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  هاي فرهنگيهاي فرهنگي  برنامهبرنامه
 

 

هماي فرهنگمی برامزار همرده      ها و سممننارها را در االمف فعالنم     مانند همایش هاي متعددي دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه فرهنگ، برنامه

 اس . شش همنته در حوزه فرهنگ در دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالن  دارند هه عبارتند از:

 ستاد صنان  از حقوق شهروندي -1

 همنته امر به معروف و نهی از منکر  -2

 همنته مبارزه با فساد مالی  -3

 ارآنی و عترت يها همنته فعالن  -4

 همنته توسعه و ترویج فرهنگ ااامه نماز -5

 شوراي فرهنگی دانشگاه. -6
 

هاي ذیل نقش اصلی در حموزه   هاي ستادي در ایجاد راهبردهاي فرهنگی و اادامات و برنامه ریزي و هدای  حوزه حوزه معاون  فرهنگی با برنامه

نهماد  ، هما  معاونم  ، ها دانشکده ،ها بنمارستان)هنگی اجرا شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران هاي فر برنامهدر این فصل فرهنگ دانشگاه را بر عهده دارد. 

بسنج اساتند و هارهنان( ویژه اسماتند، هارهنمان و    ،مرهز فرهنگی ارآن و عترت، هسته ازینش ،امور زنان ،امور ایثاراران ،نمایندای مقام معظم رهبري

  ارائه شده اس .دانشجویان 

 
 1393طی سال  هاي فرهنگی دانشگاه با توجه به نوع برنامه برنامه -9-1جدول 

 يها تعداد برنامه

 برازار شده 
 نام برنامه

 اي بر اساس مبانی علمی، ملی و دینی همکاري در استرش تعهد و رفتار حرفه 30

 ینیترویج و تقوی  فرهنگ ااامه نماز در مجموعه دانشگاه و تنظنم شعائر مبتنی بر معرف د 40

 اعتالء عمق بخشی و استرش معرف دینی بر پایه مکتف ارآن و اهل بن  )ع( 217

 اذاري مناسف هاي فرهنگی با هدف شناسایی نقاط اوت و ضعف موجود و سناس  انجام پژوهش 11

 توجه به هوی  ملی و حمن  دانشگاهی 56

 ارتقاء هنفی سالم  روانی، معنوي و اجتماعی دانشگاهنان 45

 حناي هوی  ایرانی اسالمیا 34

 براراري ارتباطات اجتماعی صحنح و سالم 119

 هاي فرهنگی ترویج پژوهش 1

 توسعه حوزه مطالعات و اطالعات عمومی )غنر درسی( 13

 هاي ادرت نرم انقالب اسالمی لفهؤساماندهی مقابله با جنگ نرم با تکنه بر م  3
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 1393ی سال هاي فرهنگی واحدها ط فعالن  -9-2جدول 

 ردیف عنوان فعالن  تعداد

 1 مراسم عزاداري ایام شهادت برنامه 19

 2 جشن و اعناد برازار شده برنامه 52

 3 (سناحتی، زیارتی، علمی -اردو )فرهنگی مرحله 35

 4 هاي ویژه ماه مبارک رمضان برنامه برنامه 17

 5 هاي ویژه ماه محرم برنامه برنامه 5

 6 رح حکم ، طرح طبنف دوار، مهر والی اجراي ط مرحله 41

 7 (اه، اهران فنلم، ویزی  رایگاننمایشگ)جلسات فوق برنامه  جلسه 74

 8 زیارت عاشورا، ادعنه روزانه()ادعنه مذهبی  جلسه 15

 9 اهداء هتاب به واحدها   مرتبه 22

 10 فرهنگی، ورزشی()برازاري انواع مسابقات  مرتبه 40

 11 ي صلواتی در مناسبات مذهبیها ایستگاه مورد 3

 12 جلسات هم اندیشی  جلسه 8

 13 (جلسات برازار شده )شوراي فرهنگی، صالحنن، همنسنون ماده یک ارتقاء جلسه 20

 14 مراسم تجلنل و تقدیر  برنامه 16

 15 (مراسم بزراداش  )استاد، پرستار، هارمند، ماما برنامه 14

 16 هاي فرهنگی و آموزشی  السبرازاري هارااه و ه هارااه 94

 17 (اخالای، اخالق حرفه اي، دینی)برازاري نشس   برنامه 11

 18   هاي فلسفه انام عاشورا هالس هالس 1

 19 ها برازاري انواع جشنواره جشنواره 8

 20 (هاي ارآنی )ارائ ، تفسنر، انس، ختم برنامه برنامه 52

 21 (ریه، سالنامه، بروشور، هاتالوگنامه، نش نشر و انتشارات )هفته مورد 7

 22 ترویج فرهنگ نمازخوانی مورد 32

 23 (االت شرعی، شبهات اعتقاديؤجلسات پرسش و پاسخ )س جلسه 4

 24 امر به معروف و نهی از منکر 2

 25 ترویج فرهنگ حجاب و عفاف مورد 4

 26 هاي پژوهشی طرح طرح 3

 27 (اویی، دیدار )خاطره هاي یاد و خاطره شهدا برنامه برنامه 6

 28 هاي ارتحال امام خمننی )ه(  برنامه برنامه 7

 29 فضاي مجازي 3
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 1393داوطلبنن فعال در حوزه فرهنگ دانشگاه طی سال  -9-3جدول 

 نام واحد نام مرهز تعداد نفرات فعال

 مداح نفر 70
 معاون  فرهنگی

 رابطنن فرهنگی نفر 35

 

آموزشمی، مسمابقه، اردو، انتشمارات، جلسمات و      مختلمف  هما و عنماوین   هاي فرهنگی برازار شده در دانشگاه، در االمف  مه، برنا1393طی سال 

برامزار   هما  باشد هه روزانه نماز جماعم  در آن  مسجد و نمازخانه می 68دانشگاه علوم پزشکی تهران داراي ها برازار شدند.  ، مراسم و همایشها نشس 

 شود. می
 

 1393هاي دانشگاه طی سال  مساجد و نمازخانه -9-4جدول 

 موضوع مقدار

 تعداد مسجد 3

 مساح  مسجد بنمارستان امام خمننی متر مربع 700

 مساح  مسجد بنمارستان دهتر شریعتی متر مربع 400

 مساح  مسجد بنمارستان فارابی  متر مربع 200

 مساح  هل مساجد دانشگاه  متر مربع 1300

 ها خانهتعداد نماز 65

 ها مساح  هل نمازخانه متر مربع 3251

 تعداد ائمه جماعات 47

 هاي برازاري نماز جماع  در روز تعداد وعده 52
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  نهاد نمايندگي مقام معظم رهبرينهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
 

 هاي انجام شده مدیری  فرهنگی، سناسی نهاد فعالن   سرفصل -9-5جدول  

 اطفمخ تعداد برنامه تعداد عنوان سرفصل برنامه ردیف

 4454 262 ها ها و دانشکده برازاري مراسم عزاداري و اعناد در خوابگاه 1

 9486 527 ها ها و دانشکده برازاري مراسم دعا و ننایش به صورت هفتگی در خوابگاه 2

 966 21 برازاري اردوهاي زیارتی و سناحتی 3

 15621 127 ها فه در نمایشگاههاي مذهبی و برازاري غر هاي صلواتی در مناسب  برازاري ایستگاه 4

 15504 114 هاي فرهنگی  پخش و نقد فنلم، برازاري مسابقات فرهنگی، برازاري سنر مطالعاتی، چاپ نشریات، اهداي بسته 5

 3204 36 ها سایر برنامه 6

 

 هاي انجام شده واحد خواهران نهاد فعالن   سرفصل -9-6جدول 

 مخاطف تعداد مهبرنا تعداد عنوان سرفصل برنامه ردیف

 400 30 برازاري جلسات آموزش احکام و اخالق ویژه هارمندان 1

 620 53 هاي مختلف )تدبر در ارآن، هالس خط، ازدواج دانشجویی( هاي آموزشی در زمننه برازاري هارااه 2

 200 60 ها حضور مشاورین در خوابگاه 3

 200 16 هاي معرف  برپایی حلقه 4

 1279 33 هاي فرهنگی، برازاري سنر مطالعاتی اهداي بسته پخش و نقد فنلم، 5

 

 هاي انجام شده مرهز فرهنگی ارآن وعترت سرفصل فعالن  -9-7جدول 

 مخاطف تعداد برنامه تعداد عنوان سرفصل برنامه ردیف

 256 30 هاي احکام پرستاري ه برازاري هاراا 1

 4900 193 ران( در مراهز درمانی دانشگاهبرازاري طرح طبنف دوار )عنادت و مشاوره به بنما 2

 981 50 هاي تفسنر ارآن هریم برازاري هارااه 3

 1365 47 هاي سبک زندای اسالمی برازاري هارااه 4

 4400 7 برازاري مسابقات فرهنگی و ارآنی با محوری  ارآن و عترت )هوثرانه، تفسنر سوره عنکبوت( 5

 1800 6 حزب( 120روز،  120ن هریم )هاي ختم سراسري ارآ برازاري دوره 6

 
 

 هاي انجام شده مدیری  امور روحاننون و مبلغنن نهاد سرفصل فعالن  -9-8جدول 

 عنوان سرفصل برنامه ردیف
  تعداد

 برنامه

 تعداد

 مخاطف 

 1500 51 ها ااامه نماز جماع  در مراهز خوابگاهی، اداري، بنمارستانی و دانشکده 1

 - 10 (بازسازي، مفروش هردن، تهنه ارآن و هتف ادعنهتجهنز نمازخانه ) 2

3 
 -هاي فرهنگی ائمه جماعات )عنادت از بنماران در سه مقطع عند نوروز، ماه رمضان و هفتگی فعالن 

 االت شرعی و برازاري مسابقات هتابخوانی(ؤپاسخگویی به س - مشاوره دانشجویی و هارمندي
150 3000 

 - 24 هاي مذهبی و مراسم احناي شف ادر( یارت عاشورا، دعاي توسل، مناسب برازاري مراسم ادعنه )ز 4

 - 35 هاي دانشجویی و نشس  ها ختم و تفسنر ارآن در مراهز اداري و بنمارستان 5

 - 16 (هاي مذهبی )محرم، ماه رمضان هاي دانشجویی در مناسب  حضور مبلغنن در خوابگاه 6

 - 13 ها هاي تخصصی بنمارستان نشس  7

 120 5 جلسات آموزشی ویژه ائمه جماعات 8
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 هاي انجام شده مدیری  هم اندیشی استادان فعالن   سرفصل -9-9جدول 

 مخاطف تعداد برنامه تعداد عنوان سرفصل برنامه ردیف

 700 12 برازاري جلسات تفسنر ارآن هریم ویژه ماه مبارک رمضان 1

 550 13 ها ها و بنمارستان در دانشکده افزایی استادان برازاري جلسات دانش 2

 840( 120) 28 هاي دانش افزایی در االف طرح ضناف  اندیشه استادان برازاري هارااه 3

 1500 7 برازاري جلسات اخالق و سخنرانی اخالای در دانشگاه 4

 300 4 هاي فرهنگی به استادان اهداي هتاب و بسته 5

 

 

 ها نجام شده توسط رابطنن نهاد در دانشکدههاي ا سرفصل فعالن  -9-10جدول 

 مخاطف تعداد برنامه تعداد عنوان سرفصل برنامه ردیف

 7470 60 هاي ملی و مذهبی برازاري مراسم در مناسب  1

 7250 155 تفسنر ارآن هریم، سخنرانی مذهبی، بنان احکام شرعی 2

 420 8 د و هارهنان دانشکدهبرازاري اردوهاي زیارتی و سناحتی ویژه دانشجویان، اساتن 3

 6312 85 (ي فرهنگیها برازاري همایش، برپایی نمایشگاه، چاپ بروشور و نشریه، ایستگاه صلواتی، اهداي بسته)ي فرهنگی ها فعالن  4

 165 44 ي فردي، اروهی و تشکنالتیها انجام مشاوره 5

 

 

 نهادهاي انجام شده توسط روابط عمومی  سرفصل فعالن -9-11جدول  

 برنامه تعداد عنوان سرفصل برنامه ردیف

 56 ها طراحی و چاپ بنر و پوستر براي برنامه 1

 57 تصویر برداري )فنلمبرداري( از مراسم مختلف در سطح دانشگاه 2

 120 تهنه ازارش و تصویر )عکس( از مراسم مختلف در سطح دانشگاه 3

 44 تهنه پکنج فنلم، عکس و ازارش 4

 370 (تهنه محتوا براي پایگاه اطالع رسانی نهاد )خبر، االري عکس، اطالعنه 5

 257 تهنه محتوا براي سای  روابط عمومی دانشگاه )خبر و االري عکس( 6
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  دانشگاهدانشگاه  ييروابط عمومروابط عموم
 

 تابعمه  واحمدهاي  و دانشمگاه  شده نجاما هاي فعالن  از هنگام به و بهننه رسانی  اطالع دانشگاه، در عمومی روابط حوزه هاي فعالن  جمله از

 در را وظنفمه  این اراردادي، و پنمانی رسمی، پرسنل نفر 25 از برخورداري با 1393 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط .باشد می آن

 مختلف هاي بخش عملکرد هلی طور به .اس  هرساند انجام به تابعه، واحدهاي سایر و تحقنقاتی مرهز 90 از بنش بنمارستان و 16 دانشکده، 14منان 

  :اس  بوده ذیل شرح به 1393 سال طی دانشگاه عمومی روابط

  خبر: تولید .1
 پوشش هه شامل: تح  واحدهاي عمومی روابط مسئولنن همکاري با خبر عنوان 8211تعداد 

 

  (ها نامه رفی هتاب، پوستر، احکام، آیننخبر رومنزي، فرهنگی، مع ،ها مصاحبه، اخبار پوشش مراسم)خبر پوششی  7840تولند 

  بما اسماتندي همه نقمش     دانشمگاه  روابط عمومی دانشگاه با هدف آشنایی بنشتر دانشگاهنان بمه خصمود دانشمجویان    ) ها خبر نخستنن 17تولند

اختصماد   در سمای   "هما  ننخسمتن "اند، ستونی را تحم  عنموان    هاي ارزشمند دانشگاه داشته ها و مجموعه انري دپارتمان اي در شکل برجسته

هدف دیگر این ستون ایجاد تعاملی دو سویه با خانواده بمزرگ دانشمگاه در درجمه اول و تممامی ایراننمان در درجمه بعمد در جهم          . اس  داده

 (اردآوري آثار، اسناد، خاطرات و خدمات این بزراان اس 

  ها در االف افم  و امو و در اختنمار امراردادن فمنلم       آن طرات و خدماتآثار، اسناد، خامعرفی اساتند پنشکسوت، )خبر طالیه داران  4تولند

 مصاحبه براي عموم(

  خبر نداي تندرستی 105تولند 

  طرح تحول نظام سالم  در دانشگاه  خبر 240تولند 

 

 :ها دانشگاه در رسانه .2

 خبر بود هه شامل: 4801گاه در رسانه تعداد اخبار دانش 

  :خبر 1409اخبار عمومی 

 خبر 1106ح تحول نظام سالم : اخبار طر 

  :خبر 2286اخبار سالم  و تندرستی 

 ازارش تصویري 86ي تصویري: ها تعداد اخبار دانشگاه در رسانه 

 

 فیلم، عکس:  تهیه و تولید .3

  هاي مختلف  االري عکس از مراسم 500فنلم و  30تهنه 

 

 :تبلیغات .4

  عدد ماه  10طراحی  عدد هلنپ و تنزر، 80تولند بنش از 
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 :ريه ندانش .5

 شماره بهمن 128دي، شماره  127 ، شمارهآذر 126، شماره و آبان مهر 125، شماره فروردین 124 شماره)شماره ثاب  نشریه ندا  6 تعداد ،

 (1393سال  اسفند 129

 

 :آرشیو ديجیتال روابط عمومي .6

 ضاي آناز دانشگاه و اع االري عکس برچسف اذاري شده و اابل جستجو 24000فنلم و  150آرشنو 
 

 :سايت وب .7

 :اس  ذیل بوده شرح به 1393 سال در آن هاي اهم فعالن  هه باشد می ها اطالعنه و عکس االري انگلنسی، اخبار فارسی، اخبار شاملاین بخش 

 هاربر 146 :هاربران تعداد  

 بر روي سای  االري 3226: عکس االري تعداد 

 عکس 48390: سای  در شده آپلود عکس تعداد  

 نظر 22568 درج شده: ظراتن تعداد  

 خبر 8211 رسانی: اطالع صفحه در شده بارازاري اخبار تعداد  

 مشاهده 2597871سای :  اخبار مشاهدات مجموع 

 

 

 1393عملکرد سای  روابط عمومی دانشگاه در سال  -9-12جدول 

 تعداد موضوع

 تعداد مخاطبان
2029597 

 (ه مجددمراجع درصد 33 و جدید هننده بازدید درصد 67)

 2943036 (session) صفحات وب باز شده تعداد

 5344917 بازدید صفحه

 یک دانقه و سی ثاننه صفحه هر بازدید زمان مدت متوسط

 

 

 
 



 

 1393سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

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

  

  
 

  آموختگانآموختگان  ارتباط با دانشارتباط با دانش
 

. انمد  شدهمشغول هار و فعالن  ، در ااصی نقاط دننا در مراهز علمی و درمانی بزرگ و هوچک جهان التحصنالن دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ 

هماي هممه    براي ارتقاء جایگماه دانشمگاه و همينمنن حمایم     خود مندي از استعداد و توان دانش آموختگان  دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنای  به بهره

 1393سمال  هماي   اهمم اامدامات و فعالنم     ن نممود. ر ارتباط با دانش آموختگما دفتري به نام دفت تأسنساادام به  1385جانبه از این فارغ التحصنالن از سال 

 عبارتند از:آموختگان خود  دانشگاه در زمننه ارتباط با دانش
 

 :بود به شرح زیر 1393ارتباط با دانش آموختگان در سال  دانشگاه در حوزه هاي اهم فعالن 

  دیدار 3دیدار دانش آموختگان مقنم خارج از هشور با رئنس دفتر:  .1

 و پنراپزشکی پزشکیهاي  دانشکدهالتحصنلی دانشجویان  فارغبرازاري جشن  .2

 مراسم)اصلی و مکمل( شامل: 2آموختگان:  برازاري جشن یکپارچه دانش .3

  :نفر 1560تعداد دانش آموختگان شره  هننده 

  نفر 6000تعداد منهمانان شره  هننده: حدود 

  : نفر 200تعداد استادان شره  هننده 

 نفر 24: تقدیر ازاستادان برازیده 

  :نفر 43تقدیر از دانش آموختگان برتر 

  :عدد1560اهداء لوح تقدیر به دانش آموختگان 

  :1560اهداء هدیه به دانش آموختگان 

  :نفر 25اهداء هدیه به برازیداان مسابقه آشپزي 

 مورد 18هاي اذشته:  آموختگان سال برازاري اردهمایی دانش .4

 مصاحبه 68تادان: مصاحبه با دانش آموختگان پنشکسوت و اس .5

 دانقه 300هاي ملی: پخش زنداننامه استادان از رسانه .6

 دانقه 100پخش ازارش خبري از رادیو سالم :  .7

 دانقه 65ها:  هاي دفتر از رسانه پخش ازارش تصویري از فعالن  .8

 عدد 127هاي دانش آموختگان:  تهنه خبر از برنامه .9

 مجموعه تصاویر 98: آموختگان هاي دانش تهنه ازارش تصویري از برنامه .10

 عنوان 62ترجمه اخبار به زبان انگلنسی:  .11

 مورد 8450آموختگان: ارسال پنام هوتاه به دانش .12

 عدد 25هلنپ تهنه شده جه  مراسم:  .13

 نمایشگاه 2برپایی نمایشگاه:  .14



 

 1393سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

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

 روزه 1روزه و یک جشنواره  5یک هنگره  المللی شامل: هاي بنن برازاري برنامه .15

 روزه : 5نگره ه

 موضوع 12هاي علمی: انلتعداد پ 

  :عنوان 65تعداد سخنرانی ارایه شده 

  :عنوان 17تعداد سخنرانی توسط استادان خارجی 

  نفر 52رئنسه:  هنأتتعداد افراد 

 

 روزه: 1جشنواره 

 نفر ایرانی( 22نفر خارجی،  7نفر ) 29تقدیر از منتخبنن:

 :محور با موضوعات زیر 7محورهاي تقدیر از برازیداان: 

 نفر 8  هننداان مدال افتخار: دریاف 

  :نفر 7دریاف  هننداان نشان استادان برجسته 

 نفر 2ولن  اجتماعی در پزشکی و بهداش  عمومی: ئدریاف  هننداان نشان مس 

  :نفر 4اختراع و نوآوري 

 

  :نفر 1فرهنگ و هنر 

  :نفر 2محققنن جوان 

  :نفر 1پوستر دانشجویی برتر 

 

 نفر 45)اهداء لوح و هدیه(:  وتتقدیر از دانش آموختگان پنشکس .16

 نفر 19 ها و برنامه علمی: هاي اذشته در جشنواره آموختگان سال نشان توسط دانش دریاف  لوح و .17

 مورد 1650جمع آوري اطالعات دانش آموختگان جدید :  .18

 مورد 73هماهنگی جه  دریاف  ایمنل دانش آموختگان:  .19

 ای س 6طراحی و تحویل سای  هانون دانش آموختگان:  .20

 هارمند بازنشسته( 12استاد و  22دانشگاه به همراه نمایشگاه تاریخيه)تقدیر از  تأسنسبرازاري مراسم هشتادمنن سالگرد  .21

 

 



 

 1393سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 465 پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:

 

  

  

  تاريخ علوم پزشكي ايرانتاريخ علوم پزشكي ايران  ييململموزه موزه 
 

 
هنگی طی یک پروژه مشترک موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران با نظارت وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشکی و با همکاري سازمان منراث فر

تنها موزه  ،موزه پزشکی ایرانبه ثب  رسند.  UMAC)هاي دانشگاهی ) موزه فهرس در  1392، در ملی تاریخ علوم پزشکی ایرانافتتاح شد. موزه  1380در شهریور 

باشد. موزه در بنایی مربوط به  متر مربع( می 9152ر ). مساح  هل زمنن موزه در حدود یک هکتااس  هه در این فهرس  ثب  شده اس .پزشکی در سطح خاورمنانه 

نفر و ظرفن  اتاق هامپنوتر موزه  96نفر، ظرفن  آمفی تئاتر آن،  30ظرفن  سالن هنفرانس موزه،  متر مربع احداث شده اس . 1750دوره ااجار با زیربنایی در حدود 

  .بندي موزه پزشکی هم تاریخی اس  و هم موضوعی طبقهنفر اس .  25
 

 

 1393اشناء ثب  شده در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران طی سال  -9-15جدول 

 تعداد اشناء ثب  شده نام بخش

 بخش دیرین انسان شناسی
 170 ابزار سنگی

 59 بقایاي انسانی

 بخش اسناد و هتف خطی
 50 هتف خطی

 58 اسناد خطی

 230 بخش دامپزشکی

 53 داروخانه نظامی

 41 شناسیبخش مردم 

 134 بخش چشم پزشکی

 163 اشناء امانی موز ملی ایران

 958 مجموع

 کتابخانه تخصصي موزه:
هه در  هتف هتابخانه تخصصی تعداد .باشد هاي تاریخ طف، اخالق پزشکی و تاریخ و اخالق علوم زیستی می این مجموعه داراي هتابخانه تخصصی در زمننه

 اند عبارتند از: ب  شدهث سنستم مربوطه

  رهورد  2776 هتف فارسی:تعداد 

  رهورد  2556 هتف انگلنسی:تعداد 
 

 بازديدهاي انجام شده:
 .اند از موزه بازدید داشتهآموز  نفر دانش 3026، 1393در سال 





 


