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 معاونت دانشجويي فرهنگي -6فصل
ي آموزش و هاعرصهنار فراهم نمودن زمينه تحقق رسالت اصلي دانشگاه در كمعاونت دانشجويي فرهنگي در 

پس از پايان ، دانشجو به جامعه زيآمتيموفقي براي ورود سازفرهنگرسالت سوم دانشگاه يعني ، پژوهش

 يو ارتقا نيتأم، دانشجويي -وظايف اصلي اين معاونت شامل ارائه خدمات رفاهي تحصيل را نيز بر عهده دارد.

و واحدهاي  هاتيريمده از طريق كبرنامه است سالمت جسمي و رواني دانشجويان و ارائه خدمات فرهنگي و فوق

خدمت مستقيم در معاونت دانشجويي فرهنگي  نندهكارائهواحدهاي  ها ومديريت. گردديمزيرمجموعه انجام 

 از: اندعبارت

 هامديريت امور خوابگاه • مديريت امور دانشجويي •

 مديريت امور هنري و فوق برنامه • مديريت تربيت بدني •

 ز مشاوره و راهنمايي دانشجويانكمر • ز بهداشت و درمان دانشجويانكمر •
 واحد روابط عمومي و رسانه  • شوراي انضباطي دانشجويان •

  اطالعات  يفناورواحد  •

 

 واحدها ارائه شده است.و  هامديريت كيكتفاين حوزه به سالهكرد يكدر اين فصل آمار عمل

 مديريت امور دانشجويي
ارائه خدمات رفاهي از ، هاي نوينگيري از فناورينيروي انساني متعهد و خالق و بهره بر هيكتاين مديريت با 

هاي وام، حسابهيتسورسيدگي و انجام امور ، ي دانشجوييهاسيسروسلفتوزيع غذا و اداره ، قبيل طبخ

يل شوراي كنظارت بر تش، هاي هوشمندارتكصدور ، هاي اياب و ذهابنظارت و اداره سرويس، دانشجويي

 هاي زير است:ل از بخشكي خوابگاهي را بر عهده دارد و متشهاخانهقرائتتابخانه و كصنفي و همچنين اداره 

 انياداره رفاه دانشجو .2 اداره تغذيه .1

 ي خوابگاهيهاتابخانهكواحد  .4 هاي هوشمندارتكواحد صدور  .3

  واحد اياب و ذهاب دانشجويان .5
 

 اداره تغذيه-1

صورت      كتدار  شگاه در اداره تغذيه  شجويان دان . در طي رديپذيمغذا و نظارت بر موارد مربوط به آن براي دان

ناهار و شام تهيه و بين دانشجويان دانشگاه ، ي صبحانههاوعدهپرس غذا در قالب 1032097تعداد ، 1398سال

برنامه غذايي با  .گردديممتر استفاده  400توزيع شده است. براي اين موضوع از آشپزخانه استيجاري به متراژ      

اي روزانه دانشجويان و اعتبارات تخصيصي تهيه صورت ماهانه با توجه به نيازهاي تغذيهتوجه به فصول سال به  

صرف   شود.  مي شجويان م شام هاوعدهننده كتعداد دان سبت به  293در ) ي ناهار و  با وجود  1397سال  روز( ن

 نداشته است. يتفاوت چندان، 1398ها در اسفند ماه سيسلف سرو يليرونا و تعطكوع يش
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 1398در سال يکتعرفه غذاي دانشجويي مصوب وزارت بهداشت و درمان آموزش پزش-1 -6جدول

 ريال() وعده شام ريال() وعده ناهار ريال() وعده صبحانه سال تحصيلي

98 -97 7000 13500 13500 

99 – 98 8000 15500 15500 
 

 1398ي دانشگاه در سالهاخوابگاهي دانشجويي و هايغذاخورتعداد وعده غذايي توزيع شده در -2 -6جدول

 ي غذاييهاوعده
 غذايي وعده

 ريال() يارانه پرداختي دانشگاه ريال() سهم پرداختي دانشجو
 درصد تعداد

 13،178،329،000 1،399،831،000 7/17 182227 صبحانه

 82،441،608،800 8،319،671،200 55 567258 ناهار

 41،073،000،200 4،144،919،800 3/27 282612 شام

 136،692،938،000 13،864،422،000 100 1032097 جمع
 

 1398ي دانشجويي دانشگاه در سالهايغذاخورفهرست و مشخصات -3 -6جدول

 تعداد صندلي تعداد ميز (مترمربع) مساحت نام واحد

 240 27 410 پسران() يكده پزشكي دانشغذاخور

 314 78 755 دختران() يكده پزشكغذاخوري دانش

 194 54 384 يكده دندانپزشكغذاخوري دانش

 277 44 470 ده پرستاري و ماماييكغذاخوري دانش

 80 28 260 يتوانبخشده كغذاخوري دانش

 1105 231 2279 جمع

 اداره رفاه دانشجويان-2
تخصيصي صندوق رفاه دانشجويان  پرداخت تسهيالت رفاهي به دانشجويان واجد شرايط با توجه به اعتبارات

 بر عهده اين اداره است.

 1398آمار تسهيالت پرداختي به دانشجويان در سال-4 -6جدول
 ريال() مبلغ تعداد نوع وام

 22،031،500،000 2931 تحصيلي

 816،475،000 83 مسكن

 ضروري

 2،320،000،000 352 عادي

 70،000،000 7 دو برابر

 645،000،000 43 استعداد درخشان

 399،000،000 57 حج

 وديعه مسكن

 1،500،000،000 10 عادي

 19،956،250،000 100 تكميلي

 1،100،000،000 3 نخبگان

 4،600،000،000 23 متمركز دانشگاهاعتبار 

 1،075،000،000 32 شهريه

 كار دانشجويي
 از اعتبارات معاونت دانشجويي

625 837،520،000 

 35،572،500 13175 بيمه حوادث
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 ريال() مبلغ تعداد نوع وام

 23،908،060 37 ساير

 55،410،225،560 17478 جمع

 شوراي صنفي

 ريزيبرنامه، گيريت دانشجويان در تصميمكمنظور مشاره بهكشوراي صنفي دانشجويان نهادي دانشجويي است 

 اين شورا؛. بارزترين مشخصه گرفت لكش هفتاد رفاهي و آموزشي دانشجويان در دهه، امور صنفي و پيگيري

 .است دانشگاه ساماندهي و مديريت نحوه بر دانشجويان نظر و خواست ارائه

 1398اطالعات مرتبط با شوراي صنفي دانشجويان در سال-5 -6جدول
 تعداد عنوان رديف

 64 اعضاي فعال 1

 تعداد جلسات 2

 57 زيكشوراي مر

 70 هادهكدانش

 25 هاخوابگاه
 

 ن ورزشي(كدانشجويي و اما) ي هوشمندهاارتكواحد صدور -3
 ارتكهاي دانشجويي بر اساس اطالعات سامانه سيپاد را بر عهده دارد. همچنين ارتكاين واحد وظيفه صدور 

 .گردديمنان و دانشجويان در اين واحد صادر كاركن ورزشي ويژه خانواده كاستفاده از اما

 1398در سال صادرشدهي هوشمند هاارتكتعداد -6 -6جدول

 تعداد عنوان رديف

 ارت دانشجوييك 1
 2309 دانشجويان جديدالورود

 341 ارت(كمفقودي يا خرابي ) المثني

 443 نان و دانشجويان(كاركويژه خانواده ) ن ورزشيكارت استفاده از اماك 2

 3093 جمع
 

 يهاي خوابگاهواحد كتابخانه-4
تابخانه خوابگاه كاند. هاي دانشجويي فعال بودهمطالعه( در خوابگاهمخزن و سالن ) هفت كتابخانه، 98در سال

جلد كتاب فارسي و التين مشتمل  40000 بربالغها تابخانهكده است. در اين يمنحل گرد 98ماه  يانقالب از د

عضو اين ، دانشجو 974 هاي مختلف علوم پزشكي در دسترس دانشجويان بوده است وبر آخرين مراجع رشته

بوده  تابكجلد 134 تاب امانتيكنفر و ميانگين روزانه تعداد  270 اند. مجموع مراجعات روزانهها بودهابخانهكت

 روز باز بوده است.ات شبانهساعها در تمامي است. سالن مطالعه كتابخانه

 1398هاي دانشجويي سالخوابگاه امکانات و عملکرد كتابخانه، فهرست-7 -6جدول

 تابكسرانه 
تعداد مراجعين 

 روزانه

 يتعداد منابع امانت

 روزانه
 تعداد كتاب ظرفيت تعداد اعضا

 مساحت

 متر مربع() 
 فيرد نام كتابخانه

 1 كوي پسران 870 11400 200 316 43 85 36

 2 كوي دختران 487 10000 150 298 35 75 34

 3 متأهلين 170 5400 58 80 12 30 68
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 تابكسرانه 
تعداد مراجعين 

 روزانه

 يتعداد منابع امانت

 روزانه
 تعداد كتاب ظرفيت تعداد اعضا

 مساحت

 متر مربع() 
 فيرد نام كتابخانه

 4 قدس 67 4400 41 105 14 30 42

 5 سميه 165 2900 80 50 12 20 58

 6 انقالب 51 2500 77 65 9 15 38

 7 حافظيه 130 3400 80 60 9 15 57

  جمع 1940 40000 686 974 134 270 -
 سرانه كتاب: تعداد اعضا/تعداد كتاب 

 واحد اياب و ذهاب دانشجويان-5
هاي اياب و ذهاب برقراري و نظارت بر اجراي سرويس، ريزيذهاب دانشجويي در امر برنامهواحد اياب و 

و ذهاب  اياب سيسرو 17310و برخي مراكز ديگر فعاليت دارد.  بيمارستان، به دانشكده دانشجويان از خوابگاه

 اري برقرار بوده است. كروز  226در  دانشجويي

 1398دانشجويان خوابگاهي در سال برگشت و رفتي هاسيسروتعداد -8 -6جدول

 جمع برگشت رفت مقصد مبدأ رديف

1 

 ويكمجتمع 

 6780 4746 2034 (ي و..كپيراپزش، بهداشت، داروسازي، يكهاي پزشدهكدانش) پرديس پورسينا

 3616 1582 2034 ره()خمينيامامو بيمارستان  ماماييده پرستاري و كدانش، بيمارستان شريعتي 2

 1130 678 452 يده توانبخشكدانش 3

 452 226 226 بيمارستان سينا 4

 452 226 226 رازي و فارابي، هاي روزبهبيمارستان 5

 452 226 226 هاي ضيائيان و بهارلوبيمارستان 6

 452 226 226 هاي بهرامي و آرشبيمارستان 7

8 
 مجتمعمامايي و  ده پرستاري وكدانش، پرديس پورسينا، بيمارستان شريعتي) ك*مشتر

 (ره()خمينيامام
 1582 ٭ 1582

 خوابگاه سميه 9

 (ي و...كپيراپزش، بهداشت، داروسازي، يكهاي پزشدهكدانش) پرديس پورسينا

452 226 678 

 1356 678 678 خوابگاه متأهلين 10

 360 180 180 خوابگاه نسترن 11

 17310 8994 8316 جمع  
 گردد.يانجام م 3و2ف يرد يهاسيق سروياز طر كمشتر يهاسيبرگشت سرو٭

 هاخوابگاهمديريت امور 
مجموعه خوابگاه براي متأهلين  1خوابگاه دختران و  7، خوابگاه پسران14شامل ، خوابگاه دانشجويي 22، 98در سال

خوابگاه تحت مالكيت دانشگاه  17، شدهوقفخوابگاه توسط خيرين  4در اختيار دانشگاه بوده است كه از اين تعداد 

نشجويان صورت موقت در اختيار دارماه بهيان تيهاي دانشگاه علوم پزشكي ايران( تا پااز خوابگاه) ديگر خوابگاه1بوده و 

ي هاخوابگاهمتر به  48645از اين مقدار ، مترمربع 51690هاي دانشجوييدانشگاه قرار داشت. كل زيربناي خوابگاه

هاي ويژه متأهلين ظرفيت پذيرش و اسكان اختصاص دارد. خوابگاه نيمتأهلي هاخوابگاهبه  مترمربع 3045مجردي و 

دانشجو در  3359ن ينكخوابگاه ويژه دانشجويان دختر و پسر درمجموع تعداد سا 21خانوار را داشته است. در  64
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متراژ  سرانه .نفر دانشجو اسكان داشتند 5/3خوابگاهي طور متوسط در هر اتاق اتاق دانشجويي بوده است و به 993

ي مجردي هاخوابگاهميزان پوشش ، 98مترمربع بوده است. در سال 48/14، هادر اختيار دانشجويان خوابگاه

ي مجردي كه شرايط الزم را دارا هاخوابگاهو به همه دانشجويان متقاضي استفاده از خدمات  بوده است درصد100

نفر از آنها مشمول  64فاده از خوابگاه متأهلين بودند كه نفر متقاضي است 100سال خوابگاه تعلق گرفت. در اين، بودند

سرويس اياب ، نمازخانه، انات رفاهي از قبيل سالن ورزشيكام هاخوابگاه در همهاستفاده از خوابگاه متأهلين شدند. 

تخت و در ، تكمو، ي دانشجويي يخچالهااتاقي شده و در همه اندازراهمطالعه  و سالنسالن تلويزيون ، و ذهاب

 فرش موجود است. هااتاقبعضي 

 1398در سالدانشگاه علوم پزشکي  مجردي هايوضعيت خوابگاه-9 -6جدول

 تعداد اتاق نينكتعداد سا ظرفيت تعداد نوع كاربري
 زيربناي مفيد

 (مترمربع)

 سرانه متراژ در اختيار

 (مترمربع)

 78/14 23747 514 1606 1662 14 خوابگاه پسران

 20/14 24898 479 1753 1875 7 خوابگاه دختران

 48/14 48645 993 3359 3537 21 ي مجرديهاخوابگاهجمع 

 اسکان دانشجويان پسر-1

مترمربع بوده است. بر اين اساس سرانه متراژ در اختيار براي  23747خوابگاه ويژه دانشجويان پسر14كل زيربناي 

طور متوسط در اند كه بهاتاق داشته 514هاي ويژه دانشجويان پسر . خوابگاهاست مترمربع 78/14، دانشجويان پسر

 اند.شدهنفر دانشجو اسكان داده  1/3هر اتاق 

 1398هاي پسران دانشگاه در سالفهرست و مشخصات خوابگاه-10 -6جدول

 خوابگاهنام  رديف
 ظرفيت

 نفر() 

 تعداد ساكنين

 نفر()

 سرانه متراژ در اختيار

 مترمربع()
 سال ساخت

 زيربنا

 مترمربع() 

تعداد 

 طبقات
 تعداد اتاق

99/15 102 108 1بوستان  1  1348 1631 5 63 

66/17 192 209 2بوستان  2  1348 3392 4 112 

55/13 138 138 3بوستان  3  1346 1871 3 37 

52/12 99 106 4بوستان  4  1346 1240 3 25 

41/14 167 167 5بوستان  5  1346 2408 3 43 

38/18 102 104 8بوستان  6  1363 1875 5 30 

77/21 90 97 قدسبوستان 7  1360 1960 5 33 

15/15 159 162 وصال 8  1361 2410 6 40 

77/13 224 224 سميه 9  1386 3086 7 29 

72/15 94 96 1انقالب  10  1355 1478 3 24 

88/9 50 54 2انقالب  11  1355 494 5 16 

85/8 40 40 4انقالب  12  1358 354 4 12 

74/9 79 81 5انقالب  13  1373 770 5 30 

11/11 70 76 6انقالب  14  1356 778 5 20 

78/14 1606 1662 جمع   - 23747 - 514 
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 اسکان دانشجويان دختر-2

نفر  7/3طور متوسط در هر اتاق دانشجويي به مترمربع بوده و 24898ه دختران خوابگاه ويژ 7كل زيربناي 

 مترمربع بوده است. 20/14اند. سرانه متراژ در اختيار براي دانشجويان دختر يافتهانكاس

 1398سالهاي دختران دانشگاه در فهرست و مشخصات خوابگاه-11 -6جدول

 نام خوابگاه رديف
 ظرفيت

 نفر() 

 تعداد ساكنين

 نفر() 

 سرانه در اختيار

 (مترمربع) 
 سال ساخت

 زيربنا

 (مترمربع) 
 تعداد اتاق تعداد طبقات

1گلستان  1  411 397 46/12 1374 4950 4 104 
2گلستان  2  449 429 98/13 1352 6000 4 113 
3گلستان  3  322 294 60/13 1346 4000 4 84 
4گلستان  4  186 167 02/23 1352 3846 3 61 
آذر 16 5  83 82 13/12 1357 995 7 26 
 46 5 2631 1390 91/10 241 248 حافظيه 6
 45 5 2476 1385 31/17 143 176 نسترن 7

 479 - 24898 - 20/14 1753 1875 جمع 

 اسکان دانشجويان متأهل -3
 است. قرارگرفتهواحد مسكوني در اختيار متأهلين دانشجو  64واحده در مجموع با تعداد  32بلوك  2

 1398خوابگاه دانشجويي ويژه دانشجويان متأهلين دانشگاه در سال-12 -6جدول

خانوار() ظرفيت نام خوابگاه (مترمربع) كل زيربنا سال ساخت   

 3045 1360 64 گل بوستان

 ي بازسازي و ساخت خوابگاههاپروژه-4
نگهداري و بازسازي مستمر و ساليانه ، هاي دانشجويي دانشگاهبا توجه به قدمت و فرسودگي بسياري از خوابگاه

هاي پروژه، هاي ويژه دانشگاهنيز با حمايت 98ها قرار دارد. در سالار اداره امور خوابگاهكها در دستور اين خوابگاه

 شتر به شرح زير انجام شد.يت بيهاي داراي اولوبازسازي و ساخت تعدادي از خوابگاه

 هاخوابگاهبازسازي -13 -6جدول

 ون ريال(يليم) هزينه (مترمربع) متراژ عنوان رديف

 1،300 10،000 كوي دختران 4نقاشي كامل خوابگاه گلستان  1

  800 6،000 كامل خوابگاه وصالنقاشي  2

  520 3،800 8نقاشي كامل خوابگاه بوستان  3

  600 300 واحد خوابگاه متأهلين 9بازسازي  4

 3،000 - آذر 16بلوك( و  2، حافظيه )6هاي انقالب بازسازي آسانسور خوابگاه 5

 هاخوابگاهي در حال احداث هاپروژه-14 -6جدول
 98درصد پيشرفت تا پايان سال تاريخ شروع عنوان رديف

 درصد99 1/7/97 يوك 6احداث خوابگاه پسران بوستان  1

 درصد50 1/11/97 يوك 5احداث خوابگاه دختران گلستان  2
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 مديريت تربيت بدني
 هاي دانشگاهيتمامي گروه به در دو بُعد همگاني و قهرماني هاي ورزشيفعاليت تكيفيت و يمكش يافزابا هدف 

 .شودمي خدمات ورزشي ارائه، (و فرزندان آنها يعلم تيأاعضاي ه، دانشجويان، كاركنان)

 ها و اماكن ورزشيسالن

 19341در اختيار كاركنان و دانشجويان دانشگاه قرار داشته است  98مجموع مساحت اماكن ورزشي كه در سال

متر  5246متر فضاهاي مديريت تربيت بدني و  8363مترمربع فضاي سرپوشيده شامل  13609مترمربع بود كه 

 1628مترمربع فضاهاي مديريت تربيت بدني و  4104مترمربع فضاي روباز شامل  5732فضاهاي ديگر واحدها و 

متر مربع افزوده شده است.  2395زشي فضاي ور، به نسبت سال قبل متر مربع فضاهاي ديگر واحدها بوده است.

 350روز  كلي دانشگاه در يكتعداد متوسط مراجعين و خدمات گيرندگان فضاهاي ورزشي همچون استخر شهيد تو

 نفر روزانه بوده است. 1200متوسط  طوربهمابقي ساير فضاهاي ورزشي دانشگاه  مجموع درنفر و 

 1398فهرست و مشخصات اماكن ورزشي سرپوشيده مديريت تربيت بدني دانشگاه در سال-15 -6جدول

 نام واحد رديف
 مساحت فضاي ورزشي

 متر مربع() سرپوشيده
 هاي فعاليترشته

 بدمينتون، ايروبيك، بسكتبال، واليبال، فوتسال 1200 مجموعه ورزشي شهيدچمران چندمنظورهسالن  1

 سازيبدن 268 مجموعه ورزشي شهيدچمرانسازي سالن بدن 2

 التسيپ، يوگا، ايروبيك، دفاع شخصي، كاراته، تكواندو 307 هاي گروهي مجموعه شهيدچمرانسالن ورزش 3

 شطرنج 96 سالن شطرنج مجموعه شهيدچمران 4

 شنا 800 د چمرانياستخر و سونا مجموعه شه 5

 سيتن 550 د چمرانيده مجموعه شهيس سرپوشيسالن تن 6

 ماساژ، تنيس روي ميز، ايروبيك، سازيبدن، شنا 2500 مجموعه استخر و سوناي شهيدتوكلي 7

 بدمينتون، بسكتبال، واليبال، فوتسال 1800 سالن چندمنظوره مجموعه شهيدفتحي 8

 كار با دستگاه، سازيبدن 200 سازي پورياي وليسالن بدن 9

 تنيس روي ميز، يوگا، ايروبيك، اسكيت 142 شهيدكاووسيسالن ورزشي  10

 ورزش صبحگاهي، يوگا، تنيس روي ميز 250 سالن ورزشي شهيددلخواه 11

 دارت، شطرنج، تيراندازي 250 سالن ورزشي شهيدياري قلي 12

  8363 جمع 

 1398مديريت تربيت بدني دانشگاه در سالفهرست و مشخصات اماكن ورزشي روباز -16 -6جدول

 هاي فعاليترشته متر مربع() روبازمساحت فضاي ورزشي  نام واحد رديف

 اسكيت 671 زمين اسكيت مجموعه ورزشي شهيد چمران 1

 تنيس 597 زمين تنيس مجموعه ورزشي شهيد چمران 2

 مانكباتيراندازي ، فوتبال 924 مجموعه ورزشي شهيد چمران 1زمين چمن مصنوعي شماره  3

 مانكباتيراندازي ، فوتبال 712 مجموعه ورزشي شهيد چمران 2زمين چمن مصنوعي شماره  4

 يدوچرخه سوار، ياده رويپ 1200 سواري مجموعه ورزشي شهيد چمرانجاده سالمت و دوچرخه 5

  4104 جمع 
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 1398هاي دانشگاه در سالورزشي مستقر در خوابگاهمشخصات اماكن -17 -6جدول

 نام واحد رديف
متر ) مساحت فضاي ورزشي

 مربع(
 نام واحد رديف

متر ) مساحت فضاي ورزشي

 مربع(

 75 قدس 4 56 حافظيه 1

 142 حجت دوست 5 122 هيسم 2

 36 نرگس 6 50 وصال 3

 55 آذر 16 11 135 لوين 4

 70 سارا 12 51 8بوستان  5

 101 انقالب 13 38 نيمتأهل1سالن شماره  6

 1024 جمع - 93 نيمتأهل 2سالن شماره  7

 

 . رديگيمقرار  مورداستفادهي بدنسازبراي رشته  عمدتاً هاخوابگاهن ورزشي كباال اما جدولدر 

 1398هاي دانشگاه در سالدانشکدهها و بيمارستان، مشخصات اماكن ورزشي واحدها-18 -6جدول

 مكان رديف
 مساحت فضاي ورزشي

 (مترمربع)
 هاي ورزشيرشته

1 
دانشكده پرستاري و 

 مامايي

 ژيمناستيك، يوگا، ايروبيك، بدنسازي، تنيس روي ميز 77

 فضاي روباز() تبال و واليبالكبس، فوتسال 500

 ميزتنيس روي ، بدنسازي 241 دانشكده دندانپزشكي 2

 يبدنساز 159 دانشگاه يزكستاد مر 3

4 
 ينيخممارستان اماميب

 ره()

 فوتبال دستي -واليبال -دارت -تنيس روي ميز -بسكتبال، فوتسال 900

 دارت -ايروبيك، فوتبال دستي -تنيس روي ميز 300

 يزيفوتبال رو م، زيم يس رويتن، يبدنساز 148

 سازيبدن 240 بيمارستان سينا 5

 مركز قلب تهران 6

 فضاي روباز() فوتسال -واليبال 324

 تنيس روي ميز -فوتبال دستي-سازي بدن 315

 استخر و سونا 800

 يوگا، ايروبيك -دارت ، سازيبدن 277 يعتيبيمارستان شر 7

 يزيفوتبال رو م، دارت، سازيبدن 220 معاونت غذا و دارو 8

 سازيبدن -ايروبيك  200 روزبهبيمارستان  9

 يدانشكده توانبخش 10
 يسازبدن، ايروبيك 46

 فضاي روباز() كوچكگل ، باليوال 150

 فضاي روباز() كوچكگل  150 ر اعلميمارستان اميب 11

 يده طب سنتكدانش 12
 يبدنساز 57

 يزيفوتبال رو م، زيم يس رويتن 36

 بيمارستان فارابي 13

 فضاي روباز() چمن فوتبالن يزم 504

 انيتنيس روي ميز آقا، سازيبدن 126

 تنيس روي ميز بانوان، سازيبدن 80

  5850 جمع 
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 حوزه ورزش همگاني 
 .شده استت يو فعال يزيرنان برنامهكاركو  يأت علميه ،انيدانشجو يبرا يدر حوزه ورزش همگان

 1398هاي همگاني در سالي ورزشهاتيفعالاهم -19 -6جدول
 نندگانكتكشرجمع تعداد  تعداد دوره عنوان فيرد

 700 34 هاي آبيي آموزشي ورزشهادوره 1

 870 53 هاي گروهيي ورزشهادوره 2

 1000 14 برگزاري زنگ نشاط و سالمت 3

 330 13 پيمايي(وهك، نورديوهك) اروان نشاط و سالمتك 4

 68 3 نانكاركهاي توانمندسازي ارگاهك 5

6 
و  يهمگان هايورزش هايجلسات انجمن يبرگزار

 ان پسر و دختريدانشجو يقهرمان
8 118 

7 
 كياس، يسنگ نورد، يوهنوردك يارگاه تواانمند سازك

 وهستانك
9 155 

 135 5 سواريي و دوچرخهورزشيحيتفرتورهاي  8

 3376 139 جمع 

 2و  1واحدهاي درسي تربيت بدني ارائه -1

 1398سال تحصيلي  2و  1بدني هاي واحد تربيتالسكننده در كتكتعداد دانشجويان شر-20 -6جدول
ننده كت كتعداد شر

 2يت بدنيترب

ننده كتكتعداد شر

 1يت بدنيترب

 يهاالسكتعداد 

 2 يت بدنيترب

 يهاالسكتعداد 

 1 يت بدنيترب
 فيرد سال تحصيلي

 1 98ترم تابستان  2 2 40 32

 2 1398-99نيمسال اول  20 28 378 400

 3 1398-99نيمسال دوم  18 30 461 421

 جمع 40 60 879 853

 كل جمع 100 1732

 رد در مسابقات ورزشيکعمل-2

، تنيس روي ميز، بسكتبال، واليبال، هايي چون فوتبالهاي ورزشي مختلفي در رشتهالسكمسابقات و  هرساله

، تيراندازي براي دانشجويان، شطرنج، فوتسال، دووميداني، كاراته، تكواندو، كشتي، تنيس، بدمينتون، شنا

 ه شرح آن در جداول زير ارائه شده است.كشود دانشگاه برگزار مي يأت علميهنان و اعضاي كارك

 1398برگزاري مسابقات جشنواره ورزشي دانشجويان دختر دانشگاه درسال-21 -6جدول
نندهكتكشرتعداد  رشته ورزشي عنوان جشنواره رديف  تعداد مسابقه تعداد برگزيده 

هفته خوابگاه ها يجشنواره ورزش 1  42 9 48 دارت 

2 
آذر 16 يجشنواره ورزش  

(روز دانشجو)  

يزبيفر  16 8 12 

 8 3 10 دارت

يزيفوتبال رو م  6 3 5 

يجسمان يآمادگ  15 3 11 

نفره 4واليبال   20 12 10 
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نندهكتكشرتعداد  رشته ورزشي عنوان جشنواره رديف  تعداد مسابقه تعداد برگزيده 

 24 3 10 تنيس روي ميز

نفره 3تبال كبس  18 9 10 

 12 3 15 شنا

 44 3 19 بدمينتون

 21 3 7 شطرنج

يت بدنيهفته ترب 3  14 3 16 دارت 

4 
 هفته سالمت بانوان يمسابقات ورزش

سبا()  

 8 3 10 دارت

يزيفوتبال روم  8 3 6 

يجسمان يآمادگ  15 6 11 

5 
ي همگاني هاورزشانتخابي مسابقات 

دختران() وزارت بهداشت 10منطقه   

 20 2 25 فوتبال روميزي

 16 4 21 دارت

6 
ي همگاني هاورزشانتخابي مسابقات 

پسران() وزارت بهداشت 10منطقه   

 24 4 35 دارت

يجسمان يآمادگ  28 6 18 

 316 90 342 جمع

 1398برگزاري مسابقات جشنواره ورزشي دانشجويان پسر دانشگاه درسال-22 -6جدول

 تعداد مسابقه تعداد برگزيده نندهكتكشرتعداد  رشته ورزشي عنوان جشنواره رديف

1 
 آذر 16جشنواره 

 روز دانشجو

 38 ٭18 144 (كوچكگل ) فوتبال

 24 ٭24 96 نفره 4واليبال 

 18 3 12 بدمينتون

 52 ٭٭12 40 شنا

 20 ٭18 48 نفره 3تبال كبس

 28 3 28 شطرنج

 18 4 16 زيم يس رو يتتن

 24 13 50 داژبال

 29 3 15 تنيس

 35 3 25 فوتبال روميزي

 9 15 25 يشكطناب

 29 3 30 دارت

 10 12 20 فريزبي

 118 ٭42 448 فوتسال جام رمضان 2

 32 ٭42 224 فوتسال انيگ فوتسال دانشجويل 3

 هاهفته خوابگاه 4
 10 30 82 دارت

 18 36 90 يزيفوتبال رو م

 هفته تربيت بدني 5

 12 3 20 يزن طناب

 18 6 20 فوتبال روميزي

 36 3 40 دارت

 12 3 14 شطرنج

 590 296 1487 جمع
 ماده 4٭٭ ميسه ت٭
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 1398هاي علوم پزشکي كشور در سالدانشجويان دانشگاه يت در المپيادها و مسابقات ورزشكشر-23 -6جدول

 يم اعزاميت رتبه دهننكتكشرتعداد رشته ورزشي عنوان رديف

1 
 ي همگانيهاورزشن دوره المپياد يپنجم

 پسران

 7 داژبال

 ٭

1 

 1 3 دارت

 1 5 يشكطناب

 1 7 فريزبي

 1 4 طناب زني

 1 3 آمادگي جسماني

 1 2 كروبي

 1 2 فوتبال روميزي

 ي همگاني دخترانهاورزشن المپياد يپنجم 2

 3 دارت

 ٭

1 

 1 7 فريزبي

 1 2 روميزيفوتبال 

 1 7 داژبال

 1 3 آمادگي جسماني

3 
 10منطقه  ي همگانيهاورزشمسابقات 

 وزارت بهداشت دختران

 2 يميدوم ت اول و 4 دارت

 1 سوم 2 يزيرومفوتبال 

4 
 10منطقه  ي همگانيهاورزشمسابقات 

 وزارت بهداشت پسران

يمياول ت 4 دارت  2 

يجسمان يآمادگ يميدوم ت 6   2 

 20  71  جمع 

 روناكروس يوع ويل شيبه دل ييمسابقات نهالغو ٭

دانشجويان  يقهرمان يهاالمپيادها و مسابقات ورزش، هاونيفدراس يات درمسابقات حرفهكشر-24 -6جدول

  1398هاي علوم پزشکي كشور در سالدانشگاه

 تيم اعزامي رتبه كنندهتعدادشركت رشته ورزشي عنوان

هاي قهرماني چهاردهمين المپياد ورزش

 دانشجويان دختر

 هاي علوم پزشكي كشوردانشگاه

 1 - 12 بسكتبال

 1 اول تيمي -طالي تيمي -طال انفرادي 5 بدمينتون

 1 - 4 ميزتنيس روي 

 1 - 4 كاراته

 1 چهارم تيمي 12 شنا

 1 نقره انفرادي -طال انفرادي  4 دووميداني

 1 سوم تيمي تپانچه -برنز 6 تيراندازي

 1 - 12 فوتسال

 1 - 12 واليبال

 1 دوم 4 شطرنج ليگ دانشجويان دختر استان تهران

 10   75   جمع 

 1398نان درون دانشگاهي در سالكاركبرگزاري مسابقات ورزشي -25 -6جدول

 رديف عنوان رشته نندهكتكشرتعداد  تعداد مسابقه

 1 جام رمضان فوتسال 448 76



 

  دانشجويي فرهنگيمعاونت 

  sit.tums.ac.irمديريت آمار و فناوري اطالعات -دانشگاه علوم پزشکي تهران 1398سالنامه آماري

 
185 

 

 رديف عنوان رشته نندهكتكشرتعداد  تعداد مسابقه

 باليوال 120 24

 2 نانكاركگ فوتسال يل فوتسال 252 118

 3 سوتانكشيگ فوتسال پيل فوتسال 126 20

 تنيس روي ميز 8 16
مسابقات ورزشي به مناسبت 

 بانوان() هفته تربيت بدني
 آمادگي جسماني 13 20 4

 شنا 25 36

 دارت 19 32

مسابقات ورزشي به مناسبت 

 ان(يآقا) هفته تربيت بدني
5 

 زيم يس رويتن 36 48

 فوتبال روميزي 18 36

 يجسمان يآمادگ 27 42

 شنا 38 46

 شطرنج 16 26

 جمع 1146 540

 1398ي منتخب كاركنان دانشگاه به مسابقات برون دانشگاهي در سالهااعزام تيم-26 -6جدول

 يم اعزاميتعداد ت نندهكتكتعداد شر رتبه رشته ورزشي عنوان مسابقات رديف

 1 12 - واليبال (بانوان) يشورك يمسابقات قهرمان 1

 ان(يآقا) يشورك يمسابقات قهرمان 2
 1 12 - يشكطناب 

 1 14 - فوتسال

 بانوان() نان استان تهرانكاركمسابقات  3

 1 4 يسوم انفراد دارت

 1 12 يميدوم ت شنا

 1 4 - زيم يس رويتن

 1 6 يميسوم ت آمادگي جسمي

 1 12 ٭ واليبال

 آقايان() نان استان تهرانكاركمسابقات  4

 1 4 يميدوم ت دارت

 1 14 يميسوم ت شنا

 1 14 - فوتسال

 1 4 يميپنجم ت-يبرنز انفراد شطرنج

 1 14 - واليبال

 2 7 - زيم يس رويتن

 1 5 يميدوم ت-يانفراد يطال 2 يجسمان يآمادگ

 1 5 - نتونيبدم

 1 12 ٭ يشكطناب 

 18 155 جمع 
 روناكروس يوع ويل شيبه دل ييلغو مسابقات نها٭

 يأت علميهنان و اعضاي كاركي ورزشي ويژه خانواده هابرنامه-3

 تبالكبس، ي واليبال و فوتسالهابرنامهادمي شامل كي متنوع ورزشي نظير آهابرنامهدر اين بخش هرساله 

، شطرنج، تبالكبس، ي واليبالهابرنامهبراي پسران و  كژيمناستي، ينقاش، شنا، نيال كاسل، يدانيدووم، شطرنج
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 .شوديماردستي براي دختران اجرا كو  كژيمناستي، شنا، ينقاش، نيال كاسل

 1398در سال يأت علميهنان و اعضاي كاركادمي ورزشي فرزندان كبرگزاري آ-27 -6جدول

 نندهكتكشرتعداد  جنسيت رشته ورزشي عنوان برنامه رديف

 ادمي ورزشي تابستانهكآ 1
 يكروبيا، شنا، كژيمناستي، تبالكبس، واليبال، فوتبال

 ينقاش، يدانيدو و م، يتكاس، نيال كاسل، شطرنج

 122 دختر

 198 پسر

 شنا دوره( 6) مدرسه شنا 2
 127 دختران

 89 پسران

 تابستانه ي ورزشيهاالسك 3

 فوتبال يادمكآ
 8 دختران

 18 پسران

 دوره( 3) شنا يادمكآ
 45 دختران

 36 پسران

 ادمي ورزشي پاييز و زمستانهكآ 4

 12 پسران فوتبال

 يكمناستيژ
 7 دختران

 10 پسران

 672 جمع

 مديريت امور هنري و فوق برنامه
هاي آموزش، هاي علميانجمن، هاجشنواره، نشريات، هاانونكه امور كهايي است ل از بخشكاين مديريت متش

هاي فرهنگي و مراسگگم دانشگگجويي و فراهم آوردن محيط مناسگگب براي انجام فعاليت، ادبي و فرهنگي، هنري

 هاي فرهنگي و نشريات دانشجويي را بر عهده دارد. انونكي علمي و هاانجمنبرنامه و امور فوق

 نشريات دانشجويي-1
شريات  شريه   40به  1397سال  عدد 50از  تعداد ن سال ن ست.   افتهيشهاك 1398در  سه   8ا ميته ناظر بر كجل

سال    شريات طي  شده ن ست.   برگزار شريه   5ا شده  مجوز جديد چاپ ن شريات    صادر سخ ن  منتشرشده  و تعداد ن

 يفرهنگ ييت معاونت دانشجو يانال مفدا و سا ك. نشريات دانشجويي در فضاي مجازي شامل     است شماره  132

 .اندشده تيرؤو  يدانشگاه بارگذار

 1398هاي منتشرشده دانشجويي در سالنامهنشريات و ويژه-28 -6جدول

 تعداد نسخ نام نشريه رديف
 ش و دستهينوع گرا

 اجتماعي سياسي فرهنگي صنفي علمي فرهنگي اجتماعي فرهنگي

   ✓ ✓ 1 تيكات 1
  ✓ ✓  4 رياث 2
 ✓ ✓  ✓ 1 ارغوان 3
 ✓ ✓  ✓ 5 افق 4
   ✓  1 اقراء 5
  ✓ ✓ ✓ 1 امداد سبز 6
   ✓  4 اسكانع 7
   ✓  3 عشق يالفبا 8
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 تعداد نسخ نام نشريه رديف
 ش و دستهينوع گرا

 اجتماعي سياسي فرهنگي صنفي علمي فرهنگي اجتماعي فرهنگي

   ✓ ✓ 0 ده پردازيا 9

 ✓ ✓  ✓ 6 ايما 10
  ✓   1 آواي سخن 11
  ✓   3 آواي محيط 12
    ✓ 1 برگ مهر 13
  ✓   4 ييمواد غذا يمنيبهداشت و ا 14
  ✓   2 بهسازان محيط 15
  ✓  ✓ 4 پرانتز 16
  ✓ ✓  3 پرتو 17
  ✓   5 پونز 18
 ✓  ✓ ✓ 0 پيام امروز 19
  ✓ ✓  2 پيراپژوه 20
  ✓  ✓ 4 تماشاچي 21
 ✓ ✓  ✓ 2 حالج 22
  ✓   4 علم يايدن 23
  ✓   3 يسالمت شغلان راه يره پو 24
 ✓ ✓  ✓ 1 رهش 25
  ✓ ✓ ✓ 0 يكژنر 26

    ✓ 0 ساعت شني 27
 ✓ ✓ ✓ ✓ 52 43ساختمان 28
  ✓ ✓  0 سالمت و ايمني 29
 ✓ ✓ ✓ ✓ 0 سياه سفيد 30
  ✓   3 ي ايمونولوژيهكشب 31
   ✓ ✓ 2 هاروسيوعالم  32
  ✓   1 كيپزش يقارچ شناس 33
   ✓ ✓ 2 شو! نيارآفرك 34
  ✓ ✓ ✓ 1 اسپك 35
   ✓ ✓ 0 سيمهد 36
  ✓   1 يناج 37
  ✓   2 نجوا 38
   ✓ ✓ 1 هالل سالمت 39
  ✓   2 هيتا 40

 هاجشنوارهو برگزاري  تكشر-2

جشنواره ، نشريات() تريتجشنواره ، فرهنگي() ي سيمرغالمللنيبي هاجشنوارهي مختلفي از قبيل هاجشنواره هرساله

از سوي وزارت بهداشت ، يشوركنا و جشنواره انتخاب دانشجوي نمونه يابن س ييجشنواره دانشجو، يهنر يفرهنگ

مقام  3، افتخارآفريني نمايند هاجشنوارهدانشجويان دانشگاه توانستند در اين  98. در سالشوديمبرگزار  دانشگاها ي

در رشته مشاعره جشنواره  يمقام دوم يكو 11مقام برگزيده جشنواره تيتر  3، ي سيمرغالمللنيببرگزيده جشنواره 

 است. هسب شدكن دانشگاه يان ايتوسط دانشجو 98شور در سالكي سراسر هادانشگاهفرهنگي هنري ادبي 
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 1398در سال برگزارشدهي دانشجويي هاجشنواره-29 -6جدول

دهيبرگزتعداد  ي مسابقههاطهيح تعداد اثر/ ثبت نام   عنوان جشنواره 

ف
ردي

 

 موسيقي 26 9

 جشنواره نيدوم

ادبي هنري فرهنگي  
1 

٭يتجسم يهنرها 419 30  

لميف 37 10  

 نمايش 29 9

 ادبي 188 9

 مشاعره 5 3

 آموزشي 91 6

 جشنواره نيششم

سيناابن دانشجويي  
2 

 پژوهشي 72 5

هنري ادبي() فرهنگي 31 3  

قرآن و عترت() فرهنگي 36 5  

 ورزشي 36 5

فعال حوزه اجتماعي فرهنگي() ياجتماع 38 1  

(المنفعهعامي داوطلبانه و هاتيفعال) ياجتماع 21 2  

المللنيببرگزيده  12 2  

جامع يدانشجو 10 1  

  جمع 1051 100
 

 شودويس و .... را شامل مكع، پوستر، يع دستيصنا، يسيخوشنو، ينقاش يهاه بخشيلك يتجسم ي* هنرها

 هاي علمي دانشجوييانجمن-3
شجويي از تعداد انجمن سال  42 هاي علمي فعال دان سال  36به  97عدد در  ست.   افتهياهشك 98انجمن در  ا

شگاه فعاليت دارند. در هر    اين انجمن سب مجوز از دان صلي و حدود    5ها از انجمن يكها با ك ضو ا الي 10نفر ع

 اند.علمي فعاليت داشته يهادانشجو در قالب انجمن 750 مجموعاًدارند.  ياركنفر عضو فعال هم 30

 1398دانشجويي داراي مجوز تا پايان سالهاي علمي انجمن-30 -6جدول

 فعال يتعداد اعضا

نفر()  
 رديف نام انجمن حوزه فعاليت

يان رشته ايرد علوم اعصاب به صورت مك يآموزش و پژوهش با رو 15  INRP 1 

يشگاهيمرتبط با علوم آزما يپژوهش يعلم هايتيفعال 20 يشگاهيعلوم آزما   2 

سطح سالمت جامعه يبا هدف ارتقا يداروسازان يت دانشجوكمشار 20  IPHSA 3 

جامعه يسطح سالمت عموم يان با هدف ارتقايت دانشجوكمشار 15 رانيا كيان پزشيدانشجو   4 

مختلف هاييماريدر  يم شناسيرژ 20 يم شناسيرژ   5 

نه قلب و عروقيدر زم يپژوهش آموزش 20  6 نبض 

يمنينقص ا يهايمارينه بيزمان در يوه پژوهش به دانشجويآموزش ش 20 يمنينقص ا   7 

د بر عدالتكيموثر بر سالمت با تأ يطه عوامل اجتماعينو آورانه در ح يتهايفعال 20 موثر بر سالمت يعوامل اجتماع   8 

يمغز يربرداريتصو 20 يمغز يربرداريتصو-  NIN 9 

يان رشته ايرد علوم اعصاب به صورت مك يآموزش و پژوهش با رو 20 -يولوژيكنوروسا  INRP 10 

ييمواد غذا يمنيبهداشت و ا 20 ييمواد غذا يمنيبهداشت و ا   11 
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 فعال يتعداد اعضا

نفر()  
 رديف نام انجمن حوزه فعاليت

ينيارآفرك 20 و سالمت ينيارآفرك   12 

يولوژيراد 20 يولوژيراد   13 

طيبهداشت مح 30 طيبهداشت مح يمهندس   14 

يداروساز 20 يخ داروسازيتار   15 

يفناور 20 اطالعات سالمت  يانجمن فناور  - تايه  16 

 17 اتاق عمل اتاق عمل 20

يخون شناس 20 و طب انتقال خون يهماتولوژ   18 

يروس شناسيو 20 يروس شناسيو   19 

يهوشبر 20 يهوشبر   20 

ستيط زيمح 20 ستيط زيسالمت و مح   21 

يروب شناسيكم 20 يروب شناسيكم   22 

يقارچ شناس 20 يقارچ شناس   23 

يشغل يمنيسالمت و ا 25 يشغل يمنيسالمت و ا   24 

يپرستار 30 يپرستار   25 

يولكمول كيپزش 20 يولكمول كيپزش   26 

يحلقه مطالعات علم 30 يو تجرب يعلوم انسان   27 

كيدر پزشاي هو رفتار حرف كياخالق پزش 20 كياخالق پزش   28 

انيدانشجو يو توانمند ساز يار گروهكرد يكآموزش و پژوهش با رو 20 كيپزش ينولوژكوتيب   29 

يروان پرستار 15 يروان پرستار   30 

يعلم 20 هيمطالعات علوم پا   31 

يدارو ساز 20 يراز يعلم   32 

يو اقتصاد يتيريو ارتقاء سطح علوم مد ييآشنا 30 ت اقتصاد سالمتيريمد   33 

كيدندانپزش 20 ايادمكآ   34 

يعلم 20 كيدر آموزش علوم پزش يباز   35 

اعصابمغز و  20  BGIN 36 -يمغز و اعصاب محاسبات 

   جمع 750

 هاي آزادانديشيرسيك-4

 1398هاي آزادانديشي برگزارشده در سالكرسي-31 -6جدول

 نندهكتكشر يأت علميه نندهكتكدانشجوي شر رسيكعنوان  رديف

 15 120 زيست جنسي اوشك 1

 12 150 روز دانشجو 2

 10 50 ه گام دوم انقالبيانيق بيتحق يارهاكراه 3

 37 320 جمع

 ز مطالعات فرهنگيكمر-5

ثري دانشجويان جهت كتشويق و جذب حدا منظور ايجاد فضايي سالم و جذاب به دور از هياهوي روزمره وبه
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ها و انونك، هاي علميو در قالب انجمنشد ز مطالعات فرهنگي تأسيس كمر، هاي فرهنگيت در فعاليتكشر

 .فعال شدنشريات دانشجويي 

 ز آموزشكمر-6

هاي صورت دوره مهارتهايي بهي نيازمند فراگيري آموزشكنار دروس تخصصي علوم پزشكدانشجويان در 

، تئاتر، موسيقي هايانونكهاي هنري دانشجويي از قبيل گروه 98در سالهنري و فرهنگي هستند. ، اجتماعي

 .نمودنداستفاده آموزش ز كي از محل مرخوانشاهنامهر و كگروه 

 خانه فرهنگ-7

سالن  يك، تئاتر يآمف يك يز داراكن مريدانشگاه واقع شده است. ا يوك يخانه فرهنگ در مجتمع خوابگاه

حضور  يبرا ياست. خانه فرهنگ محل مناسب يآموزش يهادوره يبرگزار يالس براكن ياجتماعات و چند

جلسات  يبرگزار، هاجشن يبرگزار، لميف يتماشا، يفرهنگ يهال دورهكيتش ين خوابگاه براكان سايدانشجو

، ان ساليتا پا 1398ز در آذرماهكن مريو ... است. از زمان افتتاح ا يهنر يهاشگاهينما ياجرا، يقين موسيتمر

 يهايز بازكمر يكن يد. همچنيز برگزار گردكن مريدر ا يو مناسبت يهنر، يادب، يمتعدد فرهنگ يهابرنامه

 دختران فعال بوده است.  يبرا، فرد يپسران و در روزها يزوج برا يدر روزها ياانهيرا

 آموزش و خانه فرهنگ، ز مطالعات فرهنگيكدر مرا برگزارشدهو جلسات  هادوره-32 -6جدول

فيرد فعاليتنوع   جلسه() تعداد  نفر() نندهكتكشر   

خطاسي و نقاشيكاصول ع، هاي آموزشي نظير خط تحريري فارسي و زبان انگليسيدوره 1  13 125 

ركخواني و شاهنامه، تئاتر، ها نظير موسيقيانونكهنري  هايجلسات تمرين گروه 2  25 310 

 55 6 هاي علميانجمن دانشجويي و انون و نشرياتكجلسات  3

 130 3 خانه فرهنگ() يينمايس هايلميش و نقد فينما يبرگزار 4

 70 5 خانه فرهنگ() يآموزش هايارگاهك 5

 130 2 خانه فرهنگ() يمناسبت هايجشن 6

 50 1 يوتريامپك هاييجشنواره باز يبرگزار 7

 870 55 جمع 

 هنري و مذهبي، هاي فرهنگيكانون-8

 31به  1397عدد سال 41ي فعال از هاانونكتعداد ، گريديكت مشابه يبا فعال يهاانونكز نمودن كمتمر يدر پ

هنري و مذهبي دانشجويي ملزم به كسب مجوز از ، هاي فرهنگيافته است. كانونياهش ك 98عدد در سال

كانون 7، كانون ادبي4، كانون اجتماعي4شامل  كيكها به تفانونكن يعضو فعال در ا 580هستند.، سوي دانشگاه

 ند.ينما يت ميانون هنري فعالك8و  يانون جهادك 3، فرهنگي كانون5، خيريه

 1398ي تهران تا پايان سالکهنري و مذهبي داراي مجوز دانشگاه علوم پزش، هاي فرهنگيانونك-33 -6جدول

 انونكنام  تعداد عضو فعال انونكموضوع  انونكنام  فعالتعداد عضو  انونكموضوع 

 يهنر

 انونك8

 ياجتماع تئاتر() ققنوس 20

 انونك4
 يكرسانه پزش 20

 نقد فيلم از نگاهي ديگر 15
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 انونكنام  تعداد عضو فعال انونكموضوع  انونكنام  فعالتعداد عضو  انونكموضوع 

 اسي(كع) لنز 20
 ينيارآفرك 15

 (يلم سازيف) اژكترو 20

 (ينقاش) هورام 15
 آسمان آبي 10

 س(كفيلم و ع) نگاه 20

 نقاشي() هنررنگ  10
 43ساختمان  10

 نقد فيلم() هامون 10

 فرهنگي

 انونك5

 سالمت بهداشت 10

 هيريخ

 انونك 7

 ه مهريريخ 15

 ش مهركي 70 سالمت سازانفرهنگ 10

 ديباران ام 15 طبيب دوار 30

 اريمهر 20 يگردشگر 15

 نروايم 10 هالل احمر 30

 ادبي

 انونك 4

 فانوس 30 يكژ 20

 قطره 20 عشق يالفبا 15

 پنجره 10
 يجهاد

 انونك 3

 تيهدا 20

 لداي 15 شيرو 10

 ايمح 30 جمع 580 31

 

 98سال هاي فرهنگي دررد برنامهکگزارش عمل-34 -6جدول

 رديف برگزارشدهي فرهنگي هابرنامه تعداد برنامه

 1 ي آموزشيهاالسكو  هاارگاهك 125

 2 ي مناسبتيهابرنامه 5

 اردوهاي جهادي داخل استان 8

 3 برگزاري اردوها
 اردوهاي جهادي خارج استان 2

 زيارتي، اردوهاي سياحتي 4

 اردوهاي راهيان نور 0

 4 ي ايراني اسالمي(هاارزشتبليغي و حضور فعال در جامعه وترويج  تيفعال) ترويج فرهنگ 3

 5 يمسابقات فرهنگ 1

 6 يفرهنگ هايجشنواره يداور 3

 7 هاانونكهاي برنامه 138

 8 ران فيلمكا 3

  جمع 292

 ز بهداشت و درمان دانشجويانكمر
غربالگري پزشكي( با هدف شناسايي ) الورودجديدبرگزاري طرح سنجش سالمت و معاينه پزشكي همه دانشجويان 

هاي ويژه و در اختيار قرار دادن امكانات درماني مناسب از خدماتي است كه دانشگاه دانشجويان نيازمند به مراقبت

  ردند.كت كدالورود در اين طرح شريان جدينفر از دانشجو703، 98دهد. در سالبه دانشجويان ارائه مي
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 98سال ز بهداشت و درمان دانشجويان دركي مرهاتيفعالاهم -35 -6جدول
 مورد() تعداد فعاليت فيرد

 703 ي دانشجويان جديدالورودكبرگزاري طرح سنجش سالمت و معاينه پزش 1

 447 زاز(كهپاتيت يا ) سيناسيونكوا 2

 434 و ...( سيسروسلف، آشپزخانه، هاخوابگاه) ن دانشجوييكبازرسي بهداشتي از اما 3

 3092 ويزيت( -سرم تراپي -تزريقات) ويك ارائه خدمات در درمانگاه مجتمع 4

 19 ارجاع بيماران از درمانگاه به بيمارستان 5

 3250 رهيو غز درماني تشخيصي كمرا، هامارستانيببراي  نامهيمعرفصدور  6

 266 يكبراي استفاده از خدمات دندانپزش نامهيمعرفصدور  7

 491 ي دانشجويانكميسيون پزشكدر  شدهمطرحي هاپرونده 8

 ز مشاوره و راهنمايي دانشجويانكمر
روانشناسي ، يكروانپزشدر راستاي ارتقاي سطح بهداشت روان اداره مشاوره و سالمت روان دانشجويي با ارائه خدمات 

مشاوره ، مشاوره ازدواج، ي زندگيهامهارتدرماني و همچنين افزايش ي دارويي و روانهادرمان صورتبه، اريكو مدد

، حوزه درماني 4در ، هادهكدانشو  هاخوابگاهستادي و  پيگيري موارد اورژانس و آموزش در واحدهاي، تحصيلي

 .ستاري و پژوهشي مشغول فعاليت اكمدد، آموزشي

مشاوره  مشاوره ازدواج و، مشاوره و خدمات روانشناسي، يكخدمات روانپزشز شامل كي حوزه درمان اين مرهاتيفعال

 نندهكمراجعهل دانشجويان كشده است. تعداد  انجامجلسه مشاوره فردي  5942تعداد ، 98تحصيلي است. در سال

 نفر بوده است. 2302به حوزه درمان 

 يهاطهيموزشي در حآ يهاارگاهكبرگزاري سخنراني و ، زندگي يهاتدريس مهارتي حوزه آموزش شامل هاتيفعال

ي و رساناطالعانال ك، مجله، انتقال مطالب آموزشي در قالب بروشورتهيه و ، نانكاركمختلف جهت دانشجويان و 

 اند. همتايار سالمت روان در اين بخش فعاليت داشته عنوانبهدانشجو  78است. ز كسايت مر

 1398ز مشاوره و راهنمايي دانشجويان در سالكي آموزشي مرهاتيفعال-36 -6جدول

 تعداد عنوان  رديف

1 

 هاي آموزشيارگاهكبرگزاري 

 ساعته 4ارگاه ك 6 نشست خوابگاهي ي دانشجويي/هاارگاهك

 ساعته 4ارگاه ك 4 د دانشگاهينان و اساتكاركي ويژه هاارگاهك 2

 ساعته 4ارگاه ك 3 جهت همتاياران برگزارشدهها و جلسات ارگاهك 3

 ساعته 3ارگاه ك 11 مشاورهز كارشناسان مركژه يارگاه وك 4

هاي السكبرگزاري  5

 آموزشي

 نفر 700 يواحد درسي مجاز 2ي زندگي در قالب هامهارت

 نفر 196 (EDO) يكرشد فردي ويژه دانشجويان پزش 6

7 
نمايشگاه و غرفه و ، برگزاري

 مسابقه

، هفته سالمت روان، نمايشگاه و غرفه به مناسبت هفته سالمت

 هاخوابگاههفته 
 يشوركش يهما 1

 يزندگ يتابچه مهارتهاك 1 زكانتشارات مر  8

 

پيگيري موارد اورژانس و ارجاعي از ، شامل مشاوره تحصيلي و پيگيري موارد افت تحصيلي اريكي مددهاتيفعال

است.  هاتيحما ريو ساي درماني يا اقتصادي هاتيحما، هادهكدانشو  هاخوابگاهواحد آموزش در واحدهاي ستادي و 

 از خيرين جذب شده است. 98ريال طي سالميليون 310يك ميلياردو در اين حوزه مبلغ 

 



 

  دانشجويي فرهنگيمعاونت 

  sit.tums.ac.irمديريت آمار و فناوري اطالعات -دانشگاه علوم پزشکي تهران 1398سالنامه آماري

 
193 

 

 1398ز مشاوره و راهنمايي دانشجويان در سالكارانه مركي مددهاتيفعال-37 -6جدول

 تعداد عنوان رديف

 دانشجو 386 پيگيري افت تحصيلي 1

 دانشجو به صورت پرداخت ماهانه 150 ي اقتصاديهاكمكپيگيري  2

 جلسه 4 ميسيون موارد خاصكبرگزاري  3

 جلسه 100 يشناختروانميته كبرگزاري  4
 

 98پردازد. در سالمي غربالگري و پژوهش در حوزه سالمت روان دانشجويان يهاانجام طرح پژوهش بهحوزه 

ه از تعداد ك برگزارشدهميلي كطرح غربالگري سالمت روان براي دانشجويان جديدالورود مقاطع غيرت

 پايش قرار گرفتند.نفر مورد  686، تراي عمومي دوره روزانهكارشناسي و دكمقاطع  دانشجوي جديد784

 شوراي انضباطي دانشجويان
بوده است. همچنين حكم بدوي  22، ي دانشجويان دانشگاهانضباطتعداد احكام صادره توسط شوراي ، 98در سال

فر ن2 ينفر تخصص2) رفته شدگانينفر پذ 7ن يورد بوده است. همچنم27، شده جديديلكتشهاي تعداد پرونده

PhD  اند.تعهد ارائه نموده يانضباط يدر شورا ارشد( يارشناسك نفر3و 

 1398شوراي انضباطي در سال شدهمطرحهاي تعداد جلسات تعداد پرونده-38 -6جدول

 جلسات بدوي جلسات تجديدنظر

 تعداد جلسه هاي مطروحهتعداد پرونده تعداد جلسه هاي مطروحهتعداد پرونده

0 0 26 4 

 1398صالح از سوي شوراي انضباطي در سالهاي مراجع ذيپاسخگويي به استعالم-39 -6جدول
 عنوان نفر

 صالح داخل دانشگاههاي مراجع ذيپاسخگويي به استعالم 1528

 صالح خارج دانشگاههاي مراجع ذيپاسخگويي به استعالم 285
 

 1398در سال هادهکدانش كيکالتحصيل با شوراي انضباطي به تفحساب دانشجويان فارغتسويه-40 -6جدول

 نفر() تعداد دانشكده رديف  نفر() تعداد دانشكده رديف

 107 پرستاري و مامايي 6  669 يكپزش 1

 74 يتوانبخش 7  88 يكدندانپزش 2

 37 تغذيه 8  210 بهداشت 3

 9 هاساير رشته 9  8 يكپيراپزش 4

 1231 جمع -  29 داروسازي 5

 1398در سالنامه انضباطي دانشجويان نامه و شيوهآشنايي با آيين يهاي دانشجويان جديد براارگاهك-41 -6جدول

 رديف دهكدانشنام  تاريخ برگزاري ارگاهكننده در كتكتعداد نفرات شر

 1 يكدندانپزش 15/7/98 56

 2 علوم تغذيه 16/7/98 23

 3 يتوانبخش 14/8/98 50

 4 پرستاري و مامايي 12/8/98 67

 5 هاي نوينفناوري 21/7/98 29
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 رديف دهكدانشنام  تاريخ برگزاري ارگاهكننده در كتكتعداد نفرات شر

 6 يكپيراپزش 24/7/98 147

 7 يداروساز 30/7/98 91

 8 يطب سنت 20/7/98 6

 9 كيپزش 6/9/98 170

 10 بهداشت 12/9/98 37

 11 يمجاز 15/7/98 15

 جمع 691

 روابط عمومي و رسانه 

  1398رد روابط عمومي معاونت دانشجويي فرهنگي در سالکعمل-42 -6جدول

 عملكرد موضوع

 توليد خبر
هاي مختلف تهيه و توليد شده ارشناسان روابط عمومي معاونت و رابطان مديريتكاري كعنوان خبر با هم 534تعداد  98سال در طول

 ارمندي بوده است.كهم مربوط به بخش  يآن مربوط به حوزه دانشجويي و مابق درصد75ه حدود كاست 

 هاي مختلف برگزار شدهمراسم و برنامه، س از جلساتكگالري ع 150تهيه  سكع

 ليپ و تيزرك 6ت در توليد كتهيه و مشار ليپكفيلم و 

 نشريه
نامه آشنايي دانشجويان ورودي جديد با ويژه) پايانه نشريه راه بييت در تهكمشار، يفرهنگ ييشماره ماهنامه معاونت دانشجو 5تعداد 

 سينان جشنواره دانشجويي ابنينامه ششممديا و ويژهصورت مولتيمعاونت دانشجويي فرهنگي( به

 هتبليغات و رسان
هاي دانشجويي و درج در سايت جشنواره، هاي دانشجويي و دانشگاهيمراسم، هاي ملي و مذهبيعنوان بنر به مناسبت 80تهيه و طراحي بيش از 

 دانشگاهي ملي و مذهبي و دانشگاهي و درج در سايت مفداي هامناسبتعنوان پوستر به  15تهيه و طراحي بيش از  -معاونت دانشجويي فرهنگي

 مراسم اختتاميه

أت يه ينان و اعضاكاركبال يمسابقات وال -شورك كيجامعه پزش يجشنواره ورزش -هنري و ادبي دانشجويان، دومين جشنواره فرهنگي

أت يه ينان و اعضاكاركبال يمسابقات وال -در جام رمضان يات علميه ينان و اعضاكاركمسابقات فوتسال  -ان در جام رمضانيآقا يعلم

 و جام رمضان يتر بهادركان در جام ديگ فوتسال دانشجويل -بانوان يعلم

 اطالعات  يواحد فناور
ه معاونت دانشجويي فرهنگي كافزاري و مديريت شبنرم، افزاريهاي سختپشتيباني و مديريت سامانه، نگهداري

ندگي كاداري و خوابگاهي با پراز كمر 33ه شامل كاطالعات است. اين شب يدانشگاه بر عهده واحد فناور

اينترنت و خدمات فناوري ، اربر اداريك 300دانشجو و بيش از  3359اد است. در اين بستر به يجغرافيايي ز

اين ، 1398ه دانشگاه در ارتباط هستند. در سالكم با شبيسيز اغلب از طريق بكشود. اين مرااطالعات ارائه مي

ابلي كه كاتصال شب 2267ز و كمر 26م داخلي در يسيه بكپوشش شب ،م فعاليسيب كلين 10ه شامل كشب

 اند. تحت پوشش خدمات اين واحد قرار داشته درصد98دانشجوي خوابگاهي حدود  3423بوده است. از مجموع 

 1398سالها در اي معاونت دانشجويي فرهنگي و خوابگاهه رايانهکمشخصات شب-43 -6جدول

 مقدار عنوان مشخصه رديف

اربران برخطكثر تعداد كحدا 1  2059 

مگابيت در ثانيه() ميانگين پهناي باند مصرفي 2  173 

مگابيت بر ثانيه() ثر پهناي باند مصرفيكحدا 3  320 

 14 گيگابايت() ميانگين حجم مصرفي ماهانه هر دانشجوي خوابگاهي در ماه 4

مگابيت در ثانيه() دانشجوثر سرعت هر كحدا 5  2 
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 1398افزاري فعال معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه در سالتجهيزات سخت -44 -6جدول
 تعداد عنوان دستگاه رديف تعداد عنوان دستگاه رديف

 6 ارمنديكنترل ورود خروج كدستگاه  7 172 املكرايانه  1

 51 هاي مداربستهدوربين 8 146 هكسوييچ شب 2

 8 هاي دانشجويينترل تردد خوابگاهكدستگاه  9 129 م داخلييسيدهنده بروتر سرويس 3

 3 دستگاه اتوماسيون فضاهاي ورزشي 10 107 نركپرينتر و اس 4

 7 يكسرور فيزي 11 5 تاپلپ 5

    31 دستگاه سامانه اتوماسيون تغذيه 6

 1398ز اداري و خوابگاهي معاونت دانشجويي فرهنگي در سالكه مراکوضعيت پوشش شب-45 -6جدول

 زكنام مر رديف

 ه داخليكشب ه دانشگاهكنوع ارتباط با شب

تعداد اتصاالت 

 هكشب

ك
ي

مس
ل 

اب
 

ي ميس يب
ور

ر ن
فيب

 

ك
بل

ا 
 

 ميس يب

 192 ✓ ✓ ✓   ساختمان معاونت دانشجويي فرهنگي 1

 هامديريت امور خوابگاه 2

مجتمع 

خوابگاهي 

 ويك

  ✓ ✓ ✓ 72 

  24 ✓ ✓   سالن ورزشي شهيد فتحي -ره()خمينيامامخانه فرهنگ  3

  12 ✓ ✓   دانشجويان مجموعه اتوماسيون توزيع غذاي 4

 464 ✓ ✓ ✓   5تا  1هاي پسرانه بوستان خوابگاه 5

 476 ✓ ✓ ✓   4تا  1گلستان هاي دخترانه خوابگاه 6

  8 ✓ ✓   زي خواهرانكغذاخوري مر 7

  8 ✓   ✓ زي برادرانكغذاخوري مر 8

 8 ✓ ✓   ✓ ليكمجموعه استخر و سوناي شهيد تو 9

  48 ✓  ✓  مجتمع ورزشي شهيد چمران 10

  24 ✓  ✓  مجموعه انبارهاي معاونت دانشجويي فرهنگي 11

 8 ✓ ✓  ✓  غذاي دانشجويانزي كآشپزخانه مر 12

 222 ✓ ✓  ✓  (6تا  1) هاي ميدان انقالبمجتمع خوابگاه 13

 48 ✓ ✓  ✓  8خوابگاه پسرانه انقالب  14

 136 ✓ ✓  ✓  خوابگاه پسرانه سميه 15

 56 ✓ ✓  ✓  خوابگاه پسرانه قدس 16

 120 ✓ ✓  ✓  خوابگاه پسرانه وصال 17

 112 ✓ ✓  ✓  خوابگاه دخترانه نسترن 18

 180 ✓ ✓  ✓  خوابگاه دخترانه حافظيه 19

 48 ✓ ✓  ✓  آذر 16خوابگاه دخترانه  20

      1 هاي متأهلينمجموعه خوابگاه 21

 2267 جمع
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