
 

  

 
دکتر محمدحسین پورغریب عضو هیأت علمی دانشگاه، به عضویت کمیته پزشکی  

 فیبا آسیا درآمد

 

دختر دانشگاه در مسابقات   کسب مقام سوم تیمی فوتبال رومیزی دانشجویان 

 وزارت بهداشت ۰۱منطقه 
 

 

ه نشست مشترک معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه دانشکد

 توانبخشی با دانشجویان برگزار شد

 

مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی 

 دانشجویان برگزار می شود

 

کسب /وزارت بهداشت برگزار شد ۰۱مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان منطقه  

 عنوان نائب قهرمانی توسط دانشجویان پسر دانشگاه

 

ر رئیس دانشگاه نخستین نشست هیات داوران مرکزی ششمین جشنواره با حضو

 سینا برگزار شد دانشجویی ابن

 

درخشش تیم های دارت دختران دانشگاه با کسب دو عنوان قهرمانی و نایب 

 شتوزارت بهدا ۰۱قهرمانی در مسابقات منطقه 

 

 

 

 

 

  ماهناهم خبری  سومین 
 تهرانعلوم زپشکی   دااگشنه حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی

نشست معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با اعضای انجمن اسالمی دانشجویان 

 برگزار شد
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حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاهخبری نامه ماه   

 ۰931دی  ماه /منی ماهنامه خربیسو                                                                                                            مفدا تهران                   
 

 انشگاهانتصاب دکتر حامد شفارودی به سمت مدیر تربیت بدنی د

 

نشست معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با فعاالن نشریات دانشجویی  

 برگزار می شود

 

 دانشجوی دانشگاه، دبیر انجمن علمی دانشجویی کشوری هوشبری شد

 

مراسم تجلیل و اهدای جوایز کارکنان و اعضای هیأت علمی ورزشکار و مقام آور 

 دانشگاه برگزار شد

 

 انشجویی فرهنگی دانشگاه در پی شهادت سردار سلیمانیپیام تسلیت معاون د

 

 

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان دومین جشنواره فرهنگی، هنری و 

 دانشجوادبی 
 یان زاشد

اعالم محل استقرار مدیریت تربیت /اطالعیه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 بدنی با هدف سهولت در امر خدمت رسانی

 

صمیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با دبیران شورای صنفی ار دید

 دانشجویان

 

  

 

 

 

 

فرهنگی معاونت دانشجویی خبری ماهنامه سومین  
 مفدا تهران

عاوم پزشکی هتران شجویی فرهنگی دانشگاهمعاونت دان : صاحب امتیاز  
دکرت محمد حسنی پورغریب:مدیر مسئول   

اکمران محمدیان  :سردبری  
  این ــهیال کوهستـس: صفحه آرایی گرافیک  و 

ی و سایر مهکارانسنی شیخ محمدح    :عکس  
حسنی شیخ محمدی  ،امحدرضا برزوییطانپور، یلع محمدی فیض آباد، فرزاد سل فریهد فرید، وجه اله دوسیت،   نیلوفر کالنرتی، :خربنگاران  

وزارت بهداشت ۰۱قهرمانی تیم دارت دانشجویان پسر دانشگاه در مسابقات منطقه   
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نشجویی فرهنگی دانشگاهحوزه معاونت داخبری ماهنامه    

 ۰931دی ماه  /منی ماهنامه خربیسو                                                                                                            مفدا تهران                   

 
  

 فهرست مطالب

 5ص  تیم های برتر مسابقات داژبال دانشجویان پسر در جشنواره ورزشی دانشگاه معرفی شدند 

 5ص  پیروزی پرگل تیم های بهداشت، منتخب پزشکی و اتحاد پزشکی در هفته دوم مسابقات لیگ فوتسال دانشجویان 

 5ص  اعالم نتایج رقابت های هفته پنجم لیگ فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 

  6ص  وزارت بهداشت ۰۱کسب مقام سوم تیمی فوتبال رومیزی دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات منطقه 

  7ص  89بندی مجموعه استخر و سونای شهید توکلی در زمستان اعالم برنامه زمان 

 7ص  ی بخش هنرهای تجسمی دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان انجام شدداور 

 9ص  داوری آثار خوشنویسی از بخش هنرهای تجسمی دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان به اتمام رسید 

 9ص  همزمان با جشن شب یلدا، مراسم افتتاح خانه فرهنگ مجتمع کوی علوم پزشکی تهران برگزار شد 

  8ص  کسب عنوان نائب قهرمانی توسط دانشجویان پسر دانشگاه/وزارت بهداشت برگزار شد ۰۱مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان منطقه 

 8ص  رقابت های بخش مشاعره دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان برگزار شد 

 8ص  رقابت نمایشنامه خوانی دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان برگزار شد 

  ۰۱ص  شدجلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل 

 ۰۱ص  سینا برگزار شد با حضور رئیس دانشگاه نخستین نشست هیات داوران مرکزی ششمین جشنواره دانشجویی ابن 

 ۰۰ص  کارگاه آشنایی کارشناسان آموزش و مراقبان امتحانات دانشکده ها با آیین نامه شورای انضباطی برگزار شد 

 ۰1ص  داوری بخش عکاسی دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان انجام شد 

  ۰1ص  وزارت بهداشت ۰۱درخشش تیم های دارت دختران دانشگاه با کسب دو عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی در مسابقات منطقه 

 ۰1ص  نشست معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با اعضای انجمن اسالمی دانشجویان برگزار شد 

  ۰1ص  وزارت بهداشت ۰۱قهرمانی تیم دارت دانشجویان پسر دانشگاه در مسابقات منطقه 

 ۰1ص  انتصاب دکتر حامد شفارودی به سمت مدیر تربیت بدنی دانشگاه 

 ۰4ص  هنگی، هنری و ادبی به رقابت پرداختنددانشجویان دانشگاه در بخش فیلم دومین جشنواره فر 

 ۰5ص  ی و ادبی دانشجویان برگزار شدرقابت های موسیقی دومین جشنواره فرهنگی، هنر 

 ۰5ص  فرهنگی دانشگاه با فعاالن نشریات دانشجویی برگزار می شود نشست معاون دانشجویی 

 ۰5ص  دانشجوی دانشگاه، دبیر انجمن علمی دانشجویی کشوری هوشبری شد 

 ۰6ص  نشست مشترک معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه دانشکده توانبخشی با دانشجویان برگزار شد 

 ۰8ص  مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان برگزار می شود 

  ۰8ص  وزارت بهداشت برگزار می شود ۰۱کارگاه صفحه آرایی خانه نشریات دانشجویی منطقه 

  1۱ص  به مناسبت روز پرستارپیام تبریک معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه 

 1۱ص  برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص شاخص های داوری محور ادبی و هنری جشنواره دانشجویی ابن سینا 

 1۰ص  مراسم تجلیل و اهدای جوایز کارکنان و اعضای هیأت علمی ورزشکار و مقام آور دانشگاه برگزار شد 

 11ص  نشست معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با اعضای شورای نمایندگان دانشکده پزشکی برگزار شد 

 11ص  برگزاری دوره آموزشی نقاشی خط در خانه فرهنگ مجتمع کوی علوم پزشکی تهران 

 11ص  گاه خوشنویسی فارسی و انگلیسی ویژه دانشجویان خوابگاهی برگزار می شودکار 

  14ص  پیش از ازدواج ویژه دانشجویان خوابگاهی برگزار می شودکارگاه مهارت های 

  14ص  خوابگاهی برگزار می شودکارگاه کنش گری در فضای مجازی ویژه دانشجویان 

 15ص  پیام تسلیت معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه در پی شهادت سردار سلیمانی 

 15ص  مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان برگزار شد 

 16ص  اعالم محل استقرار مدیریت تربیت بدنی با هدف سهولت در امر خدمت رسانی/اطالعیه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه 

 16ص  پایان رقابت های دور مقدماتی/برگزاری هفته سوم مسابقات لیگ فوتسال دانشجویان 

https://vsca.tums.ac.ir/روابط-عمومی/اخبار/%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%da%98%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af
https://vsca.tums.ac.ir/روابط-عمومی/اخبار/%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%da%af%d9%84-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%84%db%8c%da%af-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86
https://vsca.tums.ac.ir/روابط-عمومی/اخبار/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%84%db%8c%da%af-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87
https://vsca.tums.ac.ir/روابط-عمومی/اخبار/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%aa%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%b1%db%b0-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa
https://vsca.tums.ac.ir/روابط-عمومی/اخبار/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-98
https://vsca.tums.ac.ir/روابط-عمومی/اخبار/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af
https://vsca.tums.ac.ir/روابط-عمومی/اخبار/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af
https://vsca.tums.ac.ir/روابط-عمومی/اخبار/%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b4%d8%a8-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%da%a9%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af
https://vsca.tums.ac.ir/روابط-عمومی/اخبار/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-10-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87
https://vsca.tums.ac.ir/روابط-عمومی/اخبار/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af
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حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاهخبری نامه ماه   

 ۰931دی  ماه /منی ماهنامه خربیسو                                                                                                            مفدا تهران                   
 

 17ص  اعالم نتایج رقابت های هفته هفتم لیگ فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 

 17ص  یت بدنی برگزار شدمراسم معارفه دکتر حامد شفارودی مدیر جدید ترب 

 19ص  اعالم برنامه زمان بندی مرحله یک چهارم نهایی و نیمه نهایی لیگ فوتسال دانشجویان در جام دکتر بهادری 

 18ص  نشست صمیمی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با فعاالن نشریات دانشجویی برگزار شد 

 1۱ص  نشست مشترک معاونان بین الملل و دانشجویی فرهنگی دانشگاه با دبیران شورای صنفی و شورای نمایندگان برگزار شد 

 1۱ص  دکتر محمدحسین پورغریب عضو هیأت علمی دانشگاه، به عضویت کمیته پزشکی فیبا آسیا درآمد 

  نشست مشترک معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی درخصوص پروژه های عمرانی معاونت برگزار 

 1۰ص  شد         

 1۰ص  پیروزی پرگل تیم های بیمارستان های یاس و ضیائیان در هفته هشتم لیگ فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی 

 11ص  دیدار صمیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با دبیران شورای صنفی دانشجویان 

 11ص  آذر ۰6ت بدنی از مراحل آماده سازی سالن ورزشی خوابگاه بازدید مدیر تربی 

 11ص  رقابت های مرحله یک چهارم نهایی لیگ فوتسال دانشجویان برگزار شد 

 14ص  برگزاری کارگاه اسکی کوهستان برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 منتخب دندانپزشکی و منتخب پزشکی فینالیست شدند/نتایج رقابت های مرحله نیمه نهایی لیگ فوتسال دانشجویان جام دکتر بهادری اعالم شد  
 14ص          

 15ص  انتخابات میان دوره ای دوازدهمین دوره شورای صنفی مجتمع کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد 

 15ص  بیانیه هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص حادثه غم انگیز و تاسف بار سقوط هواپیما 

 16ص  برگزاری نهمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه 

 17ص  ره دانشجویی ابن سینابرگزاری مسابقه ارسال سناریو برای تهیه فیلم کوتاه ششمین جشنوا 

 17ص  انتخابات اعضای انجمن های ورزشی خوابگاه ها و تیم های ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود 

 19ص  ان در یکی از مناطق محروم تهرانفراخوان اردوی جهادی ویزیت رایگ 

  19ص  (ره)نمایش فیلم شبی که ماه کامل شد در خانه فرهنگ امام خمینی 

 19ص  فراخوان جذب مدرس برای کالس های آموزشی فرهنگی، هنری و ادبی 

 18ص  به قله الوند در کاروان نشاط و سالمت دانشگاه صعود تخصصی انجمن کوهنوردی 

 18ص  فراخوان تور دوچرخه سواری یک روزه ویژه دانشجویان دختر دانشگاه 

 18ص  تمدید ثبت نام کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج و کنشگری در فضای مجازی 

 4۱ص  آغاز ثبت نام دانشجویان جدید نیمسال دوم تحصیلی و متقاضی خوابگاه های دانشجویی در سامانه اسکان 

 4۱ص  اعالم نتایج رقابت های هفته نهم لیگ فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 

 4۰ص  دیدارهای مرحله نهایی و مراسم اختتامیه لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه برگزار می شود 

 4۰ص  برگزاری هفته ششم و انجام نشده لیگ فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 

 41ص  قدردانی رئیس دانشکده از دکتر جواد توکلی/انتصاب دکتر روح اله میری به سمت معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی 
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  0931/دی 10 /یکشنبه

تیم های برتر مسابقات داژبال دانشجویان پسر در 

 شنواره ورزشی دانشگاه معرفی شدندج

ل جشنواره مدیریت تربیت بدنی، نتایج مسابقات داژبا

ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران را 

 .که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، اعالم کرد

مسابقات داژبال : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به 

آذر  81مناسبت روز دانشجو و در بخش پسران، روز پنجشنبه 

 .در سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی شهید فتحی برگزار شد 31

اداره ورزش های همگانی مدیریت تربیت بدنی نتایج رقابت های 

 :برگزار شده را به شرح زیر اعالم کرد

 تیم دانشکده پیراپزشکی: مقام اول

حمید جعفری، مهدی ترکمانه، محمد مهدی حکیم، محمدجواد 

 شیخی پور و علی ارجمندی

 تیم دانشکده پزشکی: مقام دوم

 امیررضا محمودزاده ثاقب، آریان عبدالهی، عرفان جنت علی پور،

 سینا خیاطیان و علی دهقانی

 :تیم دانشکده پرستاری و مامایی: مقام سوم

حمیدرضا رمضانی، محمدامیر عزیزی، علی فتحی آذر، امیر 

 اسحاقی و سهیل خورشیدی

 
  0931/دی 10 /یکشنبه

رگل تیم های بهداشت، منتخب پزشکی و اتحاد پیروزی پ

 پزشکی در هفته دوم مسابقات لیگ فوتسال دانشجویان

دیدار در هفته دوم لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه  8با برگزاری 

با عنوان جام دکتر بهادری، مدیریت تربیت بدنی نتایج رقابت ها را 

 .اعالم کرد

مسابقات لیگ : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

، با 31فوتسال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

-بینتیم از پردیس  8تیم از دانشکده ها و  01)تیم  01شرکت 

دیدار ادامه  1در حال برگزاری است که در هفته دوم با ( الملل

 .یافت

در سالن چند منظوره  31آذر  88این رقابت ها روز جمعه 

فتحی، واقع در مجتمع کوی دانشگاه، مجموعه ورزشی شهید 

 .برگزار و تیم های شرکت کننده با حریفان خود به رقابت پرداختند

اداره مسابقات و تیم های ورزشی مدیریت تربیت بدنی، نتایج 

 :هفته دوم لیگ فوتسال دانشجویان را به شرح زیر اعالم کرد

 (8)قدس پزشکی  _( 8)پردیس خارجی 

 (0)پرستاری  _ (9)منتخب دندانپزشکی 

 (7)بهداشت  _( 0)تغذیه 

 (0)داروسازی نوین  _( 7)منتخب پزشکی 

 (8)پیراپزشکی  _( 9)پردیس ایرانی 

 (1)اتحاد پزشکی  _( 1( )باکری)شهید چمران 

 (8)رزیدنت ها  _( 8)منتخب داروسازی 

 (1)توانبخشی  _( 9)فناوری های نوین 

یان، جمعه هر هفته توضیح اینکه، مسابقات لیگ فوتسال دانشجو

در مجموعه ورزشی شهید فتحی آغاز و بازیکنان،  01از ساعت 

مربیان و سرپرستان تیم ها می بایست با آمادگی کامل و حداقل 

 .دقیقه قبل از شروع مسابقه، در سالن حضور داشته باشند 81

 

 0931/دی 10 /یکشنبه

اعالم نتایج رقابت های هفته پنجم لیگ فوتسال کارکنان 

 و اعضای هیأت علمی دانشگاه
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دیدار برگزار شده در هفته  7مدیریت تربیت بدنی ، نتایج 

پنجم مسابقات لیگ فوتسال کارکنان و اعضای هیأت 

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جام دکتر بهادری 

 .را اعالم کرد

مسابقات لیگ : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

، ویژه کارکنان 31ی در پاییز و زمستان فوتسال جام دکتر بهادر

 01و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با شرکت 

در محل  31آبان  81تیم از واحدهای مختلف، از روز پنجشنبه 

سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی شهید چمران آغاز و در هفته 

 ،(ب)و ( الف( )ره)پنجم مسابقات، تیم های مجتمع امام خمینی 

بیمارستان رازی، مدیریت حراست، بیمارستان فارابی، شبکه 

بهداشت و درمان اسالمشهر، دانشکده دندانپزشکی و بیمارستان 

 .امیراعلم در مقابل حریفان خود به پیروزی دست یافتند

اداره مسابقات و تیم های ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه 

لیگ فوتسال  نتایج رقابت های برگزار شده در هفته پنجم

 :کارکنان و اعضای هیأت علمی را به شرح زیر اعالم کرد

 (8)بیمارستان رازی  –(0)بیمارستان یاس 

 (8)مدیریت حراست  –(0)بیمارستان شریعتی 

 (1)بیمارستان فارابی –(8)بیمارستان بهارلو 

 (1)شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر  –(0)سازمان مرکزی 

 (1)مرکز طبی کودکان –(1( )ب( )ره)مجتمع امام خمینی 

 انصراف( )الف( )ره)مجتمع امام خمینی  –بیمارستان روزبه 

 (بیمارستان روزبه

 (8)دانشکده دندانپزشکی  –( 0)بیمارستان سینا 

 (0)بیمارستان ضیائیان –( 9)بیمارستان امیر اعلم 

 01توضیح اینکه، مسابقات طبق برنامه هر پنجشنبه از ساعت 

مامی بازیکنان، مربیان و سرپرستان هر تیم با آغاز و حضور ت

آمادگی کامل و رأس ساعت مقرر در محل برگزاری مسابقات 

 .ضروری است

 
  0931/دی 10 /یکشنبه

کسب مقام سوم تیمی فوتبال رومیزی دانشجویان دختر 

 وزارت بهداشت ۰۱دانشگاه در مسابقات منطقه 

علوم تیم فوتبال رومیزی دانشجویان دختر دانشگاه 

پزشکی تهران در مسابقات دانشگاه های علوم پزشکی 

وزارت بهداشت، درمان و آوزش پزشکی، موفق  ۰۱منطقه 

 .به کسب مقام سوم شد

مسابقات فوتبال : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

وزارت بهداشت، درمان و  01رومیزی دانشجویان دختر منطقه 

دانشگاه های علوم آموزش پزشکی با حضور هشت تیم شامل 

پزشکی تهران، ایران، بهزیستی الف و ب، شاهد، بقیه اهلل و شهید 

بهشتی الف و ب، به صورت دوره ایی در مرحله اول و بعد از آن 

برگزار و تیم  37دی  0به صورت تک حذفی، روز یکشنبه 

دانشگاه علوم پزشکی تهران توانست مقام سوم را از آن خود کند 

لوم پزشکی ایران و بهشتی الف نیز به ترتیب و دانشگاه های ع

 .مقام های اول و دوم این رقابت ها را بدست آوردند

تیم فوتبال رومیزی دانشجویان دختر دانشگاه در دور اول 

توانست با شکست دو تیم بهشتی ب و بهزیستی و یک باخت در 

مقابل تیم شاهد، به مرحله بعد صعود و سپس در مرحله تک 

ول شکست در مقابل تیم علوم پزشکی ایران، از راه حذفی با قب

یابی به فینال مسابقات باز ماند که در دیدار رده بندی برای 

دومین بار مقابل تیم دانشگاه علوم پزشکی شاهد به رقابت 

پرداخت که اینبار با شکست این تیم، به عنوان سومی رقابت ا 

 .دست پیدا کرد

ه علوم پزشکی تهران در این اعضای تیم فوتبال رومیزی دانشگا

مسابقات را مینا شیرمحمدی دانشجوی دکترای تخصصی 

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، یگانه سعیدی راد 

دانشجوی پرستاری و الناز آقاجانی مربیگری و هنگامه علیپور 

 .سرپرستی تیم را برعهده داشتند
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  0931/دی 18 /دوشنبه

وعه استخر و سونای شهید اعالم برنامه زمان بندی مجم

 88توکلی در زمستان 

بندی مجموعه استخر و  بدنی برنامه زمان مدیریت تربیت

سونای شهید توکلی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در 

 .اعالم کرد 88زمستان 

در این برنامه : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

تعیین و  صبح 1:91بندی ساعت آغاز به کار مجموعه از  زمان

سانس های اختصاصی برای اعضای هیأت علمی و ایثارگران، 

واحدهای متقاضی و مدیران اجرایی دانشگاه در طول هفته و 

سانس های آموزشی برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت 

های  علمی و همچنین چندین سانس اختصاصی برای تمرین تیم

 .تمنتخب دانشجویان و کارکنان ارائه شده اس

در این برنامه، سانس های متعدد تفریحی در طول ایام هفته 

برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه و برگزاری کالس های 

آموزشی شنای فرزندان کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه 

 .شده است نیز در هر دو بخش بانوان و آقایان در نظر گرفته 

اعات فعالیت استخر با سالن بدنسازی ویژه بانوان نیز در طول س

حضور مربی مجرب، آماده ارائه خدمات به اعضای هیأت علمی، 

 .کارکنان، دانشجویان، بازنشستگان و خانواده های آنان است

توانند برای استفاده از این امکانات ورزشی به  عالقمندان می

آدرس خیابان نصرت شرقی، نرسیده به میدان توحید، دانشکده 

ی، مجموعه استخر و سونای دانشگاه علوم پرستاری و مامای

  پزشکی تهران مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره

 .تماس برقرار کنند 11181791تلفن 

 
  0931/دی 18 /دوشنبه

داوری بخش هنرهای تجسمی دومین جشنواره فرهنگی، 

 هنری و ادبی دانشجویان انجام شد

ارگری بخش داوری حیطه های نقاشی، طراحی و نگ

هنرهای تجسمی دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی 

 .دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، به اتمام رسید

پس از اتمام مهلت : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره دانشجویی فرهنگی، 

یکشنبه اول دی  هنری و ادبی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز

داوری بخش هنرهای تجسمی در زمینه های نقاشی،  31

طراحی، نگارگری و کاریکاتور توسط محمد بلیغ کارشناس 

 .هنری در رشته نقاشی، انجام شد

در این بخش تعداد قریب به یکصد اثر هنری دانشجویان مورد 

داوری قرار گرفت که نفرات برتر در روز اختتامیه جشنواره 

 .جوایز خود را دریافت خواهند کرد معرفی و

توضیح اینکه، داوری آثار و رقابت های دانشجویان در بخش های 

مختلف جشنواره از روز ابتدای دی ماه آغاز و مراسم اختتامیه و 

 .برگزار خواهد شد 31دی  00اهدای جوایز روز چهارشنبه 

 
  0931/دی 18 /دوشنبه
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تجسمی دومین داوری آثار خوشنویسی از بخش هنرهای 

 جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان به اتمام رسید

داوری حیطه خوشنویسی از بخش هنرهای تجسمی 

دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان 

 .دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجام شد

پس از اتمام مهلت : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

انه دومین جشنواره دانشجویی فرهنگی، ارسال آثار به دبیرخ

هنری و ادبی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز یکشنبه اول دی 

داوری آثار خوشنویسی از بخش هنرهای تجسمی توسط  31

بهزاد قبادی کارشناس فرهنگی و دارنده درجه ممتاز از کانون 

 .خوشنویسان، انجام شد

ورد داوری قرار اثر هنری دانشجویان م 81در این بخش تعداد 

گرفت که نفرات برتر در روز اختتامیه جشنواره معرفی و جوایز 

 .خود را دریافت خواهند کرد

توضیح اینکه، داوری آثار و رقابت های دانشجویان در بخش های 

مختلف جشنواره از ابتدای دی ماه آغاز و مراسم اختتامیه و 

 .شد برگزار خواهد 31دی  00اهدای جوایز روز چهارشنبه 

 
  0931/دی 18 /دوشنبه

همزمان با جشن شب یلدا، مراسم افتتاح خانه فرهنگ 

 مجتمع کوی علوم پزشکی تهران برگزار شد

باحضور دکتر محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی 

فرهنگی دانشگاه، مراسم افتتاح خانه فرهنگ مجتمع 

خوابگاه های علوم پزشکی تهران و جشن نکوداشت آیین 

 .، برگزار شدشب یلدا

در این مراسم که : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

در خانه  81:91تا  01:91از ساعت  31شامگاه یکشنبه اول دی 

فرهنگ کوی دانشگاه برگزار شد، دکتر پورغریب معاون 

دانشجویی فرهنگی دانشگاه، دکتر حلب چی معاون سابق، 

زمان با طوالنی ترین مدیران و کارکنان معاونت و دانشجویان، هم

شب سال و با افتتاح خانه فرهنگ کوی، ساعاتی بیاد ماندنی و 

 .شاد را در کنار یکدیگر سپری کردند

خانه فرهنگ مجتمع کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف 

تامین فضا و قرار دادن امکانات برای فعالیت های فرهنگی 

یاری از برنامه های دانشجویان احداث و دانشجویان می توانند بس

خود را از قبیل کارگاه ها و نشست های فرهنگی، هنری، 

، حلقه های مطالعاتی، شب شعر، پخش و نقد فیلم ...آموزشی و 

 .را در این مکان انجام دهند... و 

در خالل این مراسم، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه از 

ق زحمات و فعالیت های فرهنگی دکتر حلب چی معاون ساب

 .دانشجویی فرهنگی، با اهدای لوح، تقدیر کرد

توضیح اینکه، در این مراسم برنامه های شاد و متنوعی از جمله 

اجرا شد و در انتها ... استندآپ کمدی، مسابقه، موسیقی زنده و 

 .کیک افتتاحیه خانه فرهنگ بریده و بین حاضران پخش شد

 
  0931/دی 19 /شنبهسه 

وزارت  ۰۱دانشجویان منطقه  مسابقات آمادگی جسمانی

کسب عنوان نائب قهرمانی توسط /بهداشت برگزار شد

 دانشجویان پسر دانشگاه

مسابقات آمادگی جسمانی دانشگاه های علوم پزشکی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در  ۰۱منطقه 

بخش دختران و پسران، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی 

 .ن اعالم شدتهران برگزار و نتایج آ
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مسابقات آمادگی : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

جسمانی منطقه ای دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با 

شرکت چهار دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران و 

بقیه اهلل در بخش دختران و پنج دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

بقیه اهلل در بخش پسران، روز  شهید بهشتی، ایران، بهزیستی و

در سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی شهید  31دی  8دوشنبه 

 .چمران برگزار شد

در این مسابقات که بصورت تیمی برگزار شد، در بخش دختران 

تیم های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و بقیه 

د و در اهلل به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدن

بخش پسران نیز تیم الف دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به 

کسب مقام نائب قهرمانی و تیم های دانشگاه های علوم پزشکی 

شهید بهشتی و بقیه اهلل به ترتیب موفق به کسب مقام های اول 

 .و سوم شدند

توضیح اینکه، مسابقات ورزشی در رشته های مختلف هر سال و 

حضور وزارت بهداشت، برنامه ریزی شده و با  01در سطح منطقه 

 .ورزشکاران دانشگاه های علوم پزشکی این منطقه برگزار می شود

 
  0931/دی 19 /شنبهسه

رقابت های بخش مشاعره دومین جشنواره فرهنگی، 

 هنری و ادبی دانشجویان برگزار شد

رقابت های مشاعره دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان 

پزشکی تهران در بخش های مشاعره دانشگاه علوم 

سرعتی، مشاعره عادی و مشاعره واژه های سالمت برگزار 

 .شد

همزمان با برگزاری : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان در بخش 

از  31های مختلف، رقابت های مشاعره روز یکشنبه اول دی 

دانشجوی دانشگاه، در آمفی  1با شرکت  01:91تا  01ساعت 

 .تئاتر دانشکده بهداشت برگزار شد

دکتر مهدی داداشی استاد ادبیات دانشگاه به عنوان داور این 

بخش از جشنواره و همچنین سجاد رفیعی به عنوان کارشناس 

مجری و دبیر کمیته ادبی دومین جشنواره، هدایت مسابقه را بر 

 .عهده داشت

، مراسم اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی، هنری توضیح اینکه

و ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران روز چهارشنبه 

در تاالر ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار و  31دی  00

برگزیدگان بخش های مختلف جوایز خود را از دست مسئوالن 

 .دانشگاه دریافت خواهند کرد

 
  0931/دی 19 /شنبهسه

نمایشنامه خوانی دومین جشنواره فرهنگی، هنری  رقابت

 و ادبی دانشجویان برگزار شد

رقابت های نمایشنامه خوانی دومین جشنواره فرهنگی 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با شرکت سه 

 .گروه دانشجویی برگزار شد

همزمان با برگزاری : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان در بخش  دومین جشنواره

های مختلف، رقابت های نمایشنامه خوانی روز دوشنبه دوم دی 

با شرکت سه گروه هنری دانشجویی، در  01تا  01از ساعت  31

 .سالن سمعی بصری دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

داوری این بخش از جشنواره را رضا داستان پور کارشناس ارشد 

 .رگردانی از دانشکده هنر دانشگاه تهران بر عهده داشتکا

توضیح اینکه، مراسم اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی، هنری 

و ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران روز چهارشنبه 

در تاالر ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار و  31دی  00

مسئوالن برگزیدگان بخش های مختلف جوایز خود را از دست 

 .دانشگاه دریافت خواهند کرد
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  0931/دی 19 /شنبهسه

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران تشکیل شد

در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی 

 .تهران، نشریه الکترونیک مهدیس مجوز انتشار گرفت

ته ناظر بر جلسه کمی: روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

از  31دی  8نشریات دانشگاه علوم پزشکی تهران روز دوشنبه 

باحضور دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی  01ساعت 

دانشگاه و رئیس کمیته ناظر بر نشریات، دکتر خوشنوا دبیر 

کمیته، دکتر توکلی بزاز و دکتر گتمیری اعضای هیأت علمی، 

دفتر نهاد مقام معظم حجت االسالم سالمی به نمایندگی از 

رهبری و اعضای دانشجویی کمیته در سالن شورای معاونت 

ر این جلسه به نشریه د .دانشجویی فرهنگی تشکیل شد

الکترونیک مهدیس مجوز نشر اعطا و تغییر وضعیت نشریات افق، 

 .الفبای عشق، ایما و تماشاچی صورت گرفت

یمنی و همچنین نشریات آوای سالمت، ساعت شنی، سالمت و ا

دستورالعمل  81سیاه سفید، به دلیل عدم فعالیت طبق ماده 

 .اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی لغو اعتبار شدند

در ادامه جلسه، اعضای کمیته درباره نحوه حمایت از نشریات 

چاپی و الکترونیک به بحث و گفتگو نشستند و مقرر شد جلسه 

دانشگاه، مدیر امور هنری ای با حضور معاون دانشجویی فرهنگی 

و فوق برنامه و مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی 

 .برگزار شود

 
  0931/دی 19 /شنبهسه

با حضور رئیس دانشگاه نخستین نشست هیات داوران 

 سینا برگزار شد مرکزی ششمین جشنواره دانشجویی ابن

در نخستین جلسه هیات داوران مرکزی جشنواره ابن 

، پیشنهادهای مربوط به ارزیابی پنج 88در سال سینا 

نامه ارائه و  دوره قبلی جشنواره بمنظور بازنگری در آیین

 .مورد بررسی قرار گرفت

این نشست بعدازظهر : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

باحضور دکتر عباسعلی کریمی رئیس  31روز یکشنبه اول دی 

مدحسین پورغریب معاون دانشگاه و رئیس جشنواره، دکتر مح

دانشجویی فرهنگی دانشگاه و دبیر کل جشنواره، دکتر محمد 

جلیلی دبیر علمی، دکتر فاطمه خوشنوا مدیر امور هنری و فوق 

برنامه و دبیر اجرایی، اعضای حقیقی و حقوقی کمیته داوران و 

اعضای کمیته های اجرایی جشنواره، در سالن شورای حوزه 

شده،  ل و پس از طرح پیشنهادهای مطرحریاست دانشگاه تشکی

 .ها و نظرات خود پرداختند هریک از هیات داوران به بیان دیدگاه

در ابتدای این جلسه دکتر عباسعلی کریمی رییس دانشگاه با 

تکرار هرساله یک نفر : تأکید برافزایش کیفیت جشنواره گفت

ت عنوان برگزیده و انتخاب یک دانشجو در چند محور، کیفی به

اگر در یک محور، داوطلبی . جشنواره را تحت تاثیر قرار می دهد

 .ای انتخاب شود امتیاز الزم را کسب نکرد نباید در آن محور برگزیده

  بازنگری آیین نامه جشنواره

در ادامه این نشست، دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی 

 پیشنهادهای: دانشگاه، در توضیح موارد بازنگری شده گفت

دوره قبلی جشنواره و  1شده حاصل تجربه برگزاری  ارائه

های مکرر اتاق فکر دانشجویان است که پس از بحث و  نشست

 .نامه اعمال شود بررسی هیات داوران مقرر شد این اصالحات در آیین

وی با اشاره به پیشنهادهایی که مورد موافقت هیات داوران قرار 

ه میزبان دانشجویان عزیز امسال در پنجم اسفندما: گرفت گفت

سینا خواهیم بود و شروع  در ششمین جشنواره دانشجویی ابن

 .خواهد بود 31ثبت نام دانشجویان در جشنواره از پنجم دی 

دکتر پورغریب با اشاره به بازنگری در چیدمان محورها و متولیان 
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بر این اساس بعضی از : های تخصصی از سال گذشته گفت کمیته

توانند در محورهای آموزشی،  م شد و دانشجویان میمحورها ادغا

، (قرآن و عترت، هنری و ادبی)پژوهشی، فرهنگی شامل 

المنفعه، تعهد  های داوطلبانه و عام فعالیت)اجتماعی شامل 

، (و فعال حوزه اجتماعی( بدون ثبت نام و خوداظهاری)ای  حرفه

یژه و)ورزشی، دانشجوی نمونه و جامع و برگزیده بین الملل 

 .شرکت کنند( دانشجویان خارجی دانشگاه

نامه جدید، امکان انتخاب دانشجو در  براساس آیین: وی افزود

به عنوان مثال . یک محور و در یک مقطع تکراری برداشته شد

اگر درگذشته دانشجویی برگزیده محور ورزشی بود، می توانست 

حوزه  های یک سال اخیر خود در همان سال بعد با روزمه فعالیت

منظور تقدیر از دانشجویان دیگر، انتخاب  ورزشی شرکت کند؛ به

 .افراد در محورهای تکراری حذف شد

قبول برای اعالم  دکتر پورغریب با اشاره به تعیین کف امتیاز قابل

قبول  های تخصصی باید کف امتیاز قابل کمیته: برگزیدگان گفت

یک سال،  برای اعالم برگزیدگان را تعیین کنند و اگر در

پایه را احراز کند در این محور   داوطلبی نتوانست شرایط

 .ای نخواهیم داشت برگزیده

براساس بازنگری : معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه تصریح کرد

شده همچون سال قبل امکان برگزیده شدن در بیش از یک  انجام

توانند  البته دانشجویان می. محور در یک جشنواره برداشته شد

ر محورهای مختلف کاندیدا شوند ولی فقط در یک محور که د

 .شوند تر هستند برگزیده می شاخص

های انتخاب دانشجوی  دکتر پورغریب با اشاره به تغییر در مالک

مقرر شد تنها دانشجویانی امکان شرکت در : نمونه و جامع گفت

بخش جامع جشنواره را داشته باشند که در جشنواره دانشجویان 

 .ه کشوری، برگزیده شده باشندنمون

سپس دکتر خوشنوا ضمن ارائه گزارش فعالیت های صورت 

گرفته در کمیته اجرایی جشنواره، به بیان معیارهای پیشنهادی 

فعالیت های مرتبط با حوزه بین المللی سازی دانشگاه توسط 

فعالیت های : دانشجویان بین الملل و ایرانی پرداخت و گفت

سازی دانشگاه در ششمین جشنواره دانشجویی  حوزه بین المللی

ابن سینا در تمامی محورها دارای امتیاز است و دانشجویان 

خارجی می توانند باتوجه به دوزبانه شدن سایت جشنواره به 

در همه محورها با  http://avicennastu.tums.ac.irنشانی 

 .یرانی به رقابت بپردازنددانشجویان ا

در پایان جلسه، آیین نامه بازنگری شده جشنواره دانشجویی ابن 

سینا، مورد تایید اعضای هیأت داوران جشنواره قرار گرفت تا در 

 .جلسه شورای راهبردی دانشگاه به تصویب نهایی برسد

 
  0931/دی 11 /چهارشنبه

تحانات کارگاه آشنایی کارشناسان آموزش و مراقبان ام

 دانشکده ها با آیین نامه شورای انضباطی برگزار شد

شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

تهران، کارگاهی را برای آموزش و آشنایی مراقبان 

امتحانات در دانشکده ها با آیین نامه و شیوه نامه 

 .انضباطی جدید دانشجویان برگزار کرد

این کارگاه روز سه : رهنگیروابط عمومی معاونت دانشجویی ف

با تدریس مهندس  08تا  01از ساعت  31دی  9شنبه 

سیدصومعه دبیر شورای انضباطی دانشجویان و کارشناسان و 

مراقبان امتحانات دانشکده ها در سالن شورای دانشکده بهداشت 

شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه این کارگاه  .برگزار شد

ایی کارشناسان آموزش دانشکده آموزشی را تحت عنوان آشن

های دانشگاه با شیوه نامه جدید ابالغ شده از سوی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق برنامه های اطالع 

 .رسانی خود به مجموعه دست اندرکاران مرتبط با دانشجو، برگزار کرد

دبیر شورای انضباطی دانشجویان در این برنامه آموزشی موارد 

و مرتبط با امتحانات و آزمون های پایان ترم دانشجویان را مهم 

به کارشناسان و مراقبان آموزش و نحوه اعالم گزارش در موارد 

 .تخلف را شفاف سازی کرد

http://avicennastu.tums.ac.ir/
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  0931/دی 11 /چهارشنبه

داوری بخش عکاسی دومین جشنواره فرهنگی، هنری و 

 ادبی دانشجویان انجام شد

ان در بخش هنرهای داوری عکس های ارسالی دانشجوی

تجسمی دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی 

 .دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، به اتمام رسید

پس از اتمام مهلت : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره دانشجویی فرهنگی، 

دی  8دوشنبه  هنری و ادبی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز

داوری بخش هنرهای تجسمی در زمینه عکاسی آزاد توسط  31

 .عاتکه برجسته کارشناس امور هنری و گرافیک دانشگاه، انجام شد

اثر هنری دانشجویان مورد  811در این بخش تعداد قریب به 

داوری قرار گرفت که نفرات برتر در روز اختتامیه جشنواره 

 .ت خواهند کردمعرفی و جوایز خود را دریاف

همچنین، نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی دانشجویان در بخش 

های مختلف نقاشی، نگارگری، عکاسی، صنایع دستی، 

دی  00و  01روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ... خوشنویسی و 

 .ماه در دانشکده پزشکی برپا خواهد شد

 توضیح اینکه، داوری آثار و رقابت های دانشجویان در بخش های

مختلف جشنواره از ابتدای دی ماه آغاز و مراسم اختتامیه و 

 .برگزار خواهد شد 31دی  00اهدای جوایز روز چهارشنبه 

 
  0931/دی 17 /شنبه

درخشش تیم های دارت دختران دانشگاه با کسب دو 

 ۰۱عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی در مسابقات منطقه 

 شتوزارت بهدا

نشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی تیم های الف و ب دارت دا

دانشگاه های علوم پزشکی شهر  01تهران در مسابقات منطقه 

تهران، موفق به کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی در این 

 .رقابت ها شدند

تیم های الف و ب : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

انستند در دارت دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی تهران، تو

تیم شرکت کننده از دانشگاه های علوم پزشکی تهران،  3بین 

شاهد، ایران، بقیه اهلل الف و ب، شهید بهشتی و بهزیستی الف و 

ب، به ترتیب به مقام های نایب قهرمانی و قهرمانی این مسابقات 

 .دست یابند

، به میزبانی دانشگاه علوم 31دی  1این مسابقات روز پنجشنبه 

بقیه اهلل برگزار و تیم های شرکت کننده به صورت دوره پزشکی 

 .ای و سپس تک حذفی با یکدیگر به رقابت پرداختند

دارت دانشگاه در این مسابقات را که موفق به ( ب)اعضای تیم 

کسب مقام قهرمانی شدند، صفورا جوکار دانشجوی رشته 

داروسازی و خدیجه یاری فرد دانشجوی دکترای تخصصی 

دمات بهداشتی و درمانی تشکیل داده و همچنین مدیریت خ

ساجده بحرانی دانشجوی دکترای تخصصی نانوفناوری نوین 

نازنین فتحی دانشجوی دکترای ایمنولوژی پزشکی،  پزشکی و 

دانشجویان عضو تیم الف بودند که به مقام نایب قهرمانی دست 

توضیح اینکه، فاطمه جمالی مربیگری و نیلوفر  .پیدا کردند

النتری سرپرستی تیم های دانشجویان دختر دانشگاه در این ک

 .مسابقات را بر عهده داشتند

 0931/دی 17 /شنبه
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نشست معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با اعضای 

 انجمن اسالمی دانشجویان برگزار شد

در راستای ارتقای فعالیت های دانشجویی در دانشگاه و 

لین نشست معاون در حمایت از تشکل های سیاسی، او

 .دانشجویی فرهنگی با انجمن اسالمی دانشجویان برگزار شد

این نشست عصر روز : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

با حضور دکتر  07تا  01:91از ساعت  31دی  9سه شنبه 

محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، دکتر 

داشت در هیأت نظارت و سیدرضا رئیس کرمی نماینده وزارت به

تشکل های دانشجویی و دانشجویان عضو انجمن اسالمی 

دانشگاه در سالن شورای معاونت برگزار و در ابتدا دانشجویان 

 .مشکالت خود را در انجام فعالیت های سیاسی در دانشگاه مطرح کردند

پورغریب و دکتر رئیس کرمی در صحبت های خود ضمن  دکتر

ی دانشجویی، بر افزایش گسترش دانش حمایت از فعالیت ها

همچنین مقرر شد که موانع  .سیاسی دانشجویان تاکید کردند

موجود در برگزاری انتخابات برطرف شده تا دانشجویان بتوانند 

 .به فعالیت های خود ادامه دهند

 
  0931/دی 17 /شنبه

قهرمانی تیم دارت دانشجویان پسر دانشگاه در مسابقات 

 ت بهداشتوزار ۰۱منطقه 

تیم دارت دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دانشگاه های علوم  ۰۱به مقام قهرمانی مسابقات منطقه 

 .پزشکی شهر تهران دست یافت

تیم الف دارت : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

 7دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران، توانست در بین 

دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شاهد، تیم شرکت کننده از 

ایران، بقیه اهلل الف و ب و شهید بهشتی به مقام قهرمانی این 

 .مسابقات دست یابد

، به میزبانی دانشگاه علوم 31دی  1این مسابقات روز پنجشنبه 

پزشکی بقیه اهلل برگزار و تیم های شرکت کننده به صورت دوره 

 .رقابت پرداختندای و سپس تک حذفی با یکدیگر به 

دارت دانشگاه در این مسابقات را که موفق به ( الف)اعضای تیم 

کسب مقام قهرمانی شدند، محمدعرفان رجبی و حسن علی 

ساغی دانشجویان رشته پزشکی تشکیل داده و همچنین 

محمدعارف رجبی دانشجوی رشته پزشکی و علی آقامرادی 

نی دانشجویان دانشجوی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درما

 .بودند که در این مسابقت حضور داشتند( ب)عضو تیم 

توضیح اینکه، ابوالفضل دهقن پور مربیگری و حسین صارمی 

سرپرستی تیم های دانشجویان پسر دانشگاه در این مسابقات را 

 .بر عهده داشتند

 
  0931/دی 11 /یکشنبه

انتصاب دکتر حامد شفارودی به سمت مدیر تربیت بدنی 

 انشگاهد

دکتر محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی 

در حکمی، دکتر حامد شفارودی را به سمت مدیر تربیت 

 .بدنی دانشگاه منصوب کرد

در متن حکم انتصاب : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

 :آمده است

 جناب آقای دکتر حامد شفارودی

 دانشیار محترم دانشگاه

 با سالم و احترام

بدنی نقش بسزا و انکارناپذیری درارتقاء تمامی  رزش و تربیتو

دانشجویان و . کندابعاد سالمت فردی و اجتماعی ایفا می

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نماد آموزش و 

ارائه خدمات پزشکی در سراسر کشور رسالت مهمی در ترویج و 
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و از این رو باید در سازی رفتارهای سالمت محور دارند  فرهنگ

 .این زمینه الگوی رفتاری مناسبی برای جامعه باشند

با عنایت به تعهد، توانمندی و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب 

مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی این ابالغ به عنوان 

امید . شویدمنصوب می و خدمات بهداشتی درمانی تهران

ن و با توجه به اسناد باالدستی و است با استمداد از ایزد منا

های دانشگاه، عالوه بر تدبیر امور جاری، با رویکرد ویژه به  برنامه

 .نکات ذیل تمامی مساعی خویش را به کار ببندید

های ویژه با هدف ـ اتخاذ راهبردهای اثربخش و اجرای برنامه 0

گسترش کمی و کیفی ورزش همگانی در کلیه اعضای خانواده 

انشگاه شامل دانشجویان، کارکنان و اعضای محترم هیأت بزرگ د

 علمی

ـ تعامل سازنده با تمامی دست اندرکاران و نهادهای ذیربط، 8

مندی از توان مدیران و کارشناسان آن حوزه و تأکید ویژه بهره 

 بر جلب مشارکت و همراهی دانشجویان عزیز در تمامی امور

-رتبه دانشگاه در ورزش  ـ تالش مستمر برای ارتقاء جایگاه و9

 های قهرمانی دانشجویان و کارمندان سراسر کشور

ـ اهتمام به افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانشگاه و تجهیز، 1

 ها و اماکن ورزشی دانشگاه نگهداری و به روزرسانی سالن

امید است اداره تربیت بدنی با تمامی توان و انگیزه در جهت نیل 

توفیق شما را در انجام وظایف . ت نمایدبه اهداف ذکر شده حرک

 .نمایممحوله از درگاه احدیت مسئلت می 

 

 دکتر محمدحسین پورغریب      

 معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 

 :گزیده ای از سوابق ورزشی و اجرایی دکتر حامد شفارودی

 رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسالمی تهران

 لوم دارویی دانشگاه آزاد اسالمی تهرانمعاون دانشجویی واحد ع

 کاپیتان تیم والیبال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 عضو تیم منتخب والیبال دانشجویان کشور

 مربی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 عضو تیم والیبال گروه ملی فوالد اهواز

 
  0931/دی 13 /دوشنبه

ه در بخش فیلم دومین جشنواره دانشجویان دانشگا

 فرهنگی، هنری و ادبی به رقابت پرداختند

 رقابت های اکران فیلم دومین جشنواره فرهنگی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با شرکت سه 

 .گروه دانشجویی برگزار شد

همزمان با برگزاری : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

نری و ادبی دانشجویان در بخش دومین جشنواره فرهنگی، ه

از  31دی  1های مختلف، رقابت های اکران فیلم روز چهارشنبه 

اثر دانشجویی در بخش های  90با شرکت  07تا  09:91ساعت 

 1و همچنین  "فیلم کوتاه داستانی، تیزر، مستند و دابسمش"

فیلم نامه، در تاالر شهید مداح دانشکده پرستاری و مامایی 

 .برگزار شد

داوری این بخش از جشنواره را رضا داستان پور کارشناس ارشد 

کارگردانی از دانشکده هنر دانشگاه تهران و علیرضا آزاد 

 .کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و فیلم ساز تجربی بر عهده داشتند

توضیح اینکه، مراسم اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی، هنری 

شکی تهران روز چهارشنبه و ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پز

در تاالر ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار و  31دی  00

برگزیدگان بخش های مختلف جوایز خود را از دست مسئوالن 

 .دانشگاه دریافت خواهند کرد

 
  0931/دی 13 /دوشنبه
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رقابت های موسیقی دومین جشنواره فرهنگی، هنری و 

 ادبی دانشجویان برگزار شد

بخش موسیقی سنتی و پاپ جشنواره فرهنگی رقابت های 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش های 

 .تکنوازی، خوانندگی، آواز و گروه نوازی برگزار شد

در ادامه برگزاری : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان دانشگاه علوم 

دی  7ابت های موسیقی سنتی در روز شنبه پزشکی تهران، رق

و با شرکت دانشجویان در بخش های  01تا  01از ساعت  31

و همچنین رقابت های موسیقی  "آواز، تکنوازی و گروه نوازی"

و با شرکت  01تا  09از ساعت  31دی  3پاپ در روز دوشنبه 

خوانندگان و تکنوازان این بخش در تاالر رازی دانشکده 

 .برگزار شدداروسازی 

داوری بخش موسیقی سنتی جشنواره را علی کمالی استاد 

سازهای کوبه ای و موسیقیدان و قاسم رحیم زاده استاد سازهای 

 .زهی و آهنگساز بر عهده داشتند

همچنین، داوری موسیقی پاپ بر عهده ملیکا تهرانی استاد آواز 

پاپ و کالسیک و عضو سابق ارکستر سمفونیک ملبورن و 

رضا عقیلی فارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی و رهبر محمد

 .ارکستر خوانندگان پاپ بود

توضیح اینکه، مراسم اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی، هنری 

و ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران روز چهارشنبه 

در تاالر ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار و  31دی  00

ختلف جوایز خود را از دست مسئوالن برگزیدگان بخش های م

 .دانشگاه دریافت خواهند کرد

 
  0931/دی 01 /شنبهسه

نشست معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با فعاالن 

 نشریات دانشجویی برگزار می شود

اولین نشست دکتر محمدحسین پورغریب معاون 

دانشجویی فرهنگی و رئیس کمیته ناظر بر نشریات 

با دست اندرکاران نشریات دانشجویی  دانشجویی دانشگاه

 .برگزار می شود

این نشست قرار است : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

با حضور دکتر  01تا  01:91از ساعت  31دی  07روز سه شنبه 

پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی، دکتر خوشنوا مدیر امور 

ه نشریات هنری و فوق برنامه و فعاالن و دست اندرکاران عرص

 .دانشجویی در سالن شورای معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شود

از تمامی مدیران مسئول، سردبیران، دبیران و فعاالن عرصه 

نشریات دانشجویی دعوت بعمل می آید تا با شرکت در این 

نشست صمیمی با ارائه نقطه نظرات و پیشنهادهای خود، کمیته 

 .ناظر بر نشریات را یاری کنند

 
  0931/دی 01 /شنبهسه

دانشجوی دانشگاه، دبیر انجمن علمی دانشجویی کشوری 

 هوشبری شد

در نشست مجمع عمومی انتخاباتی انجمن علمی 

دانشجویی کشوری هوشبری، امیرحسین باقری دانشجوی 

رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب 

 .دبیشترین آراء، به عنوان دبیر این انجمن انتخاب ش

نشست مجمع عمومی : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

از روز « هوشبری»انتخاباتی انجمن علمی دانشجویی کشوری 

آذر به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان آغاز و  87چهارشنبه 

با برگزاری انتخابات شورای مرکزی این انجمن به کار خود پایان 

 .داد
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دانشگاه علوم  07نمایندگانی از  در این انتخابات که با حضور

رای اخذ شده،  79پزشکی کشور برگزار شد، از مجموع 

 09امیرحسین باقری از دانشگاه علوم پزشکی تهران با 

 08محمدمهدی شاهدی از دانشگاه علوم پزشکی یزد با  رای،

 00رای، سهیل مالکی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش با 

رای  00وم پزشکی البرز با دانشگاه عل سهیل آصفی از رای،

رای به  7نیلوفر رستمیان از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با  و

عنوان پنج عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کشوری 

 .هوشبری انتخاب شدند

علی  دانشگاه علوم پزشکی زنجان و همچنین فاطمه شیخیانی از

رای، به  1کسب جدید االسالم از دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 

 .عنوان دو عضو علی البدل انتخاب شدند

 
  0931/دی 01 /شنبهسه

نشست مشترک معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه و 

اعضای هیئت رئیسه دانشکده توانبخشی با دانشجویان 

 برگزار شد

در نشست مشترک دکتر محمدحسین پورغریب معاون 

این  دانشجویی فرهنگی دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه

دانشکده با دانشجویان مشکالت و مسائل دانشجویی در 

حوزه های فرهنگی، ورزشی، صنفی، تغذیه و رفاهی طرح 

 .و بررسی شد

به گزارش روابط : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

عمومی دانشکده توانبخشی، نشست مشترک دکتر محمدحسین 

ای هیئت پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه و اعض

ماه در سالن  دی 7رئیسه این دانشکده با دانشجویان شنبه 

در این نشست که با حضور . شورای این دانشکده برگزار شد

نمایندگان دانشجویان این دانشکده برای طرح و   تعدادی از

های فرهنگی، ورزشی، صنفی،  بررسی مشکالت آنان در حوزه

محمدرضا هادیان  تغذیه و رفاهی برگزار شد؛ در ابتدا دکتر

رئیس دانشکده از حضور دکتر پورغریب معاون دانشجویی 

وی با اشاره به حضور معاون  .فرهنگی دانشگاه قدردانی کرد

های مختلف دانشجویی  دانشجویی فرهنگی دانشگاه در نشست

های  عنوان برنامه و سیاست اظهار امیدواری کرد که این مسئله به

وی بابیان اینکه این . ه شودکلی این معاونت در نظر گرفت

ها باهدف شناسایی، اطالع، پیگیری و حل مسائل  نشست

 :گیرد خاطرنشان کرد صورت مداوم صورت می دانشجویی به

دانشجویان و مسئوالن دانشگاه در یک تیم هستند و بایستی 

. حق از میان نرود ضمن مداومت در پیگیری، نیازها و شعار به

ایجاد و افزایش اعتماد و امید در  :فتدکتر هادیان در ادامه گ

. ویژه در میان دانشجویان اهمیت بسزایی دارد اهالی دانشگاه و به

ها  همه باهم باید در یک کار گروهی اعتماد و امید را در دل

 .بنشانیم و بارور کنیم

 های مسائل و مطالبات دانشجویان در حوزه

 دانشجویی  متفاوت

فی دانشکده بابیان اینکه پور دبیر شورای صن حسین حسن

بخشی دورترین دانشکده دانشگاه به پردیس و  دانشکده توان

های ایاب ذهاب این  های دانشجویی است، تعداد سرویس خوابگاه

وی همچنین با . دانشکده به خوابگاه و بالعکس را ناکافی دانست

اشاره به وجود فضای فیزیکی مناسب دانشکده برای ورزش 

ازپیش امکانات ورزشی دانشکده  ار تجهیز بیشدانشجویان خواست

و همچنین دسترسی دانشجویان به اینترنت رایگان طریق 

اندازی و دسترسی به سیستم وای فای در فضای دانشکده  راه

 .شد

دبیر شورای صنفی دانشکده با اشاره به بهبود کیفیت غذاهای 

 های متأسفانه هفته: های گذشته گفت شده نسبت به سال توزیع

شده به  اخیر به دلیل برخی مشکالت در کیفیت غذای توزیع

دانشجویان و اعتراض آنان پس از حضور رئیس و معاون 

دانشجویی فرهنگی این دانشکده در سلف غذاخوری و صحبت با 

دانشجویان، از آنان درخواست کرد تا این مشکالت از طریق 

پور  حسن. گفتمان با معاون دانشجویی دانشگاه حل شود
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همچنین از معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه درخواست کرد 

های  سازی و آگاهی دانشجویان، برنامه منظور تبیین، شفاف به

 .مدت این معاونت در حوزه دانشجویی اعالم شود بلندمدت و کوتاه

علیرضا حسین زاده دانشجوی فیزیوتراپی و دیگر نماینده 

و کیفیت غذایی دانشجویان این دانشکده ضمن مقایسه تنوع 

ها خواستار بهبود کمیت و  دانشجوی دانشگاه با دیگر دانشگاه

 .کیفیت و افزایش تنوع غذایی دانشجویان شد

شده ارائه غذاها درمجموع یکسان  وی بابیان اینکه قیمت تمام

است پیشنهاد کرد سرو غذاهای که با استقبال بیشتری مواجه 

 .شود بیشتر باشد می

شناسی این دانشکده استقبال  ی شنواییمجید محمدی دانشجو

های دانشجویی را متأثر فضای  کم برخی دانشجویان از نشست

عمومی حاکم بر کشور و وجود ناامیدی و از دست رفتن اعتماد 

دانست و اظهار امیدواری کرد با تحقق و مرتفع شدن مشکالت 

 .رفته به فضای دانشجویی بازگردد دانشجویان اعتماد ازدست

بیان مشکالت و مسائل دانشجویان دکتر پورغریب در  پس از

شده توسط آنان در ابتدا بابیان اینکه  پاسخ به مسائل مطرح

توان منکر تأثیر فضای حاکم در جامعه در فضای علمی  نمی

با توجه به تفاوت ساختار دانشگاهی در : دانشگاه شد اظهار داشت

اه برای مقایسه با جامعه و طراحی فضای آکادمیکی دانشگ

آموزش و پژوهش افراد برای آینده طبیعتاً رویکرد حل مسائل و 

نوع برخورد با مسائل و مشکالت نسبت به جامعه و شهروندان 

دکتر پورغریب با این توضیح که در فضای . متفاوت است

آکادمیکی دانشگاه حفظ شان و جایگاه استاد در تمامی مراحل 

عنوان یک وظیفه  به آموختگی دانشجویی و حتی پس از دانش

رود دانشجویان برای  انتظار می: اخالقی مهم است اظهار داشت

بیان و انتقال مشکالتشان با توجه فراهم بودن فضای تعامل در 

ها و استقبال مسئولین دانشگاه از ارائه  ها و دانشگاه دانشکده

 .راهکار برای حل مسائل، از این طریق اقدام کنند

 ز اینترنت رایگان در فضای دانشکدهاستفاده دانشجویان ا

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه در پاسخ به درخواست 

دانشجویان برای استفاده از اینترنت رایگان در فضای دانشکده از 

اندازی و دسترسی به سیستم وای فای با اشاره به اینکه  طریق راه

طور متوسط هر دانشجوی  شده به بر اساس برآوردهای انجام

گیگ استفاده از اینترنت  11گیگ و در ماه  8نشگاه روزانه دا

با توجه مشخص بودن سرانه رفاهی دانشجویان : دارد تصریح کرد

و همچنین هزینه باالی دسترسی به اینترنت رایگان، فراهم 

شدن این دسترسی موجب کاهش ارائه دیگر خدمات رفاهی 

به  های دیگر خواهد شد که با توجه دانشجویان در بخش

بندی ارائه خدمات رفاهی، فراهم شدن آن غیرممکن است  اولویت

باوجوداین با بررسی شرایط و ضرورت دسترسی به اینترنت 

 .شده است های خوابگاهی فراهم دانشجویان در برخی از کتابخانه

وی در بخشی از سخنانش بابیان اینکه دانشجویان و اعضای 

شرایط خاص  علمی و مسئولین دانشگاه همگی در هیئت

اقتصادی حاکم در جامعه و دانشگاه برای تمام مسائل و مشکالت 

موجود و رفع آن مسئول هستیم بر ضرورت توجه در کاهش 

در حوزه : تأکید کرد و در ادامه افزود  جویی ها و صرفه هزینه

جویی و کاهش  مرتبط با معاونت دانشجویی در صورت صرفه

های  و آب در خوابگاه های مصرف از قبیل برق، گاز هزینه

جویی صرف تأمین و خرید  دانشجویی، هزینه میزان صرفه

 .تجهیزات خوابگاهی خواهد شد

در بخشی از نشست دکتر پورغریب دانشجویان را به مداوم، 

حق از مسیرهای قانونی  کوشی و پیگیری در مطالبات به سخت

توصیه کرد و گفت نتیجه این مطالبات در طی زمان محقق 

وی اختصاص ساختمان جدید این دانشکده در . د شدخواه

ای  سال آینده را نمونه 8برداری از آن طی  آذر و بهره 01خیابان 

حق مسئوالن این دانشکده  و پیگیری مطالبه به  کوشی از سخت

دانست و با ابراز ناخرسندی از دوری فضای فیزیکی دانشکده از 

وقفه  های بی با تالش :های دانشگاه اظهار داشت پردیس و خوابگاه

و خستگی ناپذیر رئیس دانشکده و پیگیری دکتر کریمی رئیس 

برداری خواهد رسید که با  دانشگاه، طی دو سال آینده به بهره

بینی فضای کلینیکی در ساختمان جدید دانشکده  توجه به پیش

 .بخشی جامع شهر تهران مبدل خواهد شد در آینده به مرکز توان

 تنوع غذای دانشجوییبهبود کیفیت و 

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه در پاسخ به مشکالت 

شده در حوزه کیفیت و تنوع غذا دانشجویی با اشاره به  مطرح
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اینکه در حال حاضر محل طبخ غذای دانشجویان استیجاری 

است و شرایط فیزیکی مناسبی ندارد، از افتتاح احداث و تجهیز 

صورت  ه و طبخ و توزیع غذا بهآشپزخانه صنعتی مرکزی دانشگا

صنعتی و مکانیزه پیش از شروع سال تحصیلی سال آینده خبر 

با افتتاح احداث و تجهیز آشپزخانه : وی در ادامه یادآور شد. داد

صورت چشمگیری بهبود خواهد  صنعتی مرکزی کیفیت غذاها به

 .یافت

ل کیفی در حال حاضر سطح نظارت و کنتر: وی در ادامه گفت

مواد غذایی اولیه و همچنین رعایت مسائل بهداشتی غذایی و 

کارکنانی در تمامی مراحل تهیه ، فرآوری ، طبخ و توزیع غذای 

ازپیش  دانشجویی با توجه حساسیت به کیفیت طبخ غذا بیش

مشکالت موجود در کیفیت غذا به دلیل کمبود : شده است افزود

برای حفظ زنجیره انتقال گرمخانه حمل غذا  تجهیزات و ترولی

 9) های طبخ شده روزانه های توزیع به نسبت تعداد پرس به محل

شده در  وی برخی از مشکالت مشاهده. است( هزار پرس در روز

غذای دانشجوی را به دلیل نقص در فرایند انتقال از تهیه تا 

توزیع غذا درنتیجه عدم امکان حفظ گرمای اولیه طبخ غذا تا 

 .و گرم شدن مجدد غذا و کاهش کیفیت آن دانست هنگام توزیع

در بخشی از این نشست معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با 

اشاره به ماجرای بیماری ماه گذشته دانشجویان دانشگاه و 

با : مراجعه تعدادی از آنان به درمانگاه کوی دانشگاه گفت

ات تخصصی با توجه تظاهر  آمده در کارگروه عمل های به بررسی

بالینی بیماری و احتمال کم مسمومیت غذایی در فصول سرد؛ 

علت بیماری دانشجویان آنفلوانزا و آلودگی به نوروویروس اعالم 

 .شد

دکتر پورغریب از دانشجویان خواست در صورت مشاهده عدم 

رعایت بهداشت فردی کارکنان توزیع ازجمله فعالیت در زمان 

و یا لباس کار نامناسب ،  سرماخوردگی ، عدم استفاده از کاله

کثیف و مندرس به معاونت دانشجویی اطالع داده شود تا برای 

 .رفع آن اقدام الزم صورت پذیرد

 سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه همچنین در خصوص 

شده برای ایاب و ذهاب دانشجویان  های اختصاص داده سرویس

های ایاب و  ه نقلیه و زمان حضور سرویستعداد، نوع وسیل: گفت

ها و بالعکس بر اساس نیازسنجی  ذهاب دانشجویان به خوابگاه

 .یابد شده اختصاص می های ارسال صورت گرفته و گزارش

 ترویج و توسعه ورزش همگانی دانشجویان

شده دانشجویان در  دکتر پورغریب در پاسخ به مطالبات مطرح

ن اینکه ترویج و توسعه ورزش خصوص ورزش دانشجویان بابیا

های معاونت دانشجویی فرهنگی  همگانی یکی از مأموریت

جانبه این معاونت از اقدامات و  دانشگاه است از حمایت همه

در تجهیز : های مرتبط به آن خبر داد و تصریح کرد فعالیت

فضاهای ورزشی و اختصاص سرانه فضای فیزیکی ورزش 

 دانشجویی مستقر و استفادهدانشجویان با توجه به جمعیت 

گیرد و بر این اساس با توجه به سرانه بودجه  کننده صورت می 

ورزش در ابتدا تجهیز امکانات ورزشی و افزایش فضای ورزش 

شود و در همین راستا سرانه فضای ورزشی  ها انجام می خوابگاه

 .، سمیه، قدس و انقالب افزایش یافته است8خوابگاه کوی 

اختصاص بودجه معاونت دانشجویی فرهنگی  وی همچنین از

 .دانشگاه برای تجهیز امکانات ورزشی این دانشکده خبر داد

دکتر پورغریب با اشاره به افتتاح خانه فرهنگ مجتمع 

های علوم پزشکی تهران از مسئوالن دانشکده خواست با  خوابگاه

 ریزی و هماهنگی زمینه استفاده از این فضا برای برگزاری برنامه

های  ها و نشست های فرهنگی دانشجویان از قبیل کارگاه فعالیت

های دانشجویی در این مرکز را  فرهنگی، هنری، آموزشی و جشن

 .فراهم کنند

توصیه دانشجویان به تقویت حس اعتماد و پرهیز از 

 داوری و قضاوت پیش

بندی مسائل  معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه در جمع

که اولین اقدام هر مدیری اصالح وضع شده بابیان این مطرح

موجود است، وضعیت دانشگاه در ورزش، تغذیه 

تأمین سرویس ایاب ذهاب دانشجویان را با توجه   دانشجویی،

های برگزارشده با دانشجویان و بازدیدهای  بازخوردها در نشست

در : ها مناسب ارزیابی کرد و ادامه داد شده از خوابگاه انجام

طی دو ( 0111-0931)های چهارساله این معاونت راستای برنامه

سال آینده دو خوابگاه ویژه دختران و پسران، احداث و تجهیز 
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خانه  برداری از دو قرائت آشپزخانه صنعتی مرکزی، احداث و بهره

جداگانه ویژه دختران و پسران، افتتاح سالن ورزشی برای 

 .برداری خواهد رسید به بهره 0111تا سال   دانشگاه،

وی بابیان اینکه وزارت بهداشت متولی سالمت کشور است و 

های سالمت این  جامعه نسبت به مسائل و مشکالت حوزه

ها دارد و از  سازمان حساسیت بیشتری نسبت به دیگر وزارتخانه

این رو توجه بیشتری از طرف مسئوالن برای حل این مشکالت 

تأکید و توجه باوجوداین با توجه به : طلبد اظهار داشت را می

ویژه به امور دانشجویی و دانشجو محوری رئیس دانشگاه و 

بعنوان سیاست کلی در سطح دانشگاه، رسیدگی به مسائل 

دانشجویان در اولویت امور در کنار مسائل و مشکالت مرتبط با 

 .سالمت دانشگاه قرار دارد

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه در پایانش سخنانش به 

توصیه کرد ضمن تقویت حس اعتماد و پرهیز از دانشجویان 

داوری و قضاوت؛ با رعایت شرایط و تفکر آکادمیک در  پیش

انتقال مسائل و مشکالتشان به مسئوالن، تا حصول نتیجه نهایی 

 .در رسیدگی به مطالبات خود پشتکار و مداومت داشته باشند

 
  0931/دی 01 /شنبهسه

یدگان دومین جشنواره مراسم اختتامیه و تقدیر از برگز

 فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان برگزار می شود

به دنبال برگزاری دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، مراسم 

اختتامیه، اهدای حکم و جوایز به برگزیدگان این جشنواره 

 .با حضور مسئوالن دانشگاه برگزار می شود

دومین جشنواره : مومی معاونت دانشجویی فرهنگیروابط ع

فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 

در بخش های مشاعره، نمایشنامه خوانی، اکران فیلم، موسیقی، 

 31تئاتر، استندآپ کمدی و مجری گری از روز یکشنبه اول دی 

ت با یکدیگر دی ماه برگزار و دانشجویان به رقاب 01تا سه شنبه 

 .پرداختند

همچنین مراسم اختتامیه، تقدیر و اهدای جوایز نفرات برگزیده 

از  31دی  00باحضور مسئوالن دانشگاه در روز چهارشنبه 

و برگزاری برنامه های متنوع و شاد، در  01:91تا  01:91ساعت 

 .تاالر ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد

آثار هنرهای تجسمی دانشجویان شامل توضیح اینکه، نمایشگاه 

عکس، پوستر، صنایع دستی، نشریات، خوشنویسی و نقاشی در 

در محل سالن  31دی  00و  01روزهای سه شنبه و چهارشنبه 

 .همکف دانشکده داروسازی دایر است

 
  0931/دی 01 /شنبهسه

 ۰۱کارگاه صفحه آرایی خانه نشریات دانشجویی منطقه 

 ار می شودوزارت بهداشت برگز

به دنبال برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مدیران 

مسئول نشریات دانشگاه های علوم پزشکی قطب تهران، 

کارگاه صفحه آرایی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی 

 .تهران برگزار می شود

کارگاه صفحه آرایی : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

کارگاه های تخصصی نشریات ویژه مدیران مسئول و متقاضیان 

 81دانشجویی با تدریس آرش تنهایی استاد گرافیست، روز شنبه 

در سالن شورای ساختمان معاونت  01تا  01از ساعت  31بهمن 

خیابان انقالب، خیابان قدس، نبش : دانشجویی فرهنگی به نشانی

 .، طبقه اول برگزار خواهد شد80کوچه فردانش، پالک 

انشجویانی که قبالً ثبت نام کرده اند امکان الزم به ذکر است د

 .حضور در کارگاه را خواهند داشت
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توضیح اینکه، عاتکه برجسته کارشناس نشریات دانشجویی 

، 11198171 دانشگاه علوم پزشکی تهران با شماره تلفن 

 .مسئول هماهنگی و برگزاری کارگاه فوق خواهد بود

 
  0931/دی 01 /شنبهسه

ن دانشجویی فرهنگی دانشگاه به پیام تبریک معاو

 مناسبت روز پرستار

دکتر محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی 

و روز ( س)دانشگاه در پیامی، والدت حضرت زینب کبری 

 .پرستار را تبریک گفت

روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی، متن پیام به شرح زیر 

 :است

 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

دت بزرگ پرستار کربال که همچون معنای اسم سالروز وال

شریفش، زینتی برای پدر و شریکی در نهضت انسان ساز و 

رهایی بخش سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین 

بود را تبریک و تهنیت می گویم، بانویی که نام و یاد او ( ع)

 .یادآور شجاعت و پیام آوری است

مراقبت جسم و جان، حرفه ای  پرستاری هنری است آمیخته با

بی نظیر که فقط نگاهبانی از مرز عالئم حیاتی بیمار نیست، بلکه 

دمیدن روح زندگی است در تن رنجور و جاری کردن زالل 

پرستاری درمان زخم های عیان . امیدواری در بدن خسته بیمار

 .است و مرهم نهادن بر زخم های پنهان بیماران

سته تر از میالد اسوه صبر و حمایت، بدون تردید مناسبتی شای

بعنوان روز پرستار و قدردانی از تالش ( س)حضرت زینب کبری 

 .و کوشش و تکریم شما عزیزان نمی توان یافت

و روز ( س)اینجانب با تبریک میالد مسعود حضرت زینب 

پرستار، به تمامی کادر پرستاری، اساتید و دانشجویان پرتالش و 

م پزشکی تهران، نامگذاری این روز فرخنده فداکار دانشگاه علو

به عنوان روز پرستار را ادای احترام به پرستارانی می دانم که 

مهربانی شان مرهمی برای بیماران و تالش شان، وسیله ای برای 

 .بازگشت مجدد نعمت بزرگ سالمتی به آنان است

امید است با پیروی از این الگوی ایمان و ایثار، سالمت را به 

امعه و کشور عزیزمان هدیه کنید و در سایه توجهات باری ج

 .تعالی همواره سالمت و منشأ خیر و برکت باشید

 دکتر محمدحسین پورغریب

 معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 
  0931/دی 01 /شنبهسه

برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص شاخص های 

 ناداوری محور ادبی و هنری جشنواره دانشجویی ابن سی

جلسه همفکری در ارتباط با شاخص ها و عناوین داوری 

محور فرهنگی در بخش ادبی و هنری، با حضور دکتر 

 .خوشنوا مدیر امور هنری و فوق برنامه دانشگاه برگزار شد

این جلسه صبح روز : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

ه با در دفتر مدیر امور هنری و فوق برنام 31دی ماه  3دوشنبه 

حضور داوران و کارشناسان بخش ادبی و هنری ششمین 

جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار و پس از گزارش محمدی 

در خصوص فعالیت های صورت گرفته در ماه گذشته و مصوباتی 

 .که مسئوالن کمیته های اجرایی می بایست پیگیری کنند، آغاز شد

اخص های داوری در ادامه، مدیر هنری و فوق برنامه بررسی ش

بخش ادبی و هنری را به عنوان یکی از فعالیت های مهم این 
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مدیریت دانست و از همکاران خواست با همفکری و هم افزایی 

 .بیشتر، شاخص های مرتبط را بازنگری کنند

این شاخص ها باید اوال بسیار شفاف باشد تا : وی افزود

سینا  دانشجویان شرکت کننده در جشنواره دانشجویی ابن

بتوانند به راحتی رزومه و مستندات خود را بارگذاری و ارسال 

کنند و همچنین داوران نیز بتوانند بر مبنای شاخص های 

 .تعریف شده، کارشناسی بهتری داشته باشند

همچنین، نقطه نظرات کارشناسان جمع آوری و معیارهای 

اره داوری تعیین شد و برای بهبود و اثربخشی این محور از جشنو

مقرر شد، پیشنهاد امتیاز و وزن دهی به تمامی فعالیت های 

دانشجویی توسط اعضاء انجام و در جلسه آینده تصمیم گیری 

 .نهایی صورت گیرد

توضیح اینکه، ششمین جشنواره دانشجویی ابن سینا در بخش 

قرآن و عترت و نماز، )فرهنگی  ،پژوهشی ،آموزشی های

فعالیت های داوطلبانه ) ، ورزشی، اجتماعی(هنری و ادبی

و عام المنفعه، فعال حوزه فرهنگی اجتماعی، تعهد حرفه 

و دانشجوی نمونه و ( دانشجویان خارجی)، بین الملل (ای

دی ماه سال جاری در حال برگزاری  91تا  1از تاریخ   جامع

است و دانشجویان عالقمند می توانند با مراجعه به وب سایت 

در   http://avicennastu.tums.ac.irجشنواره به آدرس

 .همه محورها با دیگر دانشجویان به رقابت بپردازند

 
 0931/دی 01 /شنبهسه 

مراسم تجلیل و اهدای جوایز کارکنان و اعضای هیأت 

 علمی ورزشکار و مقام آور دانشگاه برگزار شد

راسم تجلیل از کارکنان و با حضور مسئوالن دانشگاه، م

اعضای هیأت علمی ورزشکار و مقام آور دانشگاه علوم 

پزشکی تهران در مسابقات درون دانشگاهی و کارکنان 

 .دولت استان تهران برگزار شد

این مراسم روز : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

با حضور دکتر محمود  01:91تا  01از ساعت  31دی  3دوشنبه 

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع، دکتر  بیگلر

محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی، دکتر مصطفی 

محقق مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران، دکتر حامد 

شفارودی مدیر جدید تربیت بدنی و با حضور جمعی از کارکنان 

اه و اعضای هیأت علمی مقام آور در سالن شورای حکیم دانشگ

 .برگزار شد

در ابتدای این جلسه دکتر پورغریب ضمن خیرمقدم به حاضران، 

از حمایت های دکتر حلب چی معاون پیشین دانشجویی 

فرهنگی و دکتر بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع 

دانشگاه، در زمان تصدی سمت مدیریت تربیت بدنی خود 

 .قدردانی کرد

دانشگاه عدم فعالیت ورزشی را  معاون دانشجویی فرهنگی

در جوامع خارجی : چالشی در تمام دنیا و ایران دانست و گفت

درصد است ولی متاسفانه در کشور  91تا  81شیوع عدم فعالیت 

 .درصد می رسد که این زنگ خطر است 11ما این عدد به 

ما در دانشگاه دنبال این هستیم که به هر بهانه ای : وی افزود

یکی داشته باشیم و می خواهیم همه جامعه دانشگاه فعالیت فیز

ورزشکار باشند و این امر با گسترش ورزش همگانی امکانپذیر 

 .خواهد بود

دکتر پورغریب در ادامه به بیان توضیحاتی از فعالیت های تربیت 

ساله گذشته پرداخت که از آن جمله می توان  9بدنی در طی 

زش های همگانی، افتتاح به افزایش فضاهای ورزشی، گسترش ور

مجموعه استخر و سونای شهید چمران، برگزاری جشنواره های 

ورزشی ویژه دانشجویان و کارکنان بطور مستمر، افتتاح و تجهیز 

 .سالن بدنسازی سازمان مرکزی دانشگاه و غیره اشاره کرد

در مسابقات : معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه در پایان افزود

ستان تهران که سال گذشته برگزار شد، با کارکنان دولت ا

درخشش در تمامی رشته ها، دانشگاه علوم پزشکی تهران از 

ارگان شرکت کننده، به مقام قهرمانی مسابقات ورزشی  11میان 

کارکنان وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای دولتی در سطح استان 

ن افتخار تهران دست یافت که امروز شاهد تجلیل و قدردانی از ای

 .آفرینان هستیم

http://avicennastu.tums.ac.ir/
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بعد از آن دکتر شفارودی مدیر جدید تربیت بدنی دانشگاه با 

بنده در : ابراز خوشحالی از پیوستن به مجموعه تربیت بدنی گفت

سال در ورزش دانشگاه هستم و امیدوارم در این مدت  98حدود 

خواهم بود بتوانم در راستای   زمانی که در مدیریت تربیت بدنی

وی با تبریک به  .دانشگاه قدم های موثری بردارماهداف 

ورزشکارانی که باعث کسب افتخار دانشگاه شدند، هدف آنان را 

 .ارتقای فعالیت ها و مهارت های ورزشی بیان کرد

دکتر بیگلر نیز از برگزاری مراسم قدردانی افتخار آفرینان ورزش 

رصه دانشگاه ابراز خرسندی کرده و از همکاران خود که در ع

 .ورزش ورود جدی داشتند تشکر کرد

: وی با بیان اینکه ورزش به انسان انرژی مضاعفی می دهد، گفت

کارکنانی که ورزش می کنند با انرژی بیشتری در محل کار 

حاضر می شوند و دیرتر خسته می شوند و در نقطه مقابل آنها، 

افرادی که ورزش نمی کنند زودتر در کار دچار رخوت و سستی 

 .اهند شدخو

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، ادغام و 

فعالیت مشترک دو مجموعه ورزش کارکنان و دانشجویان را 

عامل مهمی برای به دست آوردن دستاوردهای مهم ورزشی در 

چند سال اخیر دانست و با اشاره به شعار وزیر بهداشت در سال 

در : عنوان کرد "سالمت شودهر خانه ای، باید خانه "جاری که 

هم در منزل و هم محل کار افراد   عمل فعالیت های ورزشی باید

 .رواج پیدا کند

در ادامه این مراسم، دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی 

دانشگاه حکم انتصاب دکتر حامد شفارودی دانشیار دانشگاه را 

 .به عنوان مدیر تربیت بدنی به وی اهدا کرد

ن مراسم نیز، ورزشکاران و مقام آوران دانشگاه احکام و در پایا

 .جوایز خود را از دست مسئوالن حاضر در مراسم دریافت کردند

 
  0931/دی 00 /چهارشنبه

نشست معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با اعضای 

 شورای نمایندگان دانشکده پزشکی برگزار شد

نگی دکتر محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی فره

دانشگاه در نشستی صمیمی با اعضای شورای نمایندگان 

دانشکده پزشکی به بررسی مشکالت و پیشنهادهای 

 .دانشجویان پرداخت

این نشست صمیمی : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

باحضور معاون دانشجویی  07لغایت  01روز سه شنبه از ساعت 

و شورای نمایندگان تن از دانشجویان عض 01فرهنگی دانشگاه و 

 .دانشکده پزشکی در سالن شورای معاونت برگزار شد

در ابتدای این جلسه، محمد ایزدخواجه به نمایندگی از 

 .دانشجویان به معرفی و توضیحی اجمالی از این شورا پرداخت

سپس دانشجویان عضو شورای نمایندگان دانشکده پزشکی به 

ا و پیشنهادهای خود ترتیب به بیان مسائل، مشکالت، دغدغه ه

در ... درخصوص امور رفاهی، فرهنگی، ورزشی، تأسیساتی و 

دانشکده ها، بیمارستان ها و خوابگاه ها از جمله بهداشت محیط، 

انجام فعالیت های فرهنگی، نبود امکانات استراحتی مناسب در 

پاویون ها، نبود امکانات ورزشی در دانشکده، گرمایش و 

 .ندپرداخت... سرمایش و 

دکتر پورغریب در ابتدای سخنان خود، دانشجویان را دعوت به 

دانشجوی یک :استفاده صحیح از اوقات فراغت خود کرد و گفت

بعدی نباشید و در اوقات فراغت خود به فعالیت های ورزشی، 

 .بپردازید... فرهنگی، مطالعات غیر درسی و 

که شما رفع مشکالتی : معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه افزود

بیان کردید، کار یک ماه و دو ماه نیست، ولی تمام همت معاونت 

دانشجویی فرهنگی و حوزه ریاست دانشگاه بر این است که این 

 .موارد را برطرف سازد

در همین راستا و با وجود مشکالت مالی دانشگاه، : وی ادامه داد

فعالیت های قابل توجهی از جمله نوسازی تجهیزات خوابگاه ها 

، ساخت و تجهیز آشپزخانه ...با لوازمی مانند فرش، یخچال و 

کوی دانشگاه، ساخت و تجهیز سالن های ورزشی خوابگاه ها، 

ساخت قرائتخانه کوی پسران و سپس آغاز ساخت قرائتخانه 

( ره)کوی دختران، افتتاح و راه اندازی خانه فرهنگ امام خمینی 
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مختلف ورزشی توسط  برای فعاالن این عرصه، برگزاری اردوهای

 .در حال انجام است... تربیت بدنی برای دانشجویان و 

دکتر پورغریب همچنین در ادامه از پیگیری برای حل مشکالت 

 .و بیمارستان ها خبر داد  دانشکده

توضیح اینکه، مقرر است نشست های معاون دانشجویی فرهنگی 

کانون دانشگاه با تشکل های مختلف دانشجویی، شورای صنفی، 

 .بصورت مستمر برگزار شود... ها و 
 

 
  0931/دی 01 /شنبه

برگزاری دوره آموزشی نقاشی خط در خانه فرهنگ 

 مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

مدیریت امور هنری و فوق برنامه، دوره آموزش نقاشی 

خط را به طور ویژه برای دانشجویان خوابگاهی دانشگاه 

 .دعلوم پزشکی تهران برگزار می کن

دوره آموزشی ترم : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

در هشت جلسه و با تدریس نادر عنصری  "نقاشی خط"زمستان 

 .مدرس ملی این هنر اصیل ایرانی برگزار خواهد شد

دوره آموزشی نقاشی خط قرار است روزهای شنبه و دوشنبه 

 03ت از ساع( ویژه دختران)و یکشنبه و سه شنبه ( ویژه پسران)

مجتمع کوی علوم ( ره)در محل خانه فرهنگ امام خمینی  81تا 

 .پزشکی تهران برگزار شود

مدیریت امور هنری و فوق برنامه مهلت ثبت نام در دوره 

اعالم و عالقمندان برای ثبت نام و  31دی  91آموزشی فوق را تا 

یا کسب اطالعات بیشتر می توانند به نشانی خیابان قدس، نبش 

، ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی، 80ردانش، پالک کوچه ف

طبقه دوم، مدیریت امور هنری و فوق برنامه مراجعه و یا با 

 .تماس برقرار کنند 11198187شماره تلفن 

محدودیت ظرفیت، اولویت با کسانی است که همچنین، به دلیل 

 .زودتر ثبت نام کنند

از پنجم و در  توضیح اینکه، این دوره آموزشی در بخش پسران

بهمن ماه در محل خانه فرهنگ کوی  1بخش دختران از 

 .دانشگاه آغاز خواهد شد

 
  0931/دی 01 /شنبه 

کارگاه خوشنویسی فارسی و انگلیسی ویژه دانشجویان 

 خوابگاهی برگزار می شود

مدیریت امور هنری و فوق برنامه، کارگاه آموزشی 

را ویژه خوشنویسی به دو زبان فارسی و انگلیسی 

دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 .برگزار می کند

ترم زمستان مجموعه : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

کارگاه های خوشنویسی فارسی و انگلیسی به مدت چهار جلسه 

و با تدریس محمدپور، استاد برجسته ملی و بین المللی 

 .خوشنویسی ایران برگزار خواهد شد

ویژه )این کارگاه آموزشی قرار است روزهای شنبه و دوشنبه 

 03تا  01از ساعت ( ویژه دختران)و یکشنبه و سه شنبه ( پسران

مجتمع کوی علوم ( ره)در محل خانه فرهنگ امام خمینی 

 .پزشکی تهران برگزار شود

بنابر اعالم مدیریت امور هنری و فوق برنامه، مهلت ثبت نام در 

تعیین و عالقه مندان برای  31دی ماه  91ه تا کارگاه ذکر شد

ثبت نام می توانند به نشانی خیابان انقالب، خیابان قدس، نبش 

کوچه فردانش، ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی، طبقه 
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دوم، مدیریت امور هنری و فوق برنامه، مراجعه و یا با شماره 

 .تماس برقرار کنند 11198187

و در بخش  31بهمن  1بخش پسران از  همچنین، این کارگاه در

بهمن ماه در محل خانه فرهنگ کوی دانشگاه آغاز  1دختران از 

 .خواهد شد

توضیح اینکه، آموزش خوشنویسی فارسی طبق آموزه های 

انجمن خوشنویسی ایران و در زبان انگلیسی نیز نسخه نویسی 

 .ویژه پزشکان و دانشجویان برگزار خواهد شد

 
  0931/دی 01 /شنبه

کارگاه مهارت های پیش از ازدواج ویژه دانشجویان 

 خوابگاهی برگزار می شود

مدیریت امور هنری و فوق برنامه در نظر دارد کارگاه یک 

روزه مهارت های پیش از ازدواج را ویژه دانشجویان پسر 

 .خوابگاهی برگزار کند

کارگاه آموزشی : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

به همت مدیریت امور هنری و  "های پیش از ازدواجمهارت "

فوق برنامه و بطور ویژه برای دانشجویان پسر خوابگاهی، روز 

در محل خانه فرهنگ امام  01:91از ساعت  31دی  81شنبه 

مجتمع خوابگاهی کوی علوم پزشکی تهران برگزار ( ره)خمینی 

ناس همچنین، تدریس کارگاه را علیرضا آزادی کارش.خواهد شد

 .ارشد روانشناسی بر عهده خواهد داشت

دی ماه تعیین و عالقمندان  88مهلت ثبت نام در این کارگاه تا 

: برای ثبت نام و یا کسب اطالعات بیشتر می توانند به نشانی

خیابان انقالب، خیابان قدس، نبش کوچه فردانش، ساختمان 

 ومعاونت دانشجویی فرهنگی، طبقه دوم، مدیریت امور هنری 

تماس برقرار  11198187فوق برنامه، مراجعه و یا با شماره 

 .کنند

 

  0931/دی 01 /شنبه

کارگاه کنش گری در فضای مجازی ویژه دانشجویان 

 خوابگاهی برگزار می شود

مدیریت امور هنری و فوق برنامه در نظر دارد کارگاه یک 

روزه کنش گری در فضای مجازی را ویژه دانشجویان 

 .خوابگاهی بصورت جداگانه برگزار کند دختر و پسر

 

کارگاه آموزشی : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

به همت مدیریت امور هنری و  "کنش گری در فضای مجازی"

فوق برنامه ویژه دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی، روزهای 

ویژه )دی ماه  83و یکشنبه ( ویژه پسران) 31دی  81شنبه 

( ره)در محل خانه فرهنگ امام خمینی  81عت از سا( دختران

 .مجتمع خوابگاهی کوی علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد

همچنین، تدریس این کارگاه را علیرضا آزادی کارشناس ارشد 

آشنایی با "روانشناسی بر عهده دارد و درخصوص مباحثی چون 

نحوه سوژه یابی و تحقیق درمورد آن، آشنایی با نحوه جذب 

، "...اطب در فضای مجازی، تکنیک های تبلیغاتی اثربخش و مخ

 .صحبت خواهد شد

دی ماه تعیین و عالقمندان  88مهلت ثبت نام در این کارگاه تا 

: برای ثبت نام و یا کسب اطالعات بیشتر می توانند به نشانی

خیابان انقالب، خیابان قدس، نبش کوچه فردانش، ساختمان 

، طبقه دوم، مدیریت امور هنری و معاونت دانشجویی فرهنگی

تماس برقرار  11198187فوق برنامه، مراجعه و یا با شماره 

 .کنند
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  0931/دی 01 /شنبه

پیام تسلیت معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه در پی 

 شهادت سردار سلیمانی

دکتر محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی 

پیامی، شهادت دانشگاه علوم پزشکی تهران با صدور 

 .سردار رشید اسالم، حاج قاسم سیلمانی را تسلیت گفت

روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی، متن پیام به شرح زیر 

 :است

 الشهدا و الصدیقین  بسم رب

حادثه شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شمار دیگری 

 .از همرزمان راه حق و جهاد، مایۀ تأسّف و تأثّر است

ارزشمند این شخصیت بزرگ در صیانت و پاسداری از  نقش

کشور عزیزمان و حضور در جنگ تحمیلی و مبارزه علیه گروه 

تروریستی داعش در اذهان همگان به ویژه دو ملت قدرشناس 

 .ایران و عراق محفوظ و ماندگار خواهد ماند

به جرات می توان شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را 

ری دانست ایشان با تالش مداوم روایت گر فرهنگ نماد خودباو

حسی غیر قابل وصف در . استکبار ستیزی و توکل بر خداوند بود

ایشان وجود داشت که الهام بخش همه ما در تمامی مسئولیت 

حسی که زاده فرهنگ ایرانی اسالمی . ها با سنین مختلف است

حس شهادت طلبی که در قاموس فرهنگ غرب نمی . ما بوده

بنده به شخصه این را مایه مباهات می دانم که حضور .گنجد

انسانی را در عصر خود درک کرده ام که می تواند الگو مناسب 

برای اخالص و تالش و موفقیت برای تمامی آحاد جامعه بویژه 

 .جامعه دانشجویی و دانشگاهی باشد

ایشان در عمل ثابت نمودند که هیچگاه نباید از اسم بزرگ 

ایشان ثابت نمودند که هرچند مشکل . یا دشمن ترسیدمشکل و 

سخت باشد ولی با امید و توکل و درایت می توان آن را شکست 

ایشان مصداق بارز بسیاری از روایت های تاریخی و مذهبی . داد

 .بودند

بنده بر خود واجب می دانم ضمن محکوم نمودن این اقدام، این 

را به تمامی مسلمانان ضایعۀ تاسف بار و شهادت همرزمان وی 

مندان او در سراسر  آزادی خواه جهان و شهادت طلبان و عالقه

دنیا و نیز خانواده ارجمند و محترم او و در پایان به خانواده 

بزرگ ایران تسلیت عرض کنم و یقین دارم که شهادت او باعث 

می شود راهش با قدرت و قوت بیشتری ادامه یابد و از خداوند 

کنم که دست دشمنان این مرز و بوم و  ت میمتعال مسأل

المللی و دولتی را از شرارت علیه امّت اسالمی کوتاه  تروریسم بین

 .و ما را از توطئه و مکر دشمنان بدخواه محافظت فرماید

 دکتر محمدحسین پورغریب           

 معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 
  0931/دی 01 /کشنبهی

هدای جوایز برگزیدگان دومین مراسم اختتامیه و ا

 جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان برگزار شد

باحضور مسئوالن دانشگاه، مراسم اختتامیه و تقدیر از 

دانشجوی برگزیده در دومین جشنواره فرهنگی،  ۰2۱

هنری و ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 .برگزار شد

این مراسم روز : فرهنگیروابط عمومی معاونت دانشجویی 

با حضور دکتر پورغریب  01:91تا  01:91چهارشنبه از ساعت 

معاون دانشجویی فرهنگی، دکتر کردی معاون بین الملل، دکتر 
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رستمیان معاون فرهنگی، جمعی از معاونان دانشجویی فرهنگی 

دانشکده ها و مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی، کارشناسان و 

 .ه برگزار شددانشجویان دانشگا

درابتدای مراسم دکتر خوشنوا مدیر امور هنری و فوق برنامه به 

ارائه گزارشی از برگزاری دومین جشنواره درخصوص بخش های 

جشنواره، تعداد ثبت نام کنندگان و برگزیدگان هر بخش، آثار 

 .پرداخت... دریافتی و 

در ادامه و در دو بخش، دانشجویان برگزیده دومین جشنواره 

فرهنگی، هنری و ادبی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تقدیرنامه و 

 .هدایای خود را از دست مسئولین دریافت کردند

همچنین در این مراسم، از دانشجویان برگزیده در دهمین 

جشنواره بین المللی سیمرغ و جشنواره کشوری نشریات تیتر 

 .، قدردانی شد00

یان دانشگاه در دو اجرای موسیقی پاپ و سنتی توسط دانشجو

 .بخش مختلف، از برنامه های شاد این مراسم بود

توضیح اینکه، دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی 

با رقابت دانشجویان در بخش های  31دانشجویان از اول دی 

دی ماه با برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای  00مختلف آغاز و 

 .ادجوایز به برگزیدگان به کار خود پایان د

 
 0931/دی 01 /یکشنبه

اعالم محل /اطالعیه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

استقرار مدیریت تربیت بدنی با هدف سهولت در امر 

 خدمت رسانی

با هدف کاهش بروکراسی اداری و سهولت در خدمات 

رسانی به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی 

ان معاونت دانشگاه، مدیریت تربیت بدنی به ساختم

 .دانشجویی فرهنگی دانشگاه انتفال یافت

کاهش بروکراسی : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

اداری و سهولت در خدمات رسانی به دانشجویان، کارکنان و 

اعضای هیات علمی، از جمله دغدغه های معاونت دانشجویی 

ت فرهنگی دانشگاه بوده که امروز با تغییر محل استقرار مدیری

تربیت بدنی دانشگاه، دسترسی به خدمات آسان تر شده و 

 .خدمات رسانی مدیریت تربیت بدنی نیز ارتقاء خواهد یافت

به همین منظور دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی، 

برای برقراری ارتباط با مدیریت تربیت بدنی می توانند به آدرس 

ونت دانشجویی خیابان قدس، نبش کوچه فردانش، ساختمان معا

فرهنگی دانشگاه، طبقه دوم، مدیریت تربیت بدنی مراجعه و یا 

و  www.vsca.tums.ac.ir/sportبا مراجعه به آدرس اینترنتی 

یا عضویت در کانال تلگرام ورزش دانشگاه به آدرس 

tumssport@ با این مدیریت در ارتباط باشند. 

 
  0931/دی 01 /یکشنبه

 /ات لیگ فوتسال دانشجویانبرگزاری هفته سوم مسابق

 پایان رقابت های دور مقدماتی

دیدار در هفته سوم لیگ فوتسال  8با برگزاری 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان جام 

دکتر بهادری، مدیریت تربیت بدنی نتایج رقابت ها را 

 .اعالم کرد

مسابقات لیگ : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

، با 31ل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال فوتسا

تیم از پردیس بین  8تیم از دانشکده ها و  01)تیم  01شرکت 

دیدار ادامه  1در حال برگزاری است که در هفته سوم با ( الملل

در سالن چند منظوره  31دی  09این رقابت ها روز جمعه  .یافت

ع کوی دانشگاه، مجموعه ورزشی شهید فتحی، واقع در مجتم
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 .برگزار و تیم های شرکت کننده با حریفان خود به رقابت پرداختند

اداره مسابقات و تیم های ورزشی مدیریت تربیت بدنی، نتایج 

 :هفته سوم لیگ فوتسال دانشجویان را به شرح زیر اعالم کرد

 (1)داروسازی نوین  _( 8)تغذیه 

 (8)منتخب پزشکی  _( 0)بهداشت 

 (8)پرستاری  _( 8) پردیس خارجی

 (1)منتخب دندان  _( 0)قدس پزشکی 

 (8)اتحاد پزشکی  _( 1)پردیس ایرانی 

 (1( )باکری)شهید چمران  _( 1)پیراپزشکی 

 (1)توانبخشی  _( 8)منتخب داروسازی 

 (1)فناوری های نوین  _( 9)رزیدنت ها 

توضیح اینکه، مسابقات لیگ فوتسال دانشجویان، جمعه هر هفته 

در مجموعه ورزشی شهید فتحی آغاز و بازیکنان،  01عت از سا

مربیان و سرپرستان تیم ها می بایست با آمادگی کامل و حداقل 

 .دقیقه قبل از شروع مسابقه، در سالن حضور داشته باشند 81

 
  0931/دی 01 /یکشنبه

اعالم نتایج رقابت های هفته هفتم لیگ فوتسال کارکنان 

 گاهو اعضای هیأت علمی دانش

دیدار برگزار شده در هفته  7مدیریت تربیت بدنی، نتایج 

هفتم مسابقات لیگ فوتسال کارکنان و اعضای هیأت 

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جام دکتر بهادری 

 .را اعالم کرد

مسابقات لیگ : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

ویژه کارکنان  ،31فوتسال جام دکتر بهادری در پاییز و زمستان 

و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با شرکت 

در  31دی  08تیم از واحدهای مختلف، از روز پنجشنبه  01

محل سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی شهید چمران آغاز و در 

هفته هفتم مسابقات، تیم های بیمارستان شریعتی، بیمارستان 

بیمارستان امیراعلم، معاونت یاس، مرکز قلب، مدیریت حراست، 

در مقابل حریفان ( الف( )ره)دانشجویی و مجتمع امام خمینی 

 .خود به پیروزی دست یافتند

اداره مسابقات و تیم های ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه 

نتایج رقابت های برگزار شده در هفته هفتم لیگ فوتسال 

 :عالم کردکارکنان و اعضای هیأت علمی را به شرح زیر ا

 (1)بیمارستان شریعتی  –(8)بیمارستان بهارلو 

 (1)بیمارستان یاس  –(1)سازمان مرکزی 

 (9)بیمارستان رازی –(1)مرکز قلب 

 (9)مدیریت حراست  –(8)شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر 

 (1( )ب( )ره)مجتمع امام خمینی  –(8)بیمارستان امیراعلم 

 (8)کودکان  مرکز طبی –( 7)معاونت دانشجویی 

 (7( )الف( )ره)مجتمع امام خمینی  –( 0)بیمارستان ضیائیان 

 01توضیح اینکه، مسابقات طبق برنامه هر پنجشنبه از ساعت 

آغاز و حضور تمامی بازیکنان، مربیان و سرپرستان هر تیم با 

آمادگی کامل و رأس ساعت مقرر در محل برگزاری مسابقات 

 .ضروری است

 
  0931/دی 07 /شنبهسه

مراسم معارفه دکتر حامد شفارودی مدیر جدید تربیت 

 بدنی برگزار شد

با حضور دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی 

دانشگاه، مراسم معارفه مدیر جدید تربیت بدنی برگزار 

 .شد

مراسم معارفه مدیر : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

پورغریب معاون  جدید تربیت بدنی با حضور دکتر محمدحسین



 

21 

 

 

 

حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاهخبری نامه ماه   

 ۰931دی  ماه /منی ماهنامه خربیسو                                                                                                            مفدا تهران                   
 

دانشجویی فرهنگی، دکتر حامد شفارودی مدیر جدید تربیت 

در سالن  31دی  01بدنی و کارکنان این مدیریت روز شنبه 

 .شورای معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد

ابتدای جلسه دکتر پورغریب ضمن تسلیت بمناسبت شهادت 

مقدم  سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یاران همراهش و خیر

جلسه صمیمانه ای بمنظور معارفه : به همکاران دانشگاهی گفت

دکتر شفارودی در سمت مدیر جدید تربیت بدنی تشکیل شده 

 .است

ما در دانشگاه دنبال : معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه افزود

این هستیم که به هر بهانه ای فعالیت فیزیکی داشته باشیم و 

ه ورزشکار باشند و این امر با می خواهیم همه جامعه دانشگا

 .گسترش ورزش همگانی امکان پذیر خواهد بود

 9وی در ادامه به بیان توضیحاتی از فعالیت های تربیت بدنی در 

سال گذشته پرداخت که از آن جمله می توان به افزایش 

فضاهای ورزشی، گسترش ورزش های همگانی، افتتاح مجموعه 

گزاری جشنواره های ورزشی استخر و سونای شهید چمران، بر

ویژه دانشجویان و کارکنان بطور مستمر، افتتاح و تجهیز سالن 

 .بدنسازی سازمان مرکزی دانشگاه و غیره اشاره کرد

باید سعی کنیم در زمان تصدی پست های مدیریتی : وی افزود 

راندمان فعالیت ها را باالتر برده و بیشترین تالش را از خود بروز 

امدادی را در بهترین وضعیت به یار هم تیمی مان دهیم و چوب 

 .بسپاریم

دکتر پورغریب در ادامه به معرفی دکتر شفارودی پرداخت و 

ایشان دارای سوابق ارزنده ای در حوزه ورزش دانشجویی : افزود

است و در بخش علمی نیز در رشته تخصصی فارماکولوژی 

ند که ضمن تحصیل کرده اند و مجموعا با این حوزه آشنا هست

تشکر از ایشان به خاطر قبول مسئولیت، امیدوارم همانطور که 

در حکم انتصاب ایشان آمده است با نشاط و سرعت بیشتر، 

 .فعالیت های تربیت بدنی در دانشگاه را جلو ببرند

دکتر شفارودی نیز با ابراز خوشحالی از پیوستن به مجموعه 

ورزش دانشگاه  سال در 98بنده در حدود : تربیت بدنی گفت

هستم و امیدوارم در این مدت زمانی که در مدیریت تربیت 

خواهم بود بتوانم در راستای اهداف دانشگاه قدم های  بدنی

 .موثری بردارم

مدیر جدید تربیت بدنی دانشگاه در ادامه مراسم ضمن تشکر از 

مایه افتخار است که در مجموعه دانشگاه : حضور همکاران گفت

تهران عالوه بر فعالیت علمی، مسئولیتی نیز به علوم پزشکی 

 .بنده واگذار شده است

از نگاه طب سنتی نیز بوعلی سینا یکی از ارکان : وی افزود

تندرستی را ورزش می داند و در پزشکی و علم جدید نیز، 

ورزش به عنوان دارو شناخته می شود، پس باید ورزش را در 

 .دانشگاه فرهنگ سازی کنیم

علمی دانشگاه با تشکر از زحمات دکتر پورغریب در  عضو هیأت

در این راه و مسئولیتی که : زمان مدیریت این حوزه گفت

پذیرفتم، دست یاری از همه همکاران و مسئوالن مدیریت تربیت 

بدنی، معاونت دانشجویی فرهنگی و هیئت رئیسه دانشگاه می 

را از  طلبم و امیدوارم با همدلی و رفاقت، فعالیت های خوبی

 .خود برجای بگذاریم

در انتها، کارکنان مدیریت تربیت بدنی به معرفی خود و حوزه 

 .فعالیتشان پرداختند

 
 0931/دی 07 /شنبهسه

اعالم برنامه زمان بندی مرحله یک چهارم نهایی و نیمه 

 نهایی لیگ فوتسال دانشجویان در جام دکتر بهادری

امه زمان بندی اداره مسابقات مدیریت تربیت بدنی، برن

مرحله یک چهارم نهایی و نیمه نهایی مسابقات فوتسال 

را  88دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

 .اعالم کرد

 رقابت های مرحله: روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی
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یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال جام دکتر بهادری در بخش  

و با رقابت  03از ساعت  31 دی 01دانشجویان، روز چهارشنبه 

تیم صعود کننده از مرحله مقدماتی در سالن چندمنظوره  1

 .مجموعه ورزشی شهید چمران برگزار خواهد شد

همچنین، رقابت های مرحله نیمه نهایی این دوره از لیگ 

دی ماه با حضور تیم های برنده در  81دانشجویان، روز جمعه 

در محل مجموعه ورزشی  01مرحله یک چهارم نهایی، از ساعت 

 .شهید چمران برگزار می شود

اداره مسابقات و تیم های ورزشی، برنامه زمان بندی رقابت های 

 :مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات را به شرح زیر اعالم کرد

  88دی  ۰8رقابت های یک چهارم نهایی، چهارشنبه 

  توانبخشی - پردیس ایرانی: 03ساعت 

 بهداشت –ب دندانپزشکی منتخ: 81ساعت 

 منتخب داروسازی –اتحاد پزشکی : 80ساعت 

 پرستاری –منتخب پزشکی : 88ساعت 

توضیح اینکه، زمان بندی مسابقات رده بندی و فینال پس از 

 .هماهنگی الزم با تیم ها و مسئوالن، اعالم خواهد شد

آغاز و حضور  03مسابقات طبق برنامه اعالم شده از ساعت 

یکنان، مربیان و سرپرستان هر تیم با آمادگی کامل و تمامی باز

 .رأس ساعت مقرر در محل برگزاری مسابقات ضروری است

 
  0931/دی 01 /چهارشنبه

نشست صمیمی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با 

 فعاالن نشریات دانشجویی برگزار شد

دکتر محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی 

کمیته ناظر بر نشریات با مدیران مسئول  دانشگاه و رئیس

و سردبیران نشریات دانشجویی، نشستی صمیمی برگزار 

 .کرد

این نشست صمیمی : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

باحضور دکتر پورغریب معاون  31دی  07روز سه شنبه 

دانشجویی فرهنگی و رئیس کمیته ناظر بر نشریات، دکتر 

نری و فوق برنامه، مدیران مسئول، خوشنوا مدیر امور ه

سردبیران و فعاالن حوزه نشریات دانشجویی برگزار و در ابتدای 

این جلسه پیرامون کمبودها و مشکالت نشریات دانشجویی بحث 

و گفت و گو شد و دانشجویان خواسته های خود را به اطالع 

 .معاون دانشجویی فرهنگی رساندند

لیت دانشجویان و نقش موثر دکتر پورغریب ضمن تشکر از فعا

نشریات بر جامعه دانشگاه، باالتر بردن کیفیت و محتوای نشریات 

 .دانشجویی را یکی از دغدغه های فعاالن نشریاتی برشمردند

در راستای حمایت و : رئیس کمیته ناظر بر نشریات تاکید کرد

تشویق نشریات دانشجویی از طریق طرح رتبه بندی نشریات می 

 .درست و کارآمدی برای رشد نشریات بکار گرفت توان شیوه

دکتر پورغریب در پایان، خبر از برگزاری جشنواره نشریات 

 .دانشجویی به صورت مستقل داد

توضیح اینکه، به دلیل نیاز نشریات به گرافیست، سالن مطالعات 

فرهنگی به دستگاه کامپیوتر برای گرافیک نشریات مجهز خواهد 

د از این پس در هر فصل نشست های همچنین، مقرر ش .شد

 .فعاالن نشریات با حضور معاون دانشجویی فرهنگی برگزار شود

 

 0931/دی 80 /شنبه

نشست مشترک معاونان بین الملل و دانشجویی فرهنگی 

دانشگاه با دبیران شورای صنفی و شورای نمایندگان 

 برگزار شد

و  در جلسه ای که باحضور دکتر کردی معاون بین الملل

دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی برگزار شد، 

دبیران شورای صنفی و شورای نمایندگان، مشکالت و 

 .دغدغه های خود را از نزدیک با مسئوالن درمیان گذاشتند

نشست مشترک : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

معاونان بین الملل و دانشجویی فرهنگی دانشگاه با دبیران 
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 07نفی و همچنین شورای نمایندگان، روز سه شنبه شورای ص

 .در سالن شورای معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد 31دی 

در ابتدای این نشست، نمایندگان دانشجویی به اعالم مشکالت 

دانشجویان شهریه پرداز و پردیس بین الملل و دانشجویان 

ویان عدم ارتباط دانشجویان خارجی با دانشج: خارجی از جمله

... ایرانی، عدم تخصیص غذای یارانه ای، عدم دریافت حقوق و 

سپس، دکتر کردی در پاسخ به سواالت و درخواست  .پرداختند

در ابتدا الزم می دانم از زحمات شورای : نمایندگان اعالم کرد

نمایندگان و همچنین دبیران شورای صنفی تشکر کنم که 

یان را دارند و در دغدغه پیشرفت و بهبود امکانات دانشجو

 .راستای رسیدن به این اهداف از هیچ تالشی فروگذار نیستند

قبل از هر توضیحی اعالم می کنم مدیران عالقمند : وی افزود

هستند که تمامی دانشجویان از امکانات دانشگاه بهره مند شوند 

و تفاوتی بین آنها نباشد و همچنین امکانات دانشگاه نیز ارتقاء 

تالش می کنیم که به ترتیب اولویت مشکالت  پیدا کند و

 .دانشجویان را مرتفع کنیم

معاون بین الملل دانشگاه در ادامه به توضیح خدمات معاونت 

معاونت بین الملل با : بین الملل به دانشجویان پرداخت و گفت

کمک دانشجویان، سیستمی متشکل از گروه های کوچک 

یان خارجی و همچنین دانشجویی را با هدف حمایت از دانشجو

باال بردن سطح زبان دانشجویان خارجی و ایرانی تشکیل داده 

همچنین در ورودی های جدید با کمک آزمون سامفا . است

توانستیم دانشجویانی که سطح زبان باالتری دارند را در اولویت 

قرار دهیم؛ در عین حال کالج نیز دائما در حال ارتقای سطح 

 .چنین افزایش خدمات به آنها استزبان دانشجویان و هم

در ادامه، دکتر پورغریب با تشکر از دبیران شورای صنفی و 

مسئولین دانشگاه مدام در حال : شورای نمایندگان اظهار کرد

بررسی بودجه هستند تا بتوانند راهکاری برای بهبود خدمات به 

 .دانشجویان پیدا کنند

گاه که اکثر آنها خود رسالت دانشگاه و مسئوالن دانش: وی افزود

نیز زمانی دانشجوی همین دانشگاه بوده اند و بعضی موارد را 

خودشان از نزدیک لمس کرده اند، این است که تمام تالش خود 

 .را برای پیشرفت و ارتقای دانشجو و امکانات دانشجویی به کار گیرند

سیاست : معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه در ادامه تصریح کرد

گاه بدین گونه است که در جایی که بحث کمک به دانشجو دانش

باشد تمام توان خود را برای ارتقای آن بسیج کند و از طرف 

دیگر دانشجویان نیز با ما همکاری کنند، زیرا بعضی از مسائل، 

 .کمک و حضور پر انرژی و پر انگیزه دانشجویان را می طلبد

ن و همچنین دبیران در پایان این جلسه، اعضای شورای نمایندگا

شورای صنفی از معاونان حاضر در جلسه برای برگزاری نشست 

مشترک قدردانی کرده و دانشجو محور بودن دو معاونت را رکن 

 .اصلی اعالم کردند

 
  0931/دی 81/ شنبهسه

دکتر محمدحسین پورغریب عضو هیأت علمی دانشگاه، 

 به عضویت کمیته پزشکی فیبا آسیا درآمد

دکتر محمدحسین پورغریب عضو هیأت علمی گروه 

پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر 

انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران، به عضویت کمیته 

 .منصوب شد( فیبا)پزشکی فدراسیون بسکتبال آسیا 

پس از برگزاری : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

در دوحه قطر برگزار  8103دومین جلسه فیبا آسیا که دسامبر 

 .شد، اعضای جدید کمیته های این نهاد معرفی شدند

در این میان سه ایرانی به عضویت فیبا آسیا درآمدند که دکتر 

محمدحسین پورغریب عضو هیأت علمی گروه پزشکی ورزشی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر انجمن علمی پزشکی ورزشی 

آبکاریان از داوران بین المللی  ایران عضو کمیته پزشکی، ورژ

بسکتبال عضو کمیته فنی و علی توفیق دبیر اسبق فدراسیون 

این افراد تا  .بسکتبال عضو کمیته جوانان فیبا آسیا معرفی شدند

 .در کمیته های ذکرشده فعالیت خواهند داشت 8189سال 
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  0931/دی 80 /شنبه

نشست مشترک معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با 

مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی درخصوص 

 روژه های عمرانی معاونت برگزار شدپ

باحضور دکتر محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی 

فرهنگی دانشگاه، جلسه ای بمنظور رسیدگی و هم 

اندیشی درخصوص پروژه های عمرانی مجتمع کوی 

 .دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

این جلسه در روز : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

با موضوع هم اندیشی در خصوص تجهیز  31دی  01ه چهارشنب

و راه اندازی آشپزخانه صنعتی کوی دانشگاه، ساخت و تجهیز 

خوابگاه های دانشجویان، قرائت خانه های بخش پسران و 

دختران، باحضور دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی، 

دکتر صادقی مشاور اجرایی معاونت، مهندس مکری مدیر دفتر 

و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه و سایر کارشناسان فنی 

معاونت دانشجویی فرهنگی و دفتر فنی در سالن شورای معاونت 

 .دانشجویی فرهنگی برگزار شد

در ابتدای جلسه دکتر پورغریب پیرامون مسائل مربوط به 

آشپزخانه کوی با قدردانی از اعضای واحد فنی معاونت 

فنی بسیار بحث مهم و استراتژیکی  بحث: دانشجویی اعالم کرد

است و اعضای واحد فنی معاونت و مدیریت فنی و نظارت بر 

طرح های عمرانی در جهت پیشرفت پروژه همکاری الزم را انجام 

داده اند و صمیمانه از زحمات وقت و بی وقت همکاران قدردانی 

می کنم و امیدوارم پروژه آشپزخانه کوی تا انتها بصورت 

 .ی و دقیق پیش رودکارشناس

در : در ادامه دکتر صادقی مشاور اجرایی معاونت تصریح کرد

راستای ساخت و تجهیز آشپزخانه کوی کامال علمی رفتار شد و 

تا حد امکان از حضور مشاورین و پیمانکاران قدرتمند و توانمند 

در کنار تیم فنی معاونت در طول پروژه بهره برده شد و در ادامه 

شناسان مجرب و متخصص استفاده خواهیم کرد که نیز از کار

عالوه بر اجرای صحیح و درست پروژه در استفاده از منابع مالی 

صرفه جویی کرده تا بتوانیم آشپزخانه ای در حد استانداردهای 

ISO  وHACCP به بهره برداری برسانیم. 

دکتر پورغریب در پایان، از زحمات همکاران و کارشناسان دفتر 

فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه در پیشبرد  مدیریت

 .پروژه های عمرانی معاونت دانشجویی فرهنگی قدردانی کرد

توضیح اینکه، پس از اعالم نظر کارشناسان واحد فنی و اداره 

تغذیه معاونت دانشجویی فرهنگی و مدیر دفتر فنی و نظارت بر 

ارد تصمیم طرح های عمرانی دانشگاه، در خصوص برخی از مو

 .گیری شد

 
 0931/دی 80 /شنبه

پیروزی پرگل تیم های بیمارستان های یاس و ضیائیان در 

 هفته هشتم لیگ فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی

دیدار برگزار شده در هفته  7مدیریت تربیت بدنی، نتایج 

هشتم مسابقات لیگ فوتسال کارکنان و اعضای هیأت 

تهران در جام دکتر بهادری  علمی دانشگاه علوم پزشکی

 .را اعالم کرد

مسابقات لیگ : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

، ویژه کارکنان 31فوتسال جام دکتر بهادری در پاییز و زمستان 

و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با شرکت 

در  31دی  03تیم از واحدهای مختلف، از روز پنجشنبه  01

الن چندمنظوره مجموعه ورزشی شهید چمران آغاز و در محل س

هفته هشتم مسابقات، تیم های بیمارستان ضیائیان، بیمارستان 

امیراعلم، بیمارستان یاس و بیمارستان بهارلو در مقابل حریفان 

 .دیدار دیگر نیز به تساوی انجامید 9خود به پیروزی دست یافتند و 
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دیریت تربیت بدنی نتایج اداره مسابقات و تیم های ورزشی م

رقابت های برگزار شده در هفته هشتم لیگ فوتسال کارکنان و 

 :اعضای هیأت علمی را به شرح زیر اعالم کرد

 (0)مرکز طبی کودکان  –(0)دندانپزشکی 

 (0( )ب( )ره)مجتمع امام خمینی  –(1)بیمارستان ضیائیان 

 (1)بیمارستان سینا  –(9)بیمارستان امیراعلم 

 (1)  بیمارستان رازی –(1)ستان فارابی بیمار

 (1)بیمارستان یاس  –( 0)شبکه بهداشت و در مان اسالمشهر

 (8)بیمارستان شریعتی  –( 8)مرکز قلب 

 (9)بیمارستان بهارلو  –( 1)سازمان مرکزی 

 01توضیح اینکه، مسابقات طبق برنامه هر پنجشنبه از ساعت 

سرپرستان هر تیم با  آغاز و حضور تمامی بازیکنان، مربیان و

آمادگی کامل و رأس ساعت مقرر در محل برگزاری مسابقات 

 .ضروری است

 
  0931/دی 80 /شنبه

دیدار صمیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با 

 دبیران شورای صنفی دانشجویان

دکتر کریمی رئیس دانشگاه در دیدار با دبیران شورای 

یعنی تمرین زندگی، کار صنفی در دوره دانشجویی : صنفی

یعنی تمرین مدیریت و اداره کشور، کسانی که این فرصت 

را پیدا می کنند تا فعالیتی جز درس خواندن انجام دهند، 

 .انسان های موفقی خواهند شد

این دیدار روز : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

باحضور دکتر کریمی  01تا  01از ساعت  31دی  01چهارشنبه 

دانشگاه، دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی و رئیس 

دبیران شورای صنفی دانشکده ها و خوابگاه های دانشگاه علوم 

پزشکی تهران در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار و در ابتدا 

دبیران شورای صنفی دانشجویان به نوبت به معرفی خود و ارائه 

حل سکونت خود توضیح درباره مشکالت دانشکده و یا خوابگاه م

 .پرداختند

دکتر کریمی با شنیدن حرف ها و مشکالت دانشجویان، بار دیگر 

همچون گذشته بر پیگیری برای حل مشکالت صنفی، رفاهی و 

آموزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد و 

بنده شخصاً بطور جدی دنبال افزایش کیفیت : اذعان داشت

 .یان دانشگاه هستمزندگی و آموزشی دانشجو

رئیس دانشگاه با بیان اینکه از دکتر پورغریب معاون دانشجویی 

فرهنگی دانشگاه به عنوان یک فرد جوان و بسیار پرتالش 

خواسته ام که درخصوص پیگیری حل مسائل دانشجویان قدم 

بردارد و از تمام پتانسیل ها برای رفع مشکالت رفاهی، ورزشی، 

 .نداستفاده ک... تغذیه و 

دکتر کریمی در ادامه بر اهمیت خوابگاه ها و کیفیت آن ها 

بنده از روزی که رئیس دانشگاه شدم، اولین : تاکید کرد و گفت

بازدیدم از خوابگاه بوده و می گویم که تنها رئیس دانشگاهی 

هستم که در خوابگاه زندگی کردم و هنوز روحیه دانشجویی 

را فقط ... سرما، آب، غذا و  مشکالت خوابگاه اعم از گرما،. دارم

کسی درک می کند که در خوابگاه زندگی کرده است و البته 

بنده از اوضاع : وی ادامه داد .خود دانشجوها هم باید بخواهند

خوابگاه ها کامال مطلع هستم و همیشه بصورت سرزده از 

خوابگاه ها بازدید می کنم و بزودی با افتتاح خوابگاه های جدید 

 .ز مشکالت حل خواهد شدبسیاری ا

با : رئیس دانشگاه با تاکید بر ساخت خوابگاه های جدید، گفت

توجه به منابع مالی، ما حتی بسیاری از پروژه ها در بیمارستان 

ها را متوقف کردیم ولی ساخت خوابگاه را هنوز در دستور کار و 

 .برنامه خود داریم

وان تمرین دکتر کریمی از کار صنفی دوران دانشجویی به عن

کسانی : هایی برای زندگی، مدیریت و اداره کشور یاد کرد و گفت

که این فرصت را پیدا می کنند تا فعالیتی جز درس خواندن 

 .انجام دهند، انسان های موفقی خواهند شد

: همچنین دکتر پورغریب در پاسخ به مشکالت دانشجویان، گفت

ویان را به بیشترین تالشم این بوده که حسن اعتماد دانشج

 .دانشگاه جلب کنم
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وی با اشاره به ساخت آشپزخانه صنعتی کوی دانشگاه، نوید داد 

که بزودی با افتتاح آن مشکالت طبخ و توزیع غذا حل خواهد 

 .شد

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از دکتر بیگلر معاون توسعه 

مدیریت و برنامه ریزی منابع و نیز از دکتر سهراب پور معاون 

آموزشی دانشگاه برای حمایت ها و همکاری های آنان 

درخصوص پیگیری مشکالت خوابگاهی، رفاهی، دانشکده ها، 

 .قدردانی کرد... آموزشی و 

دکتر پورغریب در پایان از تالش ها و دلسوزی های دبیران 

بسیاری از مدیران ارشد کشور : شورای صنفی تشکر کرد و گفت

وزه های دانشجویی و صنفی همه در زمان دانشجویی، در ح

فعالیت داشتند و تمام تالش خود را برای حل مشکالت و 

 .خواسته های دانشجویان به کار می بندیم

توضیح اینکه، از مهمترین مشکالت عنوان شده دبیران شورای 

میزان حقوق پرداختی به کارورزها، وجود : صنفی می توان به

بگاه ها، تغذیه، نبود مشکالت تاسیساتی و نواقص رفاهی در خوا

ماده اولیه مورد نیاز در آزمایشگاه برای پروژه های تحقیقاتی، 

 .اشاره کرد... کمبود لوازم مهم آزمایشگاهی و 

 

 
  0931/دی 88 /یکشنبه

بازدید مدیر تربیت بدنی از مراحل آماده سازی سالن 

 آذر ۰۱ورزشی خوابگاه 

انشگاه به دکتر حامد شفارودی مدیر جدید تربیت بدنی د

همراه هیئت همراه، از مراحل آماده سازی سالن ورزشی 

آذر دانشگاه علوم پزشکی تهران  ۰۱خوابگاه دخترانه 

 .بازدید کرد

این بازدید روز : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

با حضور دکتر حامد شفارودی مدیر  31دی  01چهارشنبه 

نی مدیریت تربیت تربیت بدنی، بهرام شهبازی معاون پشتیبا

بدنی، کارشناسان دفتر فنی و ورزشی معاونت دانشجویی 

فرهنگی، انجام و دکتر شفارودی به بررسی تأسیسات و فضای 

 .اختصاص یافته به سالن ورزشی پرداخت

آذر پیش از این  01توضیح اینکه، خوابگاه دانشجویی دخترانه 

رگزاری فاقد سالن ورزشی بوده و این سالن قرار است برای ب

کالس های ایروبیک و پیالتس تجهیز شده و در آینده مورد بهره 

 .برداری قرار گیرد

 
  0931/دی 88 /یکشنبه

رقابت های مرحله یک چهارم نهایی لیگ فوتسال 

 دانشجویان برگزار شد

دیدار در مرحله یک چهارم نهایی لیگ  4با برگزاری 

ا فوتسال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران ب

عنوان جام دکتر بهادری ، تیم های راه یافته به نیمه نهایی 

 .این دوره از مسابقات مشخص شدند

مسابقات لیگ : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

، با 31فوتسال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

تیم از پردیس بین  8تیم از دانشکده ها و  01)تیم  01شرکت 

ر حال برگزاری است که در مرحله یک چهارم نهایی با د( الملل

 .دیدار ادامه یافت 1برگزاری 

در سالن چندمنظوره  31دی  01این رقابت ها روز چهارشنبه 

مجموعه ورزشی شهید چمران، برگزار و تیم های پردیس ایرانی، 

منتخب دندانپزشکی، اتحاد پزشکی و منتخب پزشکی با شکست 

 .نیمه هایی مسابقات راه پیدا کردند حریفان خود به مرحله

اداره مسابقات و تیم های ورزشی مدیریت تربیت بدنی، نتایج 

مسابقات مرحله یک چهارم نهایی لیگ فوتسال دانشجویان را به 

 :شرح زیر اعالم کرد
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 (8)توانبخشی  _( 9)پردیس ایرانی 

 (0)بهداشت  _( 9)منتخب دندانپزشکی 

 (1)اروسازی منتخب د _( 8)اتحاد پزشکی 

 (9)پرستاری  _( 1)منتخب پزشکی 

توضیح اینکه، تیم های راه یافته به مرحله بعد می بایست با 

دقیقه قبل از شروع مسابقه، در سالن  81آمادگی کامل و حداقل 

 .چندمنظوره مجموعه ورزشی شهید چمران حضور داشته باشند

 
  0931/دی 89 /دوشنبه 

ن برای اولین بار در برگزاری کارگاه اسکی کوهستا

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

انجمن کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای 

اولین بار، کارگاه اسکی کوهستان را ویژه دانشجویان، 

کارکنان و اعضای هیأت علمی عالقمند به این رشته 

 .ورزشی برگزار کرد

انجمن کوهنوردی : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

انشگاه علوم پزشکی تهران برای اولین بار کارگاه اسکی د

 07:91تا  01از ساعت  31دی  01کوهستان را روز چهارشنبه 

تن از  81در سالن شورای معاونت دانشجویی فرهنگی و با حضور 

 .دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار کرد

بی سنگنوردی در این کارگاه که با تدریس حسین صالحی مر

طبیعی، یخ و برف و اسکی کوهستان برگزار شد، مباحثی چون 

تاریخچه اسکی و اسکی کوهستان، تفاوت ها و شباهت های 

رشته ورزشی اسکی کوهستان و آلپاین، مزایای این رشته و لزوم 

یادگیری آن در کوهنوردی نوین، جایگاه این رشته ورزشی در 

رشته ورزشی، ملزومات مورد جهان و ایران، زیرشاخه های این 

اعم از تجهیزات، تکنیک ها، آموزش ها و مهارت )نیاز این ورزش 

و آشنایی عملی با لوازم اسکی کوهستان آموزش داده شد و ( ها

در پایان گروه بندی شرکت کنندگان برای کالس عملی و 

 .استعداد یابی صورت گرفت

 
  0931/دی 89 /دوشنبه

نیمه نهایی لیگ فوتسال نتایج رقابت های مرحله 

منتخب /دانشجویان جام دکتر بهادری اعالم شد

 دندانپزشکی و منتخب پزشکی فینالیست شدند

دیدار در مرحله نیمه نهایی لیگ فوتسال  2با برگزاری 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، تیم های 

منتخب دندانپزشکی و منتخب پزشکی فینالیست و تیم 

ی و پردیس ایرانی در رده بندی به میدان های اتحاد پزشک

 .می روند

مسابقات مرحله نیمه : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

نهایی لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در 

با برگزاری دو دیدار بین تیم  31دی  81، روز جمعه 31سال 

کی و های پردیس ایرانی، منتخب دندانپزشکی، اتحاد پزش

منتخب پزشکی برگزار و در نهایت تیم های منتخب 

دندانپزشکی و منتخب پزشکی با شکست حریفان خود، به فینال 

این رقابت ها و تیم های پردیس ایرانی و اتحاد پزشکی به دیدار 

 .رده بندی راه یافتند

اداره مسابقات و تیم های ورزشی مدیریت تربیت بدنی، نتایج 

 :ده را به شرح زیر اعالم کردرقابت های برگزار ش

 (9)منتخب دندانپزشکی  _( 0)پردیس ایرانی 

 (1)منتخب پزشکی  _( 0)اتحاد پزشکی 

همچنین، بنابر اعالم اداره مسابقات و تیم های ورزشی، رقابت 

دی ماه  91های مرحله نهایی این دوره از مسابقات روز دوشنبه 

ی شهید در سالن چندمنظوره مجموعه ورزش 80از ساعت 

 .چمران برگزار خواهد شد
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توضیح اینکه، تیم های راه یافته به مرحله نهایی می بایست با 

دقیقه قبل از شروع مسابقه، در سالن  81آمادگی کامل و حداقل 

 .محل برگزاری حضور داشته باشند

 
  0931/دی 81 /شنبهسه

انتخابات میان دوره ای دوازدهمین دوره شورای صنفی 

 انشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شدمجتمع کوی د

انتخابات میان دوره ای دوازدهمین دوره شورای صنفی 

مجتمع کوی پسران، بر اساس دستورالعمل اجرایی آیین 

نامه شوراهای صنفی، با حضور پر شور دانشجویان برگزار 

 .شد

انتخابات میان دوره : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

ه شورای صنفی مجتمع کوی پسران روز ای دوازدهمین دور

، با نظارت کارشناسان 01تا  01از ساعت  31دی  88یکشنبه 

 1امور دانشجویی و مدیریت امور خوابگاه ها برگزار و از میان 

کاندید در این انتخابات، چهار نفر اول به عنوان نفرات اصلی و 

نفرات پنجم و ششم به عنوان اعضای علی البدل به شرح زیر 

 .انتخاب شدند

مهدی آقابابایی، هادی ناظمی هرندی، پویا فیضی : اعضای اصلی

 نژاد و محمد صابر

 عرفان شاهسواری و علی سلمانی: اعضای علی البدل

همچنین، انتخابات میان دوره ای دوازدهمین دوره شورای 

صنفی مجتمع کوی دختران به دلیل نرسیدن به حد نصاب مقرر 

فی دانشجویان، ثبت نام کنندگان به در آئین نامه شورای صن

شرح زیر، بدون برگزاری انتخابات به عضویت اصلی دوازدهمین 

 :دوره شورای صنفی درآمدند

 حانیه عباسی

 ریحانه شاهمرادی پور

 فاطمه حسن زاده

 الناز مختاری

 محدثه سوریان ریاحی

 فاطمه نعمانی لفمجانی

بات میان دوره توضیح اینکه، احکام دانشجویان منتخب در انتخا

ای دوازدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان مجتمع کوی 

علوم پزشکی تهران، توسط معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

صادر و به اعضای جدید شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ابالغ 

 .خواهد شد

 
  0931/دی 81 /شنبهسه

بیانیه هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی تهران در 

 حادثه غم انگیز و تاسف بار سقوط هواپیما خصوص

هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان جلسه 

درخصوص حادثه غم انگیز و  88دی  22روز یکشنبه 

تاسف بار سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین بیانیه صادر 

 .کرد
 

 :متن کامل بیانیه به شرح زیر است

 انّاهلل و انّا الیه راجعون

انگیز و تأسف بار فقدان مسافران پرواز اوکراین که در   غم حادثه

آموختگان و فرزندان رشید و عزیزی از همکاران  بین ایشان دانش

خورد قلب یکایک  هیأت علمی دانشگاه ما به چشم می

 .دار کرده است دانشگاهیان را جریحه

غم فقدان دردناک این عزیزان اگرچه سنگین بود اما تأسف از 

یر و خطای سیستماتیک تحقق یافته در قبال این سوء تدب

 .سانحه، سنگینی آن را مضاعف کرد
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باید توجه داشت که مسافران هواپیما تنها قربانیان این خطا 

اعتماد آحاد ملتی که در غم شهادت مظلومانه سردار . نبودند

سلحشور و محبوب خود هفته گذشته در نمایشی خیره کننده 

ز کیان کشور و مبارزه با دشمنان خود عزم خود را در دفاع ا

اعالم کردند نیز در این سوء تدبیر به چالش کشیده شد و چنان 

. فرصت بزرگ و تاریخی برای نظام در معرض تهدید قرار گرفت

جان برکفانی که سالها با دلیری و غیرت توان دفاعی ما را در 

سطحی از آمادگی رساندند که در برابر دشمن بدعهد و قلدر 

آور  ایران بتواند سینه سپر کند و با توان موشکی شگفت

پاسخ کوبنده را با کمترین هزینه و بیشترین دقت به رخ   خود

حتی مسئوالن و . وی بکشند نیز دیگر قربانی این صحنه بودند

تک افرادی که با اعتماد  های ناآگاه از حقیقت ماجرا و تک رسانه

پرداختیم نیز  داده می بر اظهارات ایشان به تکذیب فاجعه رخ

 .قربانی این صحنه بودیم

ما اعضای هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن 

بار،  همدردی مجدد با یکایک بازماندگان و بستگان این رخداد غم

از تمامی مسئوالن انتظار داریم آمران، عامالن و مسببان این 

دیریت خطای سیستماتیک را چه در سقوط هواپیما و چه در م

اطالع رسانی و پاسخگویی در روزهای اول شناسایی و برخورد 

مناسب و متناسب و البته مبتنی بر عدل و انصاف را با ایشان به 

عمل آورند و هیچ مصلحتی را جز کشف حقیقت و بازگرداندن 

اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی که اوج آن را در هفته گذشته 

 .شاهد بودیم در نظر نگیرند

ن احترام و حمایت از احساسات و عواطف ابراز شده و ضم

مطالبات برحق دانشگاهیان خصوصاً دانشجویان عزیز، از یکایک 

رود در جهت پیگیری این مطالبه از دایره انصاف  ایشان انتظار می

برتر  تر هزینه و اخالق خارج نشده و خطایی را با خطایی بزرگ

این کشور خیمه زده و دشمن اصلی ما در کنار مرزهای . نکنند

  .جز با نابودی و فروپاشی این کشور راضی نخواهد شد

جامعه دانشگاهی علوم پزشکی کشور یار روزهای سخت و مرد 

ای  ها هستند و حفظ آرامش و کارایی آنها وظیفه حرفه بحران

ما باید ضمن حفظ آرامش خود جامعه . آنها در این روزهاست

ش و دوری از غلبه احساسات و پیرامونی خود را نیز به آرام

رفتارهای نا بهنجار فرا بخوانیم، همچنان که هر ایرانی در قبال 

 .خانواده خود چنین تعهدی دارد

بار طلب علوّ  از خداوند متعال برای جانباختگان این فاجعه غم

کنیم و  درجات و برای خانواده گرانقدرشان آرزوی صبر و اجر می

دی که از این تجربه تلخ در عرصه های ارزشمن امیدواریم درس

شود تا حدی جبران خسارت بزرگ  مدیریت کشور آموخته می

 .فقدانشان برای کشور باشد

 هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
 0931/دی 81 /شنبهسه

 برگزاری نهمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه

رمانی بمنظور بررسی فعالیت ها و استفاده از کلینیک د

خیریه مرکز جراحی محدود، جلسه ستاد فعالیت های 

 .جهادی دانشگاه تشکیل شد

به نقل از روابط : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

عمومی معاونت فرهنگی، نهمین جلسه ستاد فعالیت های 

با حضور دکتر محمدحسین  31دی  88جهادی دانشگاه یکشنبه 

دانشگاه، دکتر محمدحسین صادقیان دبیر فعالیت های جهادی

پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه و سایر مدیران و 

مسئوالن فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالن شورای 

 .معاونت فرهنگی برگزار شد

در این جلسه دکتر محمد حسین صادقیان پس از خوشامدگویی 

ی کلینیک: به حاضران ضمن تسلیت حوادث تلخ اخیر افزود

در خیابان ری واقع شده که از ( مرکز جراحی محدود)خیریه ای 

بانی این کلینیک خیریه امکانات بسیار . آن بازدید کرده ایم

خوبی را فراهم کرده که در حال حاضر افراد نیازمند و بی 

. بضاعت به آن مراجعه کرده و خدمات سالمت دریافت می کنند

ورت رایگان خدمات همچنین این مرکز آمادگی دارد تا به ص
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سالمت در اختیار نیازمندان قرار دهد، البته برای انجام این کار 

نظر شورا در مورد استفاده  .به افراد متخصص داوطلب نیازمندیم

از این کلینیک برای ارجاع بیماران نیازمند، این شد که ابتدا تیم 

کارشناسی به همراه نماینده معاونت درمان از مرکز بازدید به 

و در جلسه آتی ستاد فعالیت های جهادی مدیر  مل آورندع

 .داخلی این کلینیک حضور داشته باشد

در موردفعالیت های دهه فجر کانون های جهادی نیز صحبت 

شد و منطقه شهر آفتاب به عنوان محل برگزاری فعالیت های 

جهادی انتخاب و قرار شد هماهنگی های الزم با کانون های 

 .نجام شودو خیریه ا جهادی

 
 0931/دی 81 /چهارشنبه

برگزاری مسابقه ارسال سناریو برای تهیه فیلم کوتاه 

 ششمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

مدیریت امور هنری و فوق برنامه به بهترین سناریوی 

ارسالی دانشجویان برای تهیه فیلم کوتاه درخصوص 

ششمین جشنواره دانشجویی ابن سینای دانشگاه علوم 

 .کی تهران، جایزه نفیسی اعطا می کندپزش

به دنبال برگزاری : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

ششمین جشنواره دانشجویی ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی 

، مدیریت امور هنری و فوق برنامه فراخوان 31تهران در زمستان 

ارسال سناریو برای تهیه فیلم کوتاه درخصوص این جشنواره را 

در و تاکید کرد که دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی صا

 .تهران و همچنین تهران می توانند در این مسابقه شرکت کنند

بنابر اعالم مدیریت امور هنری و فوق برنامه به بهترین اثر 

 .ارسالی دانشجویان، جایزه نفیسی تعلق می گیرد

د را عالقمندان به شرکت در این رقابت مهلت دارند آثار خو

از طریق فضای مجازی به  31دی ماه  91حداکثر تا روز دوشنبه 

 .ارسال کنند 13080311191شماره 

توضیح اینکه، مراسم اختتامیه ششمین جشنواره دانشجویی ابن 

در  31اسفند  1سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران روز دوشنبه 

 .تاالر ابن سینا دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد

 
 0931/دی 81 /بهچهارشن

انتخابات اعضای انجمن های ورزشی خوابگاه ها و تیم های 

 ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، انتخابات اعضای انجمن 

های ورزشی خوابگاه های پسران و تیم های ورزشی در 

 88-88بخش دختران و پسران را در سال تحصیلی 

 .می کندبرگزار 

به دنبال فراخوان : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

مدیریت تربیت بدنی و ثبت نام دانشجویان عالقمند به عضویت 

در انجمن های ورزشی خوابگاه ها و تیم های ورزشی دانشگاه 

، انتخابات اعضای انجمن های 31علوم پزشکی تهران در آبان ماه 

چنین تیم های ورزشی در ورزشی خوابگاه های پسران و هم

از  31دی  91بخش های دختران و پسران دانشجو، روز دوشنبه 

در سالن شورای معاونت دانشجویی  01:91تا  01:91ساعت 

همچنین با اعالم مدیریت  .فرهنگی دانشگاه برگزار خواهد شد

تربیت بدنی دانشگاه، تمامی دانشجویان دختر و پسر عالقمند با 

یی می توانند در این انتخابات شرکت و به ارائه کارت دانشجو

 .فرد مورد نظر خود رأی دهند
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  0931/دی 81 /چهارشنبه

فراخوان اردوی جهادی ویزیت رایگان در یکی از مناطق 

 محروم تهران

مدیریت امور هنری و فوق برنامه با همکاری معاونت 

ویزیت )فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، اردوی جهادی 

 .ئه خدمات بهداشتی درمانی برگزار می کندو ارا( رایگان

این برنامه روز پنج : روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی

در منطقه محروم شهر آفتاب برگزار و  31بهمن  07شنبه 

دانشجویان و اساتید عالقمند به شرکت در این اردوی جهادی 

، 80می توانند برای ثبت نام به نشانی خیابان قدس، پالک 

تمان معاونت دانشجویی فرهنگی، طبقه دوم، مدیریت امور ساخ

هنری و فوق برنامه، اداره فوق برنامه، مراجعه و یا با شماره تلفن 

توضیح اینکه، اردوی جهادی به .تماس برقرار کنند 11198119

منظور تقویت روحیه جهادی و باال بردن انگیزه در بین 

بسیار گسترده ای در دانشجویان برگزار و تاکنون فعالیت های 

 .این زمینه با استفاده از ظرفیت های دانشجویان انجام شده است

 
  0931/دی 81 /چهارشنبه

نمایش فیلم شبی که ماه کامل شد در خانه فرهنگ امام 

 (ره)خمینی 

، اولین (ره)پس از افتتاح مجدد خانه فرهنگ امام خمینی 

سر ساکن برنامه پخش فیلم با حضور دانشجویان دختر و پ

 .خوابگاه های کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

روز  81:91از ساعت : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

شبی که ماه کامل "فیلم سینمایی  31دی ماه  81سه شنبه 

سیمرغ بلورین از سی و هفتمین جشنواره بین  1برگزیده  "شد

 .اهی به نمایش درآمدالمللی فیلم فجر برای دانشجویان خوابگ

این فیلم به کارگردانی نرگس آبیار، در سینمای خانه فرهنگ با 

استقبال چشم گیر دانشجویان مواجه و از این پس، پخش فیلم 

از برنامه های این ... های سینمایی، نمایش های دانشجویی و 

مکان فرهنگی است و تمامی دانشجویان ساکن خوابگاه های 

با مراجعه به وبسایت معاونت دانشجویی  دانشگاه می توانند

از فعالیت های  http://vsca.tums.as.irفرهنگی به آدرس 

 .متنوع فرهنگی و هنری مطلع شوند

توضیح اینکه، عالقمندان به کالس های هنری خط تحریری 

یش از فارسی و التین و نقاشی خط و کارگاه های مهارت های پ

ازدواج و کنشگری در فضای مجازی می توانند با مراجعه به خانه 

کوی و ساختمان معاونت دانشجویی ( ره)فرهنگ امام خمینی 

خیابان قدس، ساختمان معاونت دانشجویی : فرهنگی به آدرس

، طبقه دوم، مدیریت امور هنری و فوق برنامه 80فرهنگی، پالک 

 .ندنسبت به ثبت نام رایگان اقدام کن

 
  0931/دی 81 /چهارشنبه

فراخوان جذب مدرس برای کالس های آموزشی فرهنگی، 

 هنری و ادبی

مدیریت امور هنری و فوق برنامه دانشگاه از دانشجویان 

فعال در زمینه تدریس کالس ها و دوره های آموزشی 

فرهنگی، ادبی، هنری و اجتماعی ویژه دانشجویان دعوت 

 .به همکاری می کند

با توجه به رسالت و : عمومی معاونت دانشجویی فرهنگیروابط 

سیاست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه که استفاده از 

ظرفیت های دانشجویان به غیر از فعالیت های آموزشی و 

پژوهشی در زمینه های گوناگون فرهنگی، هنری و اجتماعی 

است، مدیریت امور هنری و فوق برنامه تالش دارد کالس ها و 

دوره های آموزشی را در زمینه طراحی، نقاشی، عکاسی، 

گرافیک، سفالگری، موسیقی، ادبی، خوشنویسی، سیر مطالعات 

http://vsca.tums.as.ir/
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، برای تقویت و پرکردن اوقات فراغت ...فرهنگی، تاریخی و 

 .دانشجویان برگزار کند

از دانشجویان عالقمند که سابقه تدریس در زمینه ای فوق را 

: راه داشتن مستندات به آدرسدارند دعوت می شود با هم

خیابان قدس، ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی، طبقه دوم، 

مدیریت امور هنری و فوق برنامه، اداره هنری مراجعه و یا با 

 .تماس بگیرند 11198187شماره تلفن 

توضیح اینکه، فضای آموزشی و فوق برنامه ویژه دانشجویان در 

ی و خانه فرهنگ مجتمع ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگ

خوابگاه های کوی دانشگاه افزایش یافته و عالقمندان می توانند 

 .از این محیط های فرهنگی استفاده کنند

 
  0931/دی 81 /شنبه

صعود تخصصی انجمن کوهنوردی به قله الوند در کاروان 

 نشاط و سالمت دانشگاه

صعود تخصصی انجمن کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی 

ن به مقصد قله الوند از رشته کوه های استان همدان، تهرا

 .ویژه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی برگزار می شود

مدیریت تربیت بدنی : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

برنامه های صعود تخصصی انجمن کوهنوردی دانشگاه در سال 

ای هیات را با صعود تخصصی دانشجویان، کارکنان و اعض 31

علمی عضو این انجمن، به مقصد قله الوند از رشته کوه های 

 .متر برگزار می کند 181هزار و  9استان همدان و با ارتفاع 

بنابر اعالم انجمن کوهنوردی دانشگاه، این برنامه روز پنجشنبه و 

 .برگزار خواهد شد 31بهمن  1و  9جمعه 

بایست کفش و توضیح اینکه، شرکت کنندگان در روز صعود می 

لباس مناسب، کوله پشتی، بطری آب و آب به مقدار کافی، کاله، 

 .عینک آفتابی، داروهای شخصی و تغذیه به همراه داشته باشند

 
  0931/دی 81 /شنبه

فراخوان تور دوچرخه سواری یک روزه ویژه دانشجویان 

 دختر دانشگاه

انجمن دوچرخه سواری مدیریت تربیت بدنی، با هدف 

ش تحرک و نشاط در بین دانشجویان، تور یک روزه افزای

دوچرخه سواری را ویژه دانشجویان دختر دانشگاه علوم 

 .پزشکی تهران برگزار می کند

انجمن دوچرخه : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

سواری مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد برنامه دوچرخه 

در پیست  37بهمن  9نجشنبه سواری دانشجویان دختر را روز پ

 .دوچرخه سواری پارک جنگلی چیتگر برگزار کند

مدیریت تربیت بدنی مهلت ثبت نام برای شرکت در تور دوچرخه 

بهمن ماه تعیین و زمان حرکت  0سواری را تا روز سه شنبه 

صبح از مقابل درب مجتمع کوی علوم پزشکی تهران  3ساعت 

 .خواهد بود( دختران)

نام و یا کسب  توانند برای ثبت ه، عالقمندان میتوضیح اینک

اطالعات بیشتر به رابطان ورزشی خوابگاه ها مراجعه و یا با 

 .تماس برقرار کنند 11198191شماره تلفن 

 
  0931/دی 81 /شنبه

تمدید ثبت نام کارگاه آموزشی مهارت های پیش از 

 ازدواج و کنشگری در فضای مجازی

مهارت های پیش از »زشی ثبت نام کارگاه های آمو

تا پایان دی ماه « کنشگری در فضای مجازی»و « ازدواج

 .تمدید شد

در پی افتتاح خانه : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

مستقر در مجتمع خوابگاه های کوی ( ره)فرهنگ امام خمینی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیریت امور هنری و فوق برنامه 

زشی و کارگاه های مهارتی ویژه دانشجویان کالس های آمو

 .برگزار می کند( دختر و پسر)
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بر اساس این گزارش، عالقمندان می توانند جهت ثبت نام به 

خیابان انقالب، خیابان قدس، نبش کوچه فردانش،  :سآدر

ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی، طبقه دوم، 

ا شماره مراجعه و یا بمدیریت امور هنری و فوق برنامه 

 .تماس برقرار کنند ۱4422427

الزم به ذکر است، تاریخ شروع کارگاه های مهارت پیش از 

ازدواج و کنشگری در فضای مجازی پس از تکمیل ثبت نام تا 

به ثبت نام کنندگان اعالم خواهد شد و کالس  88دی ماه  2۱

 .برگزار می گردد( ره)ها در خانه فرهنگ امام خمینی 

 
  0931/دی 81 /شنبه

آغاز ثبت نام دانشجویان جدید نیمسال دوم تحصیلی و 

 متقاضی خوابگاه های دانشجویی در سامانه اسکان

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید نیمسال دوم تحصیلی 

مقاطع )که متقاضی خوابگاه های دانشجویی  88-88

هستند، از روز سه شنبه یکم بهمن ماه آغاز ( عمومی

 .خواهد شد

با اعالم مدیریت امور : می معاونت دانشجویی فرهنگیروابط عمو

خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجویان 

در مقاطع ( غیر بومی)جدید نیمسال دوم تحصیلی شهرستانی 

عمومی، می توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با دریافت 

انه اسکان به سام 88بهمن  ۰۱یکم تا شماره دانشجویی، از 

مراجعه و  http://eskan.tums.ac.irدانشجویان به نشانی 

 .درخواست تقاضای اسکان خود را ارسال کنند

بدیهی است ثبت نام فقط به منزله درخواست است و مدیریت 

امور خوابگاه ها، طبق آیین نامه و مقررات عمومی و انضباطی 

ه نسبت به خوابگاه های دانشجویی، پس از بررسی فرم تقاضانام

اسکان دانشجویان بر اساس مقطع، دانشکده و امکانات موجود در 

 .صورت داشتن فضا در خوابگاه های دانشجویی اقدام می کند

بهمن ماه، آماده دریافت  01توضیح اینکه، سامانه اسکان تا 

درخواست دانشجویان است و پس از آن امکان ارسال تقاضانامه 

مه، حداقل یک نیم سال تحصیلی به وجود ندارد و مطابق آیین نا

دانشجویی که در زمان مقرر درخواست ارسال نکرده است، 

 .خوابگاه واگذار نمی شود

 
  0931/دی 81 /شنبه

اعالم نتایج رقابت های هفته نهم لیگ فوتسال کارکنان و 

 اعضای هیأت علمی دانشگاه

دیدار برگزار شده در هفته  7مدیریت تربیت بدنی، نتایج 

مسابقات لیگ فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی  نهم

دانشگاه علوم پزشکی تهران در جام دکتر بهادری را 

 .اعالم کرد

مسابقات لیگ : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

، ویژه کارکنان 31فوتسال جام دکتر بهادری در پاییز و زمستان 

ا شرکت و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ب

در  31دی  03تیم از واحدهای مختلف، از روز پنجشنبه  01

سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی شهید چمران آغاز و در هفته 

نهم مسابقات تیم های بیمارستان امیراعلم، مجتمع امام خمینی 

، مرکز قلب، بیمارستان بهارلو، بیمارستان شریعتی و (الف( )ره)

ن خود به پیروزی دست یافتند مدیریت حراست در مقابل حریفا

 .دیدار دیگر نیز به تساوی انجامید 0و 

اداره مسابقات و تیم های ورزشی مدیریت تربیت بدنی نتایج 

رقابت های برگزار شده در هفته نهم لیگ فوتسال کارکنان و 

 :اعضای هیأت علمی را به شرح زیر اعالم کرد

 (8)بیمارستان امیراعلم  –(0)معاونت دانشجویی 

 (0)ببیمارستان سینا  –(0)بیمارستان ضیائیان 

 ( ره)مجتمع امام خمینی  –(1( )ب( )ره)مجتمع امام خمینی 

 (1( )الف)
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 (1)  سازمان مرکزی –(9)مرکز قلب 

 (9)بیمارستان بهارلو  –( 1)شبکه بهداشت و در مان اسالمشهر 

 (8)بیمارستان شریعتی  –( 0)بیمارستان فارابی 

 (0)بیمارستان یاس  –( 9)مدیریت حراست 

 01توضیح اینکه، مسابقات طبق برنامه هر پنجشنبه از ساعت 

آغاز و حضور تمامی بازیکنان، مربیان و سرپرستان هر تیم با 

آمادگی کامل و رأس ساعت مقرر در محل برگزاری مسابقات 

 .ضروری است

 
  0931/دی 81 /شنبه

فوتسال دیدارهای مرحله نهایی و مراسم اختتامیه لیگ 

 دانشجویان دانشگاه برگزار می شود

مدیریت تربیت بدنی با برگزاری مسابقات مرحله نهایی 

لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با 

عنوان جام دکتر بهادری، مراسم اختتامیه، اهدای احکام و 

جوایز را به تیم های برتر این مسابقات و با حضور 

 .زار می کندمسئوالن دانشگاه برگ

مسابقات لیگ : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

فوتسال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان جام 

تیم  01با شرکت  31آذر  01دکتر بهادری از روز جمعه 

 91دانشجویی آغاز و تا پایان مرحله نیمه نهایی دانشجویان در 

 .اندمسابقه با یکدیگر به رقابت پرداخته 

در پایان این دوره از مسابقات، رقابت های مرحله نهایی روز 

با شرکت تیم های اتحاد پزشکی و پردیس  31دی  91دوشنبه 

ایرانی در دیدار رده بندی و منتخب پزشکی و منتخب 

همچنین مراسم اختتامیه،  دندانپزشکی در دیدار نهایی برگزار و

ر مسئوالن دانشگاه، از اهدای احکام و جوایز تیم های برتر باحضو

در سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی شهید  89تا  81ساعت 

 .چمران برگزار خواهد شد

توضیح اینکه، مسابقات رده بندی و فینال این دوره از مسابقات و 

دی ماه به شرح  91همچنین مراسم اختتامیه در روز دوشنبه 

 :زیر برگزار خواهد شد

 پردیس ایرانی -تحاد پزشکیا :2۱مسابقه رده بندی، ساعت 

 منتخب دندانپزشکی -منتخب پزشکی :2۰ساعت  مسابقه فینال،

 88از ساعت : مراسم اختتامیه، اهدای احکام و جوایز

 
  0931/دی 83 /یکشنبه

برگزاری هفته ششم و انجام نشده لیگ فوتسال کارکنان 

 و اعضای هیأت علمی دانشگاه

ق لیگ فوتسال مدیریت تربیت بدنی، هفته ششم و معو

کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 .تهران در جام دکتر بهادری را برگزار می کند

هفته ششم لیگ : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی که به دلیل آلودگی هوا 

ورزشی برگزار نشده بود، طبق اعالم اداره مسابقات و تیم های 

 01:91از ساعت  31دی  91مدیریت تربیت بدنی، روز دوشنبه 

 .دیدار دنبال خواهد شد 1با انجام  81تا 

برنامه این مسابقات که در سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی 

 :شهید چمران برگزار خواهد شد، به شرح زیر است

 بیمارستان رازی -بیمارستان بهارلو: 01:91ساعت 

 (الف( )ره)مجتمع امام  –رستان امیراعلم بیما: 01:01ساعت 

 بیمارستان مرکز طبی کودکان –بیمارستان سینا : 01ساعت 

 بیمارستان فارابی –مرکز قلب : 01:11ساعت 

 دانشکده دندانپزشکی –معاونت دانشجویی : 07:91ساعت 

 بیمارستان محب یاس –بیمارستان شریعتی : 01:01ساعت 
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آغاز و  01:91نامه از ساعت توضیح اینکه، مسابقات طبق بر

حضور بازیکنان، مربیان و سرپرستان هر تیم با آمادگی کامل و 

 .رأس ساعت مقرر در محل برگزاری مسابقات، ضروری است

 

  0931/دی 91 /دوشنبه

انتصاب دکتر روح اله میری به سمت معاون دانشجویی 

قدردانی رئیس دانشکده از /فرهنگی دانشکده پزشکی

توکلیدکتر جواد   

دکتر شهریار نفیسی، رئیس دانشکده پزشکی، در حکمی 

دکتر روح اله میری را به سمت معاون دانشجویی فرهنگی 

دانشکده پزشکی منصوب و در نامه ای از خدمات 

 .ارزشمند دکتر جواد توکلی بزاز معاون سابق قدردانی کرد

به نقل از روابط : روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

دانشکده پزشکی، دکتر روح اله میری استادیار گروه عمومی 

جراحی به عنوان معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده منصوب 

  .شد

 :در متن این حکم آمده است 

 جناب آقای دکتر روح اله میری

  استادیار محترم گروه آموزشی جراحی دانشکده پزشکی

  باسالم واحترام

لمی و اجرایی جنابعالی و ظر به تعهد و شایستگی و نیز سوابق عن

با توجه به موافقت معاون محترم دانشجویی فرهنگی دانشگاه، 

طی این حکم به عنوان معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده 

انتظار می رود با بهره مندی از . پزشکی منصوب می شوید

تجارب خود و سایر همکاران و صاحبنظران این حوزه، اهتمام 

 :ذیل مبذول فرماییدویژه جهت پیشبرد اهداف 

پیگیری اجرای برنامه چهارساله دانشگاه و برنامه های باال •

 دستی وزارت بهداشت و کشور در حوزه دانشجویی فرهنگی

برقراری ارتباط موثر و دوسویه با دانشجویان و بهره گیری از •

 ظرفیت دانشجویان مستعد در برنامه های مختلف

شجویان به ویژه نیازهای توجه به نیاز های فرا آموزشی دان•

 رفاهی، فرهنگی و آموزشی

فراهم کردن فضای آرام و پر نشاط برای فعالیت دانشجویان در •

 زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی

مناسب از توانمندی های موجود در بدنه دانشگاه علی  استفاده •

ن فرهنگی الخصوص اعضاء هیات علمی، فارغ التحصیالن و فعاال

خارج از دانشگاه جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های حوزه 

 دانشجویی فرهنگی

امید است با استعانت از خداوند متعال و مشارکت و مساعی کلیه 

همکاران محترم، تالش خویش را برای انجام وظایف محوله و 

توفیق . پیشبرد اهداف دانشگاه و دانشکده پزشکی به کار گیرید

 .شما را از درگاه حضرت باریتعالی خواستارمروزافزون 

 دکتر شهریار نفیسی 

 رئیس دانشکده پزشکی

 :در متن نامه قدردانی از دکتر توکلی آمده است

  استاد ارجمند جناب آقای دکتر جواد توکلی بزاز

 باسالم و احترام 

اکنون که در پرتو الطاف خداوند سبحان یکی از مقاطع  

معاون »در دوران مسئولیت خطیر  ارزشمند خدمات خویش را

با سربلندی به پایان رسانده و « فرهنگی دانشکده -دانشجویی

آماده ادامه خدمت درسنگر دیگری از دانشگاه علوم پزشکی 

آموزش عالی کشور هستید صمیمانه از دقت،   تهران، نماد

دلسوزی، درایت جنابعالی که راهگشای ارائه خدمات مطلوب به 

ز بوده تقدیر و تشکر نموده و به پاس تجلیل از دانشجویان عزی

 .زحمات خالصانه جنابعالی این لوح سپاس را تقدیم می دارم

از درگاه ایزد منان موفقیت و سرافرازی بیش از پیش برای شما  

 .مسئلت دارم

 دکتر شهریار نفیسی 
 رئیس دانشکده پزشکی


