 مساحت

 زمین

 )متر مربع(

 زیر بنا

 )متر مربع(

 10000 6090 44901530 فاز دانشجویی ه،انشگاد ، شهرکجاده مخصوص کرج12کیلومتر 1360 128 گل بوستان

 

 1391سال طی امکانات و تجهیزات خوابگاه متأهلین دانشگاه علوم پزشکی تهران  -8-8جدول 

 نام خوابگاه
 تعداد

 طبقات 

تعداد خطوط 

 تلفن

 تعداد

 واحد 

 تعداد

 کامپیوتر فعال

 تعداد پزشک

 درمانگاه 

 نهنمازخا برق اضطراری دسترسی به اینترنی

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

    - 1 واحده 32بلوک  4 4 4 گل بوستان

 

 1391سال طی امکانات و تجهیزات خوابگاه ویژه متأهلین دانشگاه علوم پزشکی تهران - 8-8ادامه جدول 

 نام خوابگاه
 مرکز مشاوره بوفه سرویس رفت وآمد واحد درمانی سالن ورزشی آسانسور

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

       گل بوستان

 

 

 

تربيتبدني:مدیریت-(ب
 کند.فعالیت می ذیلهای مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در حوزه

 

هايهمگاني:ادارهگسترشورزش

سازی، آمادگی جسمانی، گلف، دارت، دوچرخه سواری و ک، اسکیت، یوگا، کوهنوردی، تیراندازی با کمان، بدنهمگانی از قبیل ایروبی های در این اداره ورزش

های آموزشی، تمرینی و مناطق ییالقی اطراف تهران به صورت ماهیانه، برگزاری کالس های یک روزه بهگشت گیرد. برگزاری کوهغیره تحت پوشش قرار می

های دو همگانی، دوچرخه های کوی دانشگاه و همایشهای مذکور، برگزاری مستمر ورزش صبحگاهی در مجتمع خوابگاهرشتهتفریحی ویژه دانشجویان در 

 .شود انجام میاین اداره از جمله اقداماتی است که توسط ل موارد بیقاین سواری و از 

 

هايورزشي:ادارهمسابقاتوتيم

قبیل فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، شنا، بدمینتون، تنیس، کشتی، تکواندو، کاراته، دو و میدانی، فوتسال، شطرنج،  های ورزشی قهرمانی ازدر این اداره رشته

طرنج گیرد. برگزاری مسابقات لیگ به طور همزمان در چهار رشته مختلف ورزشی شامل فوتسال، بسکتبال، والیبال و شتیراندازی و از این دست تحت پوشش قرار می

های علوم پزشکی سراسر کشور صورت گرفته است. همچنین میزبانی دهمین المپیاد ورزشی  های اخیر از سوی این اداره و برای نخستین بار در دانشگاهدر سال

 صورت گرفته است. 1391 سالهای علوم پزشکی سراسر کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشجویان پسر دانشگاه
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آموزش:اداره

تربيتبدنيدررشتهآمادگي1واحدباشد. میاداره آموزش مدیریت تربیت بدنی دانشگاه  فیوظاترین از مهم 2و واحد تربیت بدنی 1ارائه واحد تربیت بدنی

تنيستربيتبدنيدرقالبرشته2حدواو  جسمانيدردوبخشتئوريوعملي بدمينتون، فوتسال، بسكتبال، تيراندازي،ويرهايواليبال، ميز،شنا،

 گردد.به دانشجویان با همکاری این اداره ارائه می شطرنج،پزشكيورزشيوغيرهبهصورتعملي

ادارهروابطعمومي:

 مهمترین وظایف اداره روابط عمومی به شرح ذیل است:

 های ویژه شاط در فضاهای ورزشی دانشگاه برای ایام و مناسبتای زیبا و پرنربط با جلوه ها و فضاهای ذی تالش در جهت پوشش تبلیغی و ورزشی سالن 

 های ورزشی ساالنه ایجاد نمایشگاه 

 شدهات و سایر رویدادهای رسمی برگزارها و مسابقدعوت از مسئولین طراز اول دانشگاه و ورزش کشور جهت شرکت در مراسم 

 م ورزشی در سطح ها و رویدادهای مه خبری از فعالیت-های ضمیمه آموزشی یلها و فا تهیه، تنظیم و انعکاس تعداد کثیری از اخبار، گالری عکس

 های مختلف داخل و خارج دانشگاههای خبری و رادیویی و سایر رسانه دانشگاه و انعکاس به صدا و سیما، شبکه

 غیره های عضویت فضاها و هدایای تبلیغاتی، بروشورهای ورزشی و طراحی و تولید کارت  

 سایر  ها، مراکز تحقیقاتی وهای بهداشت، بیمارستانمراکز و شبکه ها،ها، دانشکده رزشی در کلیه واحدهای تابعه دانشگاه )اعم از معاونتتعیین رابط و

 (واحدها

 نشگاهبدنی داگرفته در واحدهای تابعه با ستاد تربیت های ورزشی صورت های مشترک به منظور تعامل و هماهنگی بیشتر فعالیتبرگزاری نشست 

 کارکنان و مدیران تقویت هرچه بیشتر روحیه تفاهم بین 

المپیادهای های برگزار شده برای  دورهدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور برای نخستین بار در  و پست الکترونیک راه اندازی وب سایت

 این اداره صورت گرفته است. با همکاری 1391 در  sportsolymp@tums.ac.irو   http://sportsolymp.tums.ac.ir های نشانیورزشی با 

بوده  1391های این واحد در سال  یکی از بزرگترین فعالیت 1391های علوم پزشکی سراسر کشور در  ای دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه پوشش رسانه

 لری در سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بارگذاری شده است.گا 150تصویر در قالب  3000است که در این زمان بیش از 
 

:روابطعموميمدیریتتربيتبدنيهايمنتشرشدهدرواحدنامهنشریاتوویژه

 "همشاگردی سالم!"دانشگاه با عنوان  1391-92نامه آغاز سال تحصیلی  همکاری در تهیه و تنظیم ویژه .1

  "پایان راه بی"معاونت دانشجویی با عنوان  1391-92تحصیلی  ه آغاز سالنام همکاری در تهیه و تنظیم ویژه .2

 [صفحه محتوا و تصویر 76در قالب ] 1391 طی سال نامه برگزاری سومین پایگاه ورزشی فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی تهیه، تنظیم و تولید ویژه .3

 [صفحه محتوا و تصویر 220در قالب ] 1391 طی سال های علوم پزشکی سراسر کشور جویان پسر دانشگاهنامه دهمین المپیاد ورزشی دانش تهیه، تنظیم و تولید ویژه .4


ادارهتوسعهوتجهيزفضاهايورزشي:

ده استفا در این اداره تالش در جهت توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی موجود، تأمین لوازم ورزشی مورد نیاز، افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانشگاه جهت

فضای  43و قبل از انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران،  1391طی سال گیرند. دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی به عنوان وظایف اصلی مد نظر قرار می

 ها ارائه شده است.آن از فهرست و مشخصات هر یک که در ادامه است  داشتهورزشی موجود در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت پوشش این مدیریت قرار 
 

مشخصاتاماکنورزشيدانشگاه:

  های دانشگاهی اعم از کارکنان، دانشجویان، اعضای هیأت تمامی گروه به در دو بعد همگانی و قهرمانی های ورزشی سطح کیفی و کمی فعالیت یبا هدف ارتقا

، مجموع مساحت فضاهای ورزشی که در اختیار 1391سال طی  .شود می  بدنی دانشگاه ارائهمدیریت تربیت  لهیبه وسخدمات ورزشی مختلفی  ،ها آنعلمی و فرزندان 

 است. بوده  8-9متر مربع بوده است. اسامی و مشخصات فضاها و اماکن ورزشی دانشگاه به شرح جدول  44363اعضای دانشگاه قرار گرفته است 
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 1391سال شگاه در اسامی و مشخصات فضاها و اماکن ورزشی فعال دان-8-9جدول 

 های فعالیت رشته )متر مربع( مساحت تلفن نشانی نام واحد ردیف

 سالن چند منظوره مجموعه ورزشی شهید چمران 1
، نسیم خیابان، پاتریس لومومبا خیابانستارخان  خیابان

 نتهای کوچه شادیا
88251606 2400 

، سکتبال، بالیبال، وفوتسال

 یروبیک، بدمینتونا

 ی مجموعه ورزشی شهید چمرانساز بدنسالن  2
، نسیم خیابان، پاتریس لومومبا خیابانستارخان  خیابان

 نتهای کوچه شادیا
 یساز بدن 250 88251606

 ونا و جکوزی مجموعه ورزشی شهید چمران، ساستخر 3
، نسیم خیابان، پاتریس لومومبا خیابانستارخان  خیابان

 نتهای کوچه شادیا
 ، شنایساز بدن 1043 88251606

 سالن کشتی و رشته های رزمی مجموعه ورزشی شهید چمران 4
، نسیم خیابان، پاتریس لومومبا خیابانستارخان  خیابان

 نتهای کوچه شادیا
88251606 512 

کشتی، تکواندو، کاراته، دفاع 

 شخصی، ایروبیک، یوگا

 سالن تیراندازی مجموعه ورزشی شهید چمران 5
، نسیم خیابان، یس لومومباپاتر خیابانستارخان  خیابان

 نتهای کوچه شادیا
 تیراندازی با اسلحه 90 88251606

 مجموعه ورزشی شهید چمران 1زمین اسکیت شماره  6
، نسیم خیابان، پاتریس لومومبا خیابانستارخان  خیابان

 نتهای کوچه شادیا
 اسکیت 250 88251606

 مجموعه ورزشی شهید چمران 2زمین اسکیت شماره  7
، نسیم خیابان، پاتریس لومومبا خیابانستارخان  انخیاب

 نتهای کوچه شادیا
 اسکیت 2625 88251606

 مجموعه ورزشی شهید چمران 1زمین تنیس شماره  8
، نسیم خیابان، پاتریس لومومبا خیابانستارخان  خیابان

 نتهای کوچه شادیا
 تنیس 512 88251606

 رانمجموعه ورزشی شهید چم 2زمین تنیس شماره  9
، نسیم خیابان، پاتریس لومومبا خیابانستارخان  خیابان

 نتهای کوچه شادیا
 تنیس 512 88251606

 مجموعه ورزشی شهید چمران 1زمین چمن مصنوعی شماره  10
، نسیم خیابان، پاتریس لومومبا خیابانستارخان  خیابان

 نتهای کوچه شادیا
 تیراندازی با کمان –فوتبال  1100 88251606

 مجموعه ورزشی شهید چمران 2مین چمن مصنوعی شماره ز 11
، نسیم خیابان، پاتریس لومومبا خیابانستارخان  خیابان

 نتهای کوچه شادیا
 تیراندازی با کمان –فوتبال  1100 88251606

12 
جاده تندرستی و پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی 

 شهید چمران

، نسیم یابانخ، پاتریس لومومبا خیابانستارخان  خیابان

 نتهای کوچه شادیا
 یساز بدندوچرخه سواری،  1200 88251606

 مجموعه استخر و سونای شهید توکلی 13
، نصرت شرقی، نرسیدن به میدان توحید خیابان

 انشکده پرستاری و مامایید
66420738 2500 

نیس ، تیروبیک، ایساز ، بدنشنا

 روی میز

 فوتبال، دو و میدانی 11000 9-55410006 ین، بیمارستان فارابیمیدان قزو زمین چمن شهید علی اکبری 14

 سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی شهید فتحی 15
جتمع کوی پسران دانشگاه ، میشمال رآبادیامانتهای 

 علوم پزشکی تهران
88631523 1800 

و و ، دسکتبال، بالیبال، وفوتسال

 میدانی

 ی پوریای ولیساز بدنسالن  16
جتمع کوی پسران دانشگاه ، میشمال آبادریامانتهای 

 علوم پزشکی تهران
 یروبیک، ایساز بدن 200 88631523

 سالن ورزشی شهید کاووسی 17
جتمع کوی پسران دانشگاه ، میشمال رآبادیامانتهای 

 علوم پزشکی تهران
 اسکیت، ایروبیک، یوگا 54 88631523

 سالن ورزشی جهان پهلوان تختی 18
جتمع کوی پسران دانشگاه ، میشمال رآبادیامانتهای 

 علوم پزشکی تهران
88631523 600 

کواندو، دفاع ، تاراته، ککشتی

 شخصی

 سالن ورزشی شهید آزرمی 19
جتمع کوی دختران دانشگاه ، میشمال رآبادیامانتهای 

 1علوم پزشکی تهران گلستان 
 تنیس روی میز 250 84742616

 سالن ورزشی شهید دلخواه 20
جنب سلف –ی آناتومساختمان –زشکی دانشکده پ

 سرویس کارکنان

88973901 

 2298داخلی 
 تنیس روی میز، یوگا 250

 طبقه زیر همکف–دانشکده داروسازی  یقل یارسالن ورزشی شهید ی 21
66959090 

 2199داخلی 
 تیراندازی، شطرنج 250

 سالن ورزشی امام علی )ع( 22
ده انقالب، بعد از پیچ شمیران دانشک خیابان

 توانبخشی
77636041 150 

، یروبیک، اتنیس روی میز

 یساز بدن
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 1391سال اسامی و مشخصات فضاها و اماکن ورزشی فعال دانشگاه در -8-9ادامه جدول 

 تلفن نشانی نام واحد ردیف
 مساحت

 )متر مربع(
 های فعالیت رشته

 زمین ورزشی خوابگاه امیرکبیر 23
دختران دانشگاه جتمع کوی ، میشمال رآبادیامانتهای 

 علوم پزشکی تهران
 375 

دمینتون، ، بسکتبال، بوالیبال

 ورزش صبحگاهی

 75-187 66965500 وچه برهانی، کمیدان انقالب، ابتدای کارگر شمالی زمین ورزشی خوابگاه انقالب 24
نیس ، تیساز ، بدنوتبال، فوالیبال

 روی میز

25 
جاده تندرستی مجتمع کوی دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

جتمع دانشگاه علوم پزشکی ، میشمال رآبادیامانتهای 

 تهران
 مادگی جسمانی، آیساز بدن 300 

 182-200 33111568 زار الله زار نو، جنب بانک تجارت خوابگاه الله خیابان سالن ورزشی و زمین روباز خوابگاه الله زار 26
نیس ، تیساز ، بدنالیبال، وفوتبال

 روی میز

 ی و زمین روباز خوابگاه شریعتیسالن ورزش 27
بزرگراه جالل آل احمد جنب بیمارستان شریعتی 

 خوابگاه شریعتی
88003541 180-200 

نیس ، تیساز ، بدنالیبال، وفوتبال

 روی میز، بسکتبال

 128-400 88963211 کوچه شاهد– قدس خیابانانقالب،  خیابان سالن ورزشی خوابگاه شیالت 28
یز، نیس روی م، تیساز بدن

 فوتبال دستی

 پیست دوچرخه سواری خوابگاه خواهران 29
جتمع دانشگاه علوم پزشکی ، میشمال رآبادیامانتهای 

 تهران
 دوچرخه سواری 400 -

 30-800 44501503 هرک دانشگاه، شجاده مخصوص کرج 10کیلومتر  سالن ورزشی خوابگاه متأهلین 30
نیس روی ، تیساز ، بدنالیبال، و

 میز، بسکتبال

 خواهران(ها ) خوابگاهجاده تندرستی  31
جتمع کوی دختران دانشگاه ، میشمال رآبادیامانتهای 

 علوم پزشکی تهران
 یساز بدن 100 -

 750 - االنبیا ولیعصر روبه روی بیمارستان خاتم خیابان سالن ورزشی دانشکده پرستاری 32
نیس روی میز، ، تفوتبال، والیبال

 بسکتبال

 فوتبال 7000 82945590 بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشکی تهران ید همتزمین چمن شه 33

 الیبال، بسکتبال، وفوتسال 1000 82945590 بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشکی تهران سالن ورزشی چند منظوره شهید منظوره شهید همت 34

 تیراندازی 112 82945590 شکی تهرانبزرگراه همت دانشگاه علوم پز سالن تیراندازی مجموعه ورزشی شهید همت 35

 تنیس روی میز 96 82945590 بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشکی تهران سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی شهید همت 36

 یساز بدن 200 82945590 بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشکی تهران ی مجموعه ورزشی شهید همتساز بدنسالن  37

 ع() خوابگاه امام علیی ساز بدنسالن  38
فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل کاشانی نرسیده به میدان 

 شانزدهم خیاباننور 
 یساز بدن 250 44098554

 ی خوابگاه ابن سیناساز بدنسالن  39
 خیابانامیرکبیر  خیابانابتدای بزرگراه جالل آل احمد 

 هالل
 یساز بدن 220 44264111

 - 200 22221291 شاه نظری کوی نظام خیابانمیرداماد م مادر  بخشیسالن ورزشی دانشکده توان 40

 ی، اسکیتساز بدن 200-200 22594440 راستوان خیابانپاسداران میدان احتشامیه  س(ا )ی و اسکیت خوابگاه الزهرساز بدنسالن  41

 ی، رزمیساز بدن 130 77649390 امل خیابانشریعتی نرسیده به طالقانی  ی خوابگاه املساز بدنسالن  42

 دو و میدانی 1800 - بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشکی تهران پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی شهید همت 43
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:وبروندانشگاهمسابقاتورزشيدرون

مسابقات مختلف درون و برون دانشگاهی  هیأت علمی و کارکنان در یمدیریت تربیت بدنی، نمایندگان دانشگاه اعم از دانشجویان، اعضاهماهنگی با از طریق 

 بوده است. 8-17تا   8-10به شرح جداول  1391های آموزشی طی سال  نتایج مسابقات برگزار شده کشوری و دانشگاهی و همچنین کالس کنند.شرکت می
 

 1391عملکرد نمایندگان دانشگاه در مسابقات کشوری سال -8-10جدول 

 عنوان مسابقات
 عملکرد دگانتعداد شرکت کنن

 های شده (ها و مدال کسب)تعداد و نوع کاپ 
 مقام کسب شده

 زن مرد

 مقام چهارم تیمی - 5 0 اعزام تیم شطرنج دانشجویان به مسابقات قهرمان کشوری

 

 1391سال های علوم پزشکی سراسر کشور )پسران( طی عملکرد نمایندگان دانشگاه در دهمین المپیاد ورزشی دانشگاه-8-11جدول 

 ردیف
 های ورزشیرشته

 )دهمین المپیاد ورزشی(
 کنندگان تعداد شرکت

 ها وعملکرد )تعداد و نوع کاپ

 های کسب شده(مدال
 مقام کسب شده

 مقام چهارم تیمی - 12 بسکتبال 1

 مقام اول تیمی - 12 والیبال 2

 مقام سوم تیمی - 10 فوتبال 3

 سوم تیمی (امتیاز 14برنز ) 1نقره،  2 7 کشتی 4

 پنجم و ششم انفرادی امتیاز 4 5 بدمینتون 5

 دوم تیمی برنز1نقره،  1 4 تنیس روی میز 6

 اول تیمی امتیاز( 24نقره ) 2طال،  2 5 شطرنج 7

 اول تیمی برنز 3نقره،  6 7 شنا 8

 مقام دوم امتیاز( 13برنز ) 2طال،  1 6 کاراته 9

 رم تیمیچها برنز 3-نقره 1 10 دو و میدانی 10

 مقام ششم امتیاز 4 6 تیراندازی 11

 تیم 45مقام اول از  امتیاز 186 84 مجموع عملکرد دانشجویان

 

 1391ای دانشجویان دختر دانشگاه طی سال اد ورزشی بین دانشکدهپیآمار شرکت کنندگان در دومین الم-8-12جدول 

 کنندگان تعداد شرکت های ورزشیرشته ردیف
 60 دو و میدانی 1
 35 بدمینتون 2
 70 بسکتبال 3
 60 تنیس روی میز 4
 65 تیراندازی 5
 45 شطرنج 6
 85 شنا 7
 70 والیبال 8
 10 کاراته 9

 60 فوتسال 11
 نفر 560 مجموع
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 1391های منتخب کارکنان دانشگاه به مسابقات برون دانشگاهی طی سال عملکرد اعزام تیم-8-13جدول 

 عنوان مسابقات ردیف
 ها وعملکرد )تعداد و نوع کاپ کنندگان تعداد شرکت

 های کسب شده(مدال
 مقام کسب شده

 زن مرد
 مقام دوم در بخش خواهران و برادران مدال نقره 2 10 12 والیبال 1
 صعود تا مرحله یک هشتم - 0 14 فوتسال 2



 1391کنندگان در مسابقات درون دانشگاهی طی سال  آمار شرکت-8-14جدول 

 های ورزشیرشته ردیف
 کنندگان تعداد شرکت

 زن مرد

 120 168 رشته والیبال-مسابقات جام رمضان 1
 50 200 مسابقات ایثارگران 2
 50 120 رشته تیراندازی-سومین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 3
 65 80 رشته دارت-شگاهسومین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دان 4
 60 120 رشته والیبال-سومین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 5
 17 45 رشته شطرنج-سومین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 6
 34 65 رشته تنیس روی میز-سومین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 7
 45 70 رشته شنا-سومین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 8
 - 25 رشته کشتی-سومین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 9

 - 1180 رشته فوتسال-سومین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 10
 - 70 رشته فوتبال دستی-سومین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 11
 115 160 رشته طناب کشی-سومین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 13
 65 - رشته آمادگی جسمانی-سومین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 16

 

 1391ای ورزشی برگزار شده در سال ه کالس-8-15جدول 

 تعداد نفرات عنوان کالس
 157 اسکواش )مربیگری عمومی(

 24 اسکواش )مربیگری سطح یک ملی(
 نفر 83 کالس مربیگری برایتونیک

 

 1391طی سال  ها هیأت علمی و خانواده آن یهای کوهنوردی برگزار شده ویژه کارکنان، اعضابرنامه-8-16جدول 

 تعداد نفرات امهعنوان برن
 190 غار یخمراد(-کوه گشت )جاده چالوس

 198 آبشار سنگان-کوه گشت جاده امامزاده داود
 98 دشت شقایق-گل گشت آبگرم رینه

 59 منطقه حسن دره-برنامه آموزشی گروه کوهنوردی ارتفاعات شمال تهران
 57 قله الوند(-اختصاصی گروه کوهنوردی )همدان

 285 هملوندره -کوه گشت فشم
 770 گل گشت منطقه طالقان
 32 امامزاده و آبشار شکرآب(-کوه گشت ویژه پرسنل مرکز بهداشت جنوب )آهار

 42 مشکین شهر )قله سبالن(-اختصاصی کوهنوردی منطقه اردبیل
 450 جوستان-گل گشت منطقه طالقان

 2181 جمع کل
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 90-91اول و دوم تحصیلی های آموزشی برگزار شده در نیمسال کالس-8-17جدول 

 عنوان کالس
 دانشجویانتعداد 

 پسران دختران
 481 878 1واحد تربیت بدنی 
 481 1298 2واحد تربیت بدنی 

 9 24 دانشجویان دارای معافیت





مدیریتفرهنگيواموراجتماعي-ج(
باشد. های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و تفریحی دانشجویان و دانشگاهیان میالیتاجتماعی معاونت دانشجویی متولی برپایی و حمایت از فع امور مدیریت فرهنگی و

های دانشجویی در ارتباط ، تا برگزاری اردوهای دانشجویی و حمایت از نشریهمذهبیهای سیاسی و مراسم های مختلف از برپایی نشستاین مدیریت در عرصه

 :عبارتند ازین مدیریت های امستقیم با دانشجویان بوده است. اهم فعالیت
  

 ایجاد بستر مناسب در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی دانشجویان 

 های تخصصی دانشگاههای دانشجویان در ایفای نقش کارآمد در جامعه در کنار آموزشارتقای توانمندی 

 های اسالمیارزشهای دانشجویان در راستای کرامت انسانی و و نگرش ارتقای آگاهی 

 هاارتقای طراوت روحی و فکری دانشجویان و تقویت انگیزه و پویایی در فعالیت 



 

 1391سال  طیهای منتشر شده دانشجویی توسط مدیریت فرهنگی و اجتماعی نامهتعداد نشریات و ویژه-8-17جدول 

 نامه تعداد ویژه تعداد پوستر تعداد نشریه

 علمی فرهنگی
4000 4 

65 46 

 

 

 1391سال  طیبرگزار شده توسط مدیرتی فرهنگی و اجتماعی مذهبی -زیارتی، سیاحتی و بازدید از اماکن فرهنگیاردوهای -8-18جدول 

 مدت زمان اردو)بر حسب روز( نام اردو ردیف
 تعداد شرکت کنندگان در اردو

 زن مرد
 858 1629 یک روزه تا چند روزه اردوهای زیارتی 1
 522 1179 یک روزه تا چند روزه سیاحتی اردوهای 2
 978 1250 یک روزه بازدید از اماکن فرهنگی و مذهبی 3

 

 

 1391سال  طیتعداد مسابقات فرهنگی برگزار شده دانشجویی توسط مدیریت فرهنگی و اجتماعی -8-19جدول 

 تعداد شرکت کنندگان تعداد مسابقات
 نفر 3000 15
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:مدیریتاموردانشجویي-د(
های مرتبط با این  عملکرد حوزه .پذیرد نظارت بر موارد مربوط به آن در حوزه مدیریت امور دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی صورت می تدارک غذا و

 به شرح ذیل بوده است: 1391مدیریت در سال 

:ادارهتغذیه

 تهیه و میان دانشجویان در این سالپرس غذا  2483715یکه تعداد طور  به داشته است، 1391سال ای در  اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت بسیار گسترده 

 :بوده است  8-20های غذاخوری دانشجویی به شرح جدول  اطالعات مربوط به فضای پخت و سالن .است نمودهتوزیع 
 

 1391سال  طیدانشگاه  های دانشجویان اطالعات غذاخوری-8-20جدول 

 تعداد صندلی تعداد میز مساحت )مترمربع( ذاخوریغنام  ردیف
 720 136 1075 غذاخوری دانشکده پزشکی 1
 640 160 870 پردیس همتپزشکی غذاخوری دانشکده  2
 461 90 605 غذاخوری دانشکده توانبخشی همت 3
 420 105 470 غذاخوری دانشکده پرستاری 4
 170 48 384 غذاخوری دانشکده دندانپزشکی 5
 216 52 254 غذاخوری دانشکده مدیریت 6
 - - 1050 شپزخانه )پورسینا(آ 7
 - - 442 آشپزخانه )همت( 8
 - - 260 آشپزخانه دانشکده توانبخشی 9

 - - 63/0 ذاخوریغسرانه فضای 
 

 1391سال  طیهای دانشجویی  تعداد پرس غذای توزیع شده در غذاخوری-8-21جدول 

 درصد تعداد )پرس( وعده غذایی توزیع شده ردیف
45/24 607359 صبحانه 1  

22/42 1048723 نهار 2  

32/33 827633 شام 3  

 00/100 2483715 جمع کل
 

 است:  ذیل بودهبه شرح  1391تغذیه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران متنوع ترین برنامه غذایی در نوع خود می باشد. تنوع برنامه غذایی سال 
 تنوع غذایی در برنامه غذایی ماهانه تعداد غذاهای ارائه شده تعداد پیش غذاها و دسرهای ارائه شده در برنامه غذایی ماهانه

نوع  12ارائه بیش از 
دسر در وعده غذایی 

 وشام نهار

 نوع پیش غذا 6ارائه بیش از 
 وشام نهاردر وعده غذایی 

نوع غذا  40ارائه 
 در وعده شام

 نهارغذا در وعده  نوع 20ارائه 

رعایت تنوع غذایی در تدوین برنامه غذایی ماهانه 
ای و  دانشجویان در راستای تأمین نیازهای تغذیه

 دانشجویانافزایش میزان رضایتمندی 

مندی  در نهایت افزایش میزان رضایتدر برنامه غذایی دانشجویان به منظور افزایش حق انتخاب غذا و " 2 "ارائه شام
 .به دانشجویان ارائه شده است " 2 "نوع غذا به عنوان شام 25حدود  ،91که در این راستا در طول سال  ندانشجویا

 تنوع غذایی



تهیه  ذیلدو شماره از فصلنامه نان و سخن با محوریت مسائل تغذیه و در جهت اهداف معاونت دنشجویی به شرح  برای اولین بار 1391در سال  :نشریهنانوسخن

:گردید

 1391سال  نامه نان و سخن طی و مقاالت منتشر شده در فصل تیراژ-8-22جدول 

 کارهای پژوهشی
 91انجام شده در سال 

 تیراژ
 تعداد مقاالت علمی ارائه شده

 در شماره دوم

 تعداد مقاالت علمی ارائه شده
 در شماره اول

 های تعداد فصلنامه
 منتشر شده

 کارهای پژوهشی
 91انجام شده در سال 

 انتشار فصلنامه نان و سخن شماره 2 16 19 2000 انتشار فصلنامه نان و سخن
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گروه و غذاهای سنتی و محلی  5پخت در محل شامل  بخش در دو مورد استقبال پر شور دانشجویان قرار گرفت کهجشنواره غذا  1391در سال :جشنوارهغذا

شد. برگزار کننده گروه شرکت 60شامل 

به شرح ذیل بوده است: اداره تغذیههای عمرانی برگزار شده در  اهم طرح:شدهمجاانهايعمرانيطرح

 ی آشپزخانه و غذاخوری توان بخشیبهساز -1

 بازسازی سیستم فاضالب -2

 تخلیه فاضالب انسانی منهول های خوابگاهی -3

 های آشپزخانه تخلیه منهول -4

 متر100خارجی به طول  های محیطی داخلی و تخلیه منهول -5

 فاضالب  ات متعدد تخلیه آب واجرای عملی -6

 اجرای عملیات متعدد فنر زنی -7

 کشی لجن و ژشاراجرای عملیات  -8

 ،جدیدنصب درب ورودی ، ساخت ظرف شور خانه جدید، شپزخانه فعلیآرفع معایب ، تخریب فضاهای غیر فنی] :اصالح سیستم شستشو افزایش فضا در سلف و آشپزخانه، -9

 [وگسترش محل پذیرایی دانشجویان پسر های جدید نصب پنجره ،ک کاریسرامی ،سنگ کاری ،دیوارکشی،گچکاری

 [اصالح سیستم روشنایی، نقاشی دیوارها، سنگ کاری و کاشی کاری،کف سازی]اصالح لوله کشی گاز، بهسازی غذاخوری دانشکده پزشکی: -10

استاندارد  حد بهچهل سانتیمتر و رسیدن ارتفاع مفید  شپزخانه به میزان یک متر وآافزایش ارتفاع  ،تخریب دیوارهای غیر فنی و دو برابر شدن فضای مفید آشپزخانه] بهسازی آشپزخانه همت: -11

 [کانال در خارج آشپزخانه تم گرمایش و سرمایش ساختمان از کف آشپزخانه به داخلسسی های آب و کشی ساختمان و انتقال لوله اصالح سیستم لوله، چهارمترودهسانتيمتر



دانشجویي:هايوام-(ه

ادارهرفاه(:(هايدانشجویياعطايوام

تعداد دانشجویان  8-23در جدول  دانشجویان دانشگاه اعطاء شده است.ریال به  59،979،172،650با اعتبار وام مختلف  18690در مجموع  1391طی سال 

 باشد: ها بر حسب نوع وام و مبلغ اعطایی مشخص می کننده از وام استفاده

 

 1391سال  طیهای پرداخت شده به دانشجویان دانشگاه  میزان وام-8-23جدول 

 نوع وام تعداد درصد مبلغ به ریال متوسط مبلغ وام )ریال(

 تحصیلی 16162 47/86 33،505،919،600 2،073،130

 مسکن 184 98/0 392،562،250 2،133،491

 شهریه شبانه و روزانه 41 22/0 732،500،000 17،865،854

 ضروری 1261 75/6 4،590،800،000 3،640،603

 عادی 31 17/0 620،000،000 20،000،000

 تکمیلی 220 18/1 11،000،000،000 50،000،000 ودیعه مسکن

 نخبگان 8 04/0 1،810،000،000 226،250،000

 وام بیمه 342 83/1 222،892،800 651،734

 کار دانشجویی 178 95/0 1،171،498،000 6،581،450

 بنیاد علوی 147 79/0 844،000،000 5،741،497

 کمک خاص بالعوض 8 04/0 24،000،000 3،000،000

 الملل شهریه پردیس بین 108 58/0 5،065،000،000 46،898،149

 جمع 18690 00/100 59،979،172،650 3،209،159
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 1391سال  های صندوق رفاه دانشجویان طی عالمو اخذ است التحصیالن فارغصدور فرم میزان بدهی -8-24جدول 

 نوع اقدام )نفر( تعداد
 صدور فرم میزان بدهی 5500
 استعالم صندوق رفاه دانشجویان 4200
 جمع کل 9700



:بيمهدانشجویي
 672/534/ 000نفر از دانشجویان مبلغ 710د و به نا هبیمه حوادث قرار گرفت دانشگاه تحت پوشش رایگان نفر از دانشجویان و دستیاران تخصصی 18660 ،1391در سال 

 بال عوض جهت صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی تعلق گرفت.  ریال کمک
 

 1391سال  طی دانشجویان بیمه شده-8-25جدول 

 نوع بیمه تعداد تحت پوشش )نفر( مبلغ هزینه )ریال(
 بیمه حوادث 18660 130،620،000
 درمانی سهم دانشگاهبیمه خدمات  710 534،672،000
 مجموع 19370 665،292،000



هايدانشجویي:هايخوابگاهکتابخانه-و(
های  مشتمل بر آخرین مراجع رشته جلد کتاب فارسی و التین 44400تعداد  ،های دانشجویی دانشگاه در خوابگاه کتابخانه موجود 10در مجموعه  1391سال  طی 

  .اند مراجعه داشته های خوابگاهی به کتابخانه نفر 325 هر روز میانگین در طور  بهاند و  های خوابگاهی بوده عضو کتابخانه دانشجو 1100اند.  داشتهعلوم پزشکی 
 

 1391سال  طی های دانشجویی های موجود در خوابگاه امکانات و عملکرد کتابخانه-8-26جدول 

 تعداد
 پرسنل

 میانگین
 مراجعه
 در روز

 میانگین
 منابع امانتی

 در روز() 

 تعداد
 اعضا

 تعداد
 میز مطالعه

 تعداد
 صندلی
 مطالعه

 تعداد
 ها کتاب

 متراژ مخزن
 )متر مربع(

 متراژ
 )متر مربع(

 ردیف نام کتابخانه

 1 پسران کوی 450 71 9700 120 60 240 40 75 2

 2 دختران کوی 460 27 8700 80 40 220 30 65 2

 3 )س(حضرت زهرا  347 70 3500 101 70 320 25 45 2

 4 امام حسن )ع( 540 80 5700 70 35 120 25 46 2

 5 متأهلین گل بوستان 70 100 4900 40 20 50 11 30 2

 6 انقالب بوستان 33 18 1900 16 8 40 10 20 1

 7 قدس بوستان 25 42 4100 24 12 55 12 20 2

 8 سمیه 100 30 2500 70 35 20 10 8 1

 9 دمشق 80 20 2000 50 25 15 9 6 2

 10 ابن سینا 90 15 1400 44 28 20 8 10 1

 کل جمع 2195 473 44400 615 333 1100 180 325 17
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:ویيصدورکارتهوشمنددانشج
 .گیری دانشجویان این دانشگاه را از خدمات تغذیه، ورود و خروج خوابگاه و اماکن ورزشی فراهم کرده است کارت دانشجویی هوشمند در حال حاضر امکان بهره

همکاری و تعاون سایر واحدهای  ،آنرا دارد که تحقق  موارد مشابه انتشارات و ،ها، پارکینگ، حضور و غیاب ها، بوفه این کارت قابلیت استفاده جهت کتابخانه

 .طلبد میربط را  ذی
 1391طی سال  مدیریت امور دانشجویی -فعالیت واحد صدور کارت هوشمند دانشجویی-8-27جدول 

 مقطع
 تحصیلی

 کارشناسی 
 پیوسته

 کارشناسی
 ناپیوسته 

 کارشناسی
 MPH ارشد 

 دکترای 
 .Ph.D Ph.D عمومی

 By Research 
 دستیار

 تخصصی
 ردستیا

 تخصصی فوق
 مجموع

 5089 28 611 64 513 1214 73 1031 364 1191 تعداد
 

 :واحدایابوذهابدانشجویي

 ،دانشجویی های برقراری و نظارت بر سرویس ،ریزی برنامه باشد که در امر های فعال مدیریت امور دانشجویی می واحد ایاب و ذهاب دانشجویی یکی از واحد

 :عبارتند از 1391در سال  های این واحد اهم فعالیت ،باشد ذهاب فعال می ایاب و اهی در امورهمچنین ایجاد امکانات رف
 

و  ها ها به دانشکده در هر دو پردیس )پردیس پور سینا و پردیس همت( از خوابگاه ،بوس و سواری ون مینی ،راه اتوبوس نیم 350برقراری روزانه حدود  -1

 نمایند منتقل مینفر از دانشجویان را  000/10 های متعدد که روزانه حدود بیمارستان

  های دانشجویی در پردیس پور سینا ایجاد محلی مناسب و امن برای ایستگاه سرویس -2

 های کوی ایستگاه مسقف در مجتمع خوابگاه محل 3احداث  -3

 های کوی در مجتمع خوابگاه روان الکترونیکی LEDتهیه و نصب تابلوی  -4

 های دانشجویی در پردیس همت جهت اختصاص محلی مناسب برای ایستگاه سرویس های الزم پیگیری و هماهنگی -5
 

 

 ها ها و بیمارستان ها به دانشکده از خوابگاه های روزانه[ ]تعداد سرویس ها برنامه رفت و برگشت سرویس-8-28جدول 

 نام خوابگاه ردیف

 پردیس همت پردیس پور سینا

وی
 ک

مع
جت

م
 

ظیه
حاف

 

شق
دم

 

16 
ذر

آ
 

س
قد

 

مت
ین

أهل
 

ی 
 عل

مام
ا

«ع»
 

ن 
حس

ام 
ام

«ع»
 

ینا
 س

بن
ا

 

ان
ست

الر
 

میه
س

هرا 
ت ز

ضر
ح

«
«س

 

رن
ست

ن
 

ید
نو

یق 
شقا

 

مل
آ

ری 
طه

م
 

عی
سا

 

1 
پردیس 
 پورسینا

40 8 11 - - 6 4 3 - 1 2 - - - - - 2 - 

 4 3 4 - 4 4 5 4 - - 6 6 - 2 3 7 - 30 پردیس همت 2

 2 2 6 - 2 2 6 - - 1 5 4 6 - - - - 15 ها بیمارستان 3

4 
دانشکده 
 توانبخشی

20 6 - 2 - - 8 7 - 4 - 6 6 - - - - - 

5 
دانشکده 
 پرستاری

15 - - - - - - - 7 - 2 5 4 - - - - - 

6 
دانشکده 
 مدیریت

- - - - 2 - - - 5 4 2 5 - 2 6 - - - 

7 
 دانشکده
 بهداشت

- - - - - - - - - 2 - - 1 - - - - - 

 6 7 10 6 8 17 27 10 11 13 21 22 12 4 5 18 14 120 ها جمع تعداد سرویس

 158 173 جمع کل
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:آورياطالعاتمعاونتدانشجویيواحدفن

در بخش خوابگاهی جهت رفاه  .شود در دو بخش اداری و خوابگاهی ارائه می معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران آوری اطالعات واحد فن خدمات

، فراهم ساعته 24به صورت های خوابگاه  تک اتاق امکان اتصال به اینترنت پرسرعت را در تک ،به منابع علمی تر ع و راحتدانشجویان خوابگاهی و دسترسی سری

واحد  در بخش اداری .با امکان اتصال به شبکه اینترنت تدارک دیده شده است سایت مجهز به کامپیوترهای مذکور یک  در هرکدام از خوابگاه .نموده است

سیستم پرونده سالمت الکترونیک ، سیستم تردد خوابگاهی، سیستم اسکان خوابگاهی، سیستم اتوماسیون تغذیه خدمات دانشجویی از قبیل ،العاتآوری اط فن

دانشگاه ارائه  های تحت وب که از طریق جهت استفاده از سرویس موجود،ای مناسب و پایدار  بستر شبکه .شود می شبکه فرهنگی دانشجویان )فردا( ارائه، دانشجویان

و موارد مشابه نیز به کار  سیستم آموزش ضمن خدمت کارکنانسیستم سما، ، سیستم صندوق رفاه دانشجویی، سیستم حسابداری، اتوماسیون اداری مانندشود  می

ذ کاربران غیر مجاز برای همه کاربران اینترنت در های مختلف و امنیت شبکه و جلوگیری از نفو در راستای ارائه خدمات بهینه و کنترل ترافیک شبکه در زمان .رود می

 .شبکه اعم از کارمندان و دانشجویان خوابگاهی حساب کاربری تعریف شده است
 1391های معاونت دانشجویی طی سال  ای ساختمان مشخصات شبکه-8-29جدول 

 (NODE)شبکه  تصاالتتعداد ا کامپیوتر تعداد معاونت دانشجوییدانشگاه در شبکه  های تحت پوشش ساختمان

 1423 18 خوابگاه دانشجویی )مرد(
 1582 19 خوابگاه دانشجویی )زن(

 90 1 معاونت دانشجویی یک ساختمان شماره
 90 1 معاونت دانشجویی دوساختمان شماره  

 70 1 ساختمان اداری کوی
 3255 40 مجموع



:نشجویانمرکزبهداشتودرماندا
عنوان زمینه ساز آرامش روانی و اجتماعی نقش  هسالمت جسمی و ب آوردن تواند در پویا ساختن جامعه دانشگاهی و فراهم ای است که می درمان دو مقوله بهداشت و

دار این  معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه عهده هقابل توجهی ایفا کند. برای دستیابی به این مهم، مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران به عنوان زیر مجموعه حوز

 .شده استرسالت بزرگ 

 :واحددرمان

منظور بازگردان سالمت پیشین و از بین بردن عوامل مؤثر بر کاهش  شود که در شرایط پس از ابتالى به بیمارى جسمانى یا روانى، به اقداماتى اطالق مى هدرمان به کلی

سعی دارد تا در  ذیللذا واحد درمان مرکز بهداشت و درمان دانشجویان با اقدامات  گیرد. وردن امکانات افزایش طول عمر انسان انجام مىمتوسط عمر بشر، با فراهم آ

 دهد.  جهت بیماریابی و کشف نیازهای درمانی دانشجویان گام مؤثری برداشته تا تسهیالت درمانی ضروری را در اختیار آنان قرار 
 

تحصیلی جدید  برگزاری طرح سنجش سالمت و معاینات پزشکی برای کلیه دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی در شروع سال:دانشجویان غربالگری پزشکی -1

مهر ماه تا  23روز  های ویژه، امکانات درمانی مناسب تا مرحله بهبودی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. این طرح از باشد که با شناسایی دانشجویان نیازمند به مراقبت می

شرکت کردند. آندانشجوی در  2300در مرکز بهداشت و درمان انجام و  1391دی ماه سال  6

 1دندانپزشکیو  [غیرهآزمایشگاه، رادیولوژی، بستری و]ها  مراکز بیمارستان، تخصصی و فوق تخصصی نامه برای دریافت خدمات ارائه معرفی -2

ت أمحترم هی یبا شرکت اعضاکه  استتحصیلی  تأیید یا رد صالحیت غیبت دانشجویان جهت حذف واحد یا ترمسیون وظیفه این کمی: اجرای کمیسیون پزشکی -3

 شود. دانشجویان رسیدگی می پزشکیگردد و به مدارک  علمی تشکیل می

و  علوم پزشکی تهران و درمانگاه پردیس همت مجهز به دو درمانگاه کوی مرکز بهداشت و درمان دانشجویان: انیهای مرکز بهداشت و درمان دانشجو درمانگاه -4

 .باشد میمرکز طرف قرارداد کلینیک دندانپزشکی جهاد دانشگاهی 

                                                                                 
 .گردد اد یا واحد دندانپزشکی مستقر در درمانگاه پردیس همت صادر میکز طرف قرارداها برای مر نامه شوند. این معرفی مند می نامه برای انجام خدمات دندانپزشکی از تخفیف بهره دانشجویان با دریافت معرفی -1
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خدمات پزشکی ی مانند و خدمات باشد های کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر می این مرکز در مجتمع خوابگاه :درمانگاهکويعلومپزشكيتهران

را ارائه  حضور بر بالین بیمار در صورت لزوم، انجام واکسیناسیون، ارائه اولین دوز دارو، اعزام به بیمارستان در صورت لزوم، تراپی سرم تزریقات، پانسمان و، سرپایی

 دهد. می

ارائه مانند . در واحد پزشکی خدماتی باشد یواحد پزشکی و دندانپزشکی مدو درمانگاه شامل این  :همتديشهسیدرمانگاهمرکزبهداشتودرمانپرد

پانسمان،  قات،ی)تزر یپزشک یها تیانجام فور، یو مشاوره پزشک یعموم تیزیو، یکینیپاراکل یها روش یریکارگه و ب یدرمان ،یصیتشخ یها تیفعال

و در واحد  صورت رایگان هب به کارکنان دانشگاه یارائه خدمات پزشک، هیاول یها جعبه کمک زیتجه، تیهپات هیبر عل یساز منیا، غیره( و یوگرافیالکتروکارد

 عاتیدرمان ضا نیدندان و همچن یجراح، شهیمعالجات مربوط به ر ،یدگیپوس میترم، یگرافویراد رینظ یکینیپاراکل یها استفاده از روشدندانپزشکی خدماتی از قبیل 

 شود. ائه میار دانشگاه علوم پزشکی تهران با نازلترین قیمتو دانشجویان به کارکنان ، ها دندان یانتها

این کلینیک که از کادری از خدمات با تخفیف بهداشت و درمان دانشجویان نامه از مرکز  با دریافت معرفی دانشجویان:کلينيكدندانپزشكيجهاددانشگاهي

کنند. هستند استفاده میمند  بهرهمتخصص 

 هايواحدبهداشت:اهمفعاليت

 بهداشت محیط، مواد خوراکی و مصرفی -1

 های دانشجویی ریزی و نظارت بر بهداشت خوابگاه امهبرن 

 برداری وانجام آزمایش ازموادخوراکی، مصرفی وآب شرب نمونه 

 انجام طرح رابطین بهداشت با مشارکت دانشجویان فعال 

 ها دانشجویی ریزی و نظارت بر بهداشت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی خوابگاه برنامه 

 ها مبارزه با بیمار -2

 هایی که برنامه کشوری دارند کنی بیماری ریشه  رای برنامهاج

 انجام واکسیناسیون 

 ثبت حوادث شغلی دانشجویان 

 ارتقا سطح آموزش بهداشت دانشجویان 

 تهیه پمفلت و پوسترهای آموزشی بهداشتی 



ای است اقدام به  ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی و مشاوره راستای دستیابی به اهداف خود که همانا بهداشت و درمان دانشجویان در مرکز:طرحرابطبهداشتي

بهداشت و درمان با دانشجویان  تشکیل شورای بهداشتی با حضور دانشجویان داوطلب تحت عنوان رابط بهداشت نموده است. رابطین بهداشت پل ارتباطی مرکز

را آموزش داده و در نهایت سطح بهداشت  ها آن ثیرگذار بر سالمتیأبا آنان نکات بهداشتی ت باشند که با برقراری ارتباط نزدیک و چهره به چهره ساکن خوابگاه می

اند.  و گزارش نموده خود را آغاز بازدیدهای بهداشتی 1391ماه سال  بخشند. رابطین از دی عمومی و محیطی را ارتقاء می ،دانشجویان اعم از فردی
 

 نموده است که عبارتند از: 1391هشی در سال ژو دو طرح پ مرکز بهداشت اقدام به اجرای

  سنجش تیتر آنتی بادی هپاتیتA در بین دانشجویان جدیدالورود 

 به منظورسطح سالمت دانشجویان دختر مبتال به آنمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق آموزش تغذیه صحیح و تجویز مکمل های آهن  یارتقا 

 فقر آهن در بین دانشجویان دختر ورودی جدید بررسی میزان شیوع کمبود آهن وآنمی .1

 IDAبررسی میزان اثربخشی قرص های آهن در درمان  .2

 بررسی میزان تاثیر آموزش و مصرف قرص های آهن بر شاخص های آزمایشگاهی کم خونی .3
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 1391سال طی های مرکز بهداشت و درمان  گزارش اهم فعالیت-8-30جدول 

 تعداد فعالیت ردیف

 3700 بیمارانی که از خدمات در مانگاه کوی استفاده نمودندتعداد مورد  1

 2000 تعداد مورد بیمارانی که از خدمات در مانگاه پردیس همت استفاده نمودند 2

 10000 تعداد موارد ارجاعی به بیمارستانها، مراکزدرمانی، تشخیصی و.... 3

 4300 تعداد موارد ارجاعی به مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد 4

 280 تعداد موارد ارجاعی به مرکز دندانپزشکی کارکنان 5

 2300 تعداد دانشجویانی که در طرح سنجش سالمت شرکت نمودند 6

 500 تعداد نفر واکسیناسیون 7

 340 تعداد بازدید بهداشتی از اماکن دانشجویی 8

 102 (91تعداد گزارش های رابطین بهداشتی )برای سه ماه آخر سال  9

 2 تعداد طرح پژوهشی )در حال اجرا و خاتمه یافته( 10

 869 تعداد پرونده های مطرح شده در کمیسیون پزشکی دانشجویان 11

 

مرکزمشاورهوراهنمایيدانشجویان
 ،حل مسائل و مشکالت گوناگون های متنوعی را جهت پیشگیری از بروز آسیب های روانشناختی و یاری دانشجویان در مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان فعالیت

حجم گسترده مطالب درسی  ،دوری از خانواده ،تصمیم گیری های مناسب و داشتن زندگی آرام و سازنده و سازگار شدن با تغییر شر ایط زندگی ناشی از تغییر محل

کنند تا خود بتوانند به بهترین راه حل دست یابند. در مرکز مشاوره و غیره انجام می دهد. در این مرکز مشاورین با پای بندی به اصل رازداری به مراجعین کمک می 

آموزشی پذیرایی دانشجویان در جهت حل مشکالت و ایجاد  مددکاران اجتماعی و کارشناس ،مشاورین ،متخصصین اعصاب و روان ،دانشجویی روانشناسان بالینی

  ها می باشند. زمینه های مناسب برای رشد فردی و اجتماعی آن

:واحدآموزشهاياهمفعاليت

  کارگاه آموزشی برای اساتید مشاور دانشکده های پزشکی و پرستاری 12برگزاری 

  کارگاه دو روزه آموزش های پیش از ازدواج برای دانشجویان 2برگزاری 

  کارگاه مهارت های زندگی برای دانشجویان 4برگزاری 

 ساعت آموزش 476جمعاً  1391واحد درسی در سال  2 یعهای زندگی به عنوان توز های مهارت برگزاری کالس 

  بین دانشجویان زیعنسخه از هر کدام و تو 3000بروشور آموزشی و چاپ  2تهیه 

  جلد کتاب به دانشجویان جهت مطالعه و درمان 450معرفی حدود 

:واحددرمانهاياهمفعاليت

  روانسنجی و خدمات مددکاری ،مشاوره ،روان درمانی ،درمانی شامل روانپزشکی جلسه 3092پذیرش دانشجویان در مرکز مشاوره )ستاد( و تشکیل 

  روانسنجی و خدمات  ،مشاوره ،روان درمانی ،جلسه درمانی شامل روانپزشکی 857پذیرش دانشجویان در مرکز مشاوره )پردیس همت( و تشکیل

 مددکاری

  روانسنجی و خدمات  ،مشاوره ،روان درمانی ،جلسه درمانی شامل روانپزشکی 1275پذیرش دانشجویان در مرکز مشاوره )کوی دانشگاه( و تشکیل

 مددکاری

  مورد 150مشاوره تلفنی 

:واحدپژوهشهاياهمفعاليت

 انجام طرح غربالگری ساالنه در بدو ورود دانشجویان 

  تست  1950انجامGHQ [ها و پیگیری بعدی لزوم تحت درمان قرار دادن آننفر از دانشجویان برای مصاحبه و در صورت  377ها و دعوت  بررسی تست] 
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:واحدمددکاريهاياهمفعاليت

  پذیر  ها توسط واحد مددکاری و دعوت از دانشجویان آسیب عدد در طرح غربالگری دانشجویان ورودی جدید و بررسی آن 1950انجام فرم مددکاری

 ی از آنانهای درمانی یا اقتصا و مشاوره با آنان در صورت لزوم حمایت

  هزارتومان کمک هزینه به آنان 50تا  30انه ینفر از دانشجویان که مشکل اقتصادی دارند و پرداخت ماه 100تحت پوشش قراردادن 

 اختصاص مبلغ یک میلیون تومان جهت خرید کتاب، لباس، دارو، و غیره برای دانشجویان نیازمند 

 انه از این افرادیمک های اقتصادی و تقدیر و تشکر سالهای خیریه برای دریافت ک جذب افراد خیر و سازمان 

 ها و ارائه خدمات به دانشجویان بیمارستان ،ها حضور مددکار در مواقع اورژانس در خوابگاه 
 

1391فعاليتشورايانضباطيدانشجویاندانشگاهطيسال
ذیل  به شرحاهم تخلفات مطرح شده در شورای انضباطی  .بوده استحکم  44توسط شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه  1391تعداد احکام صادره در سال 

 باشد: می
 نوع تخلف مصادیق

 عدم رعایت مقررات دانشگاه 
 آموزشی و اداری

 تقلب در امتحان یا تکالیف مربوط 

 اخالقی عدم رعایت پوشش اسالمی و استفاده از پوشش غیر منطبق با شئون دانشگاه یا آرایش مبتذل 
 

 1391اند طی سال  هایی که در شورای انضباطی مطرح و منجر به صدور حکم نگردیده یا احکام صادره تعلیق گردیده پرونده-8-31ل جدو

 ردیف موارد مطروحه تعداد

 1 تعداد احکامی که به حالت تعلیق در آمده است 5

 2 تعداد افراد تبرئه شده از اتهامات در شورای انضباطی 2

 3 های حل و فصل شده یا سازش طرفین شورای انضباطی هتعداد پروند 13
 

 1391های مطرح شده طی سال  جلسات شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه و تعداد پرونده تعداد-8-32جدول 

 جلسات بدوی جلسات تجدیدنظر

 تعداد جلسه های مطروحه تعداد پرونده جلسهتعداد  تعداد پرونده مطروحه

6 1 31 4 
 

 1391صالح از سوی شورای انضبطی دانشجویان دانشگاه طی سال  های مراجع ذی پاسخگویی به استعالم-8-33جدول 

 ردیف عنوان تعداد

 1 صالح داخل دانشگاه پاسخگویی به استعالم های مراجع ذی 3384

 2 صالح خارج دانشگاه پاسخگویی به استعالم های مراجع ذی 109
 

 1391شده از سوی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه طی سال  یان پذیرفتهاخذ تعهد از دانشجو-8-34جدول 

 ردیف مقطع تعداد

 1 کارشناسی ارشد 5

2 PH.D 2 

 3 تخصص 57
 4 فوق تخصص 1

 

 1391های انجام شده طی سال  تسویه حساب -8-35جدول 

 عنوان تعداد

 تعداد دانشجویان 800
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:واحدتحقيقوتوسعهمعاونتدانشجویي
ها و افزایش کیفیت امور جاری از اواخر سال ها و انجام بهینه فعالیتگذاری گیری و سیاست واحد تحقیق و توسعه معاونت دانشجویی فرهنگی با هدف ارتقای تصمیم

ارشناسی و پژوهشی در عرصه های الزم برای انجام کارهای کشروع به کار نموده است. دستور کار اصلی این واحد در طی این مدت ایجاد زیر ساخت 1389

های جدید و استفاده و هدایت تجارب کارشناسان در قالب اتاق فکر برای انجام بهینه امور گویی به نیازهای مدیران در خصوص انجام فعالیت اری و جوابذگ سیاست

 باشد. های این واحد به شرح ذیل می اهم فعالیت بوده است.

 

  های های انرژی در ساختمانجویی در مصرف حاملهایی در خصوص بهینه سازی و صرفهنامه و بخش تدوین آیینتشکیل جلسات اصالح الگوی مصرف و

 هااداری و خوابگاه

 های آموزشی افزایش مهارت و توانمند سازی پرسنل با تشکیل کالس 

 خدماتهای ارتقای کیفیت و بهبود های کاربردی در عرصهتالش در جهت نهادینه کردن انجام پژوهش 

 های اصلی معاونتجای گیری ارتقای کیفیت در میان ارزش 

 بازنگری و پیشنهاد به تغییر شیوه فرآیند خرید در حوزه معاونت 

 های حوزه معاونتهایی به منظور تدوین فرآیندهای مدیریتتهیه و توزیع فرم 

  واحدهای مختلف این معاونت 1390معاونت دانشجویی و برنامه عملیاتی سال  1389تدوین گزارش عملکرد سال 

 

 :های در دست انجام در راستای بهبود کیفیتفعالیتاهم 

 های راهبردی معاونتتدوین برنامه 

 طراحی و تدوین سامانه ارتباط با دانشجویان 

 طراحی و تدوین سامانه کنترل مدارک و سوابق 

 طراحی و تدوین سامانه کنترل خدمات 

 عطراحی و تدوین سامانه مدیریت مناب 

 طراحی و تدوین سامانه پایش و بهبود 

 طراحی و اجرای فرآیند بازنگری مدیریت 

 

 واحدروابطعموميمعاونتدانشجویيهايعاليتفاهم

  خبر در سایت معاونت دانشجویی دانشگاه  1000درج بیش از 

  خبر در وب سایت دانشگاه 1000درج بیش از 

 پایان شگاه با عنوان: راه بیچاپ کتاب آشنایی دانشجویان جدیدالورود با دان 

 ایمیل( 200)بیش از  دانشجویانهای دریافتی دانشجویان به مسئولین و تهیه پاسخ برای  انعکاس ایمیل 

 های معاونت دانشجویی تهیه گزارش فعالیت 

 های عملیاتی معاونت دانشجویی تهیه و جمع بندی برنامه 

  هبی و ارسال به دانشجویان و کارکنان عضو سایت معاونتهای ملی و مذ اسالید برای مناسبت 50طراحی بیش از 

  های ملی و مذهبی مناسبته ب غیرهاطالعیه، بنر، پوستر و 100طراحی و اجرای بیش از 


