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 پیام رئیس دانشکده

 هوالعلیم

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نمااد مماو ع عااپی پرساتاری و ماماایی      

کشور با قدمتی شصت ساپه یکی ا  یا ده دانشکده دانشگاه علوم پزشکی تهران است که سال هاای واوینی   

. دانشکده پرستاری در امر تربیت نیروهای متخصص  رشته های پرستاری و مامایی نقش موثری داشته است

و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در راستای حرکت در مسیر دانایی محاوری برناماه مشان انادا  ا ا       

جمهوری اسالمی ایران برمن است که با تربیت نیروهای متخصاص و متههاد بتواناد در بساتر ساا ی بارای       

پرستاری و مامایی یهنی مماو ع، پاهوهش،    تامین بایترین خدمات کیفی به ذینفهان در ابهاد پایه ای حر ه

مدیریت و خدمات باپینی درعرصه های گوناگون نقش خود را همگام با حرکت سریع دانشگاه علوم پزشاکی  

تهران ایفا نماید. درگام نخستین ، در قاپب پوشش برنامه مهارساپه دانشگاه، این دانشاکده مصامن اسات باا     

مربای  11اساتادیار،  39دانشایار،   7استاد،  4و مامایی مشتمل بر  نفر عضو هیات علمی پرستاری 61داشتن 

نفر در مقطع کارشناسی پرساتاری و   638دانشجو مشتمل بر 1010نفر مربی ممو شی و  23هیات علمی و 

دانشاجو درمقطاع دکتاری تخصصای      87مامایی و  و نفر در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری 285مامایی ، 

ممو ع پرستاری و بهداشت باروری، در حو ه ممو ع ضمن ارتقاء کیفیت برنامه هاای گششاته، باه تادوین     

برنامه های جدید ممو شی ا  قبیل دوره های جدید تخصصی و بین رشته ای تحصایالت تکمیلای، مماو ع    

ی و مامایی، نهادینه کردن رویکردهاای ناوین   مجا ی، بهبود هرم اعضاء هیات علمی با جشب نخبگان پرستار

تهلیمی و ار شیابی بپردا د. درحو ه پهوهش همگاام باا برناماه هاای جهاش دوم پهوهشای دانشاگاه علاوم         

پزشکی، در شاخص های موردنظر درحو ه توپید و کاربرد دانش در ابهاد پهوهش های بنیاادی، توساهه ای و   

یشگامی در تهلین و تربیت نیروی انسانی متخصاص و متههاد باا    کاربردی پیشگام باشد. در مدیریت ضمن پ

قابلیت های مدیریتی بای، بر سااماندهی مادیریت علمای پرساتاری و ماماایی در ساطو ملای ورود نمایاد.         

درمدیریت نظام سالمت کشور نقش شاخصی را ایفا نماوده ، درجهات تهااپی ساا مانی  قادم هاای ماوثری        

نوموری ، توسهه خدمات و بهباود حاکمیات بااپینی و در عرصاه جامهاه در       بردارد. درخدمات باپینی موجب

 مینه بستر سا ی به منظور انجام عمل مبتنی بر شواهد ، قدم نهادن در مسایر اساتاندارد ساا ی و کااهش     

گسست تئوری و عمل اقدام نماید. شایان ذکر است تمامی  هاپیت های پیش گفت، ذیل بستر ساا ی بارای   

ی  رهنگی ، مهنویات و اخالقیات حر ه ای منبهث ا  رهنمودهای مقام مهظن رهبری ، تهاپین نهادینگی  ضا

 عاپیه اسالمی و راهنمای ر تار حر ه ای و کدهای اخالق حر ه ای مورد تاکید می باشد. 

 

 

علیرضا نیکبخت نصرآبادیدکتر   

 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
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 ماماییتاریخچه دانشکده پرستاری و 
با عنوان ممو شگاه پرستاری با مجو  و ارت  رهنگ باه صاورت دوره    1315ا  سال  کار ممو ع در دانشکده

متر مربع  هاپیت خود  8194در  ضائی به وسهت  1328دو ساپه مغا  شد، این ممو شگاه در اردیبهشت ماه 

 .مغا  نمودرا 

ا ادغام مندین مدرسه عاپی پرساتاری و ماماایی   ها، ببا صدور مجو  شورای گسترع دانشگاه 1366در سال 

 ا ت.به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران تغییر نام ی

ممو ع کارشناسی ارشد پرستاری با دو رشته ممو ع و مدیریت و پنج گرایش: پرساتاری داخلای جراحای،    

مغاا  و   1367 ، مدیریت پرستاری سالپرستاری کودکان، پرستاری بهداشت جامهه، پرستاری بهداشت روان

اوپین دوره دکتری پرستاری با پشیرع دو دانشاجو باا گارایش پرساتاری      1378تاکنون ادامه دارد. در سال 

  هاپیت ممو شی خود را شروع نمود.

اپتحصیالن کارشناسی مامایی و پرساتار ماماا    ا  بین  ارغ 1369اوپین دوره کارشناسی ارشد مامایی در سال 

دو گرایش، ممو ع بارداری و  ایمان )مامایی( و بهداشت مادر و کودک شروع باه  هاپیات نماوده اسات و     با 

 تاکنون ادامه دارد و به یاری پروردگار منان اوپین دوره دکتری بهداشات بااروری در نیمساال دوم تحصایلی    

 شروع شد. 1386-1385

به منظور بای بردن کیفیت خادمات   1391ال دانشکده پرستاری ومامایثی دانشگاه علوم پزشکی تهران درس

پرورشی و توانمند سا ی هرمه بیشتر نیروی انسانی جهت پیاده سا ی مدل بنیاد کیفیت اروپا )  –ممو شی 

تهاپی سا مان ( اقدام کرد . در این راستا دانشکده با درک ضرورت استقرار اپگوی تهاپی سا مانی و حضور در 

کاارگروه تخصصای باه ناام هاای       5پی سا مانی در سطو گواهینامه ، با تشاکیل  جایزه ملی بهره وری و تها

رهبری و نتایج جامهه ، استراتهی و نتایج کلیدی ، کارکنان و شراکت ها و منابع و نتایج کلیدی ،  رمیند هاا  

 محصویت و خدمات و نتایج مشتریان به وور جدی در مسیر تهاپی گام نهاد. –

 10های ممو شای ، پهوهشای مادیریتی و خادمات بااپینی ایان دانشاکده تاا تاار           حاصل تالع و  هاپیت 

دانش مموختاه در ساطوم مختلاا کارشناسای ، کارشناسای ارشاد و        13093 راغت ا  تحصیل  1395تیر

 دکترا می باشد .

  Visionمشن اندا  

اپمللای در باین    حفظ مفام اول در کشور ، کسب رتبه نخست علمی در سطو منطقه و ارتقای جایگااه باین  

 دانشکده های پرستاری ومامایی  
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 معرفی دفتر نهاد مقام معظم رهبری

نهاد نمایندگی مقاام مهظان رهباری     نهاد نمایندگی مقام مهظن رهبری در دانشکده نهادی است که  یر نظر

 :باشد در دانشگاه با اهداف و وظایا ذیل مشغول به  هاپیت می

 اسالمی های ار عها و عالی  اسالمی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین  توسهه و تهمی  مگاهی - 1

 ایجاد و گسترع  ضای مهنوی و اسالمی در دانشکده و رشد  ضایل اخالقی در دانشگاهیان - 2

 رشد بینش سیاسی در محیط دانشکده - 3

 های دانشجویی و دانشگاهی حمایت و هدایت  کری تشکل - 4

اساالمی و انقالبای در ساطوم     هاای  ار عحاکمیت بخشیدن به  - 5

 اجرایی و علمی

مقابله با ترویج عقاید و ا کار انحرا ی و هجوم  رهنگای و تقویات    - 6

 روم خودباوری و استقالل  کری

 تقویت پیوند حو ه و دانشگاه - 7

 :وظایف

 ها و بحث و مناظره سخنرانی ت،تبیین مسائل سیاسی اجتماعی و  رهنگی ا  وری  برگزاری جلسا -

 اقامه نما  جماعت و برپایی مجاپس و محا ل مشهبی و اهتمام به تهظین شهائر اسالمی و مراسن دینی -

پهوهشای و تربیتای در  میناه علاوم و مهاارف اساالمی ا  قبیال برگازاری          هاای ممو شای،   اجرای برناماه  -

 ... سئوایت وجلسات پاسخ به  های تخصصی، ها و نشست گردهمایی

منظور راهنمایی و ارشاد  کری و اخالقای و پاساخگویی   ه حضور  هال در میان دانشجویان و دانشگاهیان ب -

 به مسائل شرعی

اساالمی در   های  هاپیتهای اسالمی دانشجویان و دانشگاهیان و تقویت  و حرکت و نهادها ها هدایت تشکل -

 دانشکده

 ا  منکربسط  رهنگ امر به مهروف و نهی  -

 حمایت ا  نیروهای متخصص و متههد -

 

 شیرعلی پورحجت ایسالم واپمسلمین جناب مقای رابط نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده: 

 (115 داخلی) :تلفن
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 هیئت رئیسه دانشکده
 

 

 

 
 

  

  علیرضا نیکبخت نصرآبادیدکتر 

 ریاست دانشکده
 

 

 دکترهومن شهسواری

 آموزشی    معاون

 

  دکترخاطره سیالنی

 معاون بین الملل

 

 دکترمریم مدرس

 معاون پژوهشی

 
  

  هادی سیف

 معاون اداری و مالی

  

 دکترفاطمه نوغانی 
  معاون دانشجویی فرهنگی واجتماعی

 آموختگان  با دانش مسئول دفترارتباط

 

 عباس هوشمند 

مشاور ریاست دانشکده در 

  پشتیبانی _امور اجرایی 

 
 

 دکتر فاطمه خوشنوای فومنی

ریاست و دبیر هیات مدیر دفتر 

  رئیسه دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fnm.tums.ac.ir/faculties/Shahsavari-H/page1/lang/Fa
http://fnm.tums.ac.ir/faculties/Shahsavari-H/page1/lang/Fa
http://fnm.tums.ac.ir/faculties/Noghani-F/page1/lang/Fa
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دکتری تخصصی پرستاری -علیرضا نیکبخت نصرمبادیدکتر رئیس دانشکده:  

 nikbakht@tums.ac.ir: پست الکترونیک

 ساختمان پرستاری، وبقه همکا، د تر ریاست محل کار:

 66941668 نمابر: - 66933600 تلفن محل کار:

   عمیدمبادی ریبا مهصومی  مسئول دفتر:

  (129-128)داخلی  تلفن:

 

 پرستاری تخصصیدکتری  -دکتر هومن شهسواریمعاون آموزشی:

 h_shahsavari@sina.tums.ac.ir :الکترونیک پست

 ، د تر مهاونت ممو شیساختمان پرستاری، وبقه همکا محل کار:

 66420739 تلفن محل کار:

   رئیسی  رحنا مسئول دفتر: 

 (126)داخلی  تلفن:

 

 ممو ع پزشکی دکترای –دکتر مرین مدرس معاون پژوهشی:

 modarres@sina.tums.ac.ir پست الکترونیک:

 fnm-researchdeputy@tums.ac.ir:ایمیل پهوهشی

 کتابخانه دانشکده ،وبقه دومساختمان  محل کار:

 61054567 تلفن محل کار:

 پروین اسهدی مسئول دفتر:

 (567)داخلی تلفن: 

 مهدیه مختاری: مسئول سیستم پژوهشیار

 (569)داخلی تلفن: 

 

 دکترای تخصصی انسان شناسی - دکتر  اومه نوغانی معاون دانشجویی و فرهنگی:

 noghanif@sina.tums.ac.irپست الکترونیک:

 مامایی (2شماره )ساختمان  ،د تر مهاونت دانشجویی و  رهنگیمحل کار: 

 66926357 تلفن و نمابر محل کار:

  هرا محمدیانمسئول دفتر: 

http://fnm.tums.ac.ir/faculties/Shahsavari-H/page1/lang/Fa
mailto:h_shahsavari@sina.tums.ac.ir
http://fnm.tums.ac.ir/faculties/Noghani-F/page1/lang/Fa
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 (539)داخلی تلفن: 

 

 جناب مقای هادی سیا معاون اداری و مالی:

   Seif_h@tums.ac.ir :پست الکترونیک

   دومساختمان اداری، وبقه محل کار: 

 66924252تلفکس:  - 66936968تلفن محل کار: 

  رم صفاوردیمسئول دفتر: 

 (517)داخلیتلفن: 

 

   دکترخاوره سیالنی روابط بین الملل: معاون

 Kh-seylani@sina.tums.ac.ir :پست الکترونیک

seylanikh@gmail.com 

 همکاساختمان پرستاری و مامایی وبقه  محل کار:

 61054130تلفن و نمابر محل کار:

 مهده سلطانی خانن کارشناس دفتر:

 (130-120)داخلیتلفن: 

 

 کارشناس ارشد علوم ارتباوات اجتماعی –شیما سادات عطری  مدیر روابط عمومی:

 fnm@tums.ac.ir پست الکترونیک:

 های مختلا نهادها و سا مان کننده دانشکده با تهیه و انهکاس اخبار، هماهنگها: رئوس فعالیت

 ساختمان پرستاری، وبقه همکا، د تر روابط عمومیمحل کار: 

 (118-117)داخلی تلفن: 

 

، ریزی بهبود کیفیات مدیریت و نظارت برکلیه امور وب سایت اعن ا   نی و اجرایی، برنامه ها:رئوس فعالیت

 به رو رسانی اوالعات سایتنگهداری و 

 سومد تر وب سایت، ساختمان پرستاری، وبقه محل کار: 

 (122)داخلیتلفن: 

 

 

 

fnmsite

دفتر وب سایت: میدا قوامی

 @tums.ac.ir :پست الکترونیک

http://www.tums.ac.ir/faculties/nikbakht
mailto:Kh-seylani@sina.tums.ac.ir
mailto:seylanikh@gmail.com
mailto:seylanikh@gmail.com
mailto:fnm@tums.ac.ir
mailto:fnm-network@tums.ac.ir
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 هاپه ادب: واحد انفورماتیک و شبکه

 : مهندس سیده اپهام جهانبخش مسئول شبکه و سخت افزار

 fnm-network@tums.ac.irپست الکترونیک: 

کامپیوترهاای دانشاکده و نارم   ا ازاری  ا زاری و نارم نظارت بر راهبری شبکه، امور سختها: رئوس فعالیت

 ا زارهای جانبی دانشکده

 مرکز کامپیوتر و شبکه، ساختمان پرستاری، وبقه دوممحل کار: 

 (211-210)داخلی تلفن:

 

 دکترای تخصصی انسان شناسی - کتر  اومه نوغانید دفتر ارتباط با دانش آموختگان:

ریازی در جهات   مموختگان دانشاکده و برناماه   دانش ای ا  برقراری ارتباط با و ایجاد شبکه ها:رئوس فعالیت

 دانشکده های منان جهت ارتقای استفاده ا  ظر یت

 61054542 تلفن تماس:

 www.tums.ac.ir ثبت نام اعضا:

 noghanif@sina.tums.ac.ir   پست الکترونیک:

 (542)داخلی :تلفن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fnm-network@tums.ac.ir
http://fnm.tums.ac.ir/faculties/Noghani-F/page1/lang/Fa


 

 

 

 منشور اخالقی دانشجویان

 

من به عنوان دانشجوی دانشکده پرستاری و ماماای  هرارانپ پایدنادی و    

 نمایم. ای و قانون  خود را به اصول زیر اعمال م  التزام حرفه

های خود  ای و صداقت را سرلوحه فعالیت همواره علم و اخالقیات حرفه - 1

 قرار دهم.

ها از هر رنگ و نژاد و ملیت  احترام بگذارم و با هماام   انسان به همام  - 2

 هوان در مراقدت و ارهقای سالمت آنان کوشا باشم.

 .باشم بیمار نگردار راز و بدارم مقدم چیز هر به را مددجویان سالمت – 3

آماوختن   از زمان  هیچ در و داده ارهقاء همواره را خود مرارت و دانش – 4

 غافل نداشم.

هاای علما  و آموزشا  پیشانرادات و      در راه پیشرفت و هعال  محیط - 5

انتقادات سازنده خود را از مسئولین دریغ ننمایم و پذیرای انتقادات سازنده  

 آنان باشم.

های فردی و گروه  با انجام کارها به نحو مطلوب و رعایت  در فعالیت - 6

 یفیت کمک نمایم.قوانین به دستیاب  برتر مجموعه به اهداف و ارهقاء ک

همواره خود را در برابرحفظ امکانات رفاه  و آموزش  مسئول دانساته   - 7

 ها استفاده نمایم. و به برترین نحو از آن

ای در جامعه و محایط دانشاگاه    با رعایت شئونات دانشجوی  و حرفه - 8

کوشاا  دانشکده پرساتاری و ماماای    حفظ قداست محیط و در ظاهر شده 

 باشم.
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 ای و شئون دانشجویی الزامات حرفهو ی اخالق مبان

سا ان ایران اساالمی،   عنوان میندهه م پزشکی تهران، بومامایی دانشگاه عل دانشکده پرستاری و ما دانشجویان

هاای مو قیات و کماال     با اعتقاد به خداوند متهال، علن و تقوی را به مثابه دو بال برای پروا  باه ساوی قلاه   

مضاعا خود را جهت نیل به استقالل، پیشر ت و تهاپی کشور عزیاز اساالمی ماان باه کاار      دانسته و تالع 

 .بندین می

این باورین که دانشگاه محیطی باپنده برای کسب علان و  ضایلت اسات و حفاظ روحیاه جساتجوگری و        بر

 .نیندا های خطیر خود می علمی را ا  مسئوپیت های مهارتپرورع  وها  حقیقت ولبی، ا زایش مموخته

ن و منزپات جامهاه   أقبال دانشگاه، به کلیاه اصاول و مقاررات مطااب  باا شا       با درک رساپت و تههد خود در

 .ور ین حفظ قداست و جایگاه ر یع دانش و دانشگاه اصرار میبر دانشگاهی، پایبند بوده و 

ی اسالمی و اجتماعی م با وقار و برگر ته ا   رهنگأمراسته و مناسب، تو، محیط دانشگاه ا  پوشش متهارف در

همدپی، وحدت و روحیه نشاط و سر ندگی ا  محیط مقدس دانشگاه در برابر  سر مینمان استفاده نموده و با

 .ردکاستحاپه  رهنگی د اع خواهین هرگونه ا خود بیگانگی و 
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 های تحصیلی انتظارات از دانشجویان در طی سال

ها نیا مند ارتباوات مساتقین   مامایی بیش ا  سایر رشته های پرستاری و رشتهکه تحصیل در  با توجه به این

 ای )کاد  بار حر هتمی سبب تقویت اعالانسانی، اس های ار عانسانی است رعایت مقررات اخالقی ضمن حفظ 

 بایست: خواهد شد، پشا دانشجویان در وول تحصیل می پرستار و ارائه خدمات باپینی( 5

و ادب در برخورد با اساتید، کارکنان دانشگاه، دانشکده و بیمارستان، بیمااران و همراهاان    رعایت احترام - 1

 .هر شرایطی مدنظر قرار دهند ا درمنان و سایر دانشجویان ر

 پرستار و ارائه خدمات باپینی( 5 و 2 )کد

 خویش قارار  وحه کارهای مراقبت، سرپداستاندار ورعایت مسائل علمی  رکنا مهربانی و اخالق نیکو را در -2

 .و مهرور ی به بندگان خدا هستند دهند.  یرا مراقبین ا  بیمار مظهر عطو ت

ارتباط دانشجویان دختر و پسر باید در مارموب موا ین شرعی باوده و ا  هرگوناه رواباط غیرضاروری و      -3

 .ه به صورت غیر متهارف پرهیز شوددانشگا ی ضادر اختالط دانشجویان دختر و پسر 

هاای   محایط  ...( و ساایر  نحوه سخن گفاتن، نشساتن و  های درس ) در کالسرا  ای اخالق و شئون حر ه -4

 .ن یک  رد دانشگاهی رعایت نمایندأممو شی متناسب با ش

هاای ممو شای    به موقع سارکالس  ،های ممو شی دانشکده رعایت نمایند نظن و انضباط را در کلیه محیط -5

 .در کالس باشندمماده حضور استاد حاضر شده و 

هاا   عملی و تغییرات من، توجه به ساعت دقی  برگزاری کالس های نظری و توجه به نصب برنامه کالس با -6

 .گردد نظمی تلقی می ا  حضور اساتید بی و حضور منظن و به موقع ضروروی است پشا ورود به کالس بهد

خواهد بود که دانشاجو را ملازم باه تارک     یک ا  ر تارهای منع شده، استاد مجا   صورت مشاهده هر در -7

 .دمحیط ممو شی نمای

ای باشاد پاشا دانشاجویان موظفناد در      بایست مطاب  با شئون اخالقی و حر اه  ظاهر و پباس دانشجو می -8

 . ته و اعالم شده استفاده نمایندهای تابهه ا  پوشش متهارف پشیر محیط دانشگاه و دانشکده و بیمارستان

وتااه بارای مقایاان مجاا      کهای تنگ و کوتااه یاا پوشایدن پبااس مساتین       اده ا  پباسفاست، هرگونه مرایش)

 .(باشد نمی
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 Silentصورت ضرورت به همراه داشتن در حال  باشد )در ها ممنوع می استفاده ا  تلفن همراه در کالس -9

 .باشد می های ممو شی ممنوع قرار گیرد( همچنین پخش موسیقی ا  میت صوتی در کلیه محیط

 .باشد های درسی مجا  نمی خوردن و مشامیدن، جویدن مدامس در کالس -10

هاا،   کاالس  قانون جامع کشوری کنتارل و مباار ه باا دخانیاات( در     13وب  ماده استهمال دخانیات ) -11

 .باشد های عمومی دانشکده مجا  نمی خوابگاه و محیط

 .باشد ها مجا  نمی سیاسی به نفع احزاب و گروه های  هاپیتاستفاده ا  امکانات دانشگاه جهت انجام  -12

 .یونیفرم تهیین شده استفاده شود های باپینی ا  های عملی، م مایشگاه و بخش کالس در - 13

 .باشد باپینی جزء وظایا داشجویان می های مهارتاستفاده صحیو ا  وسایل م مایشگاه و مرکز  - 14

 هاای  مهاارت عملی محیط را مرتب کرده و سپس م مایشگاه یا مرکاز   کار هردانشجو باید پس ا  انجام  -15

 .( را ترک کندSkill labباپینی )

 ای تجسمی ا  محیط بیمارستان است، پشا رعایات قاوانین حر اه    (Skill lab) باپینی های مهارتمرکز  -16

 .در این  ضاها اپزامی است

ه پوشیدن یونیفرم )رو پوع، شالوار، مقنهاه( مخصاو     دانشجویان هنگام حضور در بیمارستان ملزم ب -17

 .باشند می

 :باپینی شامل های مهارتهای باپینی و مرکز  مشخصات یونیفرم دانشجویان در محیط -18

 پرستاری:

 ای و کفش وبی مشکی( ای، مقنهه سرمه ای سرمه گشاد، شلوار پارمه روپوع سفید بلند وها:  خانم

 کفش وبی مشکی( وای  ای سرمه ر پارمه)روپوع سفید و شلوا آقایان:

 مامایی:

 ، مقنهه مشکی، و کفش وبی مشکیای مشکی روپوع سفید بلند و گشاد: شلوار پارمه

رود که در حفظ کلیه وساایل و امکاناات موجاود در  ضااهای ممو شای دانشاکده        ا  دانشجو انتظار می -19

 .و جایگزین نمودن من خواهد بود ملزم به تهیهصورت تخریب وسایل دانشجو  کوشا باشد: بدیهی است در
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 13ای، کاد   پرساتار و تههاد حر اه    6باشاد )کاد    توجه به محرمانه بودن اوالعات بیماران ضروری می -20

 (پرستار و ارائه خدمات باپینی

دقات   دانشاجویی ای و شائون   امید است که کلیه دانشجویان گرامی در رعایت مبانی اخالق و اپزامات حر ه

یت ماوارد ماشکور پاس ا  ساه نوبات      صورت عدم رعا مبشول  رمایند بدیهی است در ر و همکاری ی م رانظ

یته انضاباوی  نهایت دانشجو به کم شجو درج خواهد شد و درنبار تشکر کتبی در پرونده دا ر شفاهی، یککتش

 .مهر ی خواهد گردید

 

اخالق وزارت  گذاری سیاست اخالقی پرستاران مصوب شورای کدهای ذکر شده مربوط به منشور

 .باشد می 1389بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اسفند 
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ای دانشجویان  شئون ظاهری و الزامات حرفه

 های کارورزی دختر در عرصه

 مقنعه

پوشش مقنهه به نحوی که گردی صورت نمایان شده  -

 من تا  یر سینه باشدبلندی  و روی گوع را بپوشاند و

 برمسب اتیکت سمت مپ مقنهه -

ها و گل سرهای که بیارون مقنهاه    عدم استفاده ا  تل -

 گیرد قرار

 و ماماییای برای دانشجویان پرستاری  رنگ سرمه -

  روپوش

 دار با گشادی متهارف مرمو  سفید -

 راتیتمیز و اتو کشیده بدون اعمال تغی -

 تنگ و بدن نما نباشد -

  جوراب

 باشد پوشیدن جوراب اپزامی می -

  ناخن

بدون تزیینات غیر متهاارف )بادون    و کوتاه، تمیز -

 یک(

 شلوار

 ای یا مشکی و جین نباشد ای سرمه هپارم -

 کفش

، قابل شستشو و پاشانه  مشکی وبی و جلو بسته -

 کوتاه

 زیورآالت

  قط ساعت و حلقه ساده -

 نکات سایر

 مدامس در کارور ی و کالس درس ممنوع می باشدخوردن، مشامیدن و جویدن  -

 باشد مجا  می Silentاستفاده ا  تلفن همراه  قط در موارد ممو شی و با موا قت استاد مربووه و روی  -

روی عملکارد   امواج اپکترومغناویسای بار   تأثیرای مانیتورینگ بیماران و ه نسیست های مراقبت ویهه به دپیل ایجاد اختالل در بخش در -

وب  بخشنامه و ارت بهداشت، درماان و مماو ع پزشاکی    باشد ) بایل به وور کلی ممنوع میاستفاده ا  مو های پزشکی تجهیزات دستگاه

 دانشگاه(

وم شاکی دانشاگاه علا   نامه شورای مرکزی انضباوی دانشجویان و ارت بهداشات و درماان و مماو ع پز    استفاده ا  دخانیات وب  شیوه -

 پزشکی تهران ممنوع می باشد

 های باپینی مجا  نمی باشد محیطاستفاده ا  ادکلن و عطریات تند به دپیل ایجاد مشکالت حساسیت تنفسی در  -

 های بیمارستانی اپزامی است ونتها و عدم استفاده ا   یور میت به جهت کنترل عف حفظ نظا ت ناخن -

 اقامه نما  جماعت ممنوع می باشداستفاده ا  تلفن همراه در ساعات ممو شی و  -

 نشستن روی  مین ممن خودداری شود ا  -

 استفاده ا  دخانیات در کالس درس و محووه دانشکده ممنوع می باشد -

 مدامس در کالس درس ممنوع می باشدخوردن، مشامیدن و جویدن  -
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 شئون ظاهری دانشجویان دختردر محیط دانشکده 

 مقنعه 
روی گوع پوشش مقنهه باه نحاوی کاه     بلندی مقنهه تا  یر سینه و -

بلندی من تاا  یار    گردی صورت نمایان شده و روی گوع را بپوشاند و

 سینه باشد

 سرهای که بیرون مقنهه قرار گیرد ها و گل عدم استفاده ا  تل -

دهناده مادهای    تارویج  رنگ موهای غیار متهاارف و  عدم استفاده ا   -

 تمایز ا  اماکن تفریحی باشد ا راوی و

  ننده عدم استفاده ا  مرایش تند و -

 شلوار
 گشادی متهارف وکوتاه نباشد های متهارف با رنگ -

-  

-  

 ناخن 
 بدون تزیینات غیر متهارف )بدون یک( -

 روپوش
 های متهارف با گشادی متهارف رنگ -

 من سر  انو وتنگ و بدن نما نباشدبلندی  -

 کفش وجوراب
 عدم استغاده ا  صندل -

 پوشیدن جوراب اپزامی می باشد -

 سایر نکات
استفاده ا  تلفن هماراه در سااعات ممو شای و اقاماه نماا  جماعات        -

 می باشد ممنوع

 ا  نشستن روی  مین ممن خودداری شود -

کااالس درس و محووااه دانشااکده ممنااوع اسااتفاده ا  دخانیااات در  -

 باشد می

 باشد دامس در کالس درس ممنوع میخوردن، مشامیدن و جویدن م -
 

-   
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ای  شئون ظاهری و الزامات حرفه

 های کارورزی دانشجویان پسردر عرصه

  موها
حفااظ کوتاااهی و پیاارایش   -

 مرتب

 موی سر و محاسن -

  ناخن
 کوتاه و تمیز -

 کفش
 جلاو بساته و   مشکی وبی، -

 قابل شستشو

پوشاایدن جااوراب اپزاماای   -

 باشد می

  روپوش
 دار سفید مرم -

 گشادی متهارف -

 تمیز و اتو کشیده -

نصااب اتیکاات ساامت مااپ   -

 روپوع

 زیورآالت
  قط ساعت و حلقه ساده -

 شلوار
 ای یا مشکی هسرم ای هپارم -

 جین نباشد -

 سایر نکات
 باشد ممنوع می کارور ی خوردن، مشامیدن و جویدن مدامس در -

 باشد میمجا   Silentاستفاده ا  تلفن همراه  قط در موارد ممو شی و با موا قت استاد مربووه و روی  -

اماواج   تاأثیر ای مانیتوریناگ بیمااران و   ها  نسیسات  ای مراقبت ویهه باه دپیال ایجااد اخاتالل در    ه شبخ در -

مراه به وور کلی ممنوع مای  استفاده ا  تلفن ه های پزشکی روی عملکرد تجهیزات دستگاه اپکترومغناویسی بر

 درمان و ممو ع پزشکی دانشگاه(وب  بخشنامه و ارت بهداشت، باشد )

ع نامه شورای مرکزی انضباوی دانشجویان و ارت بهداشات و درماان و مماو     استفاده ا  دخانیات وب  شیوه -

 باشد علوم پزشکی تهران ممنوع می پزشکی دانشگاه

هاای بااپینی مجاا      استفاده ا  ادکلن و عطریات تند به دپیل ایجاد مشاکالت حساسایت تنفسای در محایط     -

 باشد نمی

 های بیمارستانی اپزامی است ونتها و عدم استفاده ا   یور میت به جهت کنترل عف حفظ نظا ت ناخن -
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 شئون ظاهری دانشجویان پسر در محیط دانشکده

  موها

 ی و پیرایش مرتب موی سر و محاسنحفظ کوتاه -

 

 زیورآالت

  قط ساعت و حلقه ساده -

 

  پیراهن

 مسبناک عدم استفاده ا  پیراهن مستین کوتاه و -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نکات سایر

سااعات ممو شای و اقاماه نماا  جماعات      استفاده ا  تلفن هماراه در   -

 می باشد ممنوع

 نشستن روی  مین ممن خودداری شود ا  -

اسااتفاده ا  دخانیااات در کااالس درس و محووااه دانشااکده ممنااوع   -

 باشد می

 باشد کالس درس ممنوع می خوردن، مشامیدن و جویدن مدامس در -
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 پرستاریمعرفی رشته کارشناسی 

مموختگاان من باه صاورت     ای ا  علوم پزشکی اسات کاه داناش    ای مستقل، تخصصی و شاخه پرستاری رشته

های مختلا مربووه به ارائه خدمات بهداشتی، پیشاگیری،    ردی یا به شکل عضوی ا  تین سالمت در عرصه

ساتاری اوپاین مقطاع    پردا ناد. دوره کارشناسای پیوساته پر    های درمانی و توانبخشای مای   حمایتی، مراقبت

اسالمی تهیه و تادوین شاده    های ار عتحصیلی رشته پرستاری است که برنامه من براساس ضوابط علمی و 

ای است که به عنوان یک پرساتار   سا  تربیت پرستار حر ه است. ممو ع پرستاری در سطو کارشناسی  مینه

هاای   هاا را در عرصاه   هنگی مراقبات عمومی بتواند بررسی و شناخت وضهیت سالمت، ارائاه خادمات و هماا   

 دار شود. مختلا به  رد، خانواده و جامهه عهده

 کند: ( پرستاری را اینگونه تهریا میC.N.Aمجمع پرستاران کانادا )

وجود ممده است و در رابطه با ساالمت انساان در واول  نادگی،     ه حر ه پرستاری در پاسخ به نیا  جامهه ب»

پرستاران در جهت پیشابرد  حفاظ و با گردانادن ساالمت و پیشاگیری ا  بارو         نظر دارد.را مد ییها مل ایده

 «کنند. بیماری  تسکین دردها تالع می

کناد و ریشاه من مراقبات ا     گر است که ا  قوانین اخالقی خاصی پیروی می ای پویا و حمایت پرستاری حر ه

 باشد.   مدیریت و تحقی ( نهفته می)کار عملی، ممو ع بیمار یهنی مفهومی که در مهار  مینه  هاپیت من

ممو ع دانشگاهی پرستاری در ایران و اغلب کشورهای پیشر ته در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشاد  

 شود. تدریس می واحدهای درسی مشخصی گردد. در هر مقطع و دکترا ارائه می

کارم موده در اماور پرساتاری   هدف ا  دوره ممو ع کارشناسی پیوسته پرستاری تربیت کارشناسان متههد و 

پرستاری با استفاده ا  دانش، مهارت و کارائی خود وظیفه خطیار پرساتاری را    های  هاپیتاست که در کلیه 

 باشد، انجام دهند. که شامل نقش ممو شی، هماهنگی، حفاظتی، حمایتی، مراقبتی و درمانی می

ریازی   های ممو شی مصوب شورای عاپی برنامه هنام وول دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری مطاب  مئین

ای اسات کاه    باشد و ساختار من باه گوناه   سال می 4علوم پزشکی و ارت بهداشت، درمان و ممو ع پزشکی 

شود. تهاداد کال واحادهای درسای      دروس به صورت نظری، عملی، کارممو ی و کارممو ی در عرصه ارائه می

 باشد:  یر می شرمه واحد بوده که ب 132دوره کارشناسی 

   واحد 22   دروس عمومی 

   واحد 16   دروس پایه 

   واحد 12   دروس اصلی 

   واحد 46              دروس اختصاصی 

 واحد 12   کارممو ی 

   واحد 24  کارممو ی در عرصه 
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 معرفی رشته کارشناسی مامایی
است که هادف من تربیات    های ممو ع عاپی در گروه پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته مامایی یکی ا  دوره

ماماهای متههد، دانا و متبحر در ارائه خدمات گساترده ماماایی باه منظاور تاأمین و ارتقااء ساالمت اقشاار         

 خانواده در جامهه است. پشیر جامهه،  نان، مادران و نو ادان و مسیب

ریازی علاوم    برناماه نامه ممو شی مصوب شاوارایهاپی   وول دوره کارشناسی پیوسته رشته مامائی مطاب  میین

ای است که دروس به  باشد و ساختار من به گونه می سال 4پزشکی و ارت بهداشت درمان و ممو ع پزشکی 

 گردد. صورت نظری، عملی، کارممو ی و کارممو ی در عرصه ارائه می

 باشد: واحد بوده که به شرم ذیل می 137تهداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی مامایی 

 واحد 22    میدروس عمو 

 واحد 20    دروس پایه 

 واحد 17    دروس اصلی 

 واحد 62  دروس اختصاصی و کارممو ی 

 واحد 16   کارممو ی در عرصه 
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 ها های تحت پوشش معاونت حوزه معرفی

 حوزه معاونت آموزشی

 دکتر هومن شهسواری: معاون آموزشی

ممو شی دانشکده ا  وریا  واحادهای تحات     های  هاپیتریزی، هدایت و نظارت بر برنامه ها:رئوس فعالیت

 پوشش، انجام امور مربوط به دانشجویان مقاوع ارشد و دکتری

 

  دکتر مهرناز گرانمایهتکمیلی: مدیرتحصیالت 

 سکارشنا

 –پهوهشای دانشاجویان کارشناسای ارشاد و دکتاری       ممو شای و  های  هاپیت نظارت بر ها:رئوس فعالیت

وب ساایت تحصایالت    مجاا ی نماودن خادمات در    ،ها نامه تصویب عناوین و ورم پیشنهادی و اجرای پایان

 .برگزاری جلسات منظن شورای تحصیالت تکمیلی ،تکمیلی دانشکده

 :اداره آموزشتحصیالت تکمیلی تلفن داخلی کارشناسان 

 ((140داخلی ) ریحانه نظری 

 ( 123عبادی )داخلی  

 (139اخلی)دروم اپه سفید کار 

 (138داخلی)  سیده مهگان سیدی نجات 

 (141کبری وییی )داخلی  

 

های مختلا ممو شی و امتحانات درکلیه مقااوع تحصایلی،    ریزی درسی گروه برنامهریزی:  دفتر برنامه -1

 .در کلیه مراحلها، نظارت و پایش برنامه  دعوت ا  اساتید مدعو با هماهنگی مدیران گروه

 (149نیا )داخلی دکتر سیده  اومه جالپیریزی دانشکده:  مسئول واحد برنامه

 

 

 :های ممو شی گروه -2

  گروه ممو شای پرساتاری داخلای    واستادیار مدیرگروه : جراحی –گروه آموزشی پرستاری داخلی– 

 دکتری تخصصی پرستاری   –هومن شهسواریدکتر  : و علوم پایه جراحی

 (326-325)داخلی  جهفری: گروهمنشی 

 و کودکان آموزشی پرستاری گروهNICU: :دکتاری مماو ع    –ژیاال میریشااری   دکتر مدیرگروه

 (426-425)داخلی  قدرتی منشی گروه:پرستاری 

  اساتادیارگروه ممو شای روان    - اوماه نوغاانی  دکتار  میدیرگروه:  :پرسیتاری  گروه آموزشیی روان

 (325)داخلی  جهفری منشی گروه: پرستاری

  رستاریپدکتری  - اپهام نواب دکتر:  پرستاری  آموزشی مدیریتمدیر 

http://fnm.tums.ac.ir/faculties/Shahsavari-H/page1/lang/Fa
http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/Graduate/Graduate95/1.pdf
http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/Graduate/Graduate95/5.pdf
http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/Graduate/Graduate95/4.pdf
http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/Graduate/Graduate95/3.pdf
http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/Graduate/Graduate95/2.pdf
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 (425)داخلی  قدرتیمنشی گروه: 

 ماارین ماادرس دکتاارمییدیرگروه:  :گییروه آموزشییی بهداشییت بییاروری، بییارداری و زایمییان - 

 ممو ع پزشکی دکترای

 (203)داخلی  انصاریمنشی گروه:

 پرستاریدکتری  -اپهام نواب دکترهای پرستاری ویژه: مدیرگروه:  گروه آموزشی مراقبت 

 (425)داخلی  قدرتی منشی گروه:

 استادیار - شهزاد پاشایی پوردکترمدیرگروه:  :وسالمندیهداشت )مادران، نوزادان و جامعه(گروه ب

  گروه ممو شی پرستاری سالمت جامهه و ساپمندی

 (203)داخلی انصاریمنشی گروه: 

 ممو ع پزشکی دکترای - مرین مدرسدکترمدیرگروه:  :گروه بهداشت مادروکودک 

 (203)داخلی  انصاری منشی گروه:

 :محترم گروه ممو شی داخلی وجراحی وعلوم پایه عضو -شهنا اسماعیلیدکتردفترپایش و ارزشیابی 

 (344)داخلی ا سانه صفایی: مسئول دفتر

  :(استادیارگروه ممو شی مراقبت های ویهه پرستاری) مهصومه ذاکری مقدمدکتر مدیرامورآموزشی 

 (148)داخلی  

 :اداره ممو ع - 4

 م رین مذرینمسئول: 

انجام کلیاه اماور ممو شای و راهنماایی      نظارت بر های مختلا و ریزی درسی گروهبرنامهها: رئوس فعالیت

نامه به مراکز مختلا بر حسب درخواست دانشجویان  دانشجویان جهت انتخاب واحد، صدور گواهی و مهر ی

با هماهنگی مهاونت ممو شی بررسی نمرات و کارناماه تحصایلی دانشاجویان و وضاهیت ا ات یاا پیشار ت        

تحصیل، صدور گاواهی اشاتغال باه تحصایل و پاایش وضاهیت تحصایلی         تحصیلی منان، ثبت نام،  راغت ا 

 .دانشجویان

 (66421684مستقین  -145)داخلی  :تلفن
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 (154)داخلی نورعلیزادهاکبر مقای مسئول دفتر:

 :تلفن داخلی کارشناسان اداره آموزش

 141 خانن وییی
 159 خانن سیدی نجات

 143 خانن  دایی
 140 خانن نظری
 خانن پاکزاد

 مقای نورعلیزاده
158 

153 
 155 خانن امامی  اده

 144 خانن امیری
 :هارئوس فعالیت

  و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حشف و اضا ه دانشجویانبررسی 

 شدگان در هر ترم به دانشگاه اعالم عدم مراجهه پشیر ته 

 برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان 

 پیگیری ثبت نمرات در سما توسط اساتید 

 بررسی وضهیت پیشر ت تحصیلی دانشجویان در هر ترم 

  دانشجویان واجد شرایط تشوی مهر ی 

 اعالم وضهیت تحصیلی دانشجویان 

 تهیه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان 

 سا ی واحدهای درسی دانشجویان انتقاپی، مهمان و تغییر رشته تطبی  و مهادل 

 )انجام ار شیابی اساتید )با هماهنگی د تر توسهه ممو ع دانشکده 

 نامه پهوهشی تهیه مهر ی 

  های دانشجویان در  مینه انتقال، مهماان تارم، مهماان تکادرس، تغییار رشاته،        درخواسترسیدگی به

 دائن ا  تحصیل، با گشت به تحصیل، مرخصی تحصیلی و پیگیری من تا حصول نتیجه انصراف

 مکاتبات مربوط به صدور کارت اپمثنی 

 تحصایلی و صادور اخطاار    پیست دانشجویان مشارووی باه مسائول اسااتید مشااور       استخراج و اعالم به موقع

 مشرووی

 های پزشکی به مهاونت امور بهداشت و درمان جهت تأیید ارسال گواهی 

 پیگیری نمرات دانشجویان مهمان و امور مربووه 

 انجام امور  راغت ا  تحصیل دانشجویان و ارسال به دانشگاه 

     و تساویه حسااب   اپتحصایلی   صدور اخطار جهت دانشجویانی که به موقع جهت اماور مرباوط باه  اارغ

 نمایند مراجهه نمی
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 اپتحصیلی های تحصیلی ایشان به منظور شرکت در جشن  ارغ اپتحصیالن و رتبه اعالم اسامی  ارغ 

 تهیه و تنظین ممار دانشجویان 

 اخش مجو  تمدید سنوات ا  دانشگاه صورت نیا  در کنترل وضهیت تحصیلی وول مدت تحصیل دانشجویان و 

 های انگلیسی اپتحصیالن متقاضی ادامه تحصیل در خارج ا  کشور و تکمیل  رم غرسیدگی به درخواست  ار 

 ا زار خوانا و سپس ارسال به واحد ار شایابی د تار توساهه مماو ع      تصحیو اوراق امتحانی با کمک نرم

 ایت امتحانیؤدانشکده، جهت تحلیل س

 

 :د تر اساتید مشاور تحصیلی -5

  آقای محمد رضا موقری :مسئول

برنامه استاد مشاور تحصیلی در راستای رشد و شکو ائی هرمه بیشتر دانشجویان و  ها: فعالیت رئوس

پیشگیری ا  ا ت تحصیلی،  راهن کردن  مینه های ارتقای علمی و ر ع مشکالت ممو شی، عاوفی، ر اهی و 

ه دانشجویان پهوهشی دانشجویان در مقطع کارشناسی برگزار می شود . در این راستا تالع می گردد کلی

 این برنامه قرار گیرند.  دانشکده تحت پوشش

استاد مشاور یکی ا  اعضای هیئت علمی یا مربیان ممو شی دانشکده است که مسئوپیت هدایت تحصیلی و 

مشاوره دانشجویان در مقاوع کارشناسی پرستاری و مامایی را به عهده می گیرد و به عنوان اوپین سطو 

شی محسوب می گردد. کلیه امور ممو شی )انتقال ، مهمان ، حشف اضطراری و....( ارتباوی با سیستن ممو 

 منوط به نظر استاد مشاور تحصیلی می باشد.

  

 (302)داخلی تلفن:

  mohammadrezamovaghari@yahoo.com پست الکترونیک:
 

 

 :(Skill Labپراتیک ) -6

 هقاندددکتر  هرا رومسئول: 

نماودن امکاناات ی م    اراهن  هیا:  رئوس فعالییت 

جهت تمرین عملی  نون پرستاری و مامایی قبل ا  

 .ورود به محیط باپینی

 (546-545)داخلیتلفن: 
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 :م مایشگاه - 7

 مهده نوید حمیدیمسئول: 

هماهنگی جهت برگزاری کاالس ها: رئوس فعالیت

های ممو شی، نظارت بار ارائاه واحادهای ممو شای     

میکروبیوپااوژی، با اات شناساای، شااامل  یزیوپااوژی، 

سروپوژی، م مایشاات کااربردی ماماایی، بیوشایمی،     

 .های م مایشگاهتجهیز و نگهداری دستگاه

 عادپیمرین  کارشناس آزمایشگاه:

 (547-548)داخلی تلفن:

 

 :سمهی بصری -8

 کاظن قنبریمسئول: 

تهیه امکاناات و وساایل کماک    ها: رئوس فعالیت

ممو شی نظیر اورهد، اسالید، ویدئو پروژکتور،  یلن 

ریاازی و هماااهنگی هااای ممو شاای و برنامااهCDو 

 .امکانات ممو شی جهت استفاده ا 

 (135-136)داخلیتلفن: 
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 حوزه معاونت پژوهشی

 دکتر مریم مدرس: معاون پژوهشی

های پهوهشی اعضاء هیئت علمی دانشکده در جهت اهاداف   هدایت  هاپیتاری و شگ سیاست ها:رئوس فعالیت

پهوهشی دانشگاه، تسهیل انجام پهوهش و انتشار نتایج من، برگازاری جلساات شاورای پهوهشای دانشاکده باه       

ها ا  وری  پهوهشایار باه دانشاگاه،     بندی من ها و رتبه های تحقیقاتی، ارسال ورممنظور بررسی و تصویب ورم

ها و ارائه به دانشاگاه، برگازاری    های پهوهشی اعضاء هیئت علمی به تفکیک گروه ری و ار شیابی  هاپیتمو جمع

گزارع سفرهای علمی( نظاارت   -ها، سمینارهای ممو شی پهوهشی و سمینارهای ادواری )ژورنال کالب کارگاه

 .ITانتشارات و بخش  های علمی دانشجویان، نظارت بر واحد کتابخانه و های مرکز پهوهش بر  هاپیت

 واحدهای تحت پوشش:

 :کتابخانه - 1

کارشاناس کتاباداری و    - محبوبه روضاه  مسئول:

 رسانی پزشکی اوالع

نشاریات، امانات    های مختلیف کتابخانیه:  بخش

کتااب، اوااالع رسااانی، خاادمات  ناای و انتشااارات 

 (563)داخلیتلفن: 

 :معرفی کتابخانه

سایس شاد و در   أت 1342علوم پزشکی تهران در اردیبهشت ماه ساال  ده پرستاری و مامایی ککتابخانه دانش

 .، مذرمیدخت، م ادگان ادغام گردید، شریهتیبا مدارس عاپی پرستاری را ی 1365سال 

ها نیاز براسااس    بندی کتاب به صورت با  اداره شده و وبقه به بهد سیستن دستیابی به منابع 1365ا  سال 

(NLM) و مریکامبندی پزشکی  رده ( ال سیLCکتابخانه کنگره ممریکا ) شود انجام می. 

ها نیاز در یاک مجموعاه واحاد قارار       با توجه به ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران کتابخانه 1389در بهمن 

شاود ممااده    ها و خدماتی که در ادامه مهر ای مای   گر تند و  هاپیت خود را مغا  نمودند و هن اکنون با بخش

 .باشد هین و دانش پهوهان محترم میرسانی به مراج خدمت
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 :ساختمان کتابخانه

مجازا سااخته    ا  دو وبقه کامالً کتابخانه در ضلع شمال شرقی دانشکده واقع شده است. ساختمان کتابخانه

 .متر مربع است 550شده و دارای مساحت تقریبی 

 طبقه اول شامل:

 مخزن کتب و نشریات ادواری - 1

 اتاق  یراکس - 2

 ساپن مطاپهه خواهران - 3

 ساپن مطاپهه برادران - 4

 مبدارخانه - 5

 نگهداری کیا و وسایل دانشجویان و مراجهین - 6

 :طبقه دوم شامل

 اتاق مسئول کتابخانه - 1

 سا ی نویسی و مجموعه بخش  هرست - 2

 بخش خدمات  نی - 3

 یبراتوار  بان - 4

 6کالس  - 5

 :منابع موجود در کتابخانه

 :منابع کتابخانه شاملمجموعه 

 کتب انگلیسی 

 کتب  ارسی 

 نشریات انگلیسی 

 نشریات  ارسی 

  ایران( –اوالعات  –عنوان )کیهان  3رو نامه 

 نامه پایان 

 منابع اپکترونیک 

 :کتابخانه آئین نامه استفاده از منابع



 نشریه آشنا
 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران                                                                                                  

26 

 

 :امانت بگیرند به شرم  یر استتوانند، وب  مقررات، منابع کتابخانه را به  ا  کتابخانه که می کننده جامهه استفاده

 اعضاء هیئت علمی - 1

 ، کارشناسی ارشد و دکتریارشناسیدانشجویان سطوم کاردانی، ک - 2

 تمامی کارکنان - 3

 :شرایط عضویت

 و تکمیل  رم عضویت 43قطهه عکس  2اعضاء هیئت علمی با ارائه  -

 قطهه عکس و تکمیل  رم عضویت 2کارکنان دانشکده با  -

 قطهه عکس و تکمیل  رم عضویت 2دانشجویان با ارائه  -

 43قطهه عکاس   2( ا  گروه ممو شی دانشکده + نامه رسمی )کتبی اپتدریس با ارائه مهر ی مدرسین ح  -

 .توانند به عضویت کتابخانه در میند اپتدریس می داد ح قرار در وول مدت

 :ساعات کار کتابخانه

 17پغایت  30/7 :شنبه تا مهارشنبه

 12پغایت  30/7پنج شنبه: 

 شب با  است. 20های مطاپهه در رو های شنبه تا مهارشنبه یکسره تا  ساپن

 :شرایط امانت

 

 امانت تعداد کتب جهت امانت اعضاء

 دانشجویان کارشناسی

 دانشجویان کارشناسی ارشد

 دانشجویان دکترا

 اعضاء هیئت علمی

 کارکنان

3 

6 

6 

6 

3 

 رو 7

 رو 15

 رو 15

 رو 15

 رو 7

 

 مبادرت به امانت و استرداد کتاب نمایند. اعضاء کتابخانه موظفند شخصاً -

 شود. شوند و امانت داده نمی دارند  قط در کتابخانه استفاده می 1که پیبل کپی  های کتاب -

 شود. ها امانت داده نمی نامه کتب مرجع، مجالت و پایان -
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به منظور حفاظ ماپکیات مهناوی    . صورت مطاپهه و نکته برداری قابل استفاده هستندها صر اً به  نامه پایان -

 برداری نیستند. صاحبان من قابل تکثیر و یا عکس

 .باشد تمدید می مدت امانت هر عنوان کتاب صر اً دو بار قابل -

خیر أتا ریاال در ا اء هار رو     1000خیر در برگشت کتااب موظاا باه پرداخات     أدانشجویان در صورت ت -

 .گردد رو  )سه ماه( رسید کارت عضویت  رد مسدود می 90باشند منانچه به  می

 کننده جریمه خود را به کتابخانه پرداخت نماید. تا استفاده

مخدوع و یا صفحات و تصاویری ا  من بریده و ناقص شاود   در صورتی که منابع امانت گر ته شده مفقود، -

ن یا مخرین ویرایش را تهیه و به کتابخانه تحویل نماید و منانچه تهیه گیرنده موظا است عین اصل م امانت

 کتاب بوده یا ملازم باه تهیاه    پشیر نباشد امانت گیرنده ملزم به پرداخت دو برابر قیمت اثر مفقود شده امکان

 .باشد کتاب جدید بر اساس نیا  کتابخانه می

 :تسهیالت کتابخانه برای مراجعین

 .و ر رو کتاب امانت -

 .کتابخانه تهیه کپی ا  نشریات موجود در -

 .ا زار کتابخانه )پارس مذرخش( برای جستجو در کاتوپوگ اپکترونیکی کتابخانه ممو ع نرم -

های اوالعاتی در دسترس  های کوتاه مدت به متقاضیان در بخش مرجع در  مینه استفاده ا  پایگاه ممو ع -

 .های تابهه بخانهدانشگاه، پورتال کتابخانه مرکزی و کتا

توانند با استفاده ا  پپ تاپ شخصی خود و گر تن  دانشجویان می. سین است کتابخانه مجهز به اینترنت بی -

 .رمز ورود ا  کتابداران ا  این امکان استفاده نمایند

 :مقررات کتابخانه

 رعایت شئونات اسالمی در کتابخانه اپزامی است. -

 های کتابخانه اپزامی است. قسمترعایت سکوت در تمام  -

کنندگان بایستی وساایل شخصای )کیاا، کتااب و ...( خاود را در محال        قبل ا  ورود به کتابخانه، مراجهه -

 باشد. تهیین شده قرار دهند بردن هر گونه وسایل شخصی به داخل مخزن کتاب ممنوع می

بدیهی است کتابخاناه   تابخانه خودداری نمایند.کنندگان بایستی ا  موردن پول و اشیاء گرانبها به ک مراجهه -

 ها نخواهد داشت. هیچگونه مسئوپیتی در صورت مفقود شدن من

 باشند. مراجهین  قط در صورت استفاده ا  کتابخانه مجا  به گر تن کمد جهت وسایل شخصی می -

 .رعایت احترام به سایر مراجهین و کارمندان کتابخانه -

 های کتابخانه. یدن و استهمال دخانیات در ساپنپرهیز ا  خوردن، مشام -



 نشریه آشنا
 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران                                                                                                  

28 

 

 .پرهیز ا  ورود به کتابخانه با روپوع بیمارستانی -

 .حفظ نظن و پاکیزگی  ضای کتابخانه -

 .های کتابخانه مجهز به دوربین مدار بسته است به منظور حفظ امنیت اموال تمامی قسمت -

 :های تماس تلفن

 (565غیاثی )داخلی خانن  -مقای نیکبخت بخش امانت:

 (591)داخلی غیاثی  نسرکارخانها:  نامه بخش نشریات و پایان

 (564)داخلی سرکارخانن محمدیخدمات فنی: 

 (563)داخلی محمدیسرکارخانن فهرست نویسی: 

 (563)داخلی روضهسرکارخانن رئیس کتابخانه: 

 (560)داخلی گودر ی جناب مقایکنترل درب ورودی کتابخانه: 

 

 :IT خدمات آموزشی و مرکز - 2

 مدیریت اوالعات ودانش شناسیکارشناس  -مصطفی انصاری مسئول:

رسانی پزشکی  یر نظر مهاونت پهوهشی مسئوپیت راهنمایی و ارائه خدمات مرباوط  این مرکز در واحد اوالع

هاای اوالعااتی جهات دسترسای دانشاجویان باه اینترنات و برگازاری         به جستجوی منابع علمای ا  پایگااه  

 های ممو شی را دارا است. کالس

 ، سمت مپ انتهای راهرودومساختمان مامائی: وبقه  مکان:

 (229-228)داخلیتلفن: 
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 حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

 دکترفاطمه نوغانی: معاون دانشجویی و فرهنگی

هاا،    رهنگی با همکااری د تار نهااد مقاام مهظان رهباری، تشاکل       و  دانشجوییمهاونت  ها:رئوس فعالیت

مین و ارتقاء سالمت جسامی  أ، تدانشجوییسا ی، ارائه خدمات ر اهی  ، رساپت  رهنگدانشجوییهای  کانون

تحق  این وظایا واحادهای  عهده دارد که در ه و روانی دانشجویان و ارائه خدمات  رهنگی و  وق برنامه را ب

ی دانشجویان مشاارکت  یرابطین خوابگاه، واحد تربیت بدنی و مرکز مشاوره و راهنما دانشجویی رهنگی، امور

 .دارند
 

 

 واحدهای تحت پوشش:
 

 :امور فرهنگی - 1

    رحنا  حیدریفرهنگی:  کارشناس 

 همکار: مهنا  هوشنگی   

مهاونت  رهنگی دانشگاه جهت ارائه در ساایت دانشاکده باه رواباط     انهکاس اخبار رو انه  ها:رئوس فعالیت

برگازاری   –مستند سا ی کلیه  هاپیت های د تار در قاپاب گازارع عملکارد مکتاوب و تصاویری        -عمومی

 -تهیه گزارع عملکرد  هاپیت های  رهنگی در قاپب  رمت دانشگاه در  مان هاای مقارر   -مسابقات  رهنگی

تهیه  -تهیه گاهنامه  رهنگی –ارتباط با امور  رهنگی دانشگاه  -ا بینی نشریه مشنابه رو رسانی اوالعات و ب

رسایدگی   -انجام نظر سنجی ا  دانشجویان -بسته های  رهنگی جهت تو یع در مراسن مهار ه ورودی جدید

 و پاسخگویی به درخواست های دانشجویان

 (541)داخلی تلفن:
 

 :امور دانشجویی - 2

 دانشجویی:تسهیالت 

   مر و سماقی کارشناس :

ثبت اسامی داشجویان جهت -ثبت نام و اخشکپی تههد محضری دانشجویان ورودی جدید ها:رئوس فعالیت

-وارائه به کارپردا  جهت ارائه به ماپخانه و تهیه کارت باپین دانشاجویان   cdکارت ورود به باپین در اکسل و

انجاام کلیاه اماور وام هاا وام     -دریا ت و تو یاع کاارت دانشاجویان   -مهر ی دانشجویان جهت تهیه روپوع 

 تحصیلی وام شهریه وام ضروری ودیهه مسکن وام مسکن ترمی وام عتبات

 عکس ممار دانشاجویان شااغل باه تحصایل باین اپملل مماار       تهیه  ایل دانشاجویان باین اپملال شاامل:    

کارشناس انجام کلیه اماور شاورای   -کارشناس سفیر سالمت دانشکده -دانشجویان  ارغ اپتحصیل بین اپملل

به بهد جهت ا تتاام   2راهنمایی دانشجویان ترم -اعالم بدهی و  ارغ اپتحصیلی دانشجویان -صنفی دانشکده

 ممتحن امتحانات-با دید خوابگاه-با دید سلا دختران -ه دانشگاهحساب در بانک تجارت شهب

 (540)داخلی :تلفن

 محمدی مرین بیک کارشناس :

http://fnm.tums.ac.ir/faculties/Noghani-F/page1/lang/Fa
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تهیه پیست دانشجویان -اعالم بدهی و  ارغ اپتحصیل دانشجویان جاری-اعالم بدهی دانشجویان سنوات قبل 

راباط  -مموختگان و برپاایی غر اه  هماهنگی و مشارکت در برگزاری جشن دانش  -به د تر دانش مموختگان 

راباط  -هاای مهاونات ا وریا  ساامانه نجاات دو      درخواسات نیا منادی  -ماپی دانشکده جهت گر تن اعتباار 

نظارت -های دانشجویان  هماهنگ کننده سرویس-رابط خوابگاه -اعتباربخشی دانشجویی  رهنگی دانشکده 

 مسئول تربیت بدنی دانشجویان  -برسلا پسران 

 (542)داخلی :تلفن
 

 :تربیت بدنی - 3

 خوع ضمیر هرا  : رابط

، هاا  امور تربیت بدنی در  مینه  ضاسا ی ی م تربیت بدنی در دانشکده، برگازاری کاالس   ها:رئوس فعالیت

های همگانی جهت دانشجویان و همااهنگی سارویس باه     اردوهای ور شی و اجرای ور ع مسابقات ور شی،

 .عهده دارده بمنظور برگزاری واحد تربیت بدنی را 

 (557)داخلیتلفن: 
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 :استخر شهید توکلی

توانند وب  برنامه ارائه شده ا  وارف   دانشجویان می

با تخفیا ویاهه دانشاجویی ا  ایان     مدیریت استخر و

 مکان ور شی استفاده نمایند.  

 66420738 تلفن:

 

 

 :الحسنه دانشجوییصندوق قرض - 4

  رومدیانمهدیه  مسئول:

 ، ا دواج(اضطراریاپحسنه، اعطای وام )عادی، ضروری، خا ،  ا تتام حساب قرض :هارئوس فعالیت

 (529)داخلیتلفن: 

 

 :تشریفات - 5

  هره بهادری مسئول:

 ها ناظر امور پشیرایی مناسبت ها:رئوس فعالیت

 (108 )داخلی تلفن:

 

 ناظر سلف سرویس:، امورتغذیه  -6

 صادقیمسئول: 

هاا،   نظاارت بار سالا سارویس    هیا:  رئوس فعالیت

 هماهنگی تو یع غشا، کنترل ممار غشا

 (133)داخلی تلفن:

 

 :نمازخانه - 7

 نما خانه خواهران واقع در ساختمان پرستاری جنب د تر بسیج خواهران -

 نما خانه برادران واقع در ساختمان پرستاری جنب د تر بسیج برادران -
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 و مالیحوزه معاونت اداری 

  هادی سیف: معاون اداری و مالی

 امور اداری و ماپی نظارت بر حسن انجام وظائا پرسنل و ریزی، هدایت و نظارت بر برنامه ها:رئوس فعالیت

بهساا ی نیاروی انساانی     - های مناسب برای جشب نیروی انسانی متههد و متخصص و کارمماد ایجاد  مینه

ها و ضاوابط  صدور دستوراپهمل - ریزی جهت مصرف بهینه من نیا  و برنامهمین منابع ماپی مورد أت - موجود

 .ی م

 واحدهای تحت پوشش:

 :امور اداری - 1

 منصوره مرادیرئیس: 

 66904252 نمابر: - (501)داخلی ساختمان اداری، وبقه همکامحل: 

 های امور اداری شامل:زیرمجموعه

 اماور ر ااهی،   شغلی، ممو ع و ار شیابی، صدور احکام حقوقی،بندی مشاغل، ارتقاء واحد کارگزینی: وبقه -

 حضور غیاب، پیشنهادات تر یهات هیأت علمی، با نشستگی و کسورات بیمه و مرخصی

 واحد دبیرخانه: امور د تری، بایگانی، تو یع نامه -

 مجا ی ا زاری در سا مانریزی جهت ممو ع و ر ع اشکال سیستن نرمواحد سا مان مجا ی: برنامه -

 تحول اداری: نظام پیشنهادات، توسهه و اصالم  رمیندها، ورم تکرین ارباب رجوع واحد بهبود مدیریت و -

 هاای  دوره وراحای  و تادوین  به مربوط امور انجام و ریزی واحد بهسا ی، ممو ع و توسهه پهوهش: برنامه -

 صاورت  ارساال  و کارکناان  هکلیا  ممو شای  هاای  شناسانامه  تنظاین  و خدمت کارکنان، تهیه ضمن ممو شی

 کارکنان مشارکت با کاربردی تحقیقات به مربوط امور حقوقی، انجام احکام صدور ممو شی جهت جلسات

 های اپکترونیک و ممار پرسنلی مین بانکأواحد ت -

 واحد عملکرد و تر یهات -

 :امور ماپی - 2

 پیال ماپکیرئیس: 

 (218ساختمان اداری، وبقه اول )داخلیمحل: 

 های این اداره شامل:زیرمجموعه

 حسابداری واحد -

 واحد اموال -

 :خدمات - 3

 مجید حاتمیمسئول: 

 66943189 نمابر: - (559)داخلیوبقه همکا  ،ساختمان اداریمحل: 

 واحدهای تحت پوشش:
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 (549تأسیسات )داخلی  -

 (555)داخلی امور نقلیه -

 نیروهای خدمات -

 (102-101داخلی) تلفن خانه -

 
 

 :کارپردا ی - 4

 (513)داخلی ابواپفضل متوپیمسئول: 

 

 :انبار -5

 (550)داخلی مرتضویمسئول: 

 

 :انتظامات -6

 (572-571)داخلی حبیب عبداپماپکیمسئول: 

 

 انتشارات-7

واحد انتشارات دانشکده  یر نظر مهاونت اداری و ماپی و مهاونات دانشاجویی و  رهنگای دانشاکده مشاغول      

 رئوس  هاپیت های من به شرم  یر می باشد:  هاپیت می باشد که

 تکثیر جزوات دانشجویی

 انجام خدمات کامپیوتری ا  قبیل تایپ، پرینت، ) رنگی و سیاه سفید( و رایت

 صحا ی پایان نامه و جزوات دانشجویی   

 صادقی: مسئول

 (106تلفن داخلی:)

 61054106شماره تلفن مستقین: 

 sadeghi.tums96@gmail.com: انتشاراتایمیل 
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 های امورآموزشیفرآیند
 

 ر رشتهییم با تغأا انتقال تویند انتقال یفرآ

 ا ت مدارک انتقال توسط کارشناس ا  دانشجویدر 

 ه نامه مورد پزوم توسط کارشناس و ارجاع من به مسئول ممو عیو ته یبررس 

 یممو شمه و ارجاع من به مهاون یکنترل نامه و مدارک ضم 

 ینامه توسط مهاون ممو ش یید نهاییأت 

 دانشگاه یارجاع به امور ممو ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند روش انتقال یا انتقال توأم با تغییر رشته

 کارشناس تحویل مدارک انتقال از دانشجو

 کارشناس بررسی و تهیه نامه مربوطه و ارجاع به مسئول آموزش

 مسئول آموزش معاون آموزشی کنترل نامه و مدارک ضمیمه و ارجاع به

 معاون آموزشی تأیید نهایی نامه

 معاون آموزشی ارجاع به امور آموزشی دانشگاه
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 فرآیند اعالم انصراف دانشجویان
 ه حساب به دانشجویدادن  رم تسو 

 ا  دانشجو ییامور دانشجو یه حساب و اعالم بدهیاخش  رم تسو 

 دانشاجو   ییو کارت دانشاجو  یلیگشرانده به انضمام کارنامه تحص یهاتهیه نامه وضهیت واحد

 توسط کارشناس

 ارجاع به مسئول ممو ع 

 یتوسط مسئول ممو ش یارجاع به مهاون ممو ش 

 دانشگاه یو ارجاع به امور ممو ش یتوسط مهاون ممو ش یید نهایتائ 

 
  

 فرآیند اعالم انصراف از تحصیل دانشجو

 کارشناس دادن تسویه حساب به دانشجو

 کارشناس اخذ فرم تسویه حساب و اعالم بدهی امور دانشجویی از دانشجو

تهیه نامه وضعیت واحدهای گذرانده به انضمام کارنامه 

 تحصیلی و کارت دانشجویی و ارجاع به مسئول آموزش
 کارشناس

 مسئول آموزش تأیید نامه و ارجاع به معاون آموزشی

 معاون آموزشی امور آموزشی دانشگاه تأیید نهایی نامه و ارجاع به
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 ، حذف(ارسال فرم اصالحیه )تغییر نمره ندیآفر

 یهیاصالم نمره به انضمام دیئل توجس ینو شیه پیته  

 ( مجو  حشف توسط کارشناسنامه انی)نامه اعالم نمره پا 

 س به مسئول ممو عینو شیارجاع پ 

 توسط مسئول ممو ع یارجاع به مهاون ممو ش 

 ینامه توسط مهاون ممو ش یید نهایتائ 

 دانشگاه یارجاع به امور ممو ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تغییر نمره و حذف)فرآیند ارسال فرم اصالحیه 

تهیه پیش نویس اصالح نمره به انضمام دالیل توجیهی 

(نامه اعالم نمره)  
 کارشناس

 کارشناس تنظیم نامه مربوطه و ارجاع به مسئول آموزش

 مسئول آموزش کنترل نامه و ارجاع به معاون آموزشی

 معاون آموزشی تأیید نهایی نامه

 معاون آموزشی ارجاع به امور آموزشی دانشگاه
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 یا واحد درسیدانشجو جهت حذف ترم  ()زایمان یماریب یگواهند ارسال یفرآ
 مه ا  دانشجو توسط کارشناسیو مدارک ضم یماریب یا ت گواهیدر 

 ن نامه مربووه و ارجاع به مسئول ممو عیتنظ 

 یارجاع مسئول ممو ع به مهاون ممو ش 

 ید مهاون ممو شیأیت 

 دانشگاه یارجاع به امور ممو ش 

 

  

 فرآیند ارسال گواهی بیماری دانشجو جهت 
 حذف ترم یا واحد درسی

و مدارک ضمیمه از ( زایمان)دریافت گواهی بیماری 

 دانشجو
 کارشناس

 کارشناس تنظیم نامه مربوطه و ارجاع به مسئول آموزش

 مسئول آموزش کنترل نامه و ارجاع به معاون آموزشی

 معاون آموزشی تأیید نهایی نامه

 معاون آموزشی ارجاع به امور آموزشی دانشگاه
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طرح در شورا و کمیسیون ط یان واجد شرایدانشجو یاضاف یلیتحصند اخذ فرصت یفرآ

 موارد خاص
 یید استاد راهنماأاخش درخواست دانشجو با ت 

 دانشجو یلیت تحصیو اعالم وضه یلیتحص تیه گزارع وضهیته 

 ارجاع به مسئول ممو ع 

 توسط مسئول ممو ع یارجاع به مهاون ممو ش 

 دانشگاه یو ارجاع به امور ممو ش ینامه توسط مهاون ممو ش یید نهاییأت 

 ش ا  حد مجا یب یمشروو 

 یلیاتمام سنوات تحص 

 رصت مجا  نامه در انیپا ر در د اع ا یخأت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند اعالم وضعیت تحصیلی دانشجویان واجد شرایط طرح در  
 شورا و کمیسیون موارد خاص

 تهیه گزارش وضعیت تحصیلی به انضمام درخواست دانشجو 

 با تأیید استاد راهنما
 دانشجو

 تهیه گزارش وضعیت تحصیلی و تنظیم نامه مربوطه و 

 ارجاع به مسئول آموزش
 کارشناس

 مسئول آموزش کنترل نامه و ارجاع به معاون آموزشی

 معاون آموزشی تأیید نهایی نامه

 معاون آموزشی ارجاع به امور آموزشی دانشگاه
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 ا در مقطع قبل(یهمان یصورت مه بیند تطبیق واحدهای گذرانده دانشجو )آفر
  تنظاین واحادهای مهاا ی توساط کارشاناس      تطبی  واحدهای گشرانده براساس دستوراپهمل و

 ارجاع به مسئول ممو ع تنظین نامه توسط کارشناس و

 ارجاع مسئول ممو ع به مهاون ممو شی 

 هارجاع به امور ممو شی دانشگا یید نهایی توسط مهاون ممو شی وأت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند روش تطبیق واحدهای گذرانده دانشجویی

 تطبیق واحدهای گذرانده بر اساس دستورالعمل و 

 تنظیم واحدهای معافی
 کارشناس

 کارشناس تنظیم نامه مربوطه و ارجاع به مسئول آموزش

 مسئول آموزش کنترل نامه و ارجاع به معاون آموزشی

 معاون آموزشی تأیید نهایی نامه

 معاون آموزشی ارجاع به امور آموزشی دانشگاه
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 لیاشتغال به تحص یند درخواست گواهیفرآ
  به کارشناس ممو عارائه درخواست 

 ن نامه توسط کارشناس و ارجاع به مسئول ممو عیتنظ 

 س دانشکده توسط مسئول ممو عیارجاع به رئ 

 س دانشکدهینامه توسط رئ یید نهاییأت 

 ارجاع به محل مورد درخواست دانشجو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند روش دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

 دانشجو ارائه درخواست به کارشناس مربوطه

 کارشناس تنظیم نامه مربوطه و ارجاع به مسئول آموزش

 مسئول آموزش کنترل نامه و ارجاع به رئیس دانشکده

 رئیس دانشکده تأیید نهایی نامه

 دانشجو تحویل گواهی از دبیرخانه اداره آموزش
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 فراغت از تحصیل فرآیند
 کارشناس مربووه در وی ترم مخر سطکنترل و بررسی پرونده دانشجویان تو 

 نمرات گزارع نشده و ناتمام توسط کارشناس یبررس 

 ا ت نمرات توسط کارشناسیدر یریگیپ 

 شده دانشجو توسط کارشناسیتطب یواحدها یریگیو پ یبررس   

 به دانشجو توسط کارشناس ییدادن  رم تسویه حساب امور دانشجو 

 ل توسط کارشناسیغت ا  تحصدریا ت  رم تسویه کامل و مدارک ی م  را 

 ستن سما توسط کارشناسیل ا  سیا ت کارنامه کل و  رم  راغت ا  تحصیدر 

 ل و ارجاع به مسئول ممو ع توسط کارشناسین گزارع  راغت ا  تحصیه و تنظیته 

 توسط مسئول ممو ع یل و ارجاع به مهاون ممو شید گزارع  راغت ا  تحصییتأ 

 یل توسط مهاون ممو شیگزارع  راغت ا  تحص یید نهاییتأ 
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 فرآیند فراغت از تحصیل

کنترل و بررسی پرونده دانشجویان در طی ترم  

 آخر
 کارشناس

 کارشناس بررسی نمرات گزارش نشده و ناتمام

 کارشناس پیگیری دریافت نمرات

 کارشناس بررسی و پیگیری واحدهای تطبیق شده دانشجو

 کارشناس دادن فرم تسویه حساب امور دانشجویی

دریافت فرم تسویه کامل و مدارک الزم فراغت از 

 تحصیل
 کارشناس

دریافت کارنامه کل و فرم فراغت از تحصیل از سیستم 

 سما
 کارشناس

 کارشناس تهیه و تنظیم گزارش فراغت از تحصیل و ارجاع به مسئول آموزش

یید گزارش فراغت از تحصیل و ارجاع به  معاون تأ

 آموزشی
 مسئول آموزش

 معاون آموزشی تأیید نهایی گزارش فراغت از تحصیل و ارجاع به  دانشگاه
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 فرهنگیو اموردانشجویی  یندهایآفر
 ییکارت دانشجو یتقاضا مراحل کار

 ت یمراجهه دانشجو به ساwww.vsca.tums.ac.ir ک یمپلور  ل  رم مشخصات ویو تکم

 مزبورت یاسکن شده در سا یقطهه عکس پرسنل

 بانک ملت شهبه هجرت با  2761900442شماره  یبه حساب جار ن شدهییز مبلغ تهیوار

 ه شهب بانک ملت توسط دانشجویقابل پرداخت در کل 25/310کد شناسه 

 دانشاگاه باه اماور    ی رهنگا و  ییصاادر شاده ا  مهاونات دانشاجو     ییارسال کارت دانشجو 

 دانشکده ییدانشجو

 ه و وب یا   نصاب اوالع یا ا  ور ییا ت کارت دانشجویجهت دران یبه دانشجو یرسان اوالع

 دانشکده ییدانشجو ت دانشکده توسط کارشناس اموریسا

 ا   ییا ت کارت دانشجویو در یش بانکیدانشکده، ارائه   ییمراجهه دانشجو به امور دانشجو

 دانشجویی کارشناس امور

 باه مهاونات    یش باانک ی ا  به همراه ییکنندگان کارت دانشجو ا تیدر یست اسامیارسال پ

 دانشکده ییدانشجو دانشگاه توسط کارشناس امور ییدانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsca.tums.ac.ir/
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 فرآیند تقاضای کارت دانشجویی

 دانشجو مراجعه به سایت دانشگاه و تکمیل فرم

 دانشجو واریز مبلغ درخواستی به حساب دانشگاه

 ارسال کارت دانشجویی از معاونت دانشجویی و 

 فرهنگی دانشگاه
 کارشناس

اطالع رسانی به دانشجویان جهت دریافت  

 کارت
 کارشناس

 دانشجو اخذ کارت دانشجویی و ارائه فیش بانکی

 کارشناس تنظیم لیست و فیش دانشجویان

 تائید لیست و فیش دانشجویان
معاون دانشجویی و 

 فرهنگی

ارسال لیست و فیش دانشجویان به معاونت دانشجویی 

 و فرهنگی دانشگاه
 کارشناس
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 نام خوابگاه ثبت مراحل کار
 ت یمراجهه دانشجو به ساwww.eskan.tums.ac.ir ل  رم ثبت نام و اسکن سند تههد یو تکم

 یمحضر

  ،بگاه و شماره اتاق به سایت مشکورخواجهت اوالع ا  نام  رو  بهد، 3مراجهه مجدد دانشجو 

 ک ماه بهد ا  شروع تارم باه   یل به استفاده ا  خوابگاه یان ساکن اوراف تهران مایمراجهه دانشجو

 دانشجویی دانشکده کارشناس امور

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 فرآیند ثبت نام خوابگاه  

 دانشجو مراجعه به سایت اسکان و تکمیل فرم و اسکن سند تعهد

 کارشناس بررسی درخواست و سند محضری

 ساعت جهت اطالع از   72مراجعه به سایت بعد از 

 نام خوابگاه و شماره اتاق
 دانشجو
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 مه حوادثیمراحل کار ثبت نام ب
 تیمراجهه دانشجو به سا www.Portalbime.com  ،و کلمه عبور  یل شناسه، نام کاربریتکم

 د اوالعاات، ییا و تأ یل اوالعات و وارد کاردن عکاس پرسانل   یتکم ش اوالعات،یرایورود به بخش و

 پرینت و دریا ت کارت بیمه حوادث

  ماه( باا   یگونه حاوادث مشامول ب   برو  هر )در صورت یا بستگان درجه اول ویمراجهه دانشجو و

 هاونت دانشجویی و  رهنگی دانشکدههمراه داشتن مدارک به م

 دانشگاه یو  رهنگ ییارسال نامه و مدارک دانشجو به مهاونت دانشجو 

 نهیا ت هزیمه و دریارسال نامه و مدارک دانشجو به شرکت ب 

 هینا ت هزیهت دردانشگاه ج یو  رهنگ ییمراجهه دانشجو به مهاونت دانشجو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بیمه حوادث

 دانشجو مراجعه به سایت بیمه اعالم شده و تکمیل فرم

 کارشناس ارائه مدارک توسط دانشجو یا بستگان درجه اول

بررسی مدارک دانشجو و تهیه نامه به معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 دانشگاه
 کارشناس

 تائید نامه و مدارک دانشجو
معاون دانشجویی و 

 فرهنگی

ارسال مدارک دانشجو به معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 دانشگاه
 کارشناس

 کارشناس ارسال مدارک دانشجو به شرکت بیمه و دریافت هزینه دانشگاه

مراجعه به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جهت اخذ 

 هزینه
 دانشجو

http://www.portalbime.com/
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 یمه خدمات درمانید صدور دفترچه بیثبت نام و تمد مراحل کار
 دانشکده یت و بردهایوب سا در یمه خدمات درمانیثبت نام د ترمه ب خیه تاریمطاپهه اوالع 

 (دی 30دی ماه پغایت  15) و ور(یشهر 30ت یماه پغا وریشهر 15)

  ل  ارم درخواسات د ترماه    یتکم ا ت ویجهت در ییدانشجو کارشناس امورمراجهه دانشجو به

، عکاس،  ییکاارت دانشاجو   ،یکارت ملا  ه صفحات شناسنامه،یکل ریمه و ارائه مدارک شامل )تصویب

 ن شده(ییمه، پرداخت مبلغ تهیصفحه اول د ترمه ب

 ،درمانی به مهاونت  رم و مدارک درخواست صدور یا تمدید د ترمه بیمه خدمات  ارسال پیست

 دانشجوی دانشجویی دانشگاه توسط کارشناس امور

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند صدور و تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی

 کارشناس اطالع رسانی زمان ثبت نام

مراجعه دانشجو جهت تکمیل فرم درخواست دفترچه بیمه و ارائه 

 مدارک
 دانشجو

 کارشناس تنظیم لیست اسامی متقاضیان

 تائید لیست اسامی متقاضیان
معاون دانشجویی و 

 فرهنگی

ارسال مدارک دانشجویان به سازمان بیمه خدمات 

 درمانی
 کارشناس

ارسال دفترچه بیمه به معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 دانشگاه
 کارشناس

ارسال لیست و مدارک دانشجویان به معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 دانشکده
 کارشناس

 کارشناس ارائه دفترچه بیمه به دانشجویان
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 یلیثبت نام وام تحص مراحل کار
 ل  ارم درخواسات وام و ارائاه اصال و     یتکم ا ت ویجهت در ییدانشجو مراجهه دانشجو به امور

 ییدانشجو به کارشناس امور یر سند تههد محضریتصو

  ا ت شماره حسابیجهت در ییدانشجو دانشجو به کارشناس امورمراجهه 

  ر یارائاه تصاو   ( باا به اردیبهشات )جناب دانشاکده ادبیاات    مراجهه دانشجو به بانک تجارت شاه

 ا ت تجارت کارت جوانیجهت در یشناسنامه و کارت مل

 دانشاگاه توساط کارشاناس اماور     ی رهنگا و  ییبه مهاونت دانشاجو  یلیست وام تحصیارسال پ 

 ییانشجود

 نیابه حساب دانشجو یلیز وام تحصیوار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فرآیند وام تحصیلی

 دانشجو مراجعه دانشجو جهت تکمیل فرم درخواست وام

 کارشناس اخذ اصل و تصویر سند تعهد محضری

شماره حساب دانشجویان از معاونت دانشجویی و فرهنگی  CDاخذ 

 دانشگاه
 کارشناس

 کارشناس ارائه شماره حساب به دانشجو

 کارشناس تائید لیست وام تحصیلی

 کارشناس تنظیم لیست وام تحصیلی

ارسال لیست وام تحصیلی به معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 دانشگاه

معاون دانشجویی و 

 فرهنگی

 کارشناس واریز وام تحصیلی به حساب دانشجویان
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 یثبت نام وام ضرور مراحل کار
 وب سایت و بردهای دانشکده ه ثبت نام وام دریمطاپهه اوالع 

 یل  رم درخواست وام ضروریتکم ا ت ویجهت در ییدانشجو مراجهه دانشجو به کارشناس امور 

 ییدانشجو اعالم واحد گشرانده و مهدل توسط کارشناس امور ل قسمتیو تکم یبررس 

 دانشگاه توسط کارشناس اماور  ی رهنگو  ییبه مهاونت دانشجو ی رم وام ضرور ست ویارسال پ 

 ییدانشجو

 انیبه حساب دانشجو یز وام ضروریوار 

 

 

 

 

 

 فرآیند وام ضروری

 کارشناس اطالع رسانی زمان ثبت نام

 دانشجو مراجعه دانشجو جهت تکمیل فرم درخواست وام

 کارشناس بررسی و ثبت معدل و واحدهای گذرانده

 تائید فرم وام ضروری
معاون دانشجویی و 

 فرهنگی

ارسال فرم ها به معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 دانشگاه
 کارشناس

 کارشناس واریز وام ضروری به حساب دانشجویان
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 عه مسکنیثبت نام وام ود مراحل کار
 وب سایت و بردهای دانشکده درهه مسکن یه ثبت نام وام ودیمطاپهه اوالع 

 هاه  یل  رم درخواست وام ودیتکم ا ت ویجهت در ییدانشجو مراجهه دانشجو به کارشناس امور

 اجاره نامه و سفته به مبلغ وام( عقدنامه، ،تصاویر شناسنامه  وجین) مسکن و ارائه مدارک

 یینشجودا ل قسمت اعالم واحد گشرانده و مهدل توسط کارشناس اموریو تکم یبررس 

 دانشگاه توسط کارشناس  ی رهنگو  ییهه مسکن به مهاونت دانشجوی رم وام ود ست ویارسال پ

 ییدانشجو امور

 انیهه مسکن به حساب دانشجویز وام ودیوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند وام ودیعه مسکن

 کارشناس اطالع رسانی زمان ثبت نام

مراجعه دانشجو جهت تکمیل فرم درخواست وام و ارائه 

 مدارک
 دانشجو

 کارشناس بررسی و ثبت معدل و واحدهای گذرانده

 تائید فرم وام ودیعه مسکن
معاون دانشجویی و  

 فرهنگی دانشکده

 کارشناس ارسال فرم ها به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 کارشناس واریز وام ودیعه مسکن به حساب دانشجویان
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 هیثبت نام وام شهر مراحل کار
 اعن ا  کارشناسا یان شهریدانشجو یست اسامیاخش پ(  یو دکتار  یه پردا PhD  ا  واحاد  ساهمیه م اد )

 دانشکده یلیالت تکمیتحص

 ییدانشجو   اداره ممو ع و اموریط ا  وریان واجد شرایبه دانشجو یرسان اوالع 

 ییدانشجو توسط کارشناس امور یسند تههد محضر ا ت  رم ویدر و یان متقاضیثبت نام ا  دانشجو 

 ل قسامت اعاالم واحاد گشراناده و     یا تکم دانشگاه ا  اداره ممو ع و یاخش شماره حساب مهاونت ممو ش

 ییدانشجو مهدل توسط کارشناس امور

 دانشاگاه توساط کارشاناس اماور     ی رهنگا و  ییه باه مهاونات دانشاجو   ی ارم وام شاهر   ست ویارسال پ 

 ییدانشجو

 دانشگاه یه به حساب مهاونت ممو شیز وام شهریوار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند وام شهریه

اخذ لیست دانشجویان شهریه پرداز از واحد تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده
 کارشناس

 دانشجو مراجعه دانشجو جهت تکمیل فرم درخواست وام و ارائه مدارک

 کارشناس اطالع رسانی زمان ثبت نام

 کارشناس بررسی و ثبت معدل و واحدهای گذرانده

 تائید فرم وام شهریه
معاون آموزشی  

 دانشکده

 تائید فرم وام شهریه
معاون دانشجویی و  

 فرهنگی دانشکده

 کارشناس ارسال فرم ها به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 کارشناس واریز وام شهریه به حساب اداره آموزش دانشجویان
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 مارستانیکت بیافت کارت اتیکار در مراحل
 و  شاده  یسا یک قطهاه عکاس پشات نو   یا و ارائه  ییدانشجو مراجهه دانشجو به کارشناس امور

 خت مبلغ هزینه صدور کارت شناساییپردا

 ان، عکس و پول به واحد یدانشجو یست اسامیبانضمام پ د شدهیأید تیارسال  رم درخواست خر

 ییدانشجو تدارکات توسط کارشناس امور

 ییدانشجو ان ا  واحد تدارکات به واحد اموریکت دانشجویارسال ات 

  ییدانشجو د ا  دانشجو توسط کارشناس اموریکت و اخش رسیع اتیتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند دریافت اتیکت بیمارستان

 دانشجو قطعه عکس و مبلغ اعالم شده 1مراجعه دانشجو جهت ارائه 

 ارسال فرم درخواست خرید، لیست اسامی و مدارک 

 به واحد تدارکات
 کارشناس

 مسئول تدارکات ارسال اتیکت به معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 دانشجو ارائه اتیکت به دانشجو
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 ه حسابیتسوفرآیند 
 ا ات  یو در ا  مسائول دوره  یلیتحصا  تیمراجهه دانشجو به اداره ممو ع و اخش  رم اعالم وضه

 (یلیالت تکمیان مقاوع تحصیهه دانشجویه حساب صندوق ر اه )ویتسو

 ان مقااوع  یهه دانشاجو یا ناماه )و  انیا ل پایا د مشاور و راهنما جهت تحویمراجهه دانشجو به اسات

 (یلیالت تکمیتحص

 ا  نظر کتاب و مجله یمراجهه دانشجو به کتابخانه دانشکده جهت اخش عدم بده 

 ان سااکن  یهه دانشاجو یا )و دانشاگاه  یها واقاع در کاو   خوابگاه ت اموریریمراجهه دانشجو به مد

 خوابگاه(

 ر ساند  یه حساب و تصاو یدانشکده و اخش  رم تسو ییدانشجو مراجهه دانشجو به کارشناس امور

 ک قطهه عکسیو ارائه  یتههد محضر

 (43دانشگاه )ساختمان  یو  رهنگ ییمراجهه دانشجو به مهاونت دانشجو 

 (312اتاق  رخانه،یدب ان،یدانشجواپحسنه  )صندوق قرض 

 به مسئول دوره یزان بدهیل  رم میمراجهه دانشجو به دانشکده و تحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند تسویه حساب

 کارشناس اخذ فرم اعالم وضعیت تحصیلی از دانشجو

ویژه دانشجویان ساکن  )اخذ فرم تسویه حساب خوابگاه 

 (خوابگاه
 کارشناس

 کارشناس ارائه فرم تسویه حساب و تصویر سند تعهد محضری

مراجعه دانشجو به معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 دانشگاه
 کارشناس

 کارشناس مراجعه دانشجو به دانشکده و تحویل فرم میزان بدهی
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 مراحل کار برگزاری اردوهای دانشجویی
 خص کردن تاریخ توسط نماینده اردومش 

   جهات   ر ذاکریاان توساط نمایناده اردو باه دکتا     دانشاجویی ارسال نامه و  رم برگازاری اردوی

 درخواست مجو  اردو

 (، اتوبوسهماهنگ کردن وسیله جهت ایاب و ذهاب جهت ا راد )قطار، ماشین 

 باشد توسط نماینده اردو شامل: صبحانه و نهار و میان وعده می هماهنگ کردن پشیرائی 

 تهیه نامه جهت پلیس راه 

 اظر ا  مهاونت دانشجویی جهت اردون هنمایند مهر ی یک نفر 

  انشجویان در اردو توسط ناظر اردوغیاب د حضور وپرکردن پیست 

  توسط نماینده اردوثبت نام دانشجویان قبل ا  اردو 

 ناظر اردو جهت سایر امور ارجاعی ارسال تنخواه به 

  موبایل جهت اردو توسط ناظر اردوتهیه عکس با 

     ساایت  دانشاجویی و انهکااس خبار در    تهیه گزارع اردو توسط ناظر اردو باه مهاونات محتارم

 دانشکده

 جهات مهاونات اداری و   دانشجوییموریت جهت ناظر اردو به امضاء مهاونت محترم أه نامه میته 

 ماپی دانشکده

  و تو یع پکیج علمی جهت دانشجویانتهیه مسابقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اردوهای دانشجویی   فرآیند برگزاری

 نماینده دانشجو (تشکلهای دانشجویی)تکمیل فرم درخواست توسط نماینده اردو 

 کارشناس ارسال فرم اردو به معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه جهت صدور مجوز

 کمک کارشناس هماهنگ کردن وسیله ایاب و ذهاب

 کمک کارشناس هماهنگ کردن پذیرائی

 کمک کارشناس تهیه نامه جهت پلیس راه

 کارشناس ثبت نام اردو در معاونت دانشجویی و فرهنگی

 ناظر اردو تنظیم لیست حضور و غیاب دانشجویان

 معرفی یک نفر نماینده ناظر از معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاون دانشجویی و 

 فرهنگی

 کارشناس تهیه نامه مأموریت جهت ناظر اردو

 ناظر اردو تحویل تنخواه به ناظر اردو جهت هزینه های اردو

 ناظر اردو تهیه مسابقه و توزیع پکیج علمی فرهنگی جهت دانشجویان

 ناظر اردو تهیه و ارائه گزارش تصویری به معاونت دانشجویی و فرهنگی
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 اردوهای دانشجویی   فرآیند برگزاری

تشکلهای )تکمیل فرم درخواست توسط نماینده اردو 

 (دانشجویی
 نماینده دانشجو

ارسال فرم اردو به معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه جهت صدور 

 مجوز
 کارشناس

 کمک کارشناس هماهنگ کردن وسیله ایاب و ذهاب

 کمک کارشناس هماهنگ کردن پذیرائی

 کمک کارشناس تهیه نامه جهت پلیس راه

 کارشناس ثبت نام اردو در معاونت دانشجویی و فرهنگی

 ناظر اردو تنظیم لیست حضور و غیاب دانشجویان

معرفی یک نفر نماینده ناظر از معاونت دانشجویی و 

 فرهنگی

معاون دانشجویی و 

 فرهنگی

 کارشناس تهیه نامه مأموریت جهت ناظر اردو

 ناظر اردو تحویل تنخواه به ناظر اردو جهت هزینه های اردو

 ناظر اردو تهیه مسابقه و توزیع پکیج علمی فرهنگی جهت دانشجویان

تهیه و ارائه گزارش تصویری به معاونت دانشجویی و 

 فرهنگی
 ناظر اردو
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 ییهای دانشجو به درخواست تشکل یدگیمراحل کاررس
 تکمیل  رم درخواست دانشجویان 

 به مهاونت دانشگاه ارسال می گرددد مهاونت دانشکده  رم اسکن شده ییأصورت ت در 

 دیم یعمل مه ان بیی م با دانشجو یو هماهنگ ید مهاونت دانشگاه همکارییأدر صورت ت 

 انیدانشجو یها مراسن و برنامه کنندگان در پشیرائی ا  شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند رسیدگی به درخواست تشکل های دانشجوئی

 نماینده تشکلها تکمیل فرم درخواست دانشجویان

 ارسال فرم اسکن شده به معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه 

 (در صورت تائید معاونت دانشکده)
 کارشناس

 هماهنگی الزم با دانشجویان 

 (در صورت تائید معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه)
 کارشناس

 کارشناس  هماهنگی با روابط عمومی، مسئولین خدمات و پذیرایی
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 فرم شرکت درفرایند انتخاب دانش آموخته برتر دانشکده
 

 معیارها و امتیازات قابل محاسبه برای انتخاب دانش آموخته برتر در جشن یکپارچه دانش آموختگان

بین الملل( )دانشکده های بهداشت، پرستاری و مامایی، توانبخشی، پیراپزشکی، فناورهای نوین پزشکی، مجازی، دوره شبانه،  

امتیاز کسب شده    معیار 

امتیاز 40  معدل كل )استعالم از معاونت آموزش( حداکثر امتیاز 

 آموزشی*

امتیاز 40  20-19  

امتیاز 30 کارشناسی و کارشناسی ارشد  19-18  

امتیاز 20  18-17  

امتیاز 40  20-18  PhD 

امتیاز 30  18-16  

امتیاز 10 مدیر و گروه آموزشی از رفتار و اخالق رضایت  حداکثر امتیاز 

 دانشجو

امتیاز 50   جمع امتیازات آموزشی 

 پژوهشی  فعالیت های علمی)استعالم از معاونت پژوهش( نوع فعالیت علمی  حداکثر امتیاز

امتیاز 3  مقاله انگلیسی )نمایه معتبر( 
 ارایه مقاله در مجالت

 )برای هرعنوان جداگانه محاسبه شود(
امتیاز 2  مقاله فارسی )نمایه معتبر( 

امتیاز 1  فارسی و انگلیسی )ایندکس نشده( 

امتیاز 5  تالیف و ترجمه کتاب تالیف کتاب  

امتیاز 3 )برای هرعنوان جداگانه محاسبه شود(  ترجمه کتاب 

امتیاز 5  اختراع و نوآوری)گواهی ثبت اختراعات( حداکثر امتیاز 

امتیاز 2  مشارکت در سمینارهای علمی  سخنرانی علمی)گواهی(  

امتیاز 1 )برای هرعنوان جداگانه محاسبه شود(  ارایه پوستر )گواهی( 

امتیاز 5  برگزیده جشنواره و یا المپیاد های علمی )گواهی(  

  جمع امتیازات پژوهشی ؟؟

فعالیت های فرهنگی و دانشجویی )استعالم از معاونت   

 دانشجویی(
 دانشجویی

امتیاز 5  مشارکت در برگزاری تورها و تجمع های دانشجویی حداکثر امتیاز 

امتیاز 5  همکاری با امور تربیت بدنی دانشکده حداکثر امتیاز 

امتیاز 5  همکاری با دفتر ارتباط با دانش آموختگان حداکثر امتیاز 

امتیاز 5 قرآنی دانشکدهمشارکت در فعالیتهای  حداکثر امتیاز    

امتیاز 20   جمع امتیازات فرهنگی و دانشجویی 

 *نمره دوره کارورزی و یا حضور در عرصه بالین دانشجویان نیز باید در آن لحاظ شود.
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 های دانشجویی ها و کانون معرفی تشکل

 

 ییبسیج دانشجو

مجموعه بسیج دانشجویی با همکاری متقابل بین بارادران  

 .ای است بسیار پویا و  هال مجموعهخواهران،  و

های متهدد  گروه در  مینه این مجموعه دارای مندین کار

... است که هار   علمی،  رهنگی، هنری، مشهبی، سیاسی و

بسیار متناوعی را   های  هاپیتیک با همکاری دانشجویان، 

 دهند. در وول سال تحصیلی انجام می

 یاه دانشاجو  اصل تفکر بسیج دانشجویی در دانشکده بر پا

های مورد عالقه ایشاان اسات  باه واوری کاه       ها توسط خود دانشجویان در  مینه محوری و انجام مسئوپیت

 پشیری را در عین صمیمیت و دوستی بهتر  را خواهند گر ت. دانشجویان  رمیند اجتماعی شدن و مسئوپیت

 :ها فعالیت

 معاونت علمی -1

هالل احمر، مماو ع کاامپیوتر و  توشااپ، تهیاین د       های ارگاهک نویسی و های  بان، گزارع برگزاری کالس

 .، گر تن نوار قلبقلبی دارو احیاء

 معاونت سیاسی -2

 .های م اداندیشی، برگزاری جلسات سیاسی، نقد  یلن و غیره برگزاری کرسی

 معاونت فرهنگی -3

برپایی جلسات هفتگی مهدویت باا حضاور اسااتید مجارب، برگازاری اردوهاای قان و جمکاران، مساابقات          

 باشد. مناسبتی در رابطه با مهدویت و د اع مقدس می های  هاپیتکتابخوانی و سایر 

 در ایام محرم و فاطمیه برگزاری جشن ها، اعیاد مذهبی و عزاداری خصوصاً - 4

 سیاحتی، زیارتی برگزاری اردوهای مختلف - 5

 ... و اعن ا  اردوی  یارتی قن و جمکران، مشهد مقدس

 (109داخلی ) :بسیج دانشجویی خواهران، تلفن

 (111داخلی ) :بسیج دانشجویی برادران، تلفن
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 کانون قرآن و عترت

ذن جامهه است، اگر خواب بماند، نماا  هماه   ؤدانشجو، م

 شود. )شهید بهشتی( قضا می

 عتاارت، یااک تشااکل مسااتقل و کااامالً کااانون قاارمن و 

ای برای  هاپیات دانشاجویانی    دانشجویی است. مجموعه

اماارو  جامهااه را در  رهنااگ من   کااه دغدغااه و خاا  

بینند، و باور دارند، امرو  دانشجو و جامهاه اواراف او    می

ا  هر میز بیشتر به  رهنگ و اپگوی مبتنی بر قرمن نیا  

 .اع رشد کند و به تکامل برسد جامههدارد تا قبل ا  هر میز خود و سپس 

کانون قرمن و عترت جایگاه مناسبی برای کساانی اسات کاه نسابت باه سااختن خاود و جامهاه احسااس          

باشند کسانی کاه نادای    مؤثرخواهند  حاصلی، گریزانند. کسانی که می کنند و ا  رو مرگی و بی مسئوپیت می

« ترک کردند و به من بی تاوجهی کردناد   ن امت من، قرمن راخدایا ای»اند که  رمود:  را شنیده ) (پیامبرشان

، امیر انسانیت را، که  رمود خدا را خدا را، مبادا دیگران در امر قارمن ا  شاما پیشای    )ع(اند وصیت علی شنیده

 بگیرند.

وا  اندیشند، به پر ای ا  یاران دبستانی است، که بیش ا  هر میز، به مسمان می عترت، مجموعه کانون قرمن و

، کاه  )علایهن اپساالم(  هاای بیکاران اماماان مهصاوم     کنند، به پروا  با دو بال میات پر ا  نور قرمن و حکمت  کر می

کوشند  عترت می های شما در کانون قرمن و ای میراث گرانبهای پیامبر مهربانی است. دوستان و هن دانشکده

 تا دو بال علن و عمل بگشایند و راه مسمان پیش بگیرند.

های علمی، در قرمن تهم  و تدبر کناد   های متنوع  رهنگی و با روع کانون قرمن و عترت سهی دارد با برنامه

مه بیشتر بشناسد، و با این شاناخت دو جانباه ساهی     و ا  سوی دیگر، انسان، این گوهر یکدانه هستی را هر

تارین  ردارد تاا در ایان راه، بک   ای عملی برای  ندگی انسان اساتخراج کناد، و تاالع    کند، ا  دل قرمن نسخه

های علمی، ممو شی، پهوهشی،  کری، و  رهنگی را به کار بگیرد. پاس هار کاه عازم پاروا  دارد، و در       روع

 ند، بسن اهلل، این گاوی و ایان میادان،کاروان ممااده حرکات اسات،        ولب مسمان رشد و کمال، پر و بال می

 اپرحیل اپرحیل !!!

 ا:ه فعالیت

 ای ممو شی، سیرهای مطاپهاتی و مسابقات مختلاه برگزاری دوره 
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های تدبر در قرمن، دوره ممو شی شناخت ساختار وجودی انسان، سیر مطاپهااتی   دوره ممو شی روع اعم از:

 برگزاری مسابقات کتابخوانی، و ... «سیرت و صورت انسان در قرمن»کتاب بزرگ 

 موضوعات مختلاهای بحث م اد با  های تخصصی و کرسی برگزاری نشست 

نشان ویاهه ایاام شاهادت حضارت      های تخصصی غدیر به همراه بحث م اد، نشست بانوی بی نشستاعم از : 

 ... های تخصصی مهدویت و نشست )س( هرا

 عترت های علمی با محوریت قرمن و برگزاری همایش 

هاا  هاپیات    جاه مااه  )که حاصل دوره ممو شی ساختار وجودی و نتی همایش ساختار وجودی انساناعم از : 

هاای ماپشای، برگازاری هماایش      علمی بود(، برگزاری جشن عید سهید غدیر خن، همراه با پرسش و پاساخ 

 ... )به همراه پرسش و پاسخ( و مراغ مه شکن، با موضوع جریان شناسی انتخابات مجلس

 برگزاری اردوهای هد مند علمی و  رهنگی 

های متهدد در مراکز بزرگ علمی شهر مقدس قان(،   ها و نشست کالساردوی قن )همراه با برگزاری اعم از : 

 ... شمال و جماران، مزار شهدای گمنام قله کلکچال، پارک کوهستانی مهار،

 رهنگی در سطو دانشکده سا یا و  ضاه برگزاری نمایشگاه  

 ... نمایشگاه کتاب، د اع مقدس، پخش کلیپ واعم از: 

 های متنوع دیگر و برنامه ها و نشریات  رهنگی نامه انتشار ویهههای مناسبتی، وبالگ و  برنامه 

 سخن آخر:

های عزیز است. کانون قرمن و عترت ا  همه دوستان عزیز، با  ای کانون با مغوع با  پشیرای همه هن دانشکده

است،  گشاری و اصالم جامههتأثیرکند تا به وظیفه دانشجویی خود، که همانا  هر دیدگاه و مسلکی دعوت می

تفاوت نباشاند   بیشتر ا  پیش توجه کنند، به هر نحو، نسبت به مسائل علمی  رهنگی سیاسی و اجتماعی بی

های دانشجویی بپیوندند. اگر دانشجو بنشیند، درهای رشد باه روی جامهاه بساته     و به جمع صمیمی تشکل

 ... خواهد شد پس درها را بگشایید، باپهایتان را با  کنید و پروا 
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 دانشجوییهای  مرکز پژوهش

علاوم   دانشگاه دانشجویان علمی های پهوهش مرکز

 تهران پزشکی

Students’ Scientific Research Center 

(SSRC) 

 مناسب بستر  راهن،کردن هدف با 1372 سال در

و  کمای  ارتقاای  و دانشاجویی  پاهوهش  انجام برای

 تهدادی توسط دانشجویی های پهوهش سطو کیفی

. انادا ی شاد   راه تالشاگر  و انگیازه  با دانشجویان ا 

و  اراهن   پاهوهش  ممو ع نحاوه  مرکز، اصلی هدف

 این باشد برای دانشجویان می  مینه پهوهش نمودن

 مستقین  یرنظر و صرف  هاپیت علمی داشته مرکز

 .کند می  هاپیت دانشگاه پهوهشی مهاون

 و پهوهشی خود باشاند  های ورم مجری توانند می دانشجویان عزیز که است محلی تنها ها، پهوهش مرکز 

 د.کنن ثبت خود اسن به را ورم

 دانشاگاه علاوم    هاال  مرکاز  دومین مامایی و دانشکده پرستاری در دانشجویان علمی های پهوهش مرکز 

 .باشد می تهران پزشکی

 :ها پژوهش مرکز شوراهای فعال در

 سطوم در گیری تصمین من، وظیفه و شوند می برگزیده انتخابات توسط ساینه من، اعضای: مرکزی شورای

 .باشد می ساینه دبیر تهیین مسئول شورا این است، مرکز مشی خط تهیین و ها پهوهش مرکز بایی

 مرکاز  تحقیقاتی های ورم نهایی تصویب و است محترم اساتید و دانشجویان ا  متشکل: پژوهشی شورای

 .دارد بر عهده را
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 هاای   هاپیات  و شوند می تهیین وی توسط دبیر، شدن انتخاب ا  پس سال هر من اعضای: اجرایی شورای

 پاهوهش،  کمیته انفورماتیک، کمیته تحقی ، روع و ممار کمیته ا  این شورا .دارند عهده بر را مرکز اجرایی

 .است شده تشکیل...  و کیفیت کنترل واحد اپملل، بین روابط کمیته ها، انجمن کمیته عمومی، روابط کمیته

 :امتیازات عضویت در مرکز 

 کسب دیپلن پهوهشی 

 های مرکز پهوهش استفاده ا  گرانت 

 اپمللی های بین کمک به ارسال مقایت به کنگره 

 های داخلی و خارجی شرکت در کنگره 

 دسترسی مسان به مقایت داخلی و خارجی 

 های پهوهشی ها و انجمن تشکیل گروه 

  ندگی و کار گروهی های مهارتا زایش  

  ترین  مان، در دوران دانشجویی پهوهشی در کوتاه های مهارت راگیری 

 دانشجویان علمی های پهوهش مرکز های کارگاه مهر ی 

 ساایر  و پهوهشای  هاای  کارگاه برگزاری دانشجویان، ممو ع راستای در مرکز این ابزارهای ترین مهن ا  یکی

 .شود می مهر ی ها کارگاه این ا  تهدادی خالصه، صورت به ادامه در. است پهوهش در مهن های مهارت

  کارگاهPubMed 

 تحقی  کمی روع کارگاه 

 کارگاه روع تحقی  کیفی 

 نویسی پروپو ال کارگاه 

 نویسی مقاپه کارگاه 

  کارگاهRCT 

 خالقیت و کارگروهی کارگاه 

 کارگاه پاورپوینت 
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 کارگاه مدیریت  مان 

  کارگاهEndnote I,II 

  کارگاهSPSS I,II 

  کارگاهSystematic Review  

 ز:مرک اخبار و افتخارات

 جشانواره را ی  در دانشجویان علمی های پهوهش مرکز اول رتبه کسب در پهوهشی  هال مرکز دومین 

 متواپی سال پنج برای

 کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری توسط اعضاء 

 بار اوپین برای مرکز دانشکده در مستقل پهوهشی شورای تشکیل 

 داخلی و های خارجی کنگره در پهوهشگر دانشجویان شرکت 

 دانشکده در ممو ع پهوهش های گارگاه دوره مندین برگزاری 

 www.fnm-ssrc.blogfa.com آدرس وب سایت مرکز:

 (347داخلی ): تلفن

 www.etdc.tums.ac.ir آدرس مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه:
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 یینشریات دانشجو

 

 

 

 :گاهنامه ایما

 دانشکده پرستاری و مامایی :صاحب امتیاز

 نیلو رکریمی  :مدیر مسئول

 محمدرضا انصاری :سردبیر

 

 :ماهنامه چکاد

 دانشکده پرستاری و مامایی :صاحب امتیاز

 سمیرا پک علی مبادی :مدیر مسئول

 پهیا مقدم :سردبیر

 

 :راه روشن

 پرستاریکانون قرمن و عترت دانشکده  :صاحب امتیاز

 محمدرضا خدایی حلمسلویی :مدیر مسئول

 شبنن بهداد :سردبیر

 

  :فانوس

   اومه  هرا قربانی :صاحب امتیاز

   اومه  هرا قربانی :مدیر مسئول

 خزریی  وایری :سردبیر
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 الحسنه دانشجویان صندوق قرض

اپوان علن و دانش خیار مقادم   خوع  را به دانشگاه این باغ اپحسنه دانشجویان ایران ورود شما صندوق قرض

 .گویین می

ای ا  دوستان دانشجوی شما و با همیاری صمیمانه  توسط عده 1377اپحسنه دانشجو در سال  صندوق قرض

اکنون کاه قریاب   . سیس و به ثبت رسیدأهای خاپصانه جمهی ا  اساتید دانشگاه ت مسئوپین دانشگاه و کمک

میلیاارد   12صاادقانه اعطاای بایش ا      شرد. ا تخار این خادمت گ سال ا   هاپیت این صندوق می 14به سال 

شنایی شما عزیزان باا حیطاه   مجهت  اپحسنه به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران است. ریال وام قرض

 .گردد ن مهر ی میم هاپیت صندوق بخشی ا  خدمات 

 اپحسنه )دریا ت و پرداخت رو انه( اندا  قرض ا تتام حساب پس

 :الحسنه مطابق جدول ای قرضه مانواع واپرداخت 

 

مااه مبلاغ    3 وج دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران باشند به نفر دوم نیز بهد ا    در صورتی که هر دو 

 گیرد. میلیون ریال وام تهل  می 6000000

تحقیا  و ... کاه بایاد باه      - پاهوهش  - درمان -  یارتی - های علمیاع وام خا  عبارتند ا : وام سفر   انو

 .یید هیئت مدیره صندوق برسدأت

 :الحسنه دانشجویان ایران شعب صندوق قرض

 (66971359) 3وبقه  -72پالک  –  شهدای ژاندارمری  –   خررا ی  –  انقالب  شعبه مرکزی: -

 تعداد اقساط مدت انتظار سقف وام نوع وام ردیف

 16 ماه 3 4000000 عادی 1

 10 ماه 1 2000000 ضروری 2

 2 بدون انتظار 800000 اضطراری 3

 20 بدون انتظار 6000000  ا دواج 4

 با تصمین و نظر هیئت مدیره   خا  5
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وبقاه   -43سااختمان   -نبش کوماه  ارد داناش     -  قدس  -  انقالب شعبه مرکزی علوم پزشکی:  -

 (88984168) همکا

مجتماع خوابگااهی کاوی علاوم پزشاکی تهاران جناب واحاد          –انتهاای   کاارگر شاماپی    شعبه کوی:  -

 (88630004) اتوماسیون

 (529داخلی  66927171دانشکده پرستاری و مامائی ) –میدان توحید شعبه پرستاری:  -

 دانشکده توانبخشی –میر داماد شعبه توانبخشی:  -

 هنگدانشگاه علن و  ر –  پارک  –بلوار اشر ی اصفهانی شعبه علم و فرهنگ:  -

 دانشگاه تربیت مهلن –  خاقانی  –  انقالب شعبه تربیت معلم:  -

 info@isfa.ir :پست الکترونیک

WEB :www.isfa.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@isfa.ir
http://www.isfa.ir/
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 های مورد نیاز دانشجویان معرفی سایت

 http://fnm.tums.ac.ir سایت دانشکده

 http://education.tums.ac.ir/content/?contentID=321 سیستم مدیریت آموزشی

 e.tums.ac.ir-http://edu سیستم مدیریت آموزش سما

 http://vsca.tums.ac.ir/123657/sec_9/p_1.aspx?lang=Fa ییمشاوره و راهنمامرکز 

 http://vsca.tums.ac.ir/123359/sec_8/p_8.aspx?lang=Fa دانشجوییدرمان  بهداشت و

 http://eskan.tums.ac.ir/Page/Public/Default.aspx ثبت نام خوابگاه

 http://food.tums.ac.ir رزرو اینترنتی غذا

 www.srd.ir دانشجوییهای  وام

 www.Portalbime.com ثبت نام بیمه حوادث

مؤسسه قرض الحسنه دانشیجویان  

 ایران

http://www.isfa.ir 

 http://diglib.tums.ac.ir کتابخانه الکترونیک دانشگاه

 ssrc.blogfa.com-www.fnm دانشجوییهای  مرکز پژوهش

 www.etdc.tums.ac.ir مرکز رشد استعدادهای درخشان

 http://dln.tums.ac.ir سامانه آموزش از راه دور دانشگاه

 

 

 

 

 

http://education.tums.ac.ir/content/?contentID=321
http://education.tums.ac.ir/content/?contentID=321
http://edu-e.tums.ac.ir/
http://edu-e.tums.ac.ir/
http://vsca.tums.ac.ir/123657/sec_9/p_1.aspx?lang=Fa
http://vsca.tums.ac.ir/123657/sec_9/p_1.aspx?lang=Fa
http://food.tums.ac.ir/
http://food.tums.ac.ir/
http://www.srd.ir/
http://www.srd.ir/
http://www.portalbime.com/
http://www.portalbime.com/
http://diglib.tums.ac.ir/
http://diglib.tums.ac.ir/
http://www.fnm-ssrc.blogfa.com/
http://www.fnm-ssrc.blogfa.com/
http://www.etdc.tums.ac.ir/
http://www.etdc.tums.ac.ir/
http://dln.tums.ac.ir/
http://dln.tums.ac.ir/
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