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پیام رییس دانشكده بھ مناسبت آغاز سال تحصیلي 

و خیر مقدم بھ دانشجویان ١٣٩٧-٩٨آغاز سال تحصیلی بسیار مفتخر ھستیم
سالھ دانشکده با رویکرد و ۴ا آغاز اجرای برنامھ ھمزمان بجدیدالورود عزیز 

حرکت بھ سمت دانشگاه ھای نسل سوم و چھارم شده است. 

یازھای بھ قسمتی از نجدید بتوانیم با صرف بھینھ منابعامید است با این رویکرد
جامعھ در حوزه سالمت کشور پاسخگو باشیم و اطمینان حاصل نمائیم کھ دانش 

بیش از پیش بتوانند تاثیرگذاری عمیق تری در توسعھ کشور آموختگان دانشگاه
بھ ویژه در زمینھ ارتقاء سالمت و کارآفرینی داشتھ باشند. بدیھی است برای 

ھمدلی و ھمراھی اعضاء ھیئت –تحقق اھداف برنامھ دانشکده نیازمند ھمفکری 
علمی و دانشجویان عزیز ھستیم 

وحید چنگیزیدكتر 

رئیس دانشكده
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معاونین دانشکده وریاست مشخصات

فیزیک پزشکی ، استاد ) PhD(دانشکده پیراپزشکی ، دکتری رئیسدکتر وحید چنگیزی ، 
گروه علوم پرتویی

٨٨٩٨٣٠٢۵:   تلفن
changizi@tums.ac.ir: پست الکترونیک 

،بیوشیمی) PhD(دانشکده پیراپزشکی،دکتری آموزشیر ناھید عین الھی ، معاون دکت
استاد گروه علوم آزمایشگاھی 

١٢۵داخلی ٨٨٩٨٢٩٠٧تلفن:
einolahn@tums.ac.irپست الکترونیک :

مدیریت ) PhD(اپزشکی،دکتری دانشکده پیرپژوھشی، معاون مرجان قاضی سعیدیدکتر 
نشیار گروه مدارک پزشکیدا،اطالعات بھداشتی درمانی

١٢۵داخلی ٨٨٩٨٢٩٠٧تلفن:
ghazimar@tums.ac.irپست الکترونیک :

	)PhD(فرھنگی دانشکده، دکتری –، معاون دانشجویی یوسف عرفانیدکتر  	
علوم آزمایشگاھی گروه استادیار،باکتری شناسی پزشکی

۶۶۴١٩٩٨۴تلفن:
yerfani@sina.tums.ac.ir: پست الکترونیک

دکتر محمدکاظم شریفی یزدی ، استاد، معاون بین الملل دانشکده 
١۴٣داخلی٨٨٩٨٢٩٠٧تلفن: 
kmsharifi@tums.ac.irالکترونیک :پست 
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در یك نگاهدانشكده پیراپزشكي

١٣۶٩سال تأسیس: 

فضاي فیزیكي

، خیابان انقالب ، خیابان قدس ، کوچھ فردانش ، پالک ١ساختمان شماره .١
١٧

دکتر ،خیابان انقالب ، خیابان قدس، کوچھ ٢ساختمان شماره .٢
١٨،پالکفرھنگی(بھنام)

١٩پالکیعی،،خیابان انقالب ، خیابان قدس، کوچھ شف٣ساختمان شماره .٣

مقطع دانشکده پیراپزشکی–جدول وضعیت رشتھ 

کارشناسی :
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تحصیالت تکمیلی:

وضعیت نیروي انساني

٣٠تعداد کل اعضای ھیئت علمی : 

۴تعداد اعضاي ھیئت علمي در مرتبھ استادي: 

١٠تعداد اعضاي ھیئت علمي در مرتبھ دانشیاری:

١١ری: تعداد اعضاي ھیئت علمي در مرتبھ استادیا

۵تعداد اعضاي ھیئت علمی در مرتبھ مربي: 

٧٣تعداد دیگر كاركنان: 
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ھاي دانشكدهفھرست شوراھا و كمیتھ

شورای ھیئت رئیسھ .١
شوراي آموزشي.٢
شوراي پژوھشي.٣

شوراي تحصیالت تكمیلي.٤
EDOشوراي .٥
شوراي اداري كاركنان.٦
کمیتھ راھبری توسعھ مدیریت.٧
كمیتھ نظام پیشنھادات.٨
وراي معاونت پشتیبانيش.٩

شوراي فرھنگي.١٠
شوراي نمایندگان دانشجویان.١١
كمیتھ رفاھی.١٢

كمیتھ امتحانات.١٣
کمیتھ منتخب ترفیعات.١٤
كمیتھ مواد و تجھیزات                            .١٥
کمیتھ صیانت از حقوق .١٦

شھروندی
کمیتھ ارتقاء.١٧
کمیتھ تدوین اخالق حرفھ ای.١٨
شورای توسعھ پژوھشی .١٩

)RDO(

یتھ ایمنی بھداشت سالمت کم.٢٠
HSE
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حرفھ ایمنشور تعھد

یاالویبر اعتقاد راسخ بھ ارزشھادیمثالش و با تاکیبگانھیبا استعانت از 
یکھ با ھدف تحقق آرمان ھاری، موارد زرانیایاسالمینظام مقدس جمھور

ر است کھ ھیمنشورنیگردد مبیتھران ارائھ میدانشگاه علوم پزشکیسازمان
.دانندیت کامل از آن میدانشکده خود را ملزم بھ تبعنیاز آحاد افراد اکی

ضباط نظم و انتیبر رعادیمحولھ ، تاکیھاتیمسئولرشیبھ پذیالتزام عمل–١
حضانت از اموال ،یآراستھ منطبق با اخالق و منش اسالمی، حفظ ظاھر و باطن

مور محولھبھ زمان انجام ادیالمال و مقتیب

در ارائھ خدمات با ضیاصل مساوات، عدالت و انصاف و عدم تبعتیرعا–٢
زیپرھونفعانیذھیبھ کلیضوابط ادارگریو مقررات و دنیکامل بھ قواندیتق

یکامل بر اصل رازداردیو تاکیشغلیھاتیاز ھرگونھ سوء استفاده از موقع
یو حقوقیقیاعم از حقیو حفظ اسرار فرد

صھ عرشگامانیو پختگانیجانبازان ، فرھدان،یشھیپاسداشت حرمت واال–٣
یراپزشکیعلم و اخالق در حوزه علوم پ

اقل زمان ممکن با حدارباب رجوع و انجام امور مربوط بھ آنان در میتکر-۴
امور از ھیکلندیکامل فرآیو شفاف سازیکرامت انسانیبر حفظ و اعتالدیتاک

انیآغاز تا پا

یر، کردایگفتاریبھ ارزش ھایبندیپا،یاز سلسلھ مراتب ادارتیتبع–۵
یپراکنعھیافترا، دروغ و شابت،یاز ھرگونھ تھمت، غزیو پرھیو رفتار

در جھان جیآموزش با الھام از دانش روز رااقیسبک و سیارتقا و اعتال–۶
سطوح مختلف حوزه رانیفراگیحرفھ ایو بھبود مھارت ھاتیمعاصر و تقو

در نظام سالمتیراپزشکیپ
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یو ضرورت آموزش مداوم و کسب مھارتھایحرفھ ایتعھد بھ توانمند–٧
یراپزشکیروز حوزه علوم پ

یھایتوسعھ ھمکار،یو کاربردیادیبنیسطح پژوھش ھایارتقا و اعتال–٨
درنظام سالمتیراپزشکیمرتبط با حوزه علوم پعیبا صنایپژوھش

حوزه علوم یو پژوھشیآموزشی، اشاعھ و انتقال دستاوردھادیتول–٩
یالمللنیو مجامع بیدر صحنھ داخلیراپزشکیپ

مدرن و یو اطالعاتیارتباطیھایاز فناوریو اصولحیصحیریبھره گ–١٠
یخارجانیبا ھمتایتعامالت علمتیو تقونترنتیدر عرصھ اشرویپ

اذھان یو استفاده از خرد جمعیگروھیافرھنگ مشارکت ھجیترو–١١
ینیو بازآفریآکنده از نوآورییدر فضاافتھیتوسعھ 

و تالش در جھت بھبود یریاط قوت، نقدپذقنتینقاط ضعف ، تقومیترم-١٢
یو گروھیفردیو بھره ورییکاراشیعملکرد با ھدف افزا

انیجورکنان، دانشکاکیسطح سواد سالمت الکترونیفیکیبر اعتالدیتاک-١٣
نرم ویبستر سخت افزارزیو تجھیراپزشکیدانشکده پیعلماتیھیو اعضا

بھ مدرنینوع تعامالت از روش سنترییالزم جھت تغیافزار

و یورزشیھاتیبر فعالدیبا تاکیتوجھ بھ بھداشت روان و سالمت جسم-١۴
یگروھ

تیبا ھدف ھدایو علمکارآمد،یارزشیروھاینتیتالش در جھت ترب–١۵
کشوریراپزشکیدر حوزه علوم پیسکان آموزش عالیآت

قیو تعھد بھ حفظ اعتماد از طریمنافع جامعھ بر منافع فردتیارجح-١۶
.عارضات منافع تتیریمد
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حوزه معاونت آموزشيكنانفھرست مشخصات كار

تلفن تماسنوع مسئولیتنام و نام خانوادگی

66954229سرپرست امور آموزشیالهینیره سادات روح
علوم آزمایشگاهی (بین کارشناس رشته میترا اسدي مطلق

الملل)
66954236

ورشته علوم آزمایشگاهیمسئولکارشناسهالمیرعشقمعصومهسیده
هوشبري و مدیریت خدمات بهداشتی 

درمانی

66954232

66954234کارشناس رادیولوژي و رادیوتراپیسیما عطائی
ته اتاق عمل و فناوري کارشناس رشمریم سعادتی 

اطالعات سالمت 
66954232

66954230مسئول واحد آزمون و ارزشیابیفاطمه لطفی
66954227التدریسمسئول حقهادي خوشنام

66954227مسئول کالسها محمد رضا ابتدایی
64432346بایگان آموزشیهادي شمسی
88982903ه آموزشدبیرخانحسین اقلیدي
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فھرست مشخصات كاركنان حوزه تحصیالت تکمیلی

تلفن تماسنوع مسئولیتنام و نام خانوادگي ردیف
٦٤٤٣٢٣٦٢سرپرست تحصیالت تکمیلیفریبا نباتچیاندکتر 1

٦٤٤٣٢٣٦٨کارشناس تحصیالت تکمیلی حوریھ ماسوریان2
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دانشكدهمعاونت آموزشيشرح وظایف حوزه

اداره خدمات آموزشي 

موزشي( رشتھ ھای مقاطع کارشناسی)آاداره خدمات 

نام و انتخاب واحد، حذف و اضافھ و حذف اضطراري انجام امور ثبت.١

نامھ اشتغال بھ تحصیل صدور گواھي.٢

مكاتبھ با آموزش كل دانشگاه در رابطة با امور تحصیلي دانشجویان.٣

انھآمارھاي ترمیك وسالیارائھ.٤

اي دانشگاه دریافت لیست نمرات و تفكیك و ارسال بھ خدمات رایانھ.٥

صدور ریزنمرات ترمیك و كلي.٦

و ھا یا دانشگاھھاي دیگرمعرفي دانشجویان جھت میھمان شدن بھ دانشكده.٧
ثبت نمرات آنان 

ھا یا دانشگاھھا و ارسال نمرات پذیرش دانشجویان میھمان از سایر دانشكده.٨
در پایان دوره

ارائھ واحدھاي ترم آینده تحصیلي بھ گروه آموزشي مربوطھ .٩

ھماھنگي با اساتید گروه آموزشي مربوطھ و اساتید مدعو جھت شروع.١٠
ترم تحصیلي 

ھمكاري در برگزاري امتحانات پایان ترم .١١

تغییر رشتھ و انصرافي،متقاضیارائھ راھنمایي بھ دانشجویان انتقالي.١٢
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ھاي تحصیلي ھاي رشتھجدید در رابطھ با تغییر سرفصلگرفتن كد .١٣

درسی ھر نیمسال تحصیلیریزي كالسھاي برنامھ.١٤

معرفي دانشجویان مشروط بھ اداره كل آموزش دانشگاه و ارسال اخطاریھ .١٥
بھ والدین دانشجو در اعمال مقررات مربوط بھ این رشتھ از دانشجویان

یلی معرفی دانشجویان ممتاز در ھر دوره تحص.١٦

ثبت اصالحیھ ھای آموزشی.١٧

جھت انتخاب واحد وب سایت دانشكده ارائھ دروس و برنامھ ھای کالسی در .١
دانشجویان 

ثبت دروس معافی دانشجویان انتقالی و تغییر رشتھ .٢

بررسی و تایید صحت ورود نمرات پایان ترم دانشجویان.٣

ت تھیھ وارسال قراردادھای حق التدریس اساتید مدعو و ارسال جھ.٤
پرداخت 

التحصیل حساب بھ دانشجویان فارغارائھ فرمھاي تسویھ.٥

تھیھ و ارسال گواھي فراغت از تحصیل دانشجویان بھ آموزش كل دانشگاه .٦

ھاي ارسالي از اداره كل آموزش و ارسال جھت امضاي بررسي دانشنامھ.٧
ریاست دانشكده 

طالعات آنان التحصیالن در ھر ترم و ثبت كامپیوتري اارائھ آمار فارغ.٨

تھیة ریزنمرات جدید از ریزنمرات مخدوش وقدیمي.٩
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ھاي پرینت فرمھاي انتخاب واحد، حذف و اضافھ، حذف نھایي و لیست.١٠
كامپیوتر نمره 

ھاي نمرات پایان ترم ثبت لیست.١١

ھاي آموزشي ثبت اصالحیھ.١٢

ھاي جدید آموزشيثبت و ارائھ كد جدید بھ دروس دوره.١٣

یان انتقالي ثبت دروس معافي دانشجو.١٤

صدور ریزنمرات ترمیك و كلي و ھمچنین ریزنمرات مخدوشي و قدیمي.١٥

ھاي وارده و صادره از اداره خدمات آموزشينامھثبت.١٦

اي معاونت آموزشي دانشگاه در رابطھ ھماھنگي با مركز خدمات رایانھ.١٧
اي آموزشبا امور رایانھ

اداره خدمات آموزشی تحصیالت تكمیلي

اني كھ در دوره تحصیالت تكمیلي دانشگاه علوم پزشكي تھران كلیھ دانشجوی
نام در دانشگاه و معرفي آنھا بھ دانشكده، براي آنھا شود پس از ثبتپذیرفتھ مي

شود.پرونده آموزشي در این دانشكده نیز تشكیل مي

ھاي كالسي ریزي پیشنھاد دروس، ابالغ بھ اساتید و برنامھاموري چون، برنامھ
سایت دانشكده، انتخاب واحد، صدور گواھي اشتغال بھ تحصیل، در وب

راھنمایي دانشجو در مواقع بروز مشكل آموزشي، صدور حكم انصراف از 
نامھ و در نھایت انجام امور تحصیل، مشروطي و كلیھ امور مربوط بھ پایان

التدریس اساتید از اھم التحصیلي و امتحانات و كلیھ امور مربوط بھ حقفارغ
دھد.در ضمن کلیھ وظایف اداره خدمات آموزشی وظایف این اداره را تشكیل مي

.غیر از پذیرش دانشجویان مھمان در این اداره انجام می گیردھ ب
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واحد آزمون و ارزشیابي 

دار برگزاري امتحانات پایان ھر نیمسال تحصیلي جھت دانشجویان این اداره عھده
باشد كھ اھم وظایف ارشد و دكتري ميارشناسياین دانشكده اعم از كارشناسي و ك
باشد:اداره امتحانات بھ شرح ذیل مي

ھا در بازه زماني قانونيریزي كلي امتحانات كلیھ رشتھبرنامھ.١

اعالم برنامھ امتحانات بھ اساتید و گروھھا.٢

تعیین برنامھ مراقبین، مسئولین حوزه و ناظرین و اعالم بھ آنھا .٣

انشجویان ھر درس جھت تكثیر اوراق امتحانيمشخص نمودن تعداد د.٤

تھیھ صورتجلسھ و پیوست نمودن فرم حضور و غیاب براي ھر امتحان .٥

تھیھ لیست دانشجویان میھمان بھ این دانشكده و اعالم آن بھ اساتید و پیگیري .٦
نمرات آنھا

دریافت نمرات پس از برگزاري امتحانات و اعالم آن بھ معاونت آموزشی .٧
یربطو مراجع ذ

ھاي الزم جھت حسن اجراي امتحانات با ھمكاري مراقبین و ھماھنگي.٨
ھاي امتحاني و رفع اشكاالت موجودھا، مسئولین حوزهناظرین گروه
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شود كھ معموًال درارزشیابي اساتید ھر ترم توسط دانشجویان ھر رشتھ انجام مي
وه شود. نحانجام ميماھھ آخر ترم و قبل از شروع امتحانات بصورت اینترنتي ١

اظھار نظر دانشجو بصورت فرمھایي است كھ در سایتي بھ آدرس 
www.Eval.Tums.Ac.ir قرار دارد و بازه زماني ارزشیابي نیز در ھر ترم

ود.شرساني ميھا و بردھاي آموزشي بھ دانشجویان اطالعتوسط نمایندگان رشتھ

كیل یا عدم تشكیل كالسھا را واحد ارزشیابي كالسي نظارت بر نحوه عملكرد تش
دارا بوده و با دانشجویاني كھ بھ ھر دلیل بدون ھماھنگي یا با ھماھنگي با استاد 

نماید.نمایند برخورد قاطع ميو یا گروه اقدام بھ منحل كردن كالس مي

مدیریت اجرایی آموزش 

تھیھ و سفارش خرید دستگاھھا و منابع سمعي و بصري.١

صريامانت مواد سمعي و ب.٢

راھنمایي استفاده از دستگاه ھا بھ كاربران .٣

راه اندازي و پشتیباني دستگاه ھاي ویدئو پروژكتور كالس ھاي درس .٤

نظارت بر اجرای برگزاری کالسھای آموزشی در طول ترم وکنترل .٥
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عرفي دفتر توسعھ آموزش دانشكدهم

Education Development Office (EDO)

ي شوراي ي مصوب دویست ویكمین جلسھنامھآیینشرح وظایف (بر اساس 
).١٨/١٢/١٣٨٨ھاي علوم پزشكي بھ تاریخ گسترش دانشگاه

ھاي ھاي اعضاي ھیأت علمي در زمینھھمكاري در ارتقاي توانمندي.١
مختلف آموزش علوم پزشكي

ي ارزشیابي اعضاي ھیأت ھمكاري در اجرا و ارائھ مشاوره در زمینھ.٢
وزش در دانشكده.علمي و فرآیندھاي آم

ھاي پژوھش در آموزشارائھ مشاوره در زمینھ اجراي طرح.٣

ھاي ھاي مختلف یاددھي ـ یادیگري، اجراي روشارائھ مشاوره در حیطھ.۴
ھاي آموزشي و اعضاي ھیأت علمي نوین آموزشي و ارزشیابي بھ گروه

دانشكده

شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده.۵

اعضاء:يھامسئولیتاسامي و 

دکتر لیال شاھمرادی: سرپرست مرکز مطالعات و توسعھ آموزش دانشکده.١

دکتر فاطمھ شیخ شعاعی: سرپرست اجرایی کمیتھ مجازی سازی .٢

دکتر سید ھادی موسوی: سرپرست اجرایی کمیتھ آموزش مداوم.٣

دکتر الھھ جزایری قره باغ: سرپرست اجرایی کمیتھ بازنگری برنامھ ھای .۴
درسی 
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یده پاک و دکتر شراره رستم نیاکان: سرپرست اجرایی کمیتھ دکتر فر.۵
پژوھش در آموزش 

دکتر یوسف عرفانی : سرپرست اجرائی حیطھ دانشجویی .۶

دکتر آزاده امید خدا: سرپرست اجرایی حیطھ توانمندی .٧

فاطمھ لطفی: مسئول کمیتھ نظام آزمون و ارزیابی فراگیران .٨

اتي شدن شبكھ آموزش علوم پزشكي در سطح اكنون استقرار و عملیاین دفتر ھم
اي با ھمكاري ھاي جدید و بین رشتھھاي آموزشي، تأسیس رشتھدانشكده و گروه

تحصیالت تكمیلي دانشكده و تبیین و تدوین شرح وظایف كمیتھ دانشجویي در 
EDO.را در دستور كار دارد
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کمیتھ مشورتی نمایندگان دانشجویی

)Studentship Educational Consultant Committe(

Studentship Educational(ییدانشجوندگانینمایمشورتتھیکم
Consultant Committe(پزشکی دانشگاه علوم  پزشکی تھراندانشکده پیرا،

جمعی دانشجویی است کھ در چارچوب قانونی و ساختاری دفتر توسعھ آموزش 
ن کمیتھ ای.ھدف از تشکیل ندزشکی تشکیل شده و فعالیت می کدانشکده پیراپ

تقابل سازنده دانشجویان با اعضای ھیات علمی و مشارکت ھر چھ بیشتر آنھا 
شورتی بازوی ماین کمیتھ در پیشبرد نظام آموزشی دانشکده پیراپزشکی است .

EDO دانشکده محسوب می گردد و نقش رابط میان دانشجویان وEDO را بھ
دانشکده پیراپزشکی فعالیت می کند . EDOت عھده دارد. این دفتر تحت نظار

شامل برنامھ ریزی آموزشی ، توانمند سازی دانشجویان ، آن حیطھ ھای فعالیت 
پژوھش در آموزش ، ارزشیابی و آموزش مجازی است. 
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آئین نامھ استاد راھنمای آموزشی

فصل اول

مقدمھ :

لی دانشجویان جھت رشد و این آئین نامھ در راستای ھدایت ھدفمند امور تحصی
شکوفایی ھر چھ بیشتر آنان با تبیین اھداف، وظایف و ساختار اجرایی مشخص 

ھای ارتقاء علمی و بھ منظور  پیشگیری از افت تحصیلی، فراھم کردن زمینھ
رفع مشکالت آموزشی، پژوھشی، فردی، اجتماعی، عاطفی و رفاھی دانشجویان 

کارشناسی پیوستھ، کارشناسی ناپیوستھ ودر مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی،
دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ) تنظیم شده است. 

: تعاریف١ماده 

استاد راھنما: یکی از اعضای ھیأت علمی دانشگاه یا دانشکده است کھ مسئولیت 
ھدایت تحصیلی و راھنماي دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی را در زمینھ 

وزشی ، پژوھشی و فردی بر عھده می گیرد.ھای آم

مسئول استادان راھنما: یکی از اعضای ھیئت علمی دانشگاه یا دانشکده است کھ 
وظیفھ  برنامھ ریزی و نظارت بر فعالیتھای استادان مشاور را بر عھده دارد. 

دانشجوی ھمیار: دانشجوی فرھیختھ و عالقھ مند در مقطع تحصیلی باالتر کھ 
کند. ت تحصیلی دانشجویان بھ استاد مشاور کمک میدر ھدای

کمیتھ مرکزی استادن راھنما: منظور کمیتھ مرکزی استادان راھنما در سطح 
موزشی دانشگاه است کھ تصمیم گیری در جھت آبھ ریاست معاون دانشگاه 

اجرای آیین نامھ استاد راھنما را برعھده دارد. 
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: اھداف٢ماده 

تمر بر روند تحصیلی دانشجویانھدایت و نظارت مس

شناسایی زمینھ ھای آسیب پذیری و عوامل غیر آموزشی موثر بر وضعیت 
آموزشی دانشجویان و تالش در جھت رفع آنھا 

آشنا نمودن دانشجویان با شھر محل تحصیل ، واحدھای مختلف دانشگاه، مقررات 
و فرآیندھای آموزشی و پژوھشی 

دھای درخشان و ھدایت دانشجویان برتر شناسایی و حمایت از استعدا

فصل دوم 

: جایگاه استاد راھنما ٣ماده 

استاد راھنما بھ عنوان اولین سطح ارتباطی دانشجو با سیستم آموزشی .١
محسوب می شود. 

استاد راھنما در زمینھ مشاوره و ھدایت دانشجویان در مسائل آموزشی (در .٢
م، اخذ و حذف واحدھا، حذف کلیھ محدوده مقررات مربوطھ) از جملھ ثبت نا

درس ھای اخذ شده در یک نیمسال، تغییر رشتھ و انتقال و میھمانی دارای 
مسئولیت اجرائی بوده و ھرگونھ تصمیم گیری در موارد فوق منوط بھ  نظر 

کتبی استاد مشاور می باشد .

استاد راھنما در حیطھ ھای پژوھشی، فرھنگی، اجتماعی و رفاھی صرفًا .٣
ھدایت کننده و مشورتی دارد و می تواند نظرات کتبی خود را بھ معاونت نقش

پژوھشی و معاونت دانشجویی فرھنگی اعالم نماید.

: نحوه انتخاب استاد راھنما   ٤ماده 

راھنما ترجیحًا از میان اعضای ھیأت علمی عالقھ مند بھ پذیرش استاد .١
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قھ فعالیت آموزشی بھ پیشنھاد سال  ساب٣مسئولیت مشاوره دانشجویان با حداقل 
معاون آموزشی دانشکده و حکم رئیس دانشکده منصوب می شود. 

: حتی  االمکان جنسیت و رشتھ تحصیلی استاد راھنما با جنسیت و ١تبصره
رشتھ تحصیلی دانشجو ھمخوانی داشتھ باشد و در طول تحصیل دانشجو، استاد 

تری عمومی پزشکی، داندانپزشکی  راھنما ثابت بماند. جھت دانشجویان دوره دک
و داروسازی در ھر مرحلھ از طول دوره تحصیل می تواند استاد راھنما جدیدی 

انتخاب شود. 

گذراندن دوره ھای آموزشی مرتبط با وظایف استاد مشاور الزامی :٢تبصره 
است.

ماه) استاد راھنمای ٦(حداکثر بھ مدت راھنمادر زمان حضور نداشتن استاد .٢
ین بھ پیشنھاد استاد راھنمای مربوطھ و تائید معاون آموزشی دانشکده ، با جانش

ھمان مسئولیتھا انتخاب می شود و در صورتی کھ عدم  حضور استاد راھنما بیش 
ماه ادامھ داشتھ باشد، استاد جانشین یا استاد راھنمای دیگری جایگزین استاد ٦از 

قبلی خواھد شد. راھنمای

سئول استادان راھنما دانشکده می تواند از دانشجویان در موارد ضروری م.٣
مند بھ مشاوره بھ عنوان دانشجوی ھمیار جھت کمک بھ استاد فرھیختھ و عالقھ 

مشاور بھره گیرد. 

در صورت لزوم بھ پیشنھاد مسئول استادان راھنما دانشکده و تائید کمیتھ .٤
مجرب و غیر ھیأت مرکزی استادان راھنما دانشگاه می توان از کارشناسان 

علمی بھ عنوان دستیار استاد راھنما استفاده نمود. 

رؤسا و معاونین دانشگاھھا و دانشکده ھا و رؤسای مراکز آموزشی، درمانی .٥
با توجھ بھ گستردگی شرح وظایف خود در زمان تصدی مشاغل فوق  حتی ا 

المکان بھ عنوان استاد راھنما انتخاب نشوند. 
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مای دانشجویان شاھد و ایثارگر درصورتی کھ درتمام مفاد انتخاب استاد راھن.٦
بھ عنوان استاد راھنما دانشجویان ٤-١این آئین نامھ را انجام دھد با رعایت بند 

غیر شاھد و ایثار گر بالمانع است. 

فصل سوم 

: شرح وظایف استاد راھنمای آموزشی٥ماده 

مھ ھا و دستور العمل ھای استاد راھنما باید آشنا و مسلط بھ کلیھ آئین نا.١
آموزشی، رفاھی، فرھنگی، اجتماعی، پژوھشی و مشاوره باشد و بھ وظائف و 

اختیارات خود آگاه باشد. 

: دانشگاه موظف است جھت آشنایی استادان راھنما با موراد فوق تبصره
کارگاھھای آموزشی برگزار نماید.

و آشنا نمودن آنان با توجھ خاص بھ دانشجویان در بدو ورود بھ دانشگاه .٢
ی مختلف دانشگاه و مکانھای مختلف شھر محل تحصیل از وظایف استاد اواحدھ

راھنما است. 

استاد راھنما باید دانشجو را با مقررات و ضوابط آموزشی، پژوھشی، .٣
دانشجویی و انضباطی  در مقاطع مربوطھ آشنا نماید.

رمانھ بودن اطالعات مربوط استاد راھنما باید برای دانشجویان با رعایت  مح.٤
بھ آنان پرونده ای تشکیل دھد کھ حاوی اطالعات ذیل باشد: 

الف) پرسشنامھ ای کھ شامل اطالعات فردی، تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و 
اقتصادی دانشجو باشد. این پرسشنامھ (فرم الف و ب) در روز ثبت نام اولیھ 

تحویل داده می شود. توسط دانشجو تکمیل شده و بھ استاد راھنما 

ب) فرم وضعیت تحصیلی دانشجو کھ شامل خالصھ اطالعات ھر نیمسال 
تحصیلی وی باشد. این فرم توسط حوزه معاونت آموزشی دانشکده تکمیل 
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گردد. می

ج) تصاویر کارنامھ ھای پایان ھر نیمسال تحصیلی دانشجو کھ توسط آموزش 
شتھ می شود. دانشکده در اختیار استاد راھنما گذا

د) فرم گزارش مربوط بھ علت مراجعات دانشجو بھ استاد راھنما و مشاوره ھای 
انجام شده از سوی استاد راھنما. 

ه) یک نسخھ از گزارش ویژگیھای عاطفی، فرھنگی و تربیتی دانشجو کھ  بھ 
مرکز مشاوره دانشگاه ارجاع داده شده است، ھمراه با نتایج معاینات ، اقدامات  

رمانی و مشاوره ھای انجام شده .د

استاد راھنما باید بھ دانشجو  در زمینھ شغلی و نحوه ادامھ تحصیل و آماده .١
سازی وی برای پذیرش مسئولیت شغلی در آینده مشاوره ھای الزم را ارائھ 

نماید. 

ھدایت و برنامھ ریزی درسی و مشاوره دانشجویان در زمینھ روشھای صحیح .٢
ھ حضور در فعالیتھای فوق برنامھ علمی و فرھنگی از مطالعھ و ترغیب ب

وظایف استاد راھنما است. 

کلیھ فرمھای انتخاب واحد، گواھی پزشکی، میھمانی، انتقال، جابجایی، .٣
حذف واضافھ و حذف اضطراری واحدھای درسی، حذف کلیھ درس ھای اخذ 

ردد. شده در یک نیمسال می بایست توسط استاد راھنما بررسی و تائید گ

ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشتھ، حال و .٤
پیگیری آن در آینده می بایست توسط استاد راھنما انجام گیرد. 

استاد راھنما باید استعدادھا و توانایی ھای بالقوه دانشجو را شناختھ و بھ .٥
زشی،شکوفایی منطقی آنان کمک نموده و دانشجویان موفق در زمینھ ھای آمو

پژوھشی و فرھنگی را از طریق مسئول استادان راھنما بھ مسئولین دانشکده 
معرفی نماید. 
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مشاوره و انتقال اطالعات و تجربیات بھ دانشجو باید توسط استاد راھنما .٦
جھت اتخاذ تصمیم مناسب و تقویت روحیھ خود تصمیمی دانشجو انجام گیرد. 

بر روند تحصیلی دانشجو (عوامل استاد راھنما باید مسائل و عوامل موثر.٧
اقتصادی، عاطفی، روانی، اجتماعی، فرھنگی ) را بررسی و شناسایی نموده 
و در صورت لزوم بھ مراکز مربوطھ ارجاع دھد و بھ دانشجو در جھت 

پیشرفت تحصیل و جبران کاستی ھای وی کمک نماید.

جھ شجو تواستاد راھنما باید بھ شرایط محیطی، خانوادگی و تحصیلی دان.٨
داشتھ و در صورت نیاز با صاحبنظران و کارشناسان مسائل مربوط بھ 

مشکالت دانشجویان مشورت نماید. 

استاد راھنما بنا بھ صالحدید در زمینھ مشکالت دانشجو بھ خانواده وی .٩
اطالع داده و در صورت لزوم با آنان مشاوره کند. 

ر الزم را از طریق الزمست در این خصوص استاد مشاور تبحتبصره :
گذراندن دوره ھای آموزشی کسب نماید. 

استاد راھنما باید مشکالت دانشجویان را با ھماھنگی مسئول استادان .١٠
مشاور دانشکده بھ مدیر گروه مربوطھ یا معاونت آموزشی دانشکده (حسب 

مورد)اعالم نماید. 

دانشکده در صورت دعوت، استاد مشاور الزم است در جلسات دانشگاه یا .١١
(از جملھ کمیسیون موارد خاص و کمیتھ انضباطی و...)کھ تصمیم گیری 
آموزشی، رفاھی و یا انضباطی در مرود دانشجوی تحت پوشش وی صورت 

می گیرد، بھ صورت مشورتی شرکت کند. 

استاد راھنما باید دانشجویان را با ھماھنگی مسئول استادان مشاور .١٢
لھ مرکز مشاوره و راھنمایی تحصیلی دانشگاه بھ واحدھا مختلف دانشگاه از جم

در مواردی کھ نیاز بھ ھمکاری و مشاوره تخصصی داشتھ باشند معرفی کند. 



معاونت پژوھشی 

28
کی

زش
راپ

 پی
کده

نش
دا

دانشکده پراپزشکی

کز ذیربط ازوظایف استاد بھ مراپیگیری پرونده ھای ارجاعیتبصره:
ست. راھنما

استاد راھنما باید در گردھمایی و کارگاھھای توجیھی و آموزشی و .١٣
ستادان راھنما شرکت کند. جلسات مربوط بھ ا

استاد راھنما باید در جلسات ماھانھ کھ توسط معاون آموزشی .١٤
گردددانشکده و مسئول استادان راھنما در ھر نیمسال تحصیلی تشکیل می

شرکت کند . 

استاد راھنما باید در پایان ھر نیمسال تحصیلی گزارش عملکرد خود .١٥
کده ارائھ نماید. را تھیھ و بھ مسئول استادان راھنما دانش

:٦ماده 

مسئولیت راھنمایي دانشجویان میھمان با استاد راھنماي دانشگاه مبدأ است.

در صورت لزوم مسئول استادان راھنما در دانشگاه مقصد بھ تبصره :
مشکالت این دانشجویان رسیدگی خواھد کرد.

:٧ماده

رج و یا از داخل در کلیھ دانشجویان انتقالی اعم از دانشجویان انتقال از خا
طول تحصیل در دانشگاه مقصد ھمانند دانشجویان ھمطراز خود از خدمات 

استاد مشاور بھره مند خواھند شد. 

:٨ماده 

دانشجویان غیر ایرانی تحت پوشش یک استاد راھنما باشند.

دانشگاھھایی کھ تعداد  دانشجویان غیر ایرانی آنھا بیشتر از سقف تبصره: 
این آئین نامھ میباشند. ١٤بع تبصره ماده مجاز است تا
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»نحوه حضور  و محاسبھ امتیازات  استاد راھنما«

: ٩ماده 

ثبت نام تا یک روز زحضور استاد راھنما در دانشکده از یک روز قبل ا
پس از آن و ھمچنین در روزھای حذف و اضافھ و حذف اضطراری 

واحدھای درسی الزامی است. 

:١٠ماده 

و محل مالقات با دانشجویان باید از ابتدای ھر نیمسال مشخص ساعات 
دانشجو٥ساعت بھ ازای ھر ١حداقل گردد و استاد راھنما باید بھ مدت 
در ھفتھ حضور مفید داشتھ باشد.

برنامھ حضور استاد راھنما با توجھ بھ ساعت کالس دانشجویان تبصره:
ھیھ می شود.  تحت پوشش با ھماھنگی مسئول استادان راھنما ت
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دستورالعمل اجرایي ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافھ و حذف اضطراري 
در سامانھ مدیریت آموزشی (سماء)

در ابتداي ھر نیمسال تحصیلي دروس توسط دانشكده ھا در سیستم تعریف .١
میگردد و كارشناسھاي اداره آموزش دانشكده ھا میتوانند دروسي را كھ 

یان ارائھ میدھند بر حسب دانشكده، رشتھ، سال ورود و حتي براي دانشجو
دوره روزانھ و شبانھ محدود نمایند.

دانشجویان میتوانند با مراجعھ بھ سایت معاونت آموزشي بھ آدرس سایت .٢
http://education.tums.ac.ir و انتخاب لینك سیستم الكترونیكي وارد

دانشجویي و رمز عبور سیستم گردند. كد كاربري ھر دانشجو، شماره 
باشد. براي اولین بار كھ وارد سیستم میشوند شماره شناسنامھ مي

(كارشناسھاي اداره آموزش دانشكده ھا باید شماره شناسنامھ دانشجو را در 
سیستم بطور صحیح وارد كرده باشند.)

بھ علت تكمیل آمار و اطالعات دانشجویان در سیستم مدیریت آموزش و .٣
بھ دانشجویان براي مدیریت امور آموزشي دانشگاه مقدور اینكھ دسترسي

نبوده است و این مدیریت اقدام بھ اضافھ نمودن آیتمي تحت عنوان ورود 
كد ملي نموده است كھ در آن دانشجو ابتدا باید كد ملي خود را وارد نماید 

تا بتواند از سیستم وب استفاده كند.

ي مشاھده سوابق تحصیلي و انتخاب دانشجویان مي توانند از سیستم وب برا.۴
واحد و حذف و اضافھ و حذف اضطراري استفاده نمایند.

نحوه انتخاب واحد 

ر د» انتخاب واحد« دانشجو مي تواند براي انتخاب واحد با انتخاب لینك .١
سمت راست صفحھ وارد سیستم انتخاب واحد گردد و دروس ارائھ شده 
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ھ دروسي توسط اداره آموزش دانشكده ھر نیمسال را مشاھده نموده و چنانچ
براي وي پیش بیني شده باشد را مشاھده و انتخاب نماید.

چنانچھ دانشجو بخواھداز ساعات درس و ساعت امتحان و استاد درس .٢
مربوطھ مطلع گردد، روي كد درس كلیك نموده و مشاھده كند چھ درسي 

ت.با چھ استادي و در چھ ساعاتي از ھفتھ ارائھ گردیده اس

دانشجو حتمًا باید دروس انتخابي را ثبت نھایي نموده تا این دروس در بانك .٣
اطالعاتي آموزش ثبت گردد، در غیر اینصورت ھیچ درسي براي دانشجو 
ثبت نمي شود و باید حتمًا از تائیدیھ انتخاب واحد پرینت گرفتھ و پس از 

ي در سوابق تائید استاد راھنما بھ آموزش دانشكده جھت اطالع و نگھدار
تحویل دھد.

بدیھي است ھر گونھ اعمال تغییرات بر روي انتخاب واحد قبل از ثبت .۴
باشد اما پس از ثبت نھایي این نھایي دروس انتخاب شده امكان پذیر مي

امكان وجود نخواھد داشت.

زمان انتخاب واحد توسط مدیریت امور آموزشي دانشگاه، منطبق با تقویم .۵
ھاي تابعھ اعالم میگردد و ر سال تحصیلي بھ دانشكدهآموزشي در ابتداي ھ

دانشكده ھاي تابعھ نیز موظفند این زمان را از طریق مقتضي بھ دانشجویان 
اعالم نمایند.

بر طبق آئین نامھ آموزشي بھ استثناء مقاطع تحصیالت تكمیلي دانشجو در .۶
بنابراین واحد درسي انتخاب نماید.٢٠و حداكثر تا ١٢ھر ترم باید حداقل 

ھر گونھ افزایش یا كاھش واحد باید با ھماھنگي استاد راھنما و اداره 
آموزش دانشكده ھا صورت پذیرد. بدین ترتیب در سیستم وب دانشجویان 

واحد اخذ نمایند.٢٠واحد و بیشتر از ١٢توانند كمتر از عادي نمي

وزش داره آمتبصره : در موقع استثنائي با تشخیص استاد راھنما و تایید ا.٧
واحد و یا بیشتر ١٢تواند كمتر از و یا حسب آئین نامھ آموزشي دانشجو مي
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واحد انتخاب كند. در این شرایط دانشجو باید قبل از انتخاب واحد ٢٠از 
و با مشاھده وضعیت تحصیلي خود از روي سیستم وب ھماھنگي الزم را 

با استاد راھنما و اداره آموزش دانشكده انجام دھد.

استاد راھنما 

دانشجو در سیستم داراي یك استاد راھنما مي باشد و استاد راھنما در كد .١
كاربري خود میتواند سوابق تحصیلي دانشجویاني كھ بھ او لینك داده شده 
است را ببیند و در مورد انتخاب واحد یا حذف و اضافھ دانشجو تصمیم 

گیري نماید.

توسط استاد مربوطھ دانشجو در تائیدیھ پس از تائید انتخاب واحد دانشجویان.٢
مشاھده مي نماید كھ آیا استاد راھنما واحد درسي او را تائید نموده است یا 
خیر و با ھماھنگي وي انتخاب واحد خود را میتواند تصویب نماید و پرینت 
نھایي را بھ تایید استاد راھنما رسانده و تحویل اداره آموزش دانشكده بدھد

فھ حذف و اضا

بر طبق آئین نامھ آموزشي دانشجو میتواند در ھر نیمسال تحصیلي در .١
مھلت زمان اعالم شده در تقویم دانشگاھي سال تحصیلي حداكثر دو درس 
از دروس اخذ شده را حذف و دو درس را اضافھ نماید. مشروط بر اینكھ 

ھ فتعداد واحد انتخاب شده وي از حد مقرر تجاوز ننماید البتھ حذف و اضا
در دوره تابستاني امكان پذیر نیست.

براي اینكار دانشجویان با مراجعھ بھ سایت معاونت آموزشي و انتخاب .٢
لینك سیستم الكترونیكي اداره آموزش وارد سیستم وب شده و با انتخاب 

گزینھ حذف و اضافھ، واحدھاي انتخاب شده خود را مشاھده مي نمایند.
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ار است حذف نمایند، مشخص نموده و دانشجویان باید دروسي را كھ قر.٣
گزینھ حذف را از لیست انتخاب نمایند و با نوشتن كد درسي كھ قرار است 
اضافھ نمایند و ھمچنین دروسي كھ براي دانشجویان در حذف و اضافھ، 
ارائھ شده است (توسط اداره آموزش دانشكده مشخص میگردد) را نوشتھ 

وده و سپس با انتخاب گزینھ اعمال و گزینھ اضافھ بھ لیست را انتخاب نم
تغییرات فوق را ثبت نمایند و تائیدیھ حذف و اضافھ را پرینت گرفتھ و پس 
از تایید استاد راھنما بھ اداره آموزش دانشكده جھت نگھداري در سوابق 

دانشجو تحویل دھند.

حذف اضطراري 

ویم در تقبر طبق آئین نامھ آموزشي، دانشجو مي تواند در زمان تعیین شده.١
دانشگاھي سال تحصیلي فقط یكي از دروس نظري خود را با ھماھنگي 
استاد راھنما و آموزش دانشكده حذف نماید. زمان حذف اضطراري در 
ابتداي ھر نیمسال بھ ھمراه تقویم آموزشي توسط اداره آموزش دانشكده بھ 

دانشجویان اطالع داده میشود.

نند با مراجعھ بھ آدرس ذكر شده وارد دانشجویان در این مدت زمان مي توا.٢
سیستم وب شده و با انتخاب گزینھ حذف اضطراري در سمت راست، درس 

مورد نظر را انتخاب نموده و گزینھ حذف اضطراري را انتخاب نمایند.

بدیھي است در ھر زمان از بازه حذف اضطراري دانشجو مي تواند با .٣
نمودن آن منصرف شده مراجعھ بھ سایت و انتخاب درسي كھ از حذف

است و فشردن گزینھ حذف اضطراري، از عمل حذف اضطراري 
منصرف گردد.
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مشاھده كارنامھ كامل در ھر نیمسال 

دانشجویان شاغل بھ تحصیل مي توانند در دوران تحصیل خود با مراجعھ بھ 
سایت مذكور و انتخاب گزینھ كارنامھ كامل یا كارنامھ نیمسال سوابق تحصیلي 

د را مشاھده نمایند.خو

تقویم آموزشي :

دانشجویان میتوانند تقویم آموزشي كھ توسط مدیر سیستم براي نیمسالھاي مختلف 
تعریف كرده است را در سیستم وب با انتخاب گزینھ تقویم آموزشي مشاھد نمایند.

تغییر كلمھ عبور :

غییر بور خود را تھر دانشجو مي تواند با انتخاب گزینھ تغییر كلمھ عبور، كلمھ ع
داده و این امرمنوط بھ در اختیار داشتن كلمھ عبور قبلي میباشد.
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و شناسنامھ آنھامعرفي اجمالي گروه ھاي آموزشي 

اساتید خود آشنا ھاي آموزشي و در این بخش دانشجویان با ساختار گروه
می شوند.
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وژی و رادیوتراپیشناسنامھ گروه آموزشي تكنولوژي رادیول

اھداف :
تربیت کارشناسان متبحر در تصویربرداری پزشکی 

تربیت کارشناسان متبحر در پرتو درمانی بیماران سرطانی

برنامھ ھا:
ارتقاء کیفی سطح تصویربرداری پزشکی مطابق با علوم روز پزشکی 

ارتقاء کیفی سطح پرتو درمانی مطابق با علوم روز پزشکی 

رشتھ                ژی             رادیوتراپی                 رادیوبیولوی وحفاظت پرتوھارادیولو
مقطع





کارشناسی پیوستھ

کارشناسی 
ناپیوستھ

ی ارشدکارشناس

دکتری تخصصی

٨٨٩٨٥٦٧٥ changizi@sina.tums.ac.ir فیزیک پزشکی دکتری 
تخصصی

Ph.D

استاد عضوھیات 
علمی 

ومدیرگروه

وحیدچنگیزی

٨٨٩٨٥٦٧٥ egazayeri@sina.tums.ac.ir فیزیک پزشکی دکتری 
تخصصی

Ph.D

- ھیات علمی الھھ جزایری
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٨٨٩٨٥٦٧٥ فیزیک پزشکی  دکتری 
تخصصی

Ph.D

- ھیات علمی  فریده پاک 

فیزیک پزشکی دکتری 
تخصصی

Ph.D

دانشیار استاد مدعو حسین قرائتی

رادیوبیولوژی دکتری 
تخصصی

Ph.D

دانشیار استاد مدعو علیرضا شیرازی

زبان انگلیسی دکتری 
تخصصی

Ph.D

غیر ھیات -
علمی

شادی داوری

:امکانات و پتانسیل ھای مربوط بھ گروه

کنترل کیفی دستگاه اشعھ ایکس و سی تی اسکن گاهآزمایش.١
آزمایشگاه کشت سلولی .٢

شناسنامھ گروه آموزشي علوم آزمایشگاھي

اھداف :
تربیت کارشناس متبحر جھت کار در آزمایشگاه 

برنامھ ھا:
ارتقا کیفیت مباحث و دروس مطرح شده .٣
انی ارتقاء جایگاه رشتھ ھای فوق الذکر در مراکز بھداشتی درم.٤
تالش در جھت راه اندازی مقاطع تحصیالت تکمیلی با ھمکاری وزارت بھداشت و ھیات برد مربوطھ .٥

علوم آزمایشگاھی
رشتھ                

مقطع
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شناسی پیوستھکار

کارشناسی ناپیوستھ

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

88982907
١۴١داخلی 

zarebara@tums.ac.
ir

انگل شناسی دکتری 
تخصصی      

عضو ھئیت دانشیار
و مدیر علمی
گروه

میترا زارع

88982907
١۴٣داخلی 

kmsharifi@tums.ac
.ir

باکتری شناسی دکتری 
تخصصی      

استاد ھئیت عضو
علمی

محمدکاظم شریفی 
یزدی

88982907
١٢۵داخلی 

einolahn@tums.ac.
ir

بیوشیمی دکتری 
تخصصی      

عضو ھئیت استاد
علمی

ناھید عین الھی

88982907
١٢٣داخلی 

mrahimkhani@tum
s.ac.ir

میکروب شناسی دکتری 
تخصصی      

عضو ھئیت دانشیار
علمی

منیره رحیم خانی

88982907
١۴٠اخلی د

fnabatchian@tums.
ac.ir

بیوشیمی بالینی دکتری 
تخصصی      

عضو ھئیت دانشیار
علمی

فریبا نباتچیان

88982907
١۴٢داخلی 

dashti@tums.ac.ir بیوشیمی بالینی دکتری 
تخصصی      

عضو ھئیت دانشیار
علمی

نسرین دشتی

88982907
١۴٠داخلی 

Sakineh4612004@
yahoo.com

مولکولیژنتیک دکتری 
تخصصی      

عضو ھئیت دانشیار
علمی

سکینھ عباسی

٨٨٩٨٢٩٠٧
١٢۵

hchobineh@yahoo.
com

بیولوژی تولید مثل دکتری 
تخصصی      

عضو ھئیت استادیار
علمی

حمید چوبینھ

۶۴۴٣٢٣۴٩ b-
nikmanesh@tums.

ac.ir

انگل شناسی دکتری 
تخصصی      

عضو ھئیت استادیار
علمی

نیک منشبھرام

٨٨٩٨٢٩٠٧
١۴۴

yerfani@tums.ac.ir میکروب شناسی دکتری 
تخصصی      

عضو ھیئت استادیار
علمی

یوسف عرفانی

۶۶٩۵۴٢٣۵ dargahidelaram@y
ahoo.com

انگل شناسی کارشناسی 
ارشد      

- مدرس دالرام درگاھی

۶۶٩۵۴٢٣٧ Mnikpoor91@yaho
o.com

زیست شناسی  کارشناسی - مدرس مد نیک پور مح
نوری

۶۴۴٣٢٣۴٣ علوم آزمایشگاھی کارشناسی - کارشناس مریم کیوان لو

امکانات و پتانسیل ھای مربوط بھ گروه:

آزمایشگاھای آموزشی تخصصی
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شناسنامھ گروه ھای آموزشي ھوشبری ، اتاق عمل

اھداف :

د.ی فعالیت نمایتربیت نیروی انسانی کارآمد کھ بھ عنوان دستیار زیر نظر متخصص ھوشبر
تربیت  نیروی انسانی کارآمد کھ بھ عنوان دستیار زیر نظر متخصص جراحی فعالیت نماید.

تربیت  نیروی انسانی کارآمد کھ بھ عنوان دستیار بتواند در مراکز پیش بیمارستانی و حوادث 
فعالیت نماید.

برنامھ ھا:
ارتقا کیفیت مباحث و دروس مطرح شده 

شتھ ھای فوق الذکر در مراکز بھداشتی درمانی ارتقاء جایگاه ر
تالش در جھت راه اندازی مقاطع تحصیالت تکمیلی با ھمکاری وزارت بھداشت و ھیات برد 

مربوطھ 

ھوشبری                اتاق عمل            فوریت ھای پزشکی
رشتھ                

مقطع




کارشناسی پیوستھ

کارشناسی ناپیوستھ

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

٨٨٩٨٢٩٠٧
١٤٥داخلی 

Fmehrani@tums.ac.ir وشبریھ کارشناسی 
ارشد

مربی  عضوھیات 
علمی 

ومدیرگروه

فریبرزمھرانی

٨٨٩٨٢٨٣٧ S-vahedi@tums.ac.ir داروسازی دکتری  عمومی مربی عضوھیات 
و مدیر علمی 

گروه

سعید واحدی

٨٨٩٨٢٨٣٧ n-roohollahi
@farabi.tums.ac.ir

پرستاری کارشناسی 
ارشد

- نیره سادات روح مدرس
الھی

88982907
147داخلی 

Cabbasimo
@sina.tums.ac.ir

مدیریت خدمات 
بھداشتی 
درمانی

کارشناسی 
ارشد

مربی عضوھیات 
علمی

محمد علی 
عباسی مقدم
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پرستاری کارشناسی 
ارشد

استاد مدعو خورشید 
وسکویی

بیھوشی دکتری 
تخصصی

عباس استاد علی استاد مدعو 
پور

بیھوشی  دکتری 
تخصصی

و استاد مدع علی حاجی 
قاسمعلی

بیھوشی دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  عاطفھ یکتا 

جراحی 
اعصاب

دکتری 
تخصصی

مرتضی فقیھی استاد مدعو 
جویباری

داخلی دکتری 
تخصصی

محبوبھ ابراھیم استاد مدعو 
پور

جراحی 
کودکان

دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  مریم قوامی عادل

فیزیوپاتولوژی
(بیماری ھای 

داخلی)

دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  زینب نادرپور

بیماری ھای 
پوستی

دکتری 
تخصصی

سید ناصر استاد مدعو 
عمادی 

آسیب شناسی دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  ھیوا صفار

فیزیولوژی دکتری 
تخصصی

محمود یوسفی استاد مدعو 
فرد

روان شناسی دکتری 
تخصصی

عو استاد مد یوسف شاھی 

طب اورژانس  دکتری 
تخصصی

حسن نوری استاد مدعو 
ساری 

زنان و زایمان  دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  قربانعلی امیری 

کودکان  دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  مریم سعیدی 

جراحی 
ارتوپدی 

دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  سعیدرضا 
مھرپور محمد 

آبادی 
داخلی دکتری 

تخصصی
استاد مدعو  آناھیتا صادقی

پرستاری  فوق لیسانس  استاد مدعو  محمدرضا 
خواجھ امینیان

بیھوشی دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  نگار افتخاری 

بیھوشی دکتری 
تخصصی

امیر عباس استاد مدعو 
یاقوتی 
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دکتری عمومی پزشکی  استاد مدعو  ناصر چرخساز 

لوژیاورو دکتری 
تخصصی

محسن طاھری استاد مدعو 
محمودی

پاتولوژی دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  افشین عبدی راد 

طب اورژانس  دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  مریم بحرینی 

طب اورژانس  دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  احسان کریمی 

طب اورژانس  دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  نی مریم بحرا

طب اورژانس  دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  فاطمھ رسولی 

طب اورژانس  دکتری 
تخصصی

استاد مدعو  مجتبی عقیلی

امکانات و پتانسیل ھای مربوط بھ گروه : 

اتاق پراتیک جھت انجام فعالیت ھای عملی و ارتقاء مھارت ھای دانشجویان .۶

مدارک پزشکیآموزشي شناسنامھ گروه

ازیمتخصص موردنیانسانیرویننیوتامتیبھ منظورتربمدارک پزشکیگروه : اھداف
یلیکشور در مقاطع مختلف تحصیودرمانیو مراکزبھداشتیدانشگاھھا، موسسات آموزش عال

.را مدنظر قرار داده استلیاھداف ذ

عات و اطالنینویھایفناوریرینظام اطالعات سالمت با بکارگکیستماتیو سیعلمتیریمد
ارتباطات

آموزش و پژوھشھیگسترش دانش سالمت برپا

سالمت کشورو  انفورماتیکنظام اطالعاتتیفیکمک بھ بھبود عملکرد و ارتقاء ک

با جامعھ افتھیتوسعھ یموجود درکشورھایپزشککیانفورماتشرفتھیدانش پانیمستحکم میپلجادیا
کشوریعلم
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یاطالعات درحوزه پزشکیگسترش فرھنگ استفاده از فناور

رشتھیخارج از کشور درجھت ارتقاء سطح علمیبا مراکزدانشگاھیمشاوره و ھمکار

علومیھانھیفعال در زمیو پژوھشی، آموزشیمراکز بزرگ علمانیمشتریتعامل ھرچھ بجادیا
یراپزشکیو پیاطالعات و ارتباطات پزشکیو فناورانھیرایمھندس

عرصھ و نیدراتیو فعالیگذارھیو صنعت بھ سرمایعالقھ بخش خصوصتالش در جھت جلب 
صنعت و دانشگاهانیتعامل مجادیا

مرتبطیھانھیھمراه با کاھش ھزیو درمانیارائھ خدمات بھداشتیوکمیفیارتقاء ک

و درمان بھ نقاط محروم و دورافتاده کشورصیتشخیگسترش سامانھ ھا

یھایبھ آنھا درعرصھ سالمت بھ منظور بھره برداریدسترسلیتسھاطالعات و رهیذخیساماندھ
یآمار،یخدمات،یپژوھش،یآموزش

از اطالعات موجود در حوزه سالمتیبھره ورشیخالق و پردازشگر بھ منظور افزایروینتیترب

یاز امکانات بالفعل و بالقوه موجود در جھت رشد و تعالیمطلوب و حداکثربھره وریریبکارگ
امور بھداشت و درمان

وز ریھایفناوریریاطالعات سالمت و بکارگتیریمدیزیبرنامھ ریایو پونینویاعمال روشھا
ینیدرمان و سالمت در حوزه بالتیفیو  ارتقاء کیسازنھیدر جھت بھ

ماریجھت دفاع از حقوق بازیاطالعات مورد ننیتام

،یآموزش،یتیریمدیاھنقشیگروه ھا دارانیاالزم بھ ذکر است کھ دانش آموختگان نیھمچن
خواھند بود.ییو اجرایخدمات،یمشاوره ا،یپژوھش

فناوری اطالعات مدیریت اطالعات سالمت        انفورماتیک پزشکی
سالمت      

رشتھ                

مقطع
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کارشناسی پیوستھ

اسی ناپیوستھکارشن

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

٨٨٩٨٣٠٢٥ Rsafdari
@tums.ac.ir

مدیریت 
اطالعات 

سالمت 

دکتری 
تخصصی     

عضو ھئیت استاد
و علمی 
مدیر گروه

رضا صفدری

88982907
١٥١داخلی 

@tums.ac.ir مدیریت 
اطالعات 

سالمت

دکتری 
تخصصی      

عضو ھئیت دانشیار
علمی 

مرجان قاضی سعیدی

88982907
١٤٩داخلی 

Leilashahmoradi1
@gmail.com

مدیریت 
اطالعات 

سالمت

دکتری 
تخصصی      

عضو ھئیت استادیار
علمی

لیال شاھمرادی

٨٨٩٨٢٩٠٧
١۶٩داخلی 

Niakan2
@gmail.com

انفورماتیک 
پزشکی

یدکتر
یتخصص

عضو ھیات استادیار
علمی 

اکانیشراره رستم ن

٨٨٩٨٢٩٠٧
١۴٩داخلی 

مدیریت 
اطالعات 

سالمت

دکتری 
تخصصی      

عضو ھیات استادیار
علمی 

نیلوفر محمدزاده

٨٨٩٨٢٩٠٧
١۴٩داخلی 

Farzana
@tums.ac.ir

زبان انگلیسی کارشناسی 
ارشد

عضو ھئیت مربی
علمی

احمدرضا فرزانھ نژاد

Kandymoh
@tums.ac.ir

زبان انگلیسی کارشناسی 
ارشد

عضو ھئیت مربی
علمی

محمد جعفر کندی

٨٨٩٨٢٩٠٧
151داخلی 

Rshaeifian
@tums.ac.ir

مدیریت 
اطالعات 

سالمت

کارشناسی 
ارشد

- مدعو رویا شریفیان

٦٤٤٣٢٣٥٧ Ahmadsoltani1351
@yahoo.com

مدارک 
پزشکی

کارشناسی 
ارشد      

- مدرس احمد سلطانی

مھندسی 
پزشکی

یدکتر
یتخصص

واستاد مدع یمعقولوانیک

انفورماتیک 
پزشکی

یدکتر
یتخصص

استاد مدعو ربھایرمیام

رادیولوژی یدکتر
یتخصص

استاد مدعو یمنصورفاتح

مدیریت 
خدمات 
بھداشتی

یدکتر
یتخصص

استاد مدعو جوینحونیآذ
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مدیریت 
اطالعات 

سالمت

یدکتر
یتخصص

استاد مدعو یرمضان قرباندیناھ

نرم مھندسی 
افزار

یدکتر
یتخصص

استاد مدعو ییاصغرصفایعل

مدیریت 
اطالعات 

سالمت

یدکتر
تخصصی

استاد مدعو یترابماشاالھ

پژوھش 
عملیاتی

یدکتر
یتخصص

استاد مدعو ینوکورانیبھروز در

امکانات و پتانسیل ھای گروه : 

ی جھت آموزش مھارتھای عملیاتSkill labآزمایشگاه مھارتی .١
ماحصل فعالیت ھای تحقیقاتی پایان نامھ ھا در کلیھ مقاطع موجود بھ صورت طراحی و توسعھ نرم .٢

افزار در حوزه سالمت می باشد. 
امکان ارائھ خدمات مشاوره ای جھت طراحی و توسعھ سیستم ھای مرتبط با مدیریت اطالعات سالمت .٣

و انفورماتیک پزشکی 
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رساني پزشكياري و اطالعشناسنامھ گروه آموزشي كتابد

اھداف :

اھداف مورد توجھ در این گروه دقیقاً در راستای اھداف پیش بینی شده در سرفصل دروس مصوب 
وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی و در مسیر تحقق اھداف کالن دانشگاه علوم پزشکی 

.تھران می باشد کھ در اسناد باال دستی صراحتًا بدان اشاره شده است

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
رشتھ                

مقطع







کارشناسی 
پیوستھ

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی
Ph.D

٨٨٩٩١٧٠٢ Lshahmoradi@tums.ac.ir مدیریت 
اطالعات 
بھداشتی 
درمانی 

دکتری 
تخصصی      

عضو ھئیت دانشیار
علمی و 

سرپرست 
گروه

دکتر لیال 
شاھمرادی

٨٨٩٨٢٩٠٧
١٣٢

Fashoaei
@razi.tums.ac.ir

کتابداری  و 
اطالع رسانی 

پزشکی

دکتری 
تخصصی

استادیار فاطمھ شیخ ھیات علمی
یشعاع

Abourlib
@tums.ac.ir

کتابداری  و 
اطالع رسانی 

پزشکی

دکتری 
تخصصی      

دانشیار مدعواستاد  فریدون آزاده

کتابداری  و 
اطالع رسانی 

پزشکی

دکتری 
تخصصی      

دانشیار مدعواستاد  سید جواد دکتر 
قاضی میرسعید

کتابداری  و 
اطالع رسانی 

پزشکی

دکتری 
تخصصی

دانشیار استاد مدعو فاطمھ فھیم نیا 

و یکتابدار
یاطالع رسان

دکتری 
تخصصی

استاد مدعو سعید غفاری

برنامھ ریزی 
آموزش از راه 

دور

دکتری 
تخصصی

استاد مدعو ریتا مجتھدزاده
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و یکتابدار
یاطالع رسان

دکتری 
تخصصی

اد مدعواست جیران 
خوانساری

Daneshshenas
@gmail.com

علم اطالعات 
ودانش شناسی

دکتری 
تخصصی 

کارشناس 
عالی

حجت الھ سلیمانی مدرس

امکانات و پتانسیل ھای گروه:

گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تھران از بدو 
یان برخوردار بوده است:تأسیس از امکانات الزم جھت آموزش دانشجو

برخوردار از کادر آموزشی توانمند و مجرب

برخوردار از ھمکاری سایر اعضای ھیات علمی توانمند و مجرب در سطح 
دانشکده و دیگر گروھھای آموزشی مرتبط با حوزه تخصصی 

مجھز بھ کلیھ امکانات و تجھیزات الزم در سطح گروه آموزشی 

آموزشی و پژوھشی در سطح دانشکده برخوردار از کلیھ امکانات 

امکان دسترسی بھ کلیھ منابع درسی مورد نیاز اعم از چاپی و الکترونیکی 

دسترسی بھ کلیھ وسایل کمک آموزشی مناسب 

برخورداری از کلیھ امکانات آموزشی در محیط مجازی 

تبعیت از برنامھ ای مدون و منسجم برای پیشبرد اھداف آموزشی و پژوھشی 

کان استفاده از کلیھ کتابخانھ و مراکز اطالع رسانی مرتبط با موضوع در ام
سطح کشور 

امکان آموزش در مقاطع دکتری تخصصی رشتھ کتابداری و اطالع رسانی 
پزشکی 
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ھمکاری با دانشکده مجازی جھت آموزش دانشجویان این رشتھ بھ صورت کامًال 
مجازی 

شکی تھران جھت آموزش دانشجویان ھمکاری با دوره شبانھ دانشگاه علوم پز
این رشتھ در مقطع ارشد

عضویت کلیھ اعضای ھیات علمی گروه در بورد تخصصی مدیریت اطالعات 
سالمت ، فناوری اطالعات سالمت و کتابداری و اطالع رسانی پزشکی وزارت 

بھداشت درمان و آموزش پزشکی 

عنوان مدعو در صورت استفاده از اعضای ھیات علمی سایر گروھھای مشابھ بھ 
نیاز 

حقیقی ت–انجام فعالیت ھای الزم در راستای تولیدات علمی در قالب مقاالت اصیل 
در حد مطلوب 

تشویق دانشجویان بھ انجام فعالیت ھای تحقیقاتی بھ دانشکده و مراکز مدیریت 
اطالعات سالمت دانشگاه و ھمکاری علمی با آنھا 

ھای کار آموزی دانشجویان با ھدف نظارت دوره log bookطراحی پیش نویس 
کامل بر روند اثر بخشی کارآموزیھای مورد نظر در کتابخانھ ھا و مراکز اطالع 

رسانی منتخب وابستھ بھ وزارت بھداشت و علوم و فناوری 
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انتقال خونعلومشناسنامھ گروه آموزشي ھماتولوژی و

ھاي آزمایشگاھي نقش مھم دارد و در درمان این قبیل از آنجا كھ در تشخیص بیماریھاي خوني بررسي 
باشد، ھمچنین باتوجھ بھ پیشرفتھاي وسیعي كھ در بیماریھا نیاز بھ انواع فرآورده ھاي خوني سالم مي

زمینھ خون شناسي صورت گرفتھ و بھ منظور تأمین نیروي انساني الزم در رشتھ خون شناسي 
و دکتری آزمایشگاھي بیماریھاي خوني، دوره كارشناسي ارشد آزمایشگاھي و بانك خون و انجام خدمات

راه اندازی گردیده است.در دانشگاھھاي واجد شرایط تخصصی ھماتولوژی و علوم انتقال خون 

ھماتولوژی و بانک خون
رشتھ                

مقطع





کارشناسی پیوستھ

کارشناسی 
ناپیوستھ

دکارشناسی ارش

دکتری تخصصی

88982907
125داخلی 

alizadehs@ tums.ac.ir ھماتولوژی دکتری تخصصی
Ph.D

دانشیار عضوھیات 
علمی 

شعبان علیزاده

88982907
١٣١داخلی 

hmousavi@tums.ac.ir ھماتولوژی دکتری تخصصی
Ph.D

یاراستاد عضوھیات 
علمی

سید ھادی موسوی

88982907
١٣١داخلی 

a-omidkhoda@sina.tums.ac.ir ھماتولوژی دکتری تخصصی
Ph.D

یاراستاد عضوھیات 
علمی

آزاده امید خدا 

٦٤٤٣٢٣٥٣ ھماتولوژی کارشناسی ارشد - مدرس زھرا علیزاده

88982907
131داخلی 

ھماتولوژی کارشناسی ارشد - مدرس آزیتا مقدم

٦٤٤٣٢٣٤٢ علوم 
آزمایشگاھی 

کارشناسی  کارشناس صومی راضیھ مع
گودرزی 

٨٤٩٠١ فوق تخصص 
ھماتولوژی و 

انکولوژی

استاد مدعو 
کامران علی مقدم 
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٨٤٩٠١ Ph.D
-میکروبیولوژی 

ژنتیک

استاد مدعو  حمید الھ غفاری

٦١١٩٠ فوق تخصص 
ھماتولوژی و 

انکولوژی

استاد مدعو  رمضانعلی 
شریفیان

٦١١٩٠ فوق تخصص 
ھماتولوژی و 

انکولوژی

ستاد مدعوا غالمرضا توگھ

امکانات و پتانسیل ھای مربوط بھ گروه:

آزمایشگاه عمومی ھماتولوژی 

آزمایشگاه انتقال خون 

آزمایشگاه تحقیقات مولکولی 

آزمایشگاه کشت سلولی 

آزمایشگاه انگل شناسی

آزمایشگاه رادیولوژی

آزمایشگاه تصویربرداری

ھمکاری مستمر با : 

سازمان انتقال خون ایران مرکز تحقیقات
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مرکز تحقیقات خون بیمارستان شریعتی 

مرکز تحقیقات انعقادی بیمارستان امام خمینی (ره)

کانون ھموفیلی ایران 

نمرکز تحقیقات ھموفیلی و انعقاد علوم پزشکی زاھدا
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فھرست مشخصات كارکنان حوزه معاونت پژوھشي

تلفن تماسنوع مسئولیتنام و نام خانوادگيردیف

۶۶٩۵۴٢٣۵كارشناس پژوھشمھناز قادر آبادي.١
۶۴۴٣٢٣۵١كارشناس كتابداريزادهمصطفويمژده.٢
۶۴۴٣٢٣۵١کتابدارزھرا معینی ثابت.٣
۶۴۴٣٢٣۵٨سرپرست مرکز رایانھمرضیھ خضری.٤
متصدي تعمیر و یار یاراحمديمھدي.٥

داري رایانھنگھ
۶۴۴٣٢٣۴۴

۶۴۴٣٢٣۴۴کارشناس رایانھری رسول منصو.٦

معاونت پژوھشي دانشكدهشرح وظایف حوزه

تدوین برنامھ پژوھشی دانشکده در راستای برنامھ مدون پژوھشی .١
دانشگاه 

برنامھ ریزی و سیاستگذاری بھ منظور ارتقاء و افزایش سطح .٢
ھمکاریھای علمی 

توسعھ ، تقویت و ھدایت طرحھای پژوھشی مصوب با اولویت .٣
ژوھشھای کاربردی ھدفمند پ

کنترل و نظارت بر فرآیندھای پژوھشی دانشکده براساس زمان بندی .٤
تعیین شده توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

اولویت بخشی بھ نوآوری در حوزه پژوھشھای کاربردی و مورد نیاز .٥
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کشور 

ایجاد ارتباط الزم با مراکز تحقیقاتی و دانشگاھی کشور بھ منظور.٦
ھمکاری در امور پژوھشی و مبادلھ خدمات علمی 

اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیھ امور پژوھشی و فناوری ، .٧
کتابخانھ ھا و بانکھای اطالعاتی ، مطابق با مصوبات ، مقررات و 

آئین نامھ ھای مربوطھ 

برگزاری سمینارھا و کنفرانسھای علمی.٨

برگزاری کارگاھھای پژوھشی .٩

نت تحقیقات و فناوری دانشگاه در زمینھ ارزشیابی ھمکاری با معاو.١٠
فعالیتھای پژوھشی و ارزیابی عملکرد پژوھشی ساالنھ دانشکده 

كتابخانھ

:مجموعھ سازي.١

لي و الملدر این بخش سفارشات و خرید منابع از طریق شركت در نمایشگاه بین
گیرد .خرید مستقیم از ناشران صورت ميیا 

باشدشامل منابع فارسي و التین ميمنابع علمي كتابخانھ 

منابع داخلی .٢

استفاده از مقاالت نشریات از طریق مراجعھ بھ کتابخانھ دیجیتال از نشریات :
طریق سایت ھای معتبر بصورت آنالین قابل دسترسی می باشد مانند مگیران ، 

ایران مدکس
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نمایشگاه مطابق با درخواست گروه ھای آموزشی در زمان برگزاری کتابھا :
کتاب از ناشران داخلی خریداری می گردد.المللیبین

منابع الکترونیکی  ضمیمھ کتابھای خریداری شده قابل منابع الکترونیکی :
امانت بھ دانشجویان و مراجعین بھ کتابخانھ می باشد. پایان نامھ ھا : شامل پروژه 

.ھای کارشناسی و پایان نامھ ھای کارشناسی ارشد و دکتری

پورتال کتابخانھ ھای دانشگاه با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش جستجوی 
رای مراجعین امکان پذیرد  می منابع کتابخانھ ھای تحت پوشش دانشگاه را ب

.سازد

منابع خارجی :  .٣

در صورتیکھ نشریات مورد نیاز گروه ھای آموزشی بھ صورت :نشریات
شد کتابخانھ با درخواست سفارش بھ آنالین در کتابخانھ دیجیتال موجود نبا

کتابخانھ مرکزی نسبت بھ اشتراک آن اقدام می نماید.

خانھ توسط ص یافتھ بھ کتابیخرید کتابھا ی التین با استفاده از ارز  تخصھا : کتاب
متبوع صورت می پذیرد .وزارت

اینترنت رایگان موجود در کتابخانھ امکان دسترسی بھ :منابع الکترونیکی
بع الکترونیکی التین را برای مراجعین فراھم می آورد. منا

خدمات فنی : .4

رده بندی و سازماندھی و آماده سازی کتاب ھا، سمینارھا و پایان نامھ جھت 
دستیابی سریعتر و آسان تر دانشجویان و سایر مراجعھ کنندگان 

تصحیح و تکمیل اطالعات نرم افزار پارس آذرخش (نرم افزار تخصصی 
خانھ )کتاب
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.جویانشبرگزاری کالس ھای دان

سرویس دھی و راھنمایی دانشجویان جھت جستجوی مقاالت از پایگاه عامی

.پرینت مقاالت برای دانشجویان بصورت رایگان

امانت : .۵

بخش سرویس دھی و امانت منابع .١

ثبت نام و صدور کارت عضویت کتابخانھ برای دانشجویان روزانھ و .٢
شبانھ  

کاربران در رابطھ با مناتع کتابخانھ و استفاده از آنھاراھنمایی .٣

تسویھ حساب دانشجویان روزانھ و شبانھ.۴

وجین منابع (خارج کردن منابع غیر روزآمد از کتابخانھ).۵

ھمزمان با ایجاد پورتال کتابخانھ ھا نیازھای مراجعین بصورت الکترونیکی 
جستجو و بازیابی می شود. 

ه ذخیره اطالعات منابع کتابخانھ اعم از کتابخانھ فارسی و پورتال کتابخانھ  پایگا
التین و پایان نامھ ھای دانشجویان ارشد و دکترا و ھمچنین سمینار تحقیق 

دانشجویان کارشناسی می باشد. 

مرکز خدمات رایانھ ای : .6

پایش شبکھ رایانھ ای دانشکده

پشتیبانی شبکھ رایانھ ای دانشکده

و نرم افزاری سیستم دانشکدهپشتیبانی سخت افزاری 
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راھنمایی کاربران جھت تسھیل دسترسی دانشجویان بھ اینترنت و نرم افزارھای 
کاربردی در زمینھ آموزش و پژوھش 

اینترنت رایگان موجود در کتابخانھ امکان دسترسی بھ منابع الکترونیکی التین 
.را برای مراجعین فراھم می آورد
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فرھنگی-جویی معاونت دانش

فھرست مشخصات کارکنان حوزه معاونت دانشجویي فرھنگي

تلفن تماسنوع مسئولیتنام و نام خانوادگيردیف

٦٦٩٥٤٢٢٤كارشناس خدمات  دانشجویينازي براتي١
٦٦٩٥٤٢٢٤كارشناس خدمات  دانشجویيزھره ھوشنگی٢
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امور دانشجویي دانشكدهشرح وظایف

دانشجویي

جام مشاوره ھای تخصصی در زمینھ ھای دانشجویی فرھنگیان-١

یوام ھاافتیدریمتقاضانیاز دانشجویتعھد نامھ محضرافتیدر-٢
دانشگاه جھت اسکن و ییآنھا و ارسال آن بھ امور دانشجویو بررسییدانشجو

ییامور دانشجوویدر آرشیپس از بازگشت آنھا ، نگھدار

ال رفاهدر پورتیلیتحصنھیکمک ھزافتیدریتقاضمانیثبت نام از دانشجو-٣

مسکن در عھیو ودیوام ضرورافتیدریمتقاضانیثبت نام از دانشجو-۴
دانشگاه ییپورتال رفاه و ارسال مدارک آنھا بھ امور دانشجو

ه اند اقدام نمودرتریکھ دیلیتحصنھیکمک ھزیمتقاضانیثبت نام دانشجو-۵
ل رفاهبھ صورت متمم در پورتا

بت استان و ثمھیبتیریبھ مدییدانشجومھیارسال درخواست ابطال دفترچھ ب-۶
سالمت مھیدر پورتال بمھیاستفاده از بیمتقاضانینام دانشجو

ییواحد امور دانشجویتھایدر مورد فعالانیبھ دانشجویاطالع رسان-٧

یمتقاضانیکمدھا بھ دانشجولیتحو-٨

اهدانشگییواحد با معاونت دانشجونیمر کارشناسان اارتباط مستبرقراری-٩
در جھت تامین رفاه دانشجویان
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لیفارغ التحصانیدانشجویبرایبدھتیصدور فرم اعالم وضع-١٠

ییکھ از طرف امور دانشجوانیدانشجویوضعت بدھییفرم نھاافتیدر-١١
یگانیبابھ یو ارسال آن بھ ھمراه تعھد نامھ محضرشودیدانشگاه صادر م
در پرونده دانشجویگانیدانشکده جھت با

دانشگاه جھت ییبھ امور دانشجویو انتقالھمانیمانیدانشجویمعرف-١٢
ھیو تغذییکارت دانشجوافتیدر

با اداره امور خوابگاھھایھمکار-١٣

بھ اداره امور خوابگاھھاانیدانشجویمعرف-١۴

ات و انجام مکاتبانیدانشجویبدنتیبرنامھ ھا و مسابقات تربیاطالع رسان-١۵
دانشگاهیبدنتیالزم با اداره ترب

دانشگاهیبدنتیارتباط با واحد ترب-١٦

در مورد مشخص کردن وستھیمقاطع ناپانیبھ دانشجویاطالع رسان-١٧
مقطع گذشتھیبدھتیوضع

اردوھای زیارتی ، سیاحتی و اماکن متبرکھ و عتبات عالیاتیاطالع رسان-١٨

د واجانیفرم بھ دانشجوعینمونھ،توزیجھت انتخاب دانشجویاطالع رسان-١٩
دانشگاهیبھ معاونت فرھنگجیو ارسال نتایبندازیط،امتیشرا

دالورودیجدانیجشن دانشجویدر برگزاریھمکار-٢٠

انیدانشگاه بھ دانشجوییمعاونت دانشجویفرھنگیبرنامھ ھایاطالع رسان-٢١
دانشکده
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ییدر واحد امور دانشجوانیمشاوره با دانشجوانجام-٢٢

یو مذھبیملیمناسبت ھایدر برگزاریھمکار-٢٣

دالورودیجدانیدانشجونیبیفرھنگیبستھ ھاعیتوز-٢۴

دالورودیجدانیدانشجوییکارت دانشجوعیتوز-٢۵

ییدانشجویارتباط با تشکلھا-٢۶

یبھ امور رفاھیدگیدکترا  و رسانیدانشجوابیبھ حضور غیدگیرس-٢٧
شانیا

امتحاناتیبا اداره آموزش دانشکده جھت برگزاریھمکار-٢٨

یمناسب در خصوص برخورداریو اطالع رسانیانجام ھماھنگ-٢٩
نویناسیاز جملھ واکسییاز خدمات مرکز بھداشت و درمان دانشجوانیدانشجو

یمناسب در خصوص برخورداریو اطالع رسانیانجام ھماھنگ-٣٠
دانشگاهییاز خدمات مرکز مشاوره دانشجوانیدانشجو

معرفی دانشجویان واجد شرایط بھ جشنواره ھای مختلف دانشگاھی و -٣١
کشوری

ھمکاری در برگزاری مراسم ھای فرھنگی-٣٢

ھمکاری و مشارکت در برگزاری انتخابات و تشکیل جلسات شورای -٣٣
نمایندگان

رویس دھی بھ تشکل ھای دانشجوییپیگیری مسایل و مشکالت و س-٣۴
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ھاي علمي دانشجویانآشنایي با مركز پژوھش

یوسف عرفانیدکتر :سرپرست مرکز  

مركز پژوھشھاي علمي دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي تھران در نھم مرداد 
تأسیس گردید.١٣٧٢ماه سال 

ھدف از تأسیس این مركز:

شجویان علوم پزشكي و ھدایت آنھا بھ ایجاد فعالیتھاي پویاي پژوھشي در دان-١
منظور كسب نتایج كاربردي از طریق

الف) فراھم نمودن محیط مناسب براي پژوھش و تفكر خالق

ب) ایجاد و گسترش فرھنگ پژوھش و پرورش روحیھ تحقیق

ج) گسترش ھمكاریھاي تحقیقاتي با استادان

تھاي گروھي و كسب ایجاد محیطي مناسب براي پرورش توانایي انجام فعالی-٢
ھاي اجرایي در دانشجویانتجربھ

كزاي ترین ھدف مرترین و پایھتربیت دانشجویان پژوھشگر بھ عنوان اصلي-٣

آموزش علوم و فنون مرتبط با پژوھش-۴

شرح وظایف:

ھاي ھاي آموزشي در زمینھدر راستاي رسیدن بھ این ھدف، برگزاري كارگاه
ھاي این مركز قرار دارد. دانشجویان با شركت مختلف پژوھش در صدر فعالیت
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ھاي تحقیقاتي را كسب ھاي الزم جھت انجام پروژهدر این كارگاھھا مھارت
كنند. این مركز متولي پژوھش دانشجویي در سطح دانشكده بوده و زیر نظر مي

فعالیت دارد و بستري مناسب جھت مرکز پژوھش ھای دانشجویی دانشگاه 
آورد.ھاي پژوھشي دانشجویان را فراھم ميیدهپرورش و اجراي ا

این مركز با برگزاري كارگاھھاي علمي آموزشي ھمچون مدیریت استراتژیك، 
پزشكي مبتني بر شواھد، متدولوژي آمار و روش تحقیق دانشجویان را در ھرچھ 

كند.بھتر انجام دادن طرحھاي تحقیقاتي خود یاري مي

واحد دانشكده پیراپزشكي فعالیتھاي جدیدي ھاي علمي دانشجویانمركز پژوھش
آغاز نموده است. این مركز از كلیھ دانشجویان عالقمند و ١٣٨۵را از مھر ماه 

ھاي ھاي علمي دانشجویي در زمینھفعال استقبال نموده و آمادگي ھمكاري با گروه
متفاوت ھمچون مشاوره، ھمكاري، برگزاري كارگاه و ... را دارد.

نیازھاي پژوھشي دانشجویان بعھده اعضاي این مركز مي باشد پاسخگویي بھ
كھ از نمایندگان پژوھشي رشتھ ھاي مختلف تشكیل شده و سرپرست این مركز 
ھدایت و ھماھنگي فعالیت ھا و ارتباط با مركز پژوھش ھاي علمي دانشجویان 

یپلم نظر بھ اھّمیت پژوھشھای دانشجویی دوره د١٣٩٠را بھ عھده دارد. از سال 
underپژوھشی برای دانشجویان graduate طراحی و راه اندازی شده است

کھ دانشجویان واجد شرایط پس از آزمون و مصاحبھ وارد دوره شده و عالوه 
بر رشتھ تحصیلی خود موفّق بھ اخذ دیپلم پژوھشی می گردند. ھمچنین این مرکز 

بھ حمایت Rapid Research Experience(RRE)با راه اندازی دوره ھای 
کامل دانشجویان از ایده پردازی تا انجام ایده می پردازد.

کھ با ھمکاری معاونت دانشجوییی دانشکده مشغول انجمن ھای علمی دانشجویی 
عبارت اند از :می باشند در این دانشکده فعالیت 

علوم آزمایشگاھی .١
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رادیولوژی .٢

بیھوشی .٣

مدیریت .۴

)HITفن آوری اطالعات سالمت (.۵

تابداریک.۶

تکنولوژیست ھای جراحی.٧

شماره اتاق -دانشکده پیراپزشکی٣ساختمان شماره –محل مرکز: طبقھ دوم 
٣۴
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ھا و تسھیالت اعطائي صندوق رفاه كلیات دستورالعمل استفاده از وام
دانشجویان

وامھاي صندوق بھ دانشجویان متقاضي بھ شرط دارابودن صالحیت اخالقي -1

ي ،دارابودن اولویت نیازمالي ،سپردن تعھدمحضري یجوورعایت شئون دانش
وثبت نام درحداقل تعدادواحدھاي موردلزوم طبق مقررات آموزشي (دانشجویان 

.حداقل نصف واحدھاي موردلزوم )قابل پرداخت استبانیمسال آخر

سندتعھدمحضري اعطاي ھرگونھ وام وتسھیالت (خوابگاه وغیره )قبل ازاخذ-٢
.دمي باش	ممنوع

دانشجویانی کھ موظف بھ پرداخت شھریھ می باشند یا از تسھیالت وام شھریھ -٣
استفاده می نمایند، حائز شرایط استفاده از سایر تسھیالت نبوده و در صورت 

استفاده از خوابگاه موظف بھ پرداخت نقدی می باشند.

خت پردادرخواست ھای وام با امضای رییس دانشگاه یا معاونت، معتبر و قابل -۴
خواھد بود.

پرداخت ھرگونھ وام بھ دانشجویان مقاطع ناپیوستھ منوط بھ تعیین تكلیف بدھي -۵
دانشگاه ھا موظفند در این خصوص ترتیبی اتخاذ نمایند .مقاطع قبلي آنان است

تا قبل از تنظیم لیست متقاضیان از بالمانع بودن ادامھ تحصیل آنان در مقطع 
د. توضیحات الزم در پرونده دانشجو در نرم افزار فعلی اطمینان حاصل نماین

صندوق ثبت گردد. 

پرداخت وام بھ دانشجویان انتقالي و جابھ جایي با رعایت ضوابط بالمانع است -۶
درخواست وام نمایند.مبدأبایست از طریق دانشگاه و دانشجویان میھمان مي
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کارمزد می گردند.%۴ھمھ تسھیالت اعطایی مشمول کسر -٧

دانشجویان در صورتی کھ فاقد ھرگونھ پوشش بیمھ سالمت ھستند می توانند -٨
با مراجعھ بھ سامانھ اینترنتی سازمان بیمھ سالمت بھ 

) بھ صورت رایگان ثبت نام نمایند و از www.bimesalamat.irآدرس(
مزایای بیمھ پایھ بھره مند گردند. 

بازپرداخت تسھیالت در طول تحصیل بھ دو روش ذیل صورت می پذیرد: -٩

از طریق پرتال تسھیالت دانشجویی، منوی درخواست ھای تایید شده و گزینھ -
پرداخت اینترنتی کھ در جداول تسھیالت مشاھده می گردد، نسبت بھ بازپرداخت 

اقدام نمایند. 

پرتال تسھیالت (پرداخت بھ بعد از طریق ٩٢تسھیالت وام شھریھ سال -
با درج تاریخ ٩٢اینترنتی) قابل پرداخت است و تسھیالت وام شھریھ قبل از سال 

فراغت از تحصیل در پایان تحصیل و محاسبھ کارمزد، از طریق سایت صندوق 
)www.srd.ir .قابل پرداخت خواھد بود (

ی شماره شناسایی و چاپ شده توسط سیستم یکپارچھ با استفاده از فرم دارا-
صندوق رفاه دانشجویان بھ شعب بانک تجارت مراجعھ نمایند. 

،فوت ،ازكارافتادگي ھمسر و یا متاركھدانشجویان زن كھ بھ علت شھادت ،-١٠
ارائھ اسنادومدارك قانوني فرزندانشان راتحت تكفل دارند،بافرزندیا

٢٨ماده و١۵،ماده ١۴تبصره یك ماده مفاددرورازمزایاي مذكمي توانند
.بھره مندگردند		نیز

اند ولی دانشجویانی کھ بھ ھر دلیل از وام ھای اعطایی صندوق استفاده نموده-١١
پرداخت وام بھ آنان مجاز نبوده، مکلف ھستند مبالغ دریافتی را بصورت یکجا 

اخت وام بھ این دانشجویان بھ صندوق بازپرداخت نمایند. بدیھی است ادامھ پرد
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پس از احراز شرایط دریافت وام منوط بھ بازپرداخت کامل وام ھای یاد شده می 
باشد و مسئولیت کنترل و پیگیری بھ عھده دانشگاه می باشد. 

ودانشجویان متاھل ریال ٠٠٠/٩٠٠وام تحصیلي دانشجویان مجردماھیانھ -١٢
شجویان متاھل مرد ماھیانھ بھ ازای بھ دان.مي باشدریال٠٠٠/۵٠٠/١ماھیانھ 

ریال حق اوالد تعلق می گیرد.٠٠٠/۴٠٠ھر فرزند 

ریال ودانشجویان متاھل ٠٠٠/١٠٠وام مسكن دانشجویان مجردماھیانھ -١٣
.ریال مي باشد٠٠٠/٣٠٠/١ماھیانھ 

یاوام مسكن صرفا"بھ دانشجویاني كھ درمحل سكونت خانواده نبوده و-١۴
در صورت ارائھ اجاره نامھ وي سكونت نداشتھ باشندیودرخوابگاھھاي دانشج

.بارعایت سایرضوابط پرداخت مي گرددرسمی (دارای کد رھگیری) ، 

مدت استفاده ازوامھاي تحصیلي ومسكن درطول تحصیل بارعایت مقررات -١۵
بھ شرح زیر می باشد: آموزشي

۴رحداكث	:ستھناپیومقاطع كارداني ،كارشناسي ناپیوستھ وكارشناسي ارشد-
نیمسال تحصیلي 

نیمسال تحصیلي ٨حداكثر					مقاطع كارشناسي پیوستھ :-

نیمسال تحصیلي ١۴حداكثر						مقطع دكتراي عمومي :-

پرداخت وام تحصیلي ومسكن بھ دانشجویان سایرمقاطع تحصیلي كھ درماده فوق -
.اشاره نشده ،ممنوع استبھ آنھا

دانشجویان نیمسال اول ممنوع می باشد. پرداخت وام تحصیلی و مسکن بھ-

چنانچھ دانشجو بھ ھر نحوی در دوره ای از تحصیل از وام استفاده ننماید، مدت -
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محسوب خواھد شد و تنھا مجاز بھ استفاده ١٩مذکور جزو دوره مندرج در ماده 
از تسھیالت در باقیمانده مدت دوره می باشد. 

پایدار،نشجویان داراي مشاغل رسمي،پرداخت وام تحصیلي ومسكن بھ دا-١۶
.زینھ تحصیلي ازمحل دیگرممنوع استدریافت كنندگان كمك ھیابورسیھ و

.پرداخت سایروامھا بارعایت ضوایط مربوط بالمانع است

وام ضروري بھ دانشجویان دوره روزانھ كھ درنتیجھ رویداد،بامشكل مالي -١٧
یك نوبت درطول تحصیل بھ دپس ازیكسال ازشروع تحصیل و روبرومي شون

:شرح ذیل پرداخت مي شود

ریال٠٠٠/٠٠٠/۶مبلغ 								:		مقاطع كارداني ،كارشناسي ناپیوستھ-

ریال٠٠٠/٠٠٠/۶مبلغ 		:مقاطع كارشناسي پیوستھ وكارشناسي ارشدناپیوستھ-

ریال٠٠٠/٠٠٠/۶مبلغ 	حرفھ ای :   مقطع دكتراي -

:	وتخصص (دستیاران )(Ph.D)مقاطع دكتراي تخصصي-
ریال ٠٠٠/٠٠٠/١٠مبلغ

سھ، تا ٢٢بھ دانشجویان واجد شرایط زیر، عالوه بر وام ضروری ماده -١٨
ریال) وام ضروری پرداخت می گردد: ٠٠٠/٠٠٠/١٨برابر مبلغ پایھ(

نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادھای ورزشی دانشگاھھای کشور.-

م (تیمی و انفرادی) المپیادھای فرھنگی دانشگاھھای کشور.نفرات اول تا سو-

نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات ورزشی بین المللی و جھانی -
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دانشجویی.

نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاھھای کشور.-

نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی.-

علوم پایھ و کارورزی.نفرات اول تا سوم امتحانات جامع-

نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادھای پژوھشی دانشگاھھای کشور. -

دانشجویان حادثھ دیده در بالیای طبیعی(سیل، زلزلھ و ...) کھ در یکی از -
دانشگاه ھا مشغول بھ تحصیل بوده و خود یا خانواده آنھا در زلزلھ خسارت دیده 

باشند. 

ادثھ دیده در سوانح و تصادفات . دانشجویان ح-

دانشجویان مبتال بھ بیماری ھای خاص و پرھزینھ.-

بھ دانشجویانی کھ عازم سفر عمره مفرده و عتبات عالیات می باشند، یک -١٩
ریال برای ھمھ مقاطع تحصیلی ٠٠٠/٠٠٠/٧نوبت وام ضروری بھ میزان 

پرداخت می گردد. 

در یک مقطع تحصیلی فقط می توانند از متقاضیان وام حج و عتبات عالیات-
یک نوع از تسھیالت فوق بھره مند گردند. 

ودیعھ مسكن بھ دانشجویان متأھل، دوره روزانھ كھ درمحل سكونت خانواده -٢٠
ائیدتواجاره نامھ موردي سكونت نداشتھ باشندینبوده ویادرخوابگاھھاي دانشجو

.مي گردد	حصیلي پرداختھرمقطع تدرارایھ نمایند،فقط براي یكبار
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بھ دانشجویان مقاطع كارداني ،كارشناسي ودكتراي حرفھ اي بھ شرط داشتن -٢١
و با رعایت بعدازگذشت یك نیمسال ازشروع تحصیل١٢میانگین معدل حداقل 

.ودیعھ مسكن پرداخت مي گردد،١٩سنوات مجاز تحصیلی در ماده 

اپیوستھ بالفاصلھ نوكارشناسي ارشدPh.Dبھ دستیاران تخصصي و-٢٢
.بعدازشروع تحصیل ودیعھ مسكن پرداخت مي گردد

ودیعھ مسکن برای دانشجویان مقاطع کاردانی ، کارشناسی و دکترای -٢٣
ریال و در شش شھر(مشھد، ٠٠٠/٠٠٠/٧۵حرفھ ای در شھر تھران حداکثر 

ریال و ٠٠٠/٠٠٠/۶٠تبریز، اصفھان، شیراز ، اھواز و بندرعباس) حداکثر 
ریال و برای دانشجویان مقاطع ٠٠٠/٠٠٠/۴۵ایر شھرھا حداکثر در س

و دستیاران PhDتکمیلی(کارشناسی ارشد ناپیوستھ ، دکترای تخصصی 
ریال و در شش شھر حداکثر ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠) در شھر تھران حداکثر تخصصی

ریال می باشد. ٠٠٠/٠٠٠/۶٠ریال و  در سایر شھرھا ٠٠٠/٠٠٠/٨٠

.باشدنامھپرداخت مندرج در اجارهاز مبلغ پیشي نباید بیشپرداختودیعھ مسکن-

اند،بھا پرداخت ننمودهپرداخت اجارهبھ دانشجویاني كھ وجھي بابت پیش-
.گیردنميمسكن تعلقودیعھ

مسكن بھ یك نفر از آنان ودیعھدرصورتي كھ زوجین دانشجو باشند،-
.گیردميتعلق

.ـردگینميمسكن تعلقكنند، ودیعھدا از ھمسر زندگي ميبھ دانشجویاني كھ ج-٢۴

.گیردبھ دانشجویان میھمان ودیعھ مسكن تعلق نمي-٢۵
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مسكن دریافتي نمایند، ملزم بھ استرداد ودیعھدانشجویاني كھ متاركھ مي-٢۶
.باشندمي

اي محل بایست، در شھر محل تحصیل یا شھرھاي حاشیھاي ميمنزل اجاره-٢٧
.ھ قابل تردد ھستند، باشـدتحصیل ك

التحصیل شده واند، چنانچھ فارغمسكن دریافت نمودهانشجویاني كھ ودیعھد-٢٨
نماینــد، باید میزان اي را تخلیھ ميمدت اجاره آنان پایان یافتھ و منزل اجاره

گیري در این واریزنمایند و مسئولیت پي١١با توجھ بھ ماده دریافتــي را ودیعـھ
.باشدبرعھده دانشگاه مربوط ميزمینھ

برگشت ودیعھ مسکن بھ صندوق، شامل جانبازان فارغ التحصیل نیز می گردد. -

دانشگاھھا می بایست، در خصوص دانشجویان در حال فراغت از تحصیل -
نسبت بھ اخذ مبلغ ودیعھ مسکن پرداختی قبل از انجام تسویھ حساب با دانشگاه 

وق اعالم نمایند. اقدام و مراتب را بھ صند

دانشجویان مقاطع ناپیوستھ کھ ودیعھ مسکن دریافت نموده اند، چنانچھ متقاضی -
دریافت مدارک تحصیلی مقطع قبلی خود باشند، مکلفند ودیعھ مسکن دریافتی را 

بھ صورت یکجا بھ حساب صندوق واریز نمایند. 
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راھنمای پوشش حرفھ ای دانشگاه 

یدانشگاه علوم پزشکانیو دانشجوارانیارکنان، دستک،یعلماتیھیاعضا
دانشگاھھا انینامھ پوشش دانشجونییو آیشئونات اسالمتیتھران ضمن رعا

طیخود در محیرا در پوشش حرفھ ایضوابطلیبھ منظور حصول اھداف ذ
و تیعاتالش خود را در ریوابستھ لحاظ کرده و منتھایدانشگاه و واحدھا

بھ عمل خواھند آورد:یجامعھ پزشکآن در جیترو

دانشگاهیعلمطیو محیحفظ شأن و حرمت حرف پزشک-

کنندگان خدمتافتیرحس احترام، آرامش و اعتماد در دختنیبرانگ-

مارانیخود و بیمنیاز انتقال عفونت و حفظ ایریجلوگ-

ا راھنمنیاز ظاھر و پوشش کھ در ایگریمناسب بودن انواع دیابیارزدر
گفت مورد استناد خواھد بود.شیاھداف پتیاشاره نشده است، رعا

:لباس

و مرتب باشند.زیساده، تمدی. لباس ھا با١

دیمتناسب با اندام و آزاد باشند و نبا،یحدود شرعتیضمن رعادی. لباس ھا با٢
.رندیحرکات آزادانھ بدن را بگیجلو

میعالر،یتصاویحاودیو نبامتعارف باشندیبھ رنگ ھادی. لباس ھا با٣
باشد.امیپینامتعارف و حاویغاتیتبل

است. یو جلو بستھ ضرورزهیلباس فرم پاکدنیضابطھ بخش در پوشتی. رعا۴
اسکراب بر تن دینباکھ اسکراب جزء ضوابط بخش استییھاطیخارج از مح

آن الزم است.یرودیروپوش سفدنیپوشایداشت و 



معاونت بین الملل 

71
کی

زش
راپ

 پی
کده

نش
دا

یانھمگتیعکس دار در محل قابل رویینصب کارت شناساینیبالطی. در مح۵
است.یلباس الزامیرو

است.یکفش و جوراب مناسب الزامدنی. پوش۶

د کھ باشیبھ نحو،یپوشش شرعنیضمن تامدیبایروسرایمقنعھ دنی. پوش٧
نکند.جادیاینیو اقدامات بالنھیدر معایمداخلھ ا

ینیکھ مزاحم کار بالدیلباس فرم پوشیرویشپوشدینباینیبالطی. در مح٨
شود.

:ورآالتیو زشیآرا

ال حنیساده، مرتب و در عدیباینیبالطیدانشگاه و محطی. ظاھر افراد در مح١
باشد.شیبدون آرا

.ستیآشکار مجاز نورآالتیانگشتر ساده استفاده از زایحلقھ کیی. بھ استثنا٢

جاز میباشند. داشتن الک و ناخن مصنوعزیب و تمکوتاه، مرتدی. ناخن ھا با٣
.ستین

:بھداشت

است.یموھا و بدن الزامیزگیشامل پاکی. بھداشت فرد١

ز مجاینیبالطیدانشگاه و محطیتند در محی. استعمال عطر و ادکلن با بو٢
.ستین
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امکانات ورزشی

: استرح ذیل فضای ورزشی موجود در سطح دانشگاه علوم پزشکی تھران بھ ش سالن ورزشی چند منظوره شھید چمران: 	

ھای فوتسال، والیبال، بسکتبال و مترمربع مساحت جھت فعالیت رشتھ٢٤٠٠این سالن با 
گیرد.ایروبیک مورد استفاده قرار می

: چمرانشھیدورزشیمجموعھمصنوعیچمنزمین

ھای فوتبال مترمربع در رشتھ١١٠٠زمین مذکور ویژة دانشجویان پسر و با مساحتی حدود 
گیرد.(در حال حاضر) و تیراندازی با کمان (در آیندة نزدیک) مورد استفاده قرار می

ھای تنیس مجموعھ ورزشی شھید چمران: زمین

مترمربع مساحت داشتھ و در رشتة تنیس خاکی مورد استفاده ٢٠٤٠دو زمین مذکور 
گیرد. قرار است در آینده ورزشی قرار میدانشجویان پسرو دختر عالقمند بھ این رشتھ

زمین افزایش یابد.٥ھای تنیس واقع در این مجموعھ بھ نزدیک تعداد زمین

سالن تیراندازی مجموعھ ورزشی شھید چمران: 

مترمربع مساحت داشتھ و بھ تفکیک جھت کاربری دانشجویان پسر و دختر عالقمند ٩٠
٨٦ـ ٨٧این سالن ورزشی با شروع سال تحصیلی شود. بھ این رشتھ ورزشی استفاده می

افتتاح گردیده است. 

آدرس مجموعھ ورزشی شھید چمران: خیابان ستارخان ـ خیابان پاتریس لومومبا 
ـ خیابان نسیم ـ انتھاي کوچھ شادي

٨٨٢٥١٦٠٦تلفن: 
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مجموعھ استخر و سونای شھید توکلی: 

سرپوشیده، سونای خشک، مترمربع و با دارا بودن استخر ٢٥٠٠با مساحت 
سونای بخار، سالن بدنسازی مجھز بھ دستگاھھاي پیشرفتھ و سالن تنیس روی 

ھای شنا، بدنسازی، ایروبیک و تنیس روی میز مورد استفاده میز جھت رشتھ
گیرد. قرار می

آدرس: خ نصرت شرقي ـ نرسیده بھ میدان توحید ـ دانشكده پرستاري و مامایي

٦٦٤٢٠٧٣٨تلفن: 

لن چند منظوره شھید فتحی: سا

مترمربع در مجتمع کوی دانشگاه علوم پزشکی تھران واقع ١٨٠٠با مساحت 
گردیده است. 

ھای فوتسال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، دو و میدانی و تنیس روی میز رشتھ
گردند.ھای ورزشی فعال در این سالن ورزشی محسوب میاز جملھ رشتھ

ی ولی: سالن بدنسازی پوریا

مترمربع و مجھز بھ انواع وسایل بدنسازی و آمادگی جسمانی ١٨٦با مساحت 
ھای بدنسازی و ایروبیک در طبقة زیرین سالن چند منظوره شھید جھت رشتھ

فتحی واقع گردیده است. 

: (جھت دانشجویان دختر)سالن ورزشی شھید کاووسی

کیت، ایروبیک و ھای اسمترمربع مساحت در حال حاضر جھت رشتھ٥٠با 
گیرد. این سالن جنب سالن بدنسازی پوریای ولی واقع یوگا مورد استفاده قرار می

گردیده است. 
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-تھرشجھتاختصاصیسالننخستینبعنوانوداشتھمساحتمترمربع٦٠٠	سالن ورزشی جھان پھلوان تختی:
. استهگردیدافتتاح١٣٨٦سالدرشخصیدفاعوتکواندوکاراتھ،کشتی،ھای
باشدمیبدنسازیواحدوتاتامیتختھ١کشتی،تشکتختھ٢بھمجھزسالناین
است. دهگردیواقعتھرانپزشکیعلومدانشگاهکویمجتمعمحلدرو

یروتنیسرشتھجھتوبودهدختردانشجویانویژةمترمربع٢٥٠مساحتبا	سالن ورزشی شھید آزرمی:
گردیدهواقعدخترانکویمجتمعدرسالناین.استشدهگرفتھنظردرمیز

. است

سالن ورزشی شھید دلخواه: 

روی میز و یوگا اختصاص یافتھ تنیسھایمترمربع بھ رشتھ٢٥٠با مساحت 
است. 

کارکنــانسرویسسلفجنبـآناتومیساختمانـپزشکيدانشکده		آدرس:

٢٢٩٨داخلی	ـ	٨٨٩٧٣٩٠١تلفن: 

د یاریقلی:سالن ورزشی شھی ھای تیراندازی مترمربع مساحت دارد و بصورت اختصاصی جھت رشتھ٢٥٠	
گیرد.و شطرنج مورد استفاده قرار می

آدرس: ساختمان جدید دانشکده داروسازي ـ طبقھ ھمکف

٢١٩٩	داخلی	ـ٦٦٩٥٩٠٩٠ـ٩	تلفن:
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یروبیک در نظر اومیزرویستنیھایرشتھجھتمترمربع١٥٠مساحتبا	سالن ورزشی امام علی (ع):
گرفتھ شده است.

آدرس: خیابان انقالب ـ بعد از پیچ شمیران ـ دانشکده توانبخشی 

٢٤٨	داخلی	ـ٧٧٥٣٣٩٣٩	تلفن:

زمین روباز خوابگاه انقالب: 

١٨٧ویژه استفاده دانشجویان پسر ساکن در خوابگاھھای انقالب بوده، با مساحت 
گیرد. یبال و فوتبال مورد استفاده قرار میھای والمترمربع جھت رشتھ

آدرس: میدان انقالب ـ ابتدای کارگر شمالی ـ کوچھ برھانی 

ھای دانشجویان گرامی در صورت تمایل می توانند جھت آشنایی با فعالیت ھا و آئین نامھ
vsca.tums.ac.irوحدھای مختلف معاونت دانشجویی و فرھنگی دانشگاه بھ آدرس 

مایند.مراجعھ ن
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دوره مسابقات المپیاد ورزشی سیزدھمیندانشجویان ورزشکار افتخار آور دانشکده در 
ھای سراسر کشوردانشجویان پسر دانشگاه

نقرهمدال دانشگاهیراندازیتمیعضو تیمیکرنیمحمدحس.١

در رشتھ  دو و میدانی در ماده پرتاب نیزه مدال نقرهقادر ولی لو.٢

متر امدادی مدال نقره ١٠٠در ۴در ماده دوی امین ذوالفقاری .٣
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مدال آور در ھشتمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاھھای علوم پزشکی دانشجویان 
کشور

مدال برنزنظام سالمتتیریمدیجانبطھیحیرضا درودیعل-١

مدال برنزنظام سالمتتیریمدیجانبطھیحیفاروق نعمان-٢
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فھرست مشخصات كارکنان حوزه معاونت بین الملل

تلفن تماسنوع مسئولیتنام و نام خانوادگيردیف

٨٨٩٨٣٠١٩کارشناسپردلسارا١
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شرح وظایف حوزه بین الملل

بین المللی علمی پیگیری مربوط بھ حضور فعال دانشکده در مجامع .١

اساتید بھ کنگره ھا ، کنفرانس ھای ھمکاری در انجام امور مربوط اعزام.٢
خارجی ، فرصت مطالعاتی و ماموریت آموزشی 

ھمکاری در تبادل نظر با دانشگاھھای معتر سایر کشورھا در برنامھ ھای .٣
ارتقاء بھره وری و تسھیل تولید علم 

تالش در جھت جذب دانشجویان خارجی .۴

للی مشارکت در ارتقاء رتبھ علمی دانشگاه در سطح بین الم.۵

معرفی و اطالع رسانی دوره ھا و ھمایش ھای خارجی جھت بھره برداری .۶
اساتید و دانشجویان 

انجام امور مربوط بھ معرفی اساتید بھ سفارت خانھ کشورھای مختلف .٧

پایش وضعیت شاخص ھای بین المللی اعتبار بخشی در دانشکده .٨

یر دانشگاھھایتالش در زمینھ عقد تفاھم نامھ ھمکاری مشترک علمی با سا.٩
معتبر جھان 

در عرصھ كنوني، گسترش ارتباطات و تبادالت علمي بین دانشگاھھاي 
اي برخوردار است و پیشرفت و داخل و خارج كشور از اھمیت ویژه

باشد. توسعھ پذیر ميحركت ھر مركز علمي در سایھ این تبادالت امكان
ثیر آن اطات علمي و تأالملل عینیت بخشیدن بھ ابعاد مختلف ارتبروابط بین
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در نحوه عملكرد نظام بھداشتي درماني، آموزشي، یادگیري و تحقیقات در 
ھاي اصلي برقراري و توسعھ ارتباطات باشد برنامھسطح دانشگاه مي

علمي با دانشگاه و مجامع معتبر علمي جھان عبارتند از:

مي و ھاي مھم دنیا، تبادل اعضاء ھیئت علآگاھي از ارزشھا و فرھنگ
المللي و ھاي بیندانشجویان و انجام بازدیدھاي دو جانبھ، توسعھ پروژه

ھاي المللي شدن برنامھاجراي تحقیقات مشترك، ایجاد تسھیالت الزم در بین
المللي، برقراري ارتباطھاي بیننامھآموزشي دز سطح دانشگاه، انعقاد تفاھم

ھا و دانش عات، مھارتھا، تبادل اطالعلمي پژوشي بین مدیران دانشگاه
ھاي در زمینھ علوم تندرستي، تأمین منابع مالي جھت حمایت از پروژه

ھاي آموزشي در مقاطع مختلف.تحقیقاتي و بروسیھ

ھاي نوینآوريما در نظر داریم با ایجاد تسھیالت الزم و با استفاده از فن
ھاي ي برنامھالمللي و برگزاردر زمینھ برقراري ارتباطات دانشگاھي، بین

علمي در راستاي ارتقاء دانش اعضاي ھیات علمي، كاركنان، دانشجویان 
التحصیالن خدمات خود را با عنایت بھ توانمندسازي اعضاي ھیات و فارغ

علمي، با توجھ ویژه بھ كاركنان، انتقال تكنولوژي، بھبود ارتباطات علمي 
ي، ارتقاء دانش و با دانشگاه، تبادل اطالعات علمي، توجھ بھ اخالق پزشك

ھا از طریق اھداف توجھ بھ نیاز ذینفع

اھداف كلي

سیاست گذاری و تامین امکانات جھت جذب دانشجویان خارجی در -١
گروھھای مختلف دانشکده

گذاري مناسب با قابلیت اجرا بھ منظور ارائھ خط مشي و سیاست-٢
ھاي ھدفمند و اثربخشگسترش فعالیت

الملل و سمینارھا در داخل كل روابط دانشگاھي، امور بینمعرفي اداره -٣
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و خارج كشور بھ عنواني جایگاه اصلي برقراري تبادالت علمي در دانشگاه

تعیین محورھاي ارتباطي فعالیتي جھت ارتقاء روابط دانشگاھي، امور -۴
ھاي علميالملل و برنامھبین

كشور و برقراري افزایش توان جذب منابع مالي در داخل و خارج-۵
ھا، صاحبان صنایع و نھادھاي NGOارتباطات ھدفمند و سودمند با 

ھايھاي مشترك تحقیقاتي و برگزاري برنامھاجتماعي جھت انجام پروژه
علمي

توسعھ منابع نیروي انساني-۶
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شتیبانیحوزه معاونت پمسئولین فھرست مشخصات 

ن تماستلفنوع مسئولیتنام و نام خانوادگي ردیف

٨٨٩۶۶٣٨۶رییس اداره امور ادریاکرم موالیی زاده .١
٨٨٩۶۶٣٨۵رئیس اداره حسابداريمھناز طاھری پور.٢
۶۶٩۵۴٢٣٧مدیر امور عمومیمھرانگیز لطفی.٣
٨٨٩٨٣٩١٠سرپرست واحد تاسیساتصادقی			اکبر آقا.٤
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روابط عمومي

مسئول روابط عمومی: الهام حق شناس 

انشكده، پل ارتباطي دانشكده با مجموعھ گسترده دانشگاه است و روابط عمومي د
ھاي این دانشكده را با سایر زیر مجموعھ ھا و برنامھمسئولیت ھماھنگي فعالیت

ھاي دانشگاه بھ عھده دارد. روابط عمومي دانشكده مسئولیت خطیر اطالع رساني 
در اختیار دارد. اخبار و اطالعات مربوط بھ كاركنان و گروھھاي كارمندي را 

ھمچنین 
گرامي داشت مناسبت ھاي كھ منجر بھ ایجاد ، حفظ و بھبود روابط انساني میان 

كاركنان و اعضاي ھیئت علمي مي شود ، بھ عھده این واحد است. 

٨٨٩٨٣٠٢٧تلفن تماس:     


