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 پیام رئیس دانشکده

 هوالعلیم

دانشککه پرستاکک و مرمریویوانردانشککووپرزشکیرسهرککهنر عتاار نرزدکاارنشودرلیکپررزورنرستاکک و مرمریویوانر

کشک ر ورق ی نررصتراورنراهنراپراوپدپردانشه پردانشووپرزشکیرسهرهنر عتاارااترکنراولرهومرطکالننر

مر.ردانشه پرستا و د رایتر ت یترنیتمهومری خصصرر ر نرهومرستا و مرمریویوانرنقشریکثتمردار نراات

االینر ا ومرحتکترد ریسیتر تنوینرچشمران اپرافقرجشعک مرا شووپرزشکیرسهرهنر عتاا،رد ر ا مریویوانردان

ااتاار تلارااترکنر ور ت یترنیتمهومری خصصرمری عع ر  کان رد ر س تراوپمر تامر ویینر وال تانرخ یوتر

یوانراعدنرلیکپر،رسژمهش،ری اتاترمرخ یوتر وریدنرکیفنر نرذادفعوارد را عودرسوانرامرحتفنرستا و مرمریو

رهنر عتااراافورنشوا .رد گویر شووپرزشکیرسه اتاعردان صنرهومرگکنوگکارنقشرخکدر ارهشوویر ورحتکتر د زت

نفترزضکرهیوترر58یصشمرااتر وردار نرچعو اورنردانشووپ،راانردانشه پرنخس ینر،رد رقوربرسکرشر تنوینر

ش  ا و مرمریویوانری ا ود،رر7شلر تررزششنرست شیو ،رر21ا ا وداو ،رر27ردان نفترر20یت نرهیوترزششنرمرر3ا

شجکریش شلر تررر1267یت نرلیکپرنرم انرستا و مرمریویوانر،رر890دان ردو نفترد رر254نفترد ریقطعرکو 

ا و م ر رست انرا  ردو ا و مرمرر77یویوانرمررمریقطعرکو  صنرلیکپررست ص شجکرد یقطعردک تمر خ دان

،رمر خصککصککنرستاکک و مرمر ع ارککتر و م مدانشککجکمر ینرارششلرد ریقوطعردک تار46 ع ارککتر و م م،ر

رد ر.کشک رجعوارد راانردانشه پریشغکلر نر حصیلرینر ورد ر12اپرکو ردوانرا ر رمرکو ردوانراپر یشر

ضککشنرا  قوکرکیفیتر تنوینرهومرگترکک ن،ر نر  مانر تنوینرهومرج ا رلیکپرککنراپرقریلردم پررحکپپرلیکپر

ضوکرهیوترزششنر ورهومرج  صیالتر هشیشن،رلیکپرریجوپم،ر عرکدرهتیراز ر نرامر ح صنرمر ینر  ص ا ر خ

جتبرنخرووارستاککک و مرمریویوان،رنعودادنرکتدار ماهتدهومرنکانر عشیشنرمرا پرکککیو نر .تداپد.رد حکپپر

نظترد حکپپررسژمهشرهشوویر ور تنوینرهومرجعشردمیرسژمهشنردانشووپرزشکیرسهرهن،رد رروخصرهومریک د

یوترد خ هشچدینر کری رمرکو  تدردانشرد را عودرسژمهشرهومر دیودم،ر کاعنرامرمرکو  تدمرسیشوویر ور .ر

اوپمر ن وریدنریکجبرنکلم م س تر صنرجویعنرد رپییدنر  اعنرخ یوترمر عرکدرحوکشیتر وریدنرمرد رزت ر،ر ک

رکاه  ا ون ا دیدظک رانجویرزشلریر دنر تر سیترا سستر ئک مرمرزشلرر،رق یرنعودارد ری اوپمرمرکوهشرگ

اککوپمر تامرنعودادونرفضککومرراق ایرنشوا .ررککواوارذکترااککتر شوینرفعوریترهومرسیشرگفت،رذالر سکک ت

،ر عوریمرزورینرااکککالینرمرعثراپر هدشکدهومریقویریعظمر هرتم،ریعدکاوترمراخالقیوترحتفنرامریدرفتهدون

ردر وکی رینر ور .ر اهدشومر ف و رحتفنرامرمرک هومراخالقرحتفنرامریک 

ر

 

  علیرضا نیکبخت نصرآبادیدکتر 

 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
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 تاریخچه دانشکده پرستاری و مامایی
شه پ اولر کو رلیکپررد ردان صک تردم پرر1315اپر ا و مر وریجکپرمپا ترفتهدگر نر رووپرست  ورزدکاارلیکپ

ی تریت عرفعوریترخکدرر8194د رفضوئنر نرماعترر1328دمراورنرلغوپرر ،راانرلیکپرووپرد را دارعشتریوپر

ر.لغوپرنشکد ار

اولر شووهعو،ر ورادغویرچد انری  انرزورنرر1366د ر رک امرگس ترردان ستا و مرمریویوانر ورص م ریجکپر

روفت. نردانشه پرستا و مرمریویوانردانشووپرزشکیرسهرهنر عتاار غییترنویرا

ا و مر و ر ست انرا  ردو ر نرلیکپررمری اتاترمسدجرگتااش:ردمرلیکپررکو  ا وسر   مرداخشنرجتاحن،رت

ا و مرککدکوا، رترجویعن،رست ا و مر ع ا رتر ماا،رست ا و مر ع ا اولرست ا و مر مرلغوپ1367 ی اتاترست

ر وکدکاراداینردا د.ر

رگتااشرستا و مرفعوریترلیکپرنرخکدردانشجکر ورستاترردمرو مر وامرینردم پردک تمرستا ر1378د راولر

رررتمعرنشکد.ر ا

رامرینردم پرکو ردوانرا ر رستا و مریتاقرترهومرماژپرفعوریترلیکپرنرخکدر اررتمعرنشکد.ر1387د راولر

اولر انر1388د ر ردو رنرخکدر اررامرینردم پرکو  ا و مریتاقرترهومرماژپرنکپاداارفعوریترلیکپ ر رست ا 

ررتمعرنشکد.

رفعوریترلیکپرنرخکدر اررتمعرنشکد.ر،امرینردم پرکو ردوانرا ر رستا و مراورشد مر1390د راولر

رفعوریترلیکپرنرخکدر اررتمعرنشکد.ر،امرینردم پرکو ردوانرا ر رستا و مرککدکوار1393د راولر

رفعوریترلیکپرنرخکدر اررتمعرنشکد.ر،ینردم پرکو ردوانرا ر ر مان.تا و مامرر1393د راولر

رفعوریترلیکپرنرخکدر اررتمعرنشکد.ر،امرینردم پرکو ردوانرا ر رستا و مرداخشنرجتاحنر1393د راولر

رفعوریترلیکپرنرخکدر اررتمعرنشکد.ر،امرینردم پرکو ردوانرا ر رستا و مراالیترجویعنر1393د راولر

رفعوریترلیکپرنرخکدر اررتمعرنشکد.ر،امرینردم پرکو ردوانرا ر ری اتاترستا و مر1396د راولر

رفعوریترلیکپرنرخکدر اررتمعرنشکد.ر،امرینردم پرکو ردوانرا ر رستا و مرام ژانسر1400د راولر

ویور ورار حصیالارکو ردوانریویوانرمرستا و ریاپر ینرفو غر1369امرینردم پرکو ردوانرا ر ریویوانرد راولر

مر وکدکاراداینررفعوریترخکدر ارلغوپدمرگتااش،رلیکپرر و دا مرمرپااشوار)یویوان(رمر ع ارککتریود رمرککد ر

 رتمعرر .ر1385-1386امرینردم پردک تمر ع ارتر و م مرد رنیشسولردمیر حصیشنراو مرستم دگو  ورر.دا د

اولر رهنر عتاارد  شووپرزشکیرسه ا و مرمیویوانردان شه پرست  نریدظک ر والر تدارکیفیترخ یوترر1391دان

ستم رنرمر کانشد راوپمرهتچنر یش ترنیتممرانسوننرجعترسیودپراوپمری لر دیودرکیفیترا مسور)رر–لیکپرنر

.رد راانر اا وردانشه پر ورد  رضتم تراا قتا راروکمر عورنراوپیوننرمرحضک رد ریرکتد عورنراوپیوار(راق ا

 نرنویرهومر هرتمررکو گتمپر خصصنر5،ر ور شهیلر عورنراوپیوننرد راطحرگکاهیدوینرجواهپریشنر عتپرم مرم

حصکالتریرم،رفتلاد رهو،،رکو کدوارمررتاکترهورمریدو عرمرن واجرکشی مرن واجرجویعن،راا تا ژمرمرن واجرکشی م

،رلیکپرککنرفعوریترهومرحوصککلر الررمرمرخ یوترمرن واجریشکک تاوار نرطک رج مرد ریسککیتر عورنرگویرنعود.

شردانر14252فتاغتراپر حصیل1400رعتاک رر10خرای اتا نرمرخ یوتر وریدنراانردانشه پر ور و ر،سژمهشن

ر،رکو ردوانرا ر رمردک تارینر ور ر.لیکخ نرد راطکحریخ شفرکو ردوان

 : دانشکده چشم انداز

ارشششنرد ر ینرر،رکسککبر  رنرنخسککترزششنرد راککطحریدطقنرمرا  قومرجواووپر یناملرد رکشککک ریقویحفظر

ردانشه پرهومرستا و مرمیویوان
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 معرفی دفتر نهاد مقام معظم رهبری

نعودرنشواد گنریقویریعظمر هرتمررنعودرنشواد گنریقویریعظمر هرتمرد ردانشککه پرنعودمرااککترکنرپاترنظت

ر: ور د ردانشووپر وراه افرمرمظوافرذالریشغکلر نرفعوریترین

رااالینرهوما پراقرااالینردانشجکاوارمردانشووهیوارمر ریینرهورمرزال کاعنرمر عشیقرلگوهنر-ر1

رااجودرمرگس تررفضومریعدکمرمرااالینرد ردانشه پرمر ر رفضوالراخالقنرد ردانشووهیوار-ر2

ر ر ر یدشرایوانرد ریحیطردانشه پر-ر3

رهومردانشجکانرمردانشووهنحشواترمره ااترفهتمر شهلر-ر4

ااککالینرمرانقال نرد راککطکحررهوما پرحوکشیتر خشککی ار نرر-ر5

راجتاانرمرزششن

یقو شنر ور تماجرزقوا رمرافهو رانحتافنرمرهجکیرفتهدونرمر قکاترر-ر6

ر محرخکد وم مرمراا قاللرفهتم

ر قکاترسیکن رحکپپرمردانشووپر-ر7

 :وظایف

رهورمر حثرمریدوظتپاخدتاننر ریینریسوئلرایوانراج شوزنرمرفتهدونراپرطتاقر تگها مرجشسوت،ر-

راقوینرنشوپرجشوزترمر تسوانریجورسرمریحوفلریتهرنرمراه شویر نر عظیمررعوئترااالینرمریتاامردادنر-

ینر- نو عو فرااکککالینراپرقریلر تگها مررهومرلیکپرکککن،اجتامر ت دنرزشکیرمری سژمهشکککنرمر ت ی نرد رپیی

ر...رجشسوترسواخر نرائکاالترمرهومر خصصن،هورمرنشستگتدهشوان

ا رودرفهتمرمراخالقنرمرسواخوکانر نر،ریدظک ر اهدشواننراردانشجکاوارمردانشووهیوار حضک رفعولرد رییور-

ریسوئلررتزن

ااالینرد ررهومفعوریتهومرااالینردانشجکاوارمردانشووهیوارمر قکاترمرحتکترمرنعودهورهوه ااتر شهلر-

ردانشه پ

ر سطرفتهدگرایتر نریعتمفرمرنعنراپریدهتر-

رمری عع حشواتراپرنیتمهومری خصصرر-

ر

رریتزشنرسک حجتراالاالیرمارشسششینرجدوبرلقومررابط نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده: 

ر(115رداخشن)ر:تلفن
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 معاون دانشجویی فرهنگی
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ر-زشیتضورنیهرخترنصتل ودمدک تررئیس دانشکده:
ردک تمر خصصنرستا و م

 nikbakht@tums.ac.ir: پست الکترونیک

ر اواترراوخ شوارستا و م،رطرقنرهشهف،ردف ترمحل کار:

ر66941668رنمابر:ر-ر66933600رتلفن محل کار:

ررفتاروریعصکینرزشی ل ودمرمسئول دفتر:

  (129-128)داخشنررتلفن:

 

رستا و م  خصصندک تمرر-دک ترهکینررعسکا م معاون آموزشی:

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

ر،ردف تریعومنترلیکپرناوخ شوارستا و م،رطرقنرهشهف محل کار:

ر66420739رتلفن محل کار:

رر ئیسنرفتحدوپمسئول دفتر: 

ر(126)داخشنررتلفن:

ر

ریعتنوپرگتانشواندک ترر:معاون پژوهشی

رfnm-researchdeputy@tums.ac.irرپست الکترونیک:

رطرقنردمیک و خوننردانشه پ،راوخ شواررمحل کار:

ر61054567رتلفن محل کار:

رستمانرااع مرمسئول دفتر:

ر(567)داخشنرتلفن: 

رفوطشنرکتینراتجکان: مسئول سیستم پژوهشیار

ر(569)داخشنرتلفن: 

ر

ر ع ارترمرا  قوراالیترلیکپررحسنر تک نردک تمدک تر معاون دانشجویی و فرهنگی:

 hbarkati@yahoo.com:پست الکترونیک

ریویوانر(2رشو پر)اوخ شوارر،دف تریعومنتردانشجکانرمرفتهدونمحل کار: 

ر66926357رتلفن و نمابر محل کار:

رپهتاریحش اوامسئول دفتر: 

ر(539)داخشنرتلفن: 

ر

ر

ر

 

http://fnm.tums.ac.ir/faculties/Shahsavari-H/page1/lang/Fa
mailto:h_shahsavari@sina.tums.ac.ir
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 یحشکدریعصکینرگکد پمرلقومر:معاون اداری و مالی
رfnm-finance@tums.ac.ir :پست الکترونیک

رردمیاوخ شوارادا م،رطرقنرمحل کار: 

 66924252تلفکس: ر-ر66936968تلفن محل کار: 

رفتحرصفوم دممسئول دفتر: 

ر(517)داخشنتلفن: 

ر

ر  ستا و م خصصنرنردک تامردک تخوطتپرایالنرروابط بین الملل: معاون

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

seylanikh@gmail.com 

راکیراوخ شوارستا و مرطرقنرمحل کار:

 61054130تلفن و نمابر محل کار:

رپادبرهورمرپادپ خونم کارشناس دفتر:

ر(130-120)داخشنتلفن: 

ر

رکو ردوسرا ر رزشکیرا  روطوتراج شوزنر–رلا ارقکاینرمدیر روابط عمومی:

رfnm@tums.ac.irرپست الکترونیک:

رهومریخ شفنعودهورمراوپیوارکدد پردانشه پر وهشوهدگر عینرمرانعهوسراخرو ،ها: رئوس فعالیت

راوخ شوارستا و م،رطرقنرهشهف،ردف تر ما طرزشکینمحل کار: 

ر(118-117)داخشنرتلفن: 

ر

رلا ارقکاین دفتر وب سایت:

رfnmsite@tums.ac.irر:پست الکترونیک

،ر اهمر عرکدرکیفیتاجتاان،ر تنویناواترازمراپرفدنرمرری اتاترمرنظو تر تکشینرایک رمب ها: رئوس فعالیت

ر نر مپ اوننراطالزوتراواتنوع ا مرمر

راکیدف ترمبراوات،راوخ شوارستا و م،رطرقنرمحل کار: 

ر(122)داخشنتلفن: 

ر

ر

ر

ر

ر

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

ررهورنرادبریعد س:ررمسئول شبکه و سخت افزار

رfnm-network@tums.ac.irپست الکترونیک: 

رافها مرکوی.یک تهومردانشککه پرمرنتیافها مرمرنتینظو تر تر اهرتمررککرهن،رایک راککختها: رئوس فعالیت

رافها هومرجونرنردانشه پ

ریتکهرکوی.یک ترمرررهن،راوخ شوارستا و م،رطرقنردمیمحل کار: 

ر(211-210)داخشن تلفن:

ر

 :اندفتر ارتباط با دانش آموختگ

 کو ردوانرا ر ریویوئنر–فوطشنر حیشنرکیوارمسئول :

رلیکخ وواردانشککه پرمر تنویندانشرامراپرککرهنمرااجودلیکخ وواردانش تقتا مرا  روطر ور ها: رئوس فعالیت

ردانشه پرهومرلنوارجعترا  قوم اهمرد رجعتراا فودپراپرظتفیت

ر61054542رتلفن تماس:

ریتامر یکریحش مرکارشناس :

رwww.tums.ac.irرثبت نام اعضا:

رnoghanif@sina.tums.ac.ir  رپست الکترونیک:

ر(542)داخشنر:تلفن 

 مرکز رشد فناوری سالمت علوم پزشکی تهران:

ردک تزشیتضورنیهرخترنصتل ودمرررمرکز رشد: مسئول

 nikbakht@tums.ac.ir: پست الکترونیک

ردک ترل پمر اا نرمعاون مرکز رشد: 

راشیتار مییدوررمدیر اجرایی :

رازضومرهیوترزششنردانشه پرمریشوم انرکو لفتادنرمرفدوم مرمرخیتانراالیترراعضای شورای مرکز رشد:

ر

ر  

mailto:fnm-network@tums.ac.ir


 

 

 
 منشور اخالقی دانشجویان

من به عنوان دانشجججوي دانشججكده پرسججتاري و مامايي تهرانن پاي ندي و 

 نمايم.اي و قانوني خود را به اصول زير اعمال ميالتزام حرفه

هاي خود اي و صداقت را سرلوحه فعالیتهمواره علم و اخالقیات حرفه - 1

 قرار دهم.

ها از هر رنگ و نژاد و ملیتي احترام بگذارم و با تمام به تمامي انسججان - 2

 توان در مراق ت و ارتقاي سالمت آنان کوشا باشم.

 .باشم بیمار نگهدار راز و بدارم مقدم چیز هر به را مددجويان سالمت – 3

قاء همواره را خود مهارت و دانش – 4 ماني هیچ در و داده ارت آموختن  از ز

 غافل ن اشم.

هاي علمي و آموزشججي پیشججنهادات و در راه پیشججرفت و تعالي محی  - 5

انتقادات سازنده خود را از مسئولین دريغ ننمايم و پذيراي انتقادات سازنده 

 آنان باشم.

هاي فردي و گروهي با انجام کارها به نحو مطلوب و رعايت در فعالیت - 6

 وعه به اهداف و ارتقاء کیفیت کمک نمايم.قوانین به دستیابي بهتر مجم

سته  - 7 سئول دان شي م همواره خود را در برابرحفظ امكانات رفاهي و آموز

 ها استفاده نمايم.و به بهترين نحو از آن

شجويي و حرفه - 8 شئونات دان شگاه با رعايت  اي در جامعه و محی  دان

شده  ست محی  و در ظاهر  شكده پرحفظ قدا شا امايي ستاري و مدان کو

 باشم.
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 های تحصیلیانتظارات از دانشجویان در طی سال

یمرهورنیوپید را  روطوتریس قیویوانر یشراپراواتر ر نرهومرستا و مرمکنر حصیلرد ر ر نر ور کجنر نراان

رک امر)رو رحتفن ینراربر قکاترازالهومرانسونن،رااانسوننرااتر زواتریقت اتراخالقنرضشنرحفظرا پر

ر واست:خکاه رر ،ررتاردانشجکاوارد رطکلر حصیلرینرستا و رمرا ائنرخ یوتر وریدن(ر5

 زواتراح تایرمرادبرد ر تخک در ورااو ی ،رکو کدواردانشووپ،ردانشه پرمر یشو ا وا،ر یشو اارمرهشتاهوارر-ر1

رخ یوتر وریدن(ستا و رمرا ائنرر5رمر2ر)ک ر.هتررتااطنری نظترقتا ردهد رلنوارمراواتردانشجکاوار ارد 

رخکاشرقتا رهومریتاقرت،راترکحنرکو د زواتریسوئلرزششنرمراا ون ا ر کدوریعت وننرمراخالقرنیهکر ارد ر-2

ر.دهد .رپاتاریتاقرینراپر یشو ریظعترزطکفترمریعتم پمر نر د گوارخ ارهس د 

ما طرغیتضتم مرمرا  روطردانشجکاواردخ ترمرسستر وا رد رچو چکبریکاپانررتزنر کدپرمراپرهتگکننر ر-3

ر.دانشووپر نرصک ترغیتری عو فرستهیهررکدرمفضود راخ الطردانشجکاواردخ ترمرسستر

رامراخالقرمررئکارحتفنر-4 رنشس نرمد رکالس ا رمراواترهومرد سر)نحکپراخنرگف ن، هومریحیطر...(

ر.اراکرفتدردانشووهنر زواترنشواد ألیکپرنری دوابر ورر

ر.هومرلیکپرنردانشه پر زواترنشواد یحیطنظمرمرانضروطر ارد رکشینرر-5

هورزششنرمر غییتاترلا،ر کجنر نراوزتردقیقر تگها مرکالسرهومرنظتمرم کجنر نرنصبر تنوینرکالسر ور-6

ر.گتددنظشنر شقنریناپرحضک رااو ی ر نرمرحضک ریدظمرمر نریکقعرضتم ممرااتررتارم مدر نرکالسر ع 

ر.یشهیر نر ت ریحیطرلیکپرنرنشوا ر اردانشجکرااتیجوپرودر پ،راا ردعی ف و راکراپد صک تریشوه پرهتر-7

امر ور ررتاردانشجکاواریکظفد رد ریحیطر واستریطو قر وررئکاراخالقنرمرحتفنظوهترمررروسردانشجکرینر-8

ر.هومر و عنراپرسکرشری عو فرستاتف نرمرازالیرر پراا فودپرنشواد دانشووپرمردانشه پرمر یشو ا وا

ر.(ور  ک وپر تامرلقواواریجوپرنشنکسکری اررروسرلا ینررکک وپراورهومر دگرمرروسرودپراپفل ااش،راا )هتگکننر

رSilentصک ترضتم تر نرهشتاپردار نرد رحولرر ور ر)د هوریشدکعریناا فودپراپر شفنرهشتاپرد رکالسر-9

ر. ور ین شدکعهومرلیکپرنریهشچدینرسخشریکایقنراپرلالترصک نرد رکشینریحیط،رقتا رگیتد(

ر. ور هومرد انریجوپرنشنخک دارمرلرویی ا،رجکا ارلدایسرد رکالسر-10
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هو،رخکا ووپرکالسرقونکارجویعرکشک مرکد تلرمریرو پپر وردخونیوت(رد ر13اا عشولردخونیوتر)طرقریودپرر-11

ر. ور هومرزشکینردانشه پریجوپرنشنمریحیط

ر. ور هوریجوپرنشنهومرایوانر نرنفعراحهابرمرگتمپفعوریتراا فودپراپرایهونوتردانشووپرجعترانجویر-12

ر.هومر وریدنراپراکنیفتیر عیینرر پراا فودپررکدهومرزششن،رلپیواشووپرمر خشکالسرد ر-ر13

ر. ور شجکاواریننهومر وریدنرجهکرمظوافردااا فودپرصحیحراپرماوالرلپیواشووپرمریتکهریعو تر-ر14

هومرزششنریحیطر اریت برکتدپرمرا.سرلپیواشووپراوریتکهریعو ترکو رانجویرهتدانشجکر وا رسسراپرر-15

ر.(ر ار ت رکد Skill lab وریدنر)

امرد ر جسشنراپریحیطر یشو ا واراات،ررتار زواترقکانینرحتفنر(Skill lab)رهومر وریدنیتکهریعو تر-16

ر.اانرفضوهورارهاینراات

ر. ورد قدعن(ریخصکصرینیررشکا ،،ر نرسکری اراکنیفتیر) مرسکرریشهیر ورینرد ردانشجکاوارهدوویرحضک ر-17

ر:هومر وریدنررویلهومر وریدنرمریتکهریعو تیشخصوتراکنیفتیردانشجکاوارد ریحیطر-18

 امرمرکفشرطرنریشهن(ام،ریقدعنراتینامراتینگشود،ررشکا رسو چنر مسکررافی ر شد رمها: خانم

رامرمرکفشرطرنریشهن(امراتین) مسکررافی رمررشکا رسو چنرآقایان:

 مدرکنرد رحفظرکشینرماوالرمرایهونوتریکجکدرد رفضوهومرلیکپرنردانشه پرککروراپردانشجکران ظو رینر-19

ر.دانشجکریشهیر نر عینرمرجواوهانرنشکدارلارخکاه ر کد،رصک تر ختابرماوالر  اعنرااترد ر. ور 

ستا و رر13ام،رک رستا و رمر عع رحتفنر6 ور ر)ک ر کداراطالزوتر یشو اارضتم مرین کجنر نریحتیوننرر-20

ر(مرا ائنرخ یوتر وریدن

و مرهشهرمررئکاردانشجکانردقترنظترامرمارهایوترحتفنر زواتریروننراخالقرمرااتردانشجکاوارگتاینرد رایی 

ررفوهن،راکرتکانرنک تر ت سسراپیتککرک ترز یر زواتریکا د  اعنرااترد صر. یرتملرفتیوادرالپیر ا

ر.نعواتردانشجکر نرکشی نرانضروطنریعتفنرخکاه رگتدا رد رمرد جرخکاه رر رشجکنستمن پردار رنرد ک و  تکت

گتا مراخالقرمپا تر ع ارت،راخالقنرستا و ااریصکبررک امرایواترک هومرذکترر پریت کطر نریدشک 

ر. ور ینر1389د یوارمرلیکپررسهرهنراافد ر
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ای دانشجویان شئون ظاهری و الزامات حرفه

 های کارورزیدختر در عرصه

 مقنعه

صورت نمایان ر- شش مقنعه به نحوی که گردی  پو

شددده و روی گور را بشوشدداند و بلندی آن تا زیر 

 سینه باشد

 برچسب اتیکت سمت چپ مقنعه -

عدم اسددتفاده از تل و گل سددرهای که بیرون  -

 مقنعه قرار گیرد

ای برای دانشددیویان پرسددتاری و سددرمهرنگ  -

 مامایی

 رروپوش

 دار با گشادی متعارفسفید و آرمر-

 تمیز و اتو کشیده بدون اعمال تغییرات -

 تنگ و بدن نما نباشد -

 رجوراب

 باشدپوشیدن جوراب الزامی می -

 رناخن

عارف  - نات غیر مت بدون تزیی تاه، تمیز و  کو

 )بدون الک(

 شلوار

 ای یا مشکی و جین نباشدای سرمهپارچهر-

 کفش

شو و  - ست ش سته، قابل  شکی طبی و جلو ب م

 پاشنه کوتاه

 زیورآالت

 فقط ساعت و حلقه ساده -
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ای شئون ظاهری و الزامات حرفه

 های کارورزیدانشجویان پسردر عرصه

 رموها

تاهی و پیرایش  - حفظ کو

 مرتب

 موی سر و محاسن -

 رناخن

 و تمیزکوتاه  -

 کفش

سته  - شکی طبی، جلو ب م

 و قابل شستشو

شیدن جوراب الزامی  - پو

 باشدمی

 رروپوش

 دارسفید آرم -

 گشادی متعارف -

 تمیز و اتو کشیده -

نصددب اتیکت سددمت چپ  -

 روپور

 زیورآالت

 فقط ساعت و حلقه ساده -

 شلوار

چه - مهپار یا ای سددر ای 

 مشکی

 جین نباشد -
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 تاریخچه تاسیس و فعالیت مرکز رشد فناوری سالمت علوم پزشکی تهران شعبه

 دانشکده پرستاری و مامایی
 

 وایسرمرفعوریترخکدر ارلغوپرنشکدپرر1397یتکهر ر رفدوم مراالیتردانشووپرزشکیرسهرهنر عتااررد راولر

اات.راانریتکهرفضومرالپیر تامراا فودپراپرن واجر حقیقوترکو  تدمرد رپییدنرهومریخ شفرحکپپراالیتر ار

 وره فرکشکر نرا  قومردانشرفدن،ر کاعنرفدوم مرهومرسیشتف نریت رطر وراالیت،ر جو مراوپمردا وم دهومر

مری کاطردانشر دیوا،ر سعیلرد ران قولردانشرمرفدوم مراپریتاکهرر حقیقو ن،ر کاعنرکسبرمرکو هومرککچک

مرصدعترفتاهمرلم دپردانشووهنر نرجویعنرمرصدعترمرااجودرا  روطریدسجمر ینریتاکهر حقیقو ن،ردانشووپر

سیتمریتاکتات،ر وپدا رمراخ صوصرفضومرالپیرجعترر1399ستا و مرمیویوانراپر و اخریعتریوپرراات.ردانشه پ

امرینرانرهس نرفدوم ) کاعنرمراالیتر و م مرسو س،رریکپرهومرنکانریتاقرترستا و مرمریویوانراا قتا ر

یر دنر ترااد تنتراریوکرمرفدوم اعومرنکانرلیکپرن(ری شهلراپرازضومرهیوترزششنرمردانشجکاوارزالقشد ر ور

رترخکدر ار طک ر اشنزق ر فوهمرنوینرمرهشهو مر نرزدکااررعرنرمریتکهر ر رفدوم مراالیتردانشووپرفعوری

رلغوپرکتد.

اپریعش تانرفعوری عومراانریتکهر وکدکارینر کاار نر  مانراه اف،رچشمران اپ،راه افرکک وپرمر شد ری ت،رنظویر

زضک،ران صوبرمرص م را الغرر34نوینرمراجتاانریتکه،ر شهیلرکشی نردانشجکانرمردانشرلیکخ وواری شهلراپ

زضک،ر  مانرفتیعومرستاتررمرا پریو نراا پ،ر اپران اپمرکو گتمپرر12ازضومررک امریتکهر ر ری شهلراپر

ااد تنتراریو،راا ختاجراا پرهومرفدوم اننرمریحصکلریحک راپرسواوارنوینرهومرسواواراوف نردانشه پرمرطتاحنر

راواتریتکهر ر ردانشه پرارو پرکتد.رررر

 اعضای مرکز رشد:

ردک تزشیتضورنیهرخترنصتل ودمررررئیس مرکز رشد:

ردک ترل پمر اا نرمعاون مرکز رشد: 

راشیتار مییدوررمدیر اجرایی :

رازضومرهیوترزششنردانشه پرمریشوم انرکو لفتادنرمرفدوم مرمرخیتانراالیترراعضای شورای مرکز رشد:

ر

 اهداف مرکز رشد فناوری سالمت  شعبه ی دانشکده پرستاری و مامایی عبارتند از:

مرنکلم مرهورد جعتر جشیعردا وم دهومر حقیقو ن،رخشقرثتمترمر کری ررجتبرم ر الراا پرهو،را  هو اتر-1

ریحصکل

ر ااجودرپییدنرحشواتراپرنکلم مرمرخالقیترنیتمهومریحققرد ر خشرهومر خصصنردانشه پ -2

ر ااجودرفضومریدوابرجعتر کاعنرمرگس ترراا پرهومردانشری ار رمریحصکلریحک -3

ر  نریدظک رجتبرگتنت،ریعتفنریحصکالترمر جو مراوپمرلنعور کاعنرمرگس تررا  روطوتر تماراوپیونن-4

ر  کانشد راوپمردانشجکاوارمردانشرلیکخ ووار نریدظک رمر مدر نرفضومرکسبرمرکو  -5

ر حشوات،ره ااترمراشتردهنرد رجعتریعتفنرنکلم مرهورمریحصکالترفدوم انن -6

ر
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 آموزشی دانشکدهحوزه معاونت 

  شماره تماس - نام و نام خانوادگی نام واحد

 هومنآقای دکتر آموزشی معاون

 شهسواری

 

61054126 

 

و  یسرپرست امور آموزش

 يلیتکم يالتتحص

پور  یهدکتر سرخانم  

 ی تق
61054148 

 

 مسئول برنامه ریزی 
سيده فاطمه خانم دکتر 

 جاللی نيا 
61054149 

 

 رئيس اداره آموزش
 نوریخانم سيده سوسن 

 کرمانشاهی
61054145 

 

 61054143 فرشته فداییخانم  کارشناس مسئول آموزش

 

 61054144 سهيال اميریخانم  کارشناس آموزش

 

 61054155 راضيه امامی زادهخانم  کارشناس آموزش

 

کارشناس آموزش ) واحد 

 سمعی و بصری(

 61054136 ليال شاکرخانم 
 
 

 61054135 کاظم قنبریآقای 

 

 61054158 رضایی خوشروليال خانم  کارشناس آموزش
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کارشناس آموزش )واحد 

 برنامه ریزی(
 61054147 زهرا بروميدهخانم 

 

 کارشناس آ موزش 
محمود رشيدی آقای 

 زاد
61054159 

 

 

 متصدی امور دفتری وبایگان
 

 61054154 اکبرنورعلی زادهآقای 

 

 61054146 مژگان مير عمادیخانم  کارشناس آموزش 

 

 های آموزشیمدیران گروه 

گروه داخلی جراحی وعلو م 

 پایه

شهرزاد خانم دکتر 

 غياثوندیان

مدیر 61054326

 گروه

  منشی61054325

گروه پرستاری مراقبت های 

 ویژه مدیریت پرستاری
 خانم دکتر الهام نواب

مدیر 61054412

 گروه

 منشی61054425
 

 

گروه پرستاری پرستاری 

کودکان ومراقبت های ویژه 

 نوزادان

 جمال الدین آقای دکتر

 بگجانی

مدیر 61054424

 گروه

 منشی61054425
 

 

نظری شيماخانم دکتر گروه روان پرستاری  

مدیر 61054306

 گروه

 منشی 61054325
 

 

گروه بهداشت باروری 

وبارداری زایمان و گروه و  

 بهداشت مادر وکودک

سيده طاهره  خانم دکتر 

 مير موالئی

مدیر 61054215

 گروه

 منشی61054203
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ر

ر

ر

ر

ر

ر

بهداشت جامعه  یگروه پرستار

یسالمند یو پرستار  

خانم دکتر شهزاد 

پور ییپاشا  

مدیر 61054208

 گروه 

 منشی61054226

 

 مسئولين واحدها

 مسئو ل استاد مشاور تحصيلی
خانم دکتر معصوم ذاکری 

 مقدم
61054315 

 

مسئول ارتقای کيفيت آموزش 

 مجازی
بهرام نژادخانم دکتر فاطمه   61054416 

 

 61054138 خانم فاطمه محمدی  نژاد واحد ارتقاء آموزش بالين 

 

مرکز مهارت های مسئول 

 بالينی 

خانم دکتر زهرا عباسی دولت 

 آبادی
61054545 

 

 61054342 خانم دکتر معصومه ایمانی پور مدیر دفتر توسعه آموزش

 

شهناز اسماعيلیخانم دکتر  مدیر دفتر پایش و ارزشيابی  61054345 

 

 61054552 خانم دکتر مژده نوید حميدی مسئول آزمایشگاه
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 اداره آموزشآشنایی با 

ریتاجعنرنشوای .رfnm.tums.ac.ir   ار نراواتردانشه پر نرلد ساجعترلردوانر ورادا پرلیکپرر .1

ررپنشوای .رملاهکارادا پرلیکا.سر نریدکمراشتر ااترصفحنرگهادنریعومنترلیکپرنر اران خوبر .2

ر اران خوبرنشوای ر
  

 
 ورود به سامانه اداره آموزر  

  امتحانات و.....( –حذف واضافه  –تقویم سال تحصیلی ) انتخاب واحد 

 اشدکدملی می بپسورد: -دکاربری :شماره دانشیوییسامانه سیشاد: ک: انتخاب واحد اینترنتی 

اویوننرلیکپرنرای.ودرایس شنراره تمنیکر تامرانجویرایک رلیکپرنریت کطر نردانشجکاوارااترکنرهتاکراپر

تحرایهونوتراویوننر نررراخ صوصنریت کطر نرخکدرینر کاند راپرزرک رک رکو  تمرمر یهردانشجکاوار وراا فودپراپ

 ذالراا فودپرکدد .

 :  مکاتبات اداری -

رد خکااترحتفرمراضوفنرمرحتفراضطتا م(رول،د خکااترگکاهنرار غرررررر

رکو  و لرنوینر

رزرک ر یهر غییتر

رکو نوین،رپیونرد مران خوبرماح ،رفتیر ثریت،رحتفرمراضوفن،ران خوبرماح ،رجعتردا تانر نر:آموزشی- 

ر ج ا رنظترنشتاترمرگتمپرهومرد انرا ائنرر پرا پریو نرااو ی ،رکو ترای حوا،

 معاونت آموزشی

 اداره آموزش
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ردانشجکاواررعتانرستداپر)ستداختراره تمنیهنررعتان(د خصکصرر:شهریه -
 

 کنید. مشاهده می برنامه کالسها: کارشناسی پرستاری یا کارشناسی مامایی را 

 :خالصه ای از آئین نامه آموزشی دانشگاه آیین نامه های آموزشی  

 انصرافی و....(ت آموزشی از قبیل ) امور انتقالیفرایندها: انیام  کلیه مکاتبا ، 

 مراجعه دانشیو به کارشناس مربوطه جهت انیام کلیه امور آموزشی کارشناسان اداره آموزر : 

 

 آئين نامه آموزشی دانشکده

ا ائنر وای انر حصیشنرسیشردانشووهنرد رپیوارثرترنویرمرح اکثتر ورسواوارنیشسولراملر حصیشنرمر -1

سیشردانشووهنرح اکثتر وراکراولررا ائنراصلرگکاهیدوینرسواواردم پری کاطنراوراصلرگکاهیدوینردم پ

ر ع راپرثرترنویرامرینرارهاینرااتر.

رماح رد انر ئک مرینر ور .ر5دانشجکرهشتاپر ورماح هومرزتصنریجوپر نراخترر-2

چدونچنردانشجکمر تیرلختر)زتصنردمی(رد رسواوار تی،رهشنرد مسرخکدر ارگت ان پر ور رجهراکرد سرر-3

رااا ودر نرگتمپریت کطنریعتفنرر پرمرد سریک درنظتر ار  مارگت ان ر ئک م،رینر کان ر صک تریعتفنر ن

کد ،رنشتپرر دپراپرطتفری اتگتمپر تگها رینرر وررتکترد رلپیکننرکنراا ودر عیینروّدم پرلیکپرنرمرصتف

رقرکرنر ارکسبرکد .

رور . اهرنشتاترغیتریشهنرینر ر نشتپرسسراپرازالیر نرلیکپررکلردانشووپرمرثرترلاردرغییت ر-4

مریجشکعرحوصلررد سرد رنشتپرلارد سرضتبرینررکدر ع ادرماح هومرهتر، تامریحوارنرییونوینرنشتاتر-5

ررر قسیمرینررکداات،رضتبرهور تر ع ادرکلرماح هوئنرکنردانشجکر تامرلنعورنشتپرقرکرنراوریتدمدمرگتف نر

یوپر(ر  ماراح سوبرد رر6وار)شااسسراپرپااشوارینر کاند راپراکرنیشسولریتخصنرپردانشجکاوارپار و دا ر-6

راا فودپرنشواد .رادکات

اوزت،رکو لیکپمرد طکلرنیشسولرر34اوزت،رزششنراورلپیواشووهنرر17ماح رد سرنظتمراور ئک مررهتر-7

راوزترینر ور .ر102اوزترمرکو لیکپمرد رزتصنرپااشوارر72اوزترمرکو لیکپمرپااشوارر68

ر.د رصک تررهمیراکردم پر و س وننردا درهیلرر پرمهتاولر حصیشنراپردمرنیشسولر حصیشنر شر-8

رهف نرلیکپرنرینر ور .ر6دم پر و س وننررهف نرمرهتر17هترنیشسولر

ماح رر6د ردم پر و س واررماح رمر20مرح اکثترر12 ع ادرماح ران خو نردانشجکرد رهترنیشسولرح اقلرر-9

ماح رر24 وال تر ور ،ریجوپر نران خوبرح اکثتراورر17د انراات.رد صک  نرکنریع لردانشجکرد راکرنیشسولر

رد انرینر ور .

رحتفرمراضوفنر(اضوفنراورحتفرنشوا )ردانشجکرینر کان ردمرد سر ئک مر ا،ران خوبرماح هف نرسسراپردمر-10

رحتفرماضطتا مر(فقطراکرد سر ئک مر ارحتفرنشوا .)هف نرقرلراپرسواوار تیردانشجکریجوپرااترر5ر-11

رماح رااتر.ر10د رهتنیشسولرر ران خو نردانشجکاوارروه رمرااثو گتح اقلرماحر–ر12

نیشسول(رااترمرنردانشجکاوارر12اولر)ر6ح اکثتری تریجوپر حصیلرد ردم پرکو ردوانرسیکا نرر-13

رنیشسولراضوفنراا فودپرنشواد .ر ور وای ررک امرلیکپرنردانشووپریجوپن راپردمرروه رمرااثو گت
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د سر ئک مررد سرارهاینرااترمراوزوترغیرتردانشجکرد رهتروتریت کطر نرهتحضک ردانشجکرد رجشسر-14

د رر.جشسن(ریجشکعراوزوترلارد سر یش تررکدر10جشسن(رمرکو لیکپم)اکرجشسنراپرر17جشسنراپرر4)رنروا 

رصفترخکاه رگتفتر.رزشترغیرتر یشراپرح رنشتپرد سر ارغیتراادصک تر ن

ریدهرنرنشتپرصفترلارد سرااتر.رد سر نرغیرترغیتریکجنرد رای حوارهتر-15

رپیواراز تاضر نرنشتپرای حواراکرهف نر ع راپرازالیرنشتپرینر ور .ر-16

د رصک ترییعشوننرنشتپرقرکرنررینر ور .ر12مرکو لیکپمرر10ح اقلرنشتپرقرکرنرد رهترد سر ئک مرر-17

ترگتمپریت کطنرمرقرکلر ور شخیصری ار14-ر99/16،رد مسرسوانرمر خصصنر12 تامرد مسر ئک مرزشکینر

ر وال تریک درقرکلرینر ور .رمر17

مرد ر تیر ع رحقرر ور ،ریشتمطرردوخ نرینررکدر12د صک  نرکنریع لردانشجکرد رنیشسولرکش تراپرر-18

رماح رد انر ارن ا د.ر14ان خوبرر یشراپر

یع لرکلرکش ترمرر12نیشسولری دومبریع لرکش تراپرر4د رصک  نرکنردانشجکرد رانرنیشسولری کارنراورر-19

ر،راپراداینر حصیلریحتمیرمراختاجرینررکد. دار نر ورر10اپ

رنیشسولری کارنراوری دومبرراپریتخصنر حصیشنراا فودپرکد .ر2دانشجکرینر کان ر تامر-20

ر قوضومریتخصنر وا ر صک ترک رنرمرح اقلردمرهف نرقرلراپررتمعرنیشسولرانجویررکد.ر-21

 ارگت ان پر ور رینر کان رجعتران قولر نردانشووپرراپردم پرلیکپرنرخکدد صک  یهنردانشجکردمرنیشسولر-22

ر شتطرلارکنرح اقلریع لررداوت ماح رهومر وقیشون پردانشجکر تامردانشووپریقص ررمر ور ر12اق ایرکد .

رح اقلرنصفرکلرماح رهومردم پر ور .

ریررکدهف نرقرلراپررتمعرنیشسولر وا رانجور6د خکااتران قولرک رنرح اقلرر-23

ماح رد انر ارد رر12 تامرییعشوننر نردانشووهعومرداوتردانشجکر وا رح اقلراکرنیشسولر حصیشنراورر-24

ردانشووپریر اکرگت ان پر ور .

ر  
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ر

 خالصه آیین نامه انضباطی دانشکده پرستاری و مامایی 

 رمرنویرثرتر تامرذات طرزورنرلیکپرریکاسنر کاطرر پرازالیریعشترد ریکظفد ردانشجکاوا

 ر رخکاه راشبرلنعوراپر حصیلراداینرحقراادصک ترغیترد رنشواد ریتاجعنرد انرماح ران خوب

 راداینرحقرنهد رماح ران خوبرمرنویرثرترنیشسولرهترد رر پر عیینریعشترد رکنردانشجکان

ر)یتخصنر.ییوتددریحسکبرامر حصیلری ترجهکرنیشسولرلارمرنرن ا در ارنیشسولرلارد ر حصیل

  ادکات(ر و

 رتفیدصرنهد ،ریتاجعنرماح ران خوبرمرنویرثرتر تامر حصیشنرنیشسولراکرطکلرد رکنردانشجکان

 .ر رخکاه رردوخ نر حصیلراپ

 رازالیراپرسسر حصیشنرنیشسولرامرینرنویرثرتر تامرم مدمرلپیکارر گوارستاتف نریتاجعنرز ی

 ر .رخکاه ر شقنر حصیلراپرانصتافرلپیکا،رن واج

 ریکاسنراورروخنر ر ن،راکراپر یشرد ر حصیلراداینرمرنکاسنرنویرحقرماح رپیواراکرد ردانشجک

رنکاسنرنویرکنرزورنرلیکپرریکاسوترهشنراپر خشفرد صک ترمردارترنخکاه ر ارزورنرلیکپر

رییشکد.راختاجرکتدپ

 زواترکشینرلدابرمررئکنوترمراخالقرااالینرد رکالسرد سرمریحیطردانشه پرمر یشو ا وارمر 

ردانشجکاوارارهاینرااتراپرجششنردار نرسکرشریدوابرمر....رای حونوتر تامرکشین

 . راا فودپراپر شفنرهشتاپرد رکالاعومرد انریشدکعرینر ور

 ر.دوانراپراهمرمظوافردانشجکاوارااتمقترر

 ،رد ردانشجکراپرلارای حواریحتمیرمرنشتپرلارد سرصفترمرد صک تراق ایر نر قشبرد رجشسنرای حوا

انضروطنردانشووپریعتفنرمراحهویرصود راق ایرمرد رستمن پردانشجکرییونوینریحسکبرمر نرکشی نر

رنوع ا مرینرگتدد.

 د رصک تریشوه پرهتگکننر خشف،ر تکتررفوهنرمرد صک تر هتا رطرقریقت اتر ورفتدرخوطنراور

ری خشفر ف و رینرگتدد.

رر
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 آشنایی با وظایف استاد مشاور و مرکز مشاوره 

نرالصخه فشد رایک ر حصیشنررشورزهاهاا،ررد ر اا ومره ااتجکمرگتاین،رضشنرزتضر رتاکرقرکرنردانش

امراپرمظوافردانشجکرمرااو ی ریشوم ر نراا حضو رینر ا .ریشتمحرلارد راواترلیکپرردانشه پرد ردا تسر

رینر ور .
 

 برنامه استاد مشاور:

یجتبرد کدو ردانشجکرقتا رگیتد،رامرینر کان ر وریحیطرراگتراا ودمردرسکپرم،رنظویرلیکپرردانشووپریع ق راات

ر تنوینرااو ی ریشوم رد راانر اا وراات.راوپگو رمرپییدنر ر رمر عورنرخکدر ارفتاهمرنشوا .

سژمهشنرمرفتدمرزع پرر:راا ودمرکنره ااتریشوم پرامردانشجکر ارد رپییدنرلیکپرن،تعریف استاد مشاور

ردا ات.

ر

 وظایف استاد مشاور:

راَردوانرمر سشطر نرکشینرقکانینرلیکپرن،رسژمهشنر -

رلردورنشکداردانشجکاوارج ا رارک مدر وریکقعیتردانشه پ -

ریکپرنرللردورنشکداردانشجکاوار ورقکانینر -

ریحتیرااتا ردانشجکر کدارمریحتیوننرنونردار نراطالزوترفتدمر -

رکشکر نردانشجکرد ران خوبرماح ،رحتفرماح ر -

رانشجکررمر یوارنقطنرضعفرمرق  تردانشجک.یشوه پرکو نوینرهتر تیرد -

را ائنریشوم پر نردانشجکرد رپییدنراداینر حصیل،ریشهالترفتدمرمر ینرفتدم -

ره ااترمر تنوینر اهمرد ان. -

راطالعراپرماح رگیتم،رگکاهنرسهرهنرم... -

را پاو نری امیرمرردوخترمضعیتر حصیشنردانشجک -

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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 معرفی معاونت پژوهشی دانشکده
سژمهشنردانشه پریویک اتردا در ورپییدنریطشکبر ارجعتراویون هنرمرا  قومرفعوریترهومرسژمهشن،رریعومنت

د ر اا ومر تنوینرزششیو نردانشه پرمردانشووپرفتاهمراوپد.راه افراصشنراانریعومنتررویلر کاعنرسژمهشر

تامر تجشواردانشراپرهومریر دنر ترحلریشهالترماقعنرد رحکپپریتاقرتراالیت،رااجودراوپرمرکو ریدوابر 

ستمژپرهومر حقیقو نرمرسواوارنوینرهومردانشجکان،را  قومر زواتراا ون ا دهومراخالقرد رسژمهشرمری اتاتر

ر تنوینرهومرکشی مرد راانر اا وررویلر فعرنیوپهومرلیکپررد رسژمهشر ههادنرهورد راانریسیترینر ور .

کیفنریقوالت،رافهااشریطورعوتر کاعنرامرمرا  روطر کاطر تگها مرکو گوپرهورمرهشواشرهومریدواب،را  قومر

ر ماهتدراق ایرسژمهن،رجتبر کدجنرمرافهااشرستمژپرهومر رامرکاتردادار نرسژمهشرهومرکیفنر و  ورصدعت،

 .یش ت رد راطکحریشنرمر ینرارشششنرینر ور 

تاقر ن،رمراالی نرمرییور وم ردا امرکنرااو ی رمردانشجکاواردانشه پ،رس ونسیلرزششنرالپیر تامرا  قومرایس 

 ترااوسرسژمهشر ور ماهتدهومرج ا رمررکاه رزششنر اردا ن .ریورمظیفنردا امرکنرد راانریسیت،رلنعور ار تر

ااوسرنووپرماقعر یدوننر نرظتفیترهومریکجکدرمرافقرهومرد ردا تس،ررفوفراوپمرمردم مراپرحورینرمر

خوصر نرکتایترنیتممرانسوننرهشتاپر ورافهااشر عتپررعو پدگن،ر سد پرنهتدار نرایک ر م ینرسژمهشنرمر کجنر

رایی ما امر ور الررمرسش هو ر یش ت،راا فودپراپرختدجشعنرمرهش رنر  کانیمرپییدنر ار م م،ره ااترنشوایم.

 تامر ر رمر هو گیتمر کانشد مرهومرسژمهشنرااو ی رمراا ع ادهومرسژمهشنردانشجکاواردانشه پ،رفتاهمر

 مردانشه پرد رحیطنرسژمهشرد راطکحریشنرمر ینرارشششنرمرحتکتر نراشتردانشووپرلم ام؛ر ورروه رات شد

ر.هومرنسلراکیرمرچعو یر وریم

  :ساختار و واحدهای زیرمیموعه
 شورای پژوهشی

ترگتدد،رهرک امرسژمهشنردانشه پریتجعنرااترکنر نریدظک رسیویتمرمراجتامرمظوافنرکنر نرلاریحکلرین

ک امرهومرسیشدعودمرا اورنراپرررکد.رمظیفنراصشنراانررک ار ت انرمر صکابرطتحدمرهف نراهرو ر شهیلرینر

ر ور .هومرلیکپرنردانشه پرمرا ائنرلار نرحکپپریعومنترسژمهشنردانشووپرینسژمهشنرگتمپ

رکشی نراخالقراوپیوننریش ت ردانشه پرستا و مرمریویوانرمر کانرخشن

کیرسهرهنر عتاا،ردمردانشه پرستا و مرمریویوانرمردانشه پر وریکافقترکشی نراخالقردانشووهنردانشووپرزش

 کانرخشنر نرصک تریش ت ر نرزدکااراکرکشی نراوپیوننراخالقرد رسژمهشر نرطک ر اشن،رفعوریترمر ت انر

هومردمردانشه پر ارانجویرینرده رمرد رصک ترز یریغواتتر ورارهایوتراخالقن،رجعترانجویراخالقنرطتحرنوین

رصود رینرنشوا .ر"اخالقنیصک نر"سژمهشر

 کتابخانه

ر  قکاترلیکپر،رسژمهشرمرفعوری عومرلیکپرنرمرسژمهشنردانشه پرمرحشواتراپر الرعومر اورترک و خونن،

دانشووپرد رجعترا  قومراالیت،راپرطتاقر عین،ر کاعنرمر سعیلردا تانر نریدو عرمراطالزوترزششنریک در

ر.عرزششنرااتنیوپردانشه پرمری اتاتر عتپر تدا مراپریدو 

 

 میموعه کتابخانه شامل:
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 :بخش امانت کتب چاپی و الکترونیکی 

 خشرایونترک و خوننراهنراپرفعولر تانر خشرهومرک و خوننر نررشو رینرلا .ریعش تانرمظیفنراانر خشرر

ایونتردادارک وبرهومرغیتریتجعرااترک و عومراانر خشرد ردمرقسشتریجهار)رک و عومرفو انرمرال ینر(ر

جکا وکمرنیوپهومردانشجکاوارد ریقوطعر حصیشنرکو ردوانرمرکو ردوانرا ر رمردک تا،رااو ی رمر

سژمهشوتاارینر ور .رهشچدینرد راانر خشرایهوارد اوفترفوالراره تمنیهنرک برزششنر خصصنرمرک بر

رفتهدونراپرطتاقرااشیلر تامریتاجعنرکدد گوارفتاهمرر پراات.

مر پ مرلنالانرک وبرسسراپرزضکاتراپرطتاقرنتیرافها ر حترمبرک و خوننرالپیر نرذکترااترایهوار ش ا ر

http://lib.tums.ac.irرفتاهمرینر ور .ر

ر
ر

 : بخش فرهنگی 

سواخوکمرنیوپرهومرغیتررویلرک و عوانر وریکضکزوتریتهرن،ررعت،ر یوارمر...رک و خوننرر خشرفتهدون

 د انردانشجکاوا،رکو کدوارمرااو ی رینر ور .ر

 : بخش پایان نامه ها 

اانر خشررویلرسواوارنوینرهومریقوطعرکو ردوانرا ر رمردک تامررستا و مررمریویوانرمر ع ارتر

فها رمرفوالراره تمنیهنرسواوارنوینرهور تممرنتیراررور یی نر فهیکرارششلررنی رواامردانشجک و م مر

.ک و خوننر و گتا مرر پرمراپرطتاقرمبرقو لردا تسرینر ور   

 : سالن مطالعه خواهران 

رنفتردانشجکراات.ر40طرقنراملراشتر ااترد برم مدمرک و خوننر ورگدجواشر

 : سالن مطالعه برادران 

ااد تنتر نرنفت،راورنرهومریطورعنریجعهر نرر30طرقنراملراشتر ااترد برم مدمراورنرایونتر ورگدجواشر

رایمرمرییههومردمرنفتپرمر کرنفتپرجعتریطورعنرااتر.

 :امانت دهی وسایل شخصی مراجعین 

 اشترچپرد برم مدمرک و خوننردا امرکش رایونتر تامرماوالریتاجعینرینر ور .

 رهدانشگا کیکتابخانه الکترون

 وره فر سعیلرر(diglib.tums.ac.ir)مبراواترک و خوننرداجی ولردانشووپرزشکیرسهرهنر عتاا

دا تانر نرسواووپرهومراطالزو نرختا ا مرر پر ااووارایهواردا تانرداخلرمرخو جراپرررهنر ار تامر

 .م دلرکو  تاارفتاهمرین

 تیعضو طیشرا: 

http://lib.tums.ac.ir/
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 یتاجعنر نرنتیرافها ر حترمبرک و خوننرhttp://lib.tums.ac.irررتافتیرزضکرلی هشر،رثرترنویرمرر

)الپیر نرذکترااترجعترزضکاتراکرقطعنرزهسرستادشنرااهنرر پریک درنیوپرینر ور رمر وکی ر

رینررکدراپررشو پردانشجکانر نرزدکاارنویرکو  تمرمراپرک ریشنر نرزدکاارکششنرزرک راا فودپررکد.(

ر:یدو عنرکنرایونتردادپرنشنررکن 

 (ک و عومریتجعرReferenceر) 

 مرال ینرک برفو انر1نسخنر 

 یجالترجو مر 

 سواوارنوینرهومر حصیشن 

 تعداد کتاب و مدت زمان امانت کتب :

 ر مپر7ز درک وبر نری تررر3دانشجکاواریقطعرکو ردوان:ر

 مپر15ز درک وبر نری ترر6دانشجکاوار حصیالتر هشیشن:ر  

 الپیر نرذکترااترایهوار ش ا رمر پ مرلنالانرک وبرسسراپرزضکاتراپرطتاقرنتیرافها ر حتر

 مبرک و خوننرفتاهمرینر ور .ر

 

 :تماس با ما 

 ر61054565 خشرایونتر:ر

 ر61054591 خشرسواوارنوینر:ر

 Email: fnmlibrary@tums.ac.ir 

 http://lib.tums.ac.ir 

 فتیراپرک و  ا ر .تسرhttps://fnm.tums.ac.ir/library/page62/lang/Faر

 مرکز فناوری اطالعات

یتکه،ریسئکریتری اتات،رنظو ت،را ائنر اهدشوانرمر سعیلر عتپرید مریفی ردانشجکاواراپرایس مرهومراانر

اانریتکهرد ر تیرجو مرکو گوپرهومرر.هومراطالزو نر ار عع پردا دزششنراپرسواووپکوی.یک تمرمرجس جکمریدو عر

)ماتااشرمرصفحنرل اانرسواوارنوینرهو(،ر ارد ردم پرر Word،رنتیرافها ر Endnoteک و خوننرداجی ول،رنتیرافها ر

 مرپیوار تگهارک دهومریخ شفر تامردانشجکاوار تگها رینرکد .ردانشجکاوارجعترکسبراطالزوتر یش ترد ری

ر کاند ر نرلقومرانصو مرد ریتکهرفدوم مراطالزوتریتاجعنرکدد .کو گوپرهو،ررینر

 مرکز پژوهش های علمی دانشیویان

هومردانشجکانرمرا  قومرکشنرمرکیفنراطحرسژمهشرر س تاوپمریدوابر تامرانجویرسژمهشاه افراانریتکه،ر

دانشجکاوارزالقنرینر ور .رر ر راا ع ادهومرد خشواااجودرنکلم مر ور عتپرگیتمراپرپاتیجشکزنریتکهر،رهو

 .ید ر وریتاجعنر نراانریتکهر ور من ر حقیقرمرسژمهشرمرانجویرلار یش ترلردورینررکن 
  

http://lib.tums.ac.ir/
mailto:fnmlibrary@tums.ac.ir
http://lib.tums.ac.ir/
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 حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

 :معرفی معاونت

 حسن برکتیدکتر :معاون دانشجویی و فرهنگی

هومرهو،رکونکا ورهشهو مردف ترنعودریقویریعظمر هرتم،ر شکککهلاج شوزنرفتهدونرمرردانشکککجکانیعومنتر

شجکان اورترفتهدگدان شجکاناوپم،را ائنرخ یوتر فوهنر،ر  سشنرمأ،ر دان االیترج  ماننرریینرمرا  قوکر

زع پردا درکنرد ر حققراانرمظوافرماح هومرفتهدون،رنرا ائنرخ یوترفتهدونرمرفکقر تنوینر ار ردانشجکاوارم

ر.نردانشجکاواریشو کتردا ن ایتکهیشوم پرم اهدشورماح  ت یتر  ننرمر ا طینرخکا ووپ،ر،دانشجکانرایک 

 همکاران واحد:

ر(539)داخشنریسئکلردف تر:مریم حاجی حيدری

ر(540)رکو ردوسریسئکلریعومنتردانشجکانرسماقی :آرزو 

ر(542)رکو ردوسریعومنتردانشجکان مریم بيک محمدی :

ر(582)رکو ردوسریعومنتردانشجکانرميرنسب : سادات سيدهنگامه 

ر(541)ری ص مردف ترليلی رحمتی:

 واحدهای تحت پوشش:
 

 : امور فرهنگی - 1

  ها: رئوس فعالیت

 فتهدونردانشووپرجعترا ائنرد راواتردانشه پر نر ما طرزشکینرانعهوسراخرو ر مپاننریعومنت 

 یس د راوپمرکشینرفعوریترهومردف ترد رقوربرگها ررزششهتدریه کبرمر صکاتمرر 

 تگها مریسو قوترفتهدون  

 عینرگها ررزششهتدرفعوریترهومرفتهدونرد رقوربرفتیتردانشووپررما  روطر ورایک رفتهدونردانشووپر  

 نر مپ اوننراطالزوترمر وپ یدنرنشتانرلردور  

 عینرگوهدوینرفتهدونر  

 انجویرنظترادجنراپردانشجکاوار-م مدمرج ا دانشجکاواریتاامریعو فنرر تگها م 

 ای گنرمرسواخوکانر نرد خکااترهومردانشجکاوار  

  ر تگها مراوالننرجشدکا پریشنرخکدیتاقر نرمرلیکپرر نر یشو
ر

 :امور دانشیویی - 2

  ها: رئوس فعالیت

 ک.نر عع ریحضتمردانشجکاوارم مدمرج ا رثرترنویرمراخت 

  (رز روتازهایر نریسهنر تین*ررمررعتان*رضتم م*مداعنریسهنر* حصیشن*)مایرهورانجویرایک 

 یعتفنردانشجکاوارجعتر عینر مسکرر 

 د اوفترمر کپاعرکو تردانشجکاوا 

 انجویرکشینرایک ررک امرصدفنردانشه پ 

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


 
 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 نشریه آشنا   
 

31 

 

 مرفو غرار حصیشنردانشجکاواازالیر  هنر 

 خکا ووپمر وپدا راشفر 

 یسئکلرسیویتمرافیتراالیتردانشه پ 

 د ر تگها مرجشنردانشرلیکخ ووارمر تسوانرغتفنرهشهو مر-دانشه پدانشرلیکخ ووارثرترنویر 

 رهومردانشجکاوا هشوهدگرکدد پراتماسمر ا طرخکا ووپر
ر

 :تربیت بدنی - 3

شه پ،ر تگها مرکالسرایک ر ت یتر  نن ها: رئوس فعالیت اوپمرالپیر ت یتر  ننرد ردان ضو ،رهود رپییدنرف

رن، سو قوترم پ رنرمراجتامرم پرری اتماسر نرا دمهومرم پ شجکاوارمرهشوهدونر هومرهشووننرجعتردان

ر.زع پردا دنریدظک ر تگها مرماح ر ت یتر  ننر ار 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 :دانشیوییالحسنه  صندوق قرض-4

ریع انرفتمی اوا مسئول:

ررپدماج(ار،اضککطتا م ص،خورضککتم م،رازطومرمایر)زودم،رارحسککدن،اف  وحرحسککوبرقتضر:ها رئوس فعالیت

ر529داخشنر

 سلف سرویس:، امورتغذیه -5

ر مرنلقومررمسئول:

هو،رهشوهدونر کپاعرنظو تر تراککشفراککتماسها:  رئوس فعالیت

ر(133)داخشنررغتارکد تلرلیو رغتا،

 :نمازخانه - 6

رماقعرد راوخ شوارستا و مرجدبردف تر سیجرخکاهتاارنشوپخوننرخکاهتاار-

رنشوپخوننر تاد اارماقعرد راوخ شوارستا و مرجدبردف تر سیجر تاد اار-

 سرویس ایاب و ذهاب کارورزی دانشیویان : -7
راانرفتااد ر وریسئکریترجدوبرلقومریجی رحو شنریسئکلرایک رخ یوتردانشه پرانجویرییشکد.

گتمپرهومرلیکپرککنر نریعومنترلیکپرککنرجعتریعتفنردانشککجکاوارمرااککو ی رکو لیکپمرمرسسراپرد خکااککتری اتاار

رخ یوترا جوعرینررکد.ریورنرمردف تریسئکلرایک رهشوهدون،ر نریعومنترادا مرم

 : رختکن دانشیویان بالین -8
سئکلر  سئکریترجدوبرلقومریجی رحو شنری رکد.راانرفتااد ر وری شه پرانجویرینر شجکاوارسسراپردانایک رخ یوتردان

ا اولرااوینردانشجکاوارج ا ارک مدر کاطریسئکرینردم پرادا پرلیکپرر نردف ترخ یوتر نرخونمرصفترخکاپر) خ هنر

ر.خونمرهو(رمرلقومرپا زن) خ هنرلقواوا(رجعتر حکالرکش ر اهدشوانرینررکن 
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 های دانشجوییها و کانونمعرفی تشکل

 ییبسیج دانشیو

رنژادر محراهللرفالحمسئول: -

 کانون قرآن و عترت

رنجو مراحسوارمسئول:-          

 کانون مهدویت

رخونمرروپرکتینرمسئول: -          

 هالل احمرکانون خیریه 
ریحش رزشنریح شمرمسئول:-رررر

 های دانشیوییمرکز پژوهش

رراحتریحسدنردبیر: -رررر

 کمیته دانشیویی توسعه آموزر

رحدوننر شککوتدبیر:  -          

 شورای صنفی دانشیویان
رزتفواردر نردبیر : -ررر

 کانون ادبی ژیک 

رستماهمریحش ر اکلرمسئول :-          

 کارآفرینیکانون 

ردانیولر ما وانرمسئول :-       

 هنرهای نمایشی تروکاژکانون 
رزشنرا  ارنرمسئول :-        

 ادبی پنیرهکانون 
ریع مرخورکرحسینرمسئول :-        

 نشریات دانشجویی

 :گاهنامه ایما     
رایوانرفتهدونراج شوزنرصدفنررررررر

 پونز: گاهنامه     
رایوانرفتهدونراج شوزنرصدفنرررررر

 پرانتز: گاهنامه     
رایوانرفتهدونراج شوزنرصدفنرررررر

 ضدضرب: گاهنامه     
رایوانرفتهدونراج شوزنرصدفنررررر

 :)رهشویان ارتقا یادگیری و اخالق ( رایافصلنامه      
ر)کشی نردانشجکانر کاعنرلیکپرر(رزششنرررررر
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 اداری و مالیحوزه معاونت 

 معرفی معاونت:

 معاون اداری و مالی: آقای محمود معصومی گودرزی

 ماموریت

 مربوطه یها دستورالعمل و نیقوان تیرعا با دانشکده یمال و یادار امور بر نظارت و یهماهنگ جادیا 

 انشکدهد یانسان یها هیسرما تیفعال یسازمانده و اراتیاخت و تیمسوول حدود ف،یوظا نییتع و کار میتقس 

 انداز چشم

 یانسان و یمال منابع نهیبه تیریمد و یور بهره شیافزا با یمال و یادار خدمات ارائه در یسرآمد 

 ها یاستراتژ

 منابع حیصح تیریمد و ثروت خلق جهت دانشکده یمعنو و یماد یها تیظرف یتمام از نهیبه استفاده . 

 یساالر ستهیشا و یانسان حقوق میتکر عدالت، بر یمبتن ییفضا جادیا 

 كلي هاي سياست

 یشغل یازهاین با متناسب و روز به یها آموزش هیارا ،یانسان یروین یبهساز 

 یانسان منابع داریپا توسعه و یساز توانمند در دانش تیریمد 

 آن بر نظارت و منابع عادالنه صیتخص قیطر از یسازمان عدالت جادیا 

 تخصیص منابع مالی بر اساس برنامه های راهبردی و اولویت های دانشکده 

 واحدهای معاونت اداری و مالی :

 امور اداری -1

 : هاجر محمدیانریيس

 (501مکان: ساختمان معاونت اداري و مالی، طبقه همکف )داخلي 

 فعاليت ها:

 رونیکی، های الکتنکنتقال، عملکرد و ترفیعات، تامین باکارگزینی: جذب و استخدام، صدور احکام، نقل و ا

 آمارپرسنلی، حضور و غیاب و رفاهی

 (530رقيه فتحی)داخلی -(509قربانپور )داخلی معصومه -(507کارکنان: طيبه عليمرادی)داخلی

 پروژه واحد،اجرای در دانشگاه تحول حوزه های ابالغیهو  مصوبات بهبود مدیریت وتحول اداری: اجرای 

 مدیریتی  های

 انسانی منابع بهسازی و آموزشی نیازهای آموزش و بهسازی سرمایه سازمانی: بررسي 

 سازمان الکترونیک:اتوماسیون اداری 

 (503داخلی ) غنودی فاطمه کارکنان:

  :66904252دبیرخانه: امور دفتری،بایگاني، توزیع نامه. نمابر 

  (504داخلی)زاده علوی سپيده -(502داخلی)پریسا یزدانی: کارکنان

  :66904252میز خدمت: آموزش، پشتیبانی، پیگیری درخواست ها. نمابر 

 (154داخلی)زاد محمود رشیدی  -(502داخلی)پریسا یزدانی: کارکنان   
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 امور مالی -2
 ریيس: مریم نظر الهویی

 (518طبقه اول )داخلی مکان: ساختمان معاونت اداري و مالی، 

 :ها فعاليت

 سیدگیر درآمد، ونگهداری ثبت معامالتی، و مالی نامه آیین با ها پرداخت تطبیق اعتبار، حسابداري: تامین 

 گواهی صدور ومزایا وکمک هزینه تحصیلی دانشجویان، حقوق پرداخت صدورچک، اسناد، وصدور

 سندهای صدور بانکی، گیری مغایرت انبارگردانی، برعملیات ونظارت اجرا وضمانت، کسرازحقوق

 مربوطه

 -(525فرزانه زارعی )داخلی  -(533شيوا شفيعی اشلقی)داخلی -( 524کارکنان:رقيه پيروی خامنه)داخلی

 (522محمدجواداحمدی)داخلی

 خروج پروانه و اموال قطعی اسناد ،تهیه ثابت دارایی های شناسنامه ثبت اموال، وجابجایی اموال: نظارت. 
 (521کارکنان: زهرا خوش ضمير)داخلی

 .انبار: صدور حواله انبار و درخواست خرید 
 (550داخلی)کارکنان: نادرمرتضوی

 

 انبار رسید و هزینه سند تنظیم قبوض، ،پرداخت درخواستی کاالهای کارپردازی: خرید 

 (513کارکنان: ابوالفضل متولی )داخلی 

 امور خدمات - 3
 مسئول: مجيد حاتمی

 66943189( نمابر: 559مکان: ساختمان معاونت اداري و مالی، طبقه همکف )داخلی 

 فعاليت ها:

 واگذاری و امور قراردادها، عمرانی و ساختمانی، انتشارات، تأسيسات، نقليه، خدمات

 (512کارکنان: حسن خرمی)داخلی 

 

 انتظامات: - 4
 (572مسئول: مجيد عبدالمالکی )داخلی 

 فعاليت ها:

 اداري غير و اداري درساعات اشياء اموال، مجاز غير خروج و ناشناس افراد ورود از ريجلوگي

 مربوط تجهيزات و وسایل و محوطه و ساختمان ها حراست و حفظ
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 معاونت بین الملل دانشکده
 

یعومنتر ینرارششلردانشه پرستا و مرمریویوانر عتاارضشنرخکروی گکانر نردانشجکاوارکو ردوانرج ا ر

ارک مدرمرل پممردم اار حصیشنرست و رمرد خشوارد راانردانشه پ،ر نراخ صو راهمرفعوریترهومراانریعومنترد ر

رخصکصردانشجکاواریقطعرکو ردوانر ارازالیرینردا د:رر

گتر ن،رهتراورنراپر ینردانشجکاوارنشکننرزششنرمریسشطر نرپ وارانوشیسنر،ر ت تانرطرقر مالرچد انراولر

ی قوضیوار ارد رقوربرطتحر رودلردانشجک،ر نرکشک هومرا مسوانرازهایرینرکد رمرکشینرههادنرهومراکر تیر

ر.رگتدد اقویتردانشجکرد راانرطتحراپرطتفرا حودانرا مسور ویینرین

 ستمژپرا ااشکسرسالس:ر تنوینرامر حترزدکاارKA107کنراکرنفتراپردانشجکاوار وال تراپر تیردمرر

رماح رد انرد ردانشووپرلرشتاورکشک راا.ونیورحضک رسی ارینرکد .ر12یوپرمرگت ان ارر5 نری تر

  ولرد رغستمژپرا ااشکسرید س:ر تنوینرامرکنرطنرلار رودلردانشجکر ورکشک هومراا وریو،راا.ونیورمرست

رقوربراکر تیرد انرصک ترینرگیتد.

ی  انرپیس وننراکئیسرستاتامر ع ادمراپردانشجکاوارستا و مرمریویوانرخکاه ر کدرکنرد رلاریعشکالررضشدوّ

هف نرامرسی ارینرکدد رمر وررتکترد رد رر3دانشجکاوارازهاینرفتصتررتکترد راکرگتدهشوانر ینرارشششنر

 ر نرام،ر ورج ا  تانریطوربردنیورد رلاریکضکعرلردورینررکن .ردم پردم پرهومرلیکپرنرکک وپری تر ینر

ردانشجکرخکاه ر کد.رخکدرهور نرپ ونعومرانوشیسنراورلرشوننرا ائنرینرگتددرمرههادنرهور ترزع پ

اوریوننرانرنفتردانشجکمریش وپرد رپییدنرسژمهشراپریقوطعرکو ردوان،رکو ردوانرا ر رمردک تارکنریکفقر نر

ر ریقورن رچوپ ر ن ردانشه پ رطتف راپ ران  رر پ رخکد ر حصیشن ر ر ن  Sigma Global Nursingد 

Excellenceرهومرل نرستا و مررتکترنشواد .رکن ر ورد رنشسترجعوننرا و پیعتفنرینر

ان خوبردانشجکاوار تامرچدینر تنوینرهوانر تریردومررواس ونرهومرزششنرمرزششن،ریعو  عومرا  روطن،رمر

صک ترینرگیتدررتاررتکترد رکالاعومرپ وارمردم پرهومرلیکپررپ وارانوشیسنرماژپرر سشطر نرپ وارانوشیسن

 ستا و اارمریویوهوراپر  مررتمعر نر حصیلررد ردانشه پر کصینرینرگتدد.

رد ر رهومری دوظت ردانشجکاواردانشه پ ر تقتا مرا  روطوترلکودییکر و رزالقشد ر ن ردانشجکاوار ک دشد رم اپ

کدرد رکشی نرفعوری عومردانشجکانر ینرارششلرمردف تراکاتاردانشه پ،رثرترنویرکشک هومرداوتردزکترینرر

رنشکدپرمراپریهااومر حصیلرد ردانشووپرمردانشه پر  رنراملرکشک رد ر ع ر ینرارششلرنیهر عتپرید ررکن .

ترودانشجکاوارزهاهر وریتاجعنر نرریدکریعومنتر ینرارششلرد رمبراواترفو انردانشه پرینر کاند راطالز

رکویشنرد رخصکصر تنوینرهومرجو مرد رحکپپر ینرارششلردانشه پرکسبرنشواد :

http://fnm.tums.ac.ir/IAO/introduction.aspx?lang=Faر
رNursing_intl@sina.tums.ac.irااشیلریعومنتر ینرارششل:ر

  شوسردف تریعومنتر ینرارششلر:رشو پرهومر

رارششلر ینریعومنتردف تریسئکلرهورمرپادپ،رخونمررر021ر–ر61054120ر

ررارششلر ینرایک رکو ردوسررجوزن،رخونمررر021ر–61054119
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 های مورد نیاز دانشجویانمعرفی 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 آموزر سما

 http://vsca.tums.ac.ir/123657/sec_9/p_1.aspx?lang=Fa ییمرکز مشاوره و راهنما

 http://vsca.tums.ac.ir/123359/sec_8/p_8.aspx?lang=Fa دانشیوییدرمان  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 دانشیوییهای وام

 www.Portalbime.com ثبت نام بیمه حوادث

شیویان  سنه دان سه قرض الح س مؤ

 ایران

http://www.isfa.irر

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

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

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

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

ر

ر  

http://education.tums.ac.ir/content/?contentID=321
http://edu-e.tums.ac.ir/
http://vsca.tums.ac.ir/123657/sec_9/p_1.aspx?lang=Fa
http://food.tums.ac.ir/
http://www.srd.ir/
http://www.portalbime.com/
http://diglib.tums.ac.ir/
http://www.fnm-ssrc.blogfa.com/
http://www.etdc.tums.ac.ir/
http://dln.tums.ac.ir/
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در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما داردموفقیت »دیل کارنگی میگوید:  ». 

تان را تضمین کرداراده قابل تقدیر شما موفقیت . 

های روز افزونبا آرزوی موفقیت  

 


