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شتی ردمانی سمنان)   استان سمنان   معرفي دانشگاه و :      اول  بخش           1 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه           (       دانش

 بخش اول
 

 

 تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان 

 رياست دانشگاه 

 هيات رئيسه 

 شوراي فرهنگي دانشگاه 

 هيات نظارت بر تشكل هاي اسالمي دانشجويان 

 ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر 
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 نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمناندا
 

  تاريخچه :
دانشگاه علوم پزشكي سمنان براساس تصويب شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي             

نفر دانشجو در رشته پزشكي و زير نظر دانشگاه علوم  60با پذيرش  1367بهمن سال  22كشور در 

تالش مسئولين و  وپزشكي تهران فعاليت خود را آغاز نمود. در مدت زمان كمتر از يكسال با پيگيري 

وافقت شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي، دانشكده پزشكي سمنان به دانشگاه علوم با م

با واحدهاي دانشكده پزشكي سمنان،  1368پزشكي سمنان تبديل گرديد و فعاليت خود را از سال 

به  71دانشكده پرستاري وپيراپزشكي سمنان، دانشكده پرستاري و مامايي شاهرود )كه در سال 

پزشكي تبديل گرديد( و دبيرستان بهياري هوشمند دامغان آغاز كرد، سپس چهار  دانشكده علوم

و امام خميني )ره( گرمسار از سازمان منطقه اي  )س(امداد، فاطميه ،بيمارستان اميرالمومنين )ع(

هكتار جهت  300بهداشت و درمان استان منفك و به دانشگاه ملحق گشت، همچنين زميني به مساحت 

قرار گرفت كه هم اكنون ساختمان مجتمع آموزشي اين دانشگاه امع دانشگاه در اختيار احداث طرح ج

متر مربع و  2000هزار متر مربع زيربنا و سالن ورزشي با زيربناي  21دانشگاه با مساحتي بالغ بر 

 1392ترمربع به بهره برداري رسيده است و در سال م 5300نفره با زيربناي  360خوابگاه 

 دانشگاه الحاق گرديد.كوثر نيز به مراكز آموزشي درماني  ، پژوهشيدرماني -آموزشي بيمارستان

بدين ترتيب دانشگاه علوم پزشكي  وخدمات بهداشتي درماني سمنان ضمن اهتمام ورزيدن به تعليم 

و تربيت دانشجويان در رشته ها و مقاطع مختلف علوم پزشكي مشتمل بر رشته هاي تخصص 

شكي عمومي، كارشناسي ارشد ناپيوسته، كارشناسي، كارشناسي ناپيوسته، پزشكي، دكتراي پز

اجراي دوره هاي آموزشي باليني و تخصصي در مركز آموزشي، درماني در جمهوري  كارداني و

اسالمي ايران مطرح ميباشد و در جهت اهداف عاليه دانشگاه، ارتقاء دانش پزشكي در سطح جامعه و 

 و جامعه نگر در كشور اسالمي ايران عزيز فعاليت دارد.تربيت كادر درماني متخصص 
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شتی ردمانی سمنان)   استان سمنان   معرفي دانشگاه و :      اول  بخش           3 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه           (       دانش

 

 

 اهداف و وظايف اساسي دانشگاه
  

 الف: اهداف
 هاي علمي و ترويج علوم پزشكي و پرورش استعدادها از طريق آموزش و پژوهش

 پيراپزشكي به منظور كمك به تربيت و تامين نيروي انساني متخصص موردنياز كشور

 ي به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته، جهت افزايش توان علمي ايجاد امكانات پژوهش

 در زمينه مسائل بهداشتي و درماني.

  گسترش و تعميم امكانات بهداشتي درماني در سطح جامعه از طريق سازمانها و موسسات

 درماني وابسته 

 ب: وظايف كلي
 آموزش دانشجويان در رشته هاي مختلف پزشكي و پيراپزشكي 

  هاي مختلف علوم پزشكي و پيراپزشكي بر هاي علمي و باليني در زمينهپژوهشانجام

 حسب نيازهاي بهداشتي، درماني

 هاي كشور از طريق برقراري روابط دانشگاهي و مبادله استاد و دانشجو با دانشگاه

 قراردادهاي فرهنگي و دانشگاهي

 هاي علمي و آموزشيتشكيل سمينارها و كنفرانس 

 هاي مختلف علوم پزشكيف كتب و نشريات در زمينهترجمه و تالي 

  ارائه خدمات درماني و بهداشتي 
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 رياست دانشگاه 
عالي انقالب فرهنگي و براساس تشكيالت سازماني، مصوب مجلس شوراي اسالمي، شوراي       

شگاه با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كليه امور دانشگاه توسط رئيس دان

شود. رئيس دانشگاه، به پيشنهاد وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي  معاونين ذيربط اداره مي

گردد و محور اصلي اتخاذ تصميمات و عملكرد مي و تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي انتصاب 

 باشد. دانشگاه، بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه مي

 وظايف و اختيارات:

  هاي آموزشي و سياست كلي و خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياستتعيين

 پژوهشي

 هاي آموزشي و اداري رهبري فعاليت 

 نظارت در تهيه  بودجه دانشگاه و پيشنهاد آن به هيئت امناي دانشگاه 

 هاي مختلف دانشگاه و ايجاد هماهنگي بين آنها اعمال نظارت بر فعاليت 

 د دانشگاه به هيئت امناي دانشگاه ارائه گزارش ساليانه عملكر 

 هاي ها، مديران گروهنصب و عزل اعضاي هيات رئيسه دانشگاه، روساي دانشكده

 آموزشي و مسئوالن واحدهاي ذيربط

 هاي تعيين شده از طرف العملرها و دستوها و بخشنامهاجراي مصوبات و آئين نامه

 وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشكي

 

 ئيسه:اعضاي هيات ر

 رئيس دانشگاه  -1

 معاون آموزشي -2

 معاون تحقيقات و فناوري   -3

 معاون دانشجويي فرهنگي -4

 معاون بهداشتي  -5

 معاون درمان -6

 معاون دارو و غذا  - 7

  توسعه مديريت و منابعمعاون   -8

 

 وظايف و اختيارات هيات رئيسه دانشگاه: 
 ها و بخشنامهنامهوراي عالي انقالب فرهنگي وآئينهاي اجرايي مصوبات شفراهم كردن زمينه-

 هاي صادر شده از سوي وزارت متبوع
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  پيشنهاد نمودار تشكيالتي و اصالحات اداري الزم براي اداره داخلي دانشگاه به هيات امنا از

 طريق رئيس دانشگاه

 دهاي دانشگاه بررسي و ارزيابي نحوه اجرايي تصميمات هيات رئيسه و نظارت بر عملكرد واح 

 فراهم كردن زمينه مردمي نمودن دانشگاه و كمك به خود كفايي دانشگاه و واحدهاي وابسته 

 هاهاي مختلف معاونتايجاد هماهنگي الزم بين حوزه 

 هاي اداري و مالي و معامالتي دانشگاه براي طرح در هيات امنا بررسي آئين نامه 

 هايي كه بايد در دستور كار هيات امنا قرار گيرد.هها و برنامتهيه پيشنهادها، طرح 

  پيشنهاد بودجه ساالنه دانشگاه و هيات امنا از طريق رئيس دانشگاه 

 هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي هاي مطالعاتي و دورهپيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت

داخل و خارج كه از طريق رئيس دانشگاه به وزارت متبوع طبق ضوابط به اعضاي آموزشي، 

 .گيردپژوهشي تعلق مي
 

 حوزه رياست دانشگاه
 دفتر رياست و روابط عمومي 

 هسته گزينش 

 اداره رسيدگي به شكايات و ارزشيابي 

 اداره حراست 

 حقوقي اداره 

  استاد و دانشجودفتر گزينش 

 

 شوراي فرهنگي دانشگاه
هاي فرهنگي دانشگاه در چهارچوب شوراي فرهنگي دانشگاه به منظور هماهنگ نمودن برنامه

ها و ضوابط مصوب، با توجه به حدود اختيارات و وظايف مراجع و نهادهاي ذيربط و سياست

الم در شئون مختلف هاي اخالقي و فرهنگي اسهمكاري با رياست دانشگاه در تحقق ارزش

 شود.دانشجويي تشكيل مي

 : اعضاي شورا

 رئيس دانشگاه به عنوان رئيس دانشگاه -1

 معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه -2

 مدير فرهنگي دانشگاه -3

 يك عضو هيئت علمي به انتخاب رئيس دانشگاه -4

 مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه -5

 انتخاب رئيس دانشگاه يك دانشجو به -6
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 ترين تشكل دانشجويينماينده بزرگ -7

 مسئول بسيج دانشجويي -8

 مسئول جهاد دانشگاهي دانشگاه -9

 ك نفر نماينده از بسيج اساتيد دانشگاه ي -10
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 : وظايف و اختيارات شورا
 همكاري هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي دانشگاه برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي براي فعاليت

هاي مناسب هاي ديني، اخالقي و انقالبي با برگزاري برنامهبراي گسترش و تعميق مباني ارزش

 فرهنگي و تبليغاتي.

 هاي دفتر نمايندگي شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري، جهاد ايجاد هماهنگي در فعاليت

 هاي اسالمي و بسيج دانشجويي دانشگاهدانشگاهي و انجمن

 امه ريزي براي گسترش و بسط مباحثات فرهنگي، انقالبي مردمي.برن 

  شناخت و سازماندهي نيروهاي مستعد و معتمد از طريق نهادهاي دانشجويي و فرهنگي معرفي

 آن به جامعه.

  بررسي و اظهار نظر درباره موضوعاتي كه از شوراي دانشگاه يا دفتر نمايندگي مقام معظم

 گردد. ارجاع مي رهبري به شوراي فرهنگي

 هاي فوق برنامه دانشگاه با همكاري معاونت دانشجويي و ريزي و تعيين خط مشي فعاليتبرنامه

طرحهاي تحقيقاتي فرهنگي و سياسي و همكاري معاونت پژوهشي و برقراري پيوند سازنده و 

 سودمند ميان اساتيد و دانشجويان با همكاري معاونت آموزشي.

 هاي اد پيوند فعال ميان حوزه و دانشگاه، برقراري سمينارها، جلسات و برنامههمكاري براي ايج

 آموزشي مشترك.

 

 هاي اسالمي دانشجوييهيات نظارت بر تشكل
هاي اسالمي شوراي عالي انقالب فرهنگي براساس حفظ مصالح كشور، آئين نامه تشكل       

مداري در ايران اسالمي تحقق شعار قانون نامه تالشي برايدانشگاهيان را مصوب نمود. اين آئين

مندي افكار متعالي دانشگاهيان در سطح جامعه تجلي  مي نباشد تا در سايه اين انضباط و قانومي

-حاكم بر دانشگاه مندي با نظر به اصول عمومي و اختصاصينباشد تا در سايه اين انضباط و قانو

مايت از حقوق سياسي و اجتماعي دانشگاهيان در ها و حها و به منظور توسعه و تشويق فعاليت

 است. چارچوب قوانين موضوعه كشور تدوين گرديده

 

 اعضاي هيات نظارت دانشگاه:
 رئيس دانشگاه به عنوان رئيس هيئت 

 مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 

 نماينده مقام وزارت به پيشنهاد رئيس دانشگاه 
 

 انشگاهوظايف هيات نظارت د
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 هاي اسالمي.بررسي اساسنامه و صالحيت اعضاي موسس تشكل 

 هاي اسالمي.اعالم موافقت اصولي و صدور پروانه فعاليت براي تشكل 

 ها.صدور مجوز انجام فعاليت تشكل 

 هاي اسالمي .نظارت بر حسن اجراي انتخابات تشكل 

 نامه مربوطه .ها براساس آئينرسيدگي به تخلفات تشكل 

 هاي تشكلبه شكايات واصله از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با فعاليت رسيدگي-

 هاي اسالمي. 

 هاي اسالمي.توقيف و لغو پروانه فعاليت تشكل 

 
 :ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه 

ستاد  هاي آموزشي و رفاهي دانشجويان ايثارگرف و برنامهاجهت پيشبرد سريع و مطلوب اهد      

 شود.امور ايثارگران تشكيل مي
 

 اعضاي ستاد: 

 

 رئيس دانشگاه به عنوان رئيس ستاد 
  دبير ستاد 
 كارشناس آموزشي 
 كارشناس ستاد 

 
 : هاي ستادوظايف و فعاليت

 

 گردد.پوشش در طول تحصيل كه موارد آموزشي، رفاهي و انتخاب واحد و ... را شامل مي 

 هاي آموزشي موجود در ستاد.دي و فيلمموزشي، سيهاي آدر اختيار قراردادن كتاب 

 نياز  هاي تقويت بنيه علمي به صورت جمعي يا فردي در هر درسي كه موردبرگزاري كالس

 دانشجويان باشد.

 .خدمات سايت اينترنت كه به دو صورت امكان پذير است 

 در منزل با تخفيف ويژه 

 در محل ستاد با تعيين وقت قبلي 

 ي با توجه به استقبال دانشجويان تحت پوششاجراي طرح پژوهش 

 هاي علمي با عنايت به استقبال دانشجويانبرگزاري سمينارها و پانل 

 هاي كامپيوتر )مقدماتي تا اينترنت( زبان انگليسي )همه فنون( هنري برگزاري كالس

 )خطاطي(

 خواني و مقاله نويسيبرگزاري مسابقات از جمله كتاب 
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 تي و سياحتيبرگزاري اردوهاي زيار 

 اعطاي بن كتاب 


