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  نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمناندا
 

    :تاریخچه 
دانشگاه علوم پزشکی سمنان براساس تصویب شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی             

نفر دانشجو در رشته پزشکی و زیر نظر دانشگاه علوم  60با پذیرش  1367بهمن سال  22کشور در 
تالش مسئولین و  ودر مدت زمان کمتر از یکسال با پیگیري . پزشکی تهران فعالیت خود را آغاز نمود

وافقت شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی، دانشکده پزشکی سمنان به دانشگاه علوم با م
با واحدهاي دانشکده پزشکی سمنان،  1368پزشکی سمنان تبدیل گردید و فعالیت خود را از سال 

به  71که در سال (دانشکده پرستاري وپیراپزشکی سمنان، دانشکده پرستاري و مامایی شاهرود 
و دبیرستان بهیاري هوشمند دامغان آغاز کرد، سپس چهار ) پزشکی تبدیل گردید دانشکده علوم

گرمسار از سازمان منطقه اي ) ره(و امام خمینی  )س(امداد، فاطمیه ،)ع(بیمارستان امیرالمومنین 
هکتار جهت  300بهداشت و درمان استان منفک و به دانشگاه ملحق گشت، همچنین زمینی به مساحت 

قرار گرفت که هم اکنون ساختمان مجتمع آموزشی این دانشگاه امع دانشگاه در اختیار احداث طرح ج
متر مربع و  2000هزار متر مربع زیربنا و سالن ورزشی با زیربناي  21دانشگاه با مساحتی بالغ بر 

 1392ترمربع به بهره برداري رسیده است و در سال م 5300نفره با زیربناي  360خوابگاه 
  .دانشگاه الحاق گردیدکوثر نیز به مراکز آموزشی درمانی  ، پژوهشیدرمانی -آموزشی بیمارستان

بدین ترتیب دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی سمنان ضمن اهتمام ورزیدن به تعلیم 
و تربیت دانشجویان در رشته ها و مقاطع مختلف علوم پزشکی مشتمل بر رشته هاي تخصص 

شکی عمومی، کارشناسی ارشد ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، پزشکی، دکتراي پز
اجراي دوره هاي آموزشی بالینی و تخصصی در مرکز آموزشی، درمانی در جمهوري  کاردانی و

اسالمی ایران مطرح میباشد و در جهت اهداف عالیه دانشگاه، ارتقاء دانش پزشکی در سطح جامعه و 
  .و جامعه نگر در کشور اسالمی ایران عزیز فعالیت داردتربیت کادر درمانی متخصص 
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  اهداف و وظایف اساسی دانشگاه
  

  اهداف: الف
 هاي علمی و ترویج علوم پزشکی و پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش

  پیراپزشکی به منظور کمک به تربیت و تامین نیروي انسانی متخصص موردنیاز کشور
 ی به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته، جهت افزایش توان علمی ایجاد امکانات پژوهش

  .در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی
  گسترش و تعمیم امکانات بهداشتی درمانی در سطح جامعه از طریق سازمانها و موسسات

  درمانی وابسته 
  وظایف کلی: ب

 آموزش دانشجویان در رشته هاي مختلف پزشکی و پیراپزشکی 
  هاي مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی بر هاي علمی و بالینی در زمینهپژوهشانجام

 حسب نیازهاي بهداشتی، درمانی
 هاي کشور از طریق برقراري روابط دانشگاهی و مبادله استاد و دانشجو با دانشگاه

 قراردادهاي فرهنگی و دانشگاهی
 هاي علمی و آموزشیتشکیل سمینارها و کنفرانس 
 هاي مختلف علوم پزشکیف کتب و نشریات در زمینهترجمه و تالی 
  ارائه خدمات درمانی و بهداشتی  
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  ریاست دانشگاه 

عالی انقالب فرهنگی و براساس تشکیالت سازمانی، مصوب مجلس شوراي اسالمی، شوراي       
شگاه با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیه امور دانشگاه توسط رئیس دان

رئیس دانشگاه، به پیشنهاد وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی . شود معاونین ذیربط اداره می
گردد و محور اصلی اتخاذ تصمیمات و عملکرد می و تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی انتصاب 

  . باشددانشگاه، بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه می
  :وظایف و اختیارات

  هاي آموزشی و سیاست کلی و خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاستتعیین
 پژوهشی

 هاي آموزشی و اداري رهبري فعالیت 

 نظارت در تهیه  بودجه دانشگاه و پیشنهاد آن به هیئت امناي دانشگاه 

 هاي مختلف دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها اعمال نظارت بر فعالیت 

 د دانشگاه به هیئت امناي دانشگاه ارائه گزارش سالیانه عملکر 

 هاي ها، مدیران گروهنصب و عزل اعضاي هیات رئیسه دانشگاه، روساي دانشکده
 آموزشی و مسئوالن واحدهاي ذیربط

 هاي تعیین شده از طرف العملرها و دستوها و بخشنامهاجراي مصوبات و آئین نامه
 وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشکی

 

  :ئیسهاعضاي هیات ر
  رئیس دانشگاه  -1
  معاون آموزشی -2
  معاون تحقیقات و فناوري   -3
  معاون دانشجویی فرهنگی -4
  معاون بهداشتی  -5
  معاون درمان -6
  معاون دارو و غذا  - 7
   توسعه مدیریت و منابعمعاون   -8
 

  : وظایف و اختیارات هیات رئیسه دانشگاه
 ها و بخشنامهنامهوراي عالی انقالب فرهنگی وآئینهاي اجرایی مصوبات شفراهم کردن زمینه -

  هاي صادر شده از سوي وزارت متبوع
  پیشنهاد نمودار تشکیالتی و اصالحات اداري الزم براي اداره داخلی دانشگاه به هیات امنا از

  طریق رئیس دانشگاه
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 دهاي دانشگاه بررسی و ارزیابی نحوه اجرایی تصمیمات هیات رئیسه و نظارت بر عملکرد واح  
 فراهم کردن زمینه مردمی نمودن دانشگاه و کمک به خود کفایی دانشگاه و واحدهاي وابسته  
 هاهاي مختلف معاونتایجاد هماهنگی الزم بین حوزه  
 هاي اداري و مالی و معامالتی دانشگاه براي طرح در هیات امنا بررسی آئین نامه  
 هایی که باید در دستور کار هیات امنا قرار گیردهها و برنامتهیه پیشنهادها، طرح.  
  پیشنهاد بودجه ساالنه دانشگاه و هیات امنا از طریق رئیس دانشگاه  
 هاي کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی هاي مطالعاتی و دورهپیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت

داخل و خارج که از طریق رئیس دانشگاه به وزارت متبوع طبق ضوابط به اعضاي آموزشی، 
  .گیردپژوهشی تعلق می

 
  حوزه ریاست دانشگاه

 دفتر ریاست و روابط عمومی 

 هسته گزینش  
 اداره رسیدگی به شکایات و ارزشیابی  
 اداره حراست  
 حقوقی اداره  
  استاد و دانشجودفتر گزینش  
  

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

ها و ضوابط مصوب، با توجه به حدود اختیارات و وظایف مراجع و نهادهاي ذیربط و سیاست
الم در شئون مختلف هاي اخالقی و فرهنگی اسهمکاري با ریاست دانشگاه در تحقق ارزش

  .شوددانشجویی تشکیل می
  : اعضاي شورا

  رئیس دانشگاه به عنوان رئیس دانشگاه -1
  معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه -2
  مدیر فرهنگی دانشگاه -3
  یک عضو هیئت علمی به انتخاب رئیس دانشگاه -4
  مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه -5
  انتخاب رئیس دانشگاه یک دانشجو به -6
  ترین تشکل دانشجویینماینده بزرگ -7
  مسئول بسیج دانشجویی -8
  مسئول جهاد دانشگاهی دانشگاه -9

  یک نفر نماینده از بسیج اساتید دانشگاه  -10
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  : وظایف و اختیارات شورا

 همکاري هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه برنامه ریزي و ایجاد هماهنگی براي فعالیت
هاي مناسب هاي دینی، اخالقی و انقالبی با برگزاري برنامهبراي گسترش و تعمیق مبانی ارزش

  .فرهنگی و تبلیغاتی
 هاي دفتر نمایندگی شوراي مرکزي نمایندگان مقام معظم رهبري، جهاد ایجاد هماهنگی در فعالیت

  هاي اسالمی و بسیج دانشجویی دانشگاهدانشگاهی و انجمن
 امه ریزي براي گسترش و بسط مباحثات فرهنگی، انقالبی مردمیبرن.  
  شناخت و سازماندهی نیروهاي مستعد و معتمد از طریق نهادهاي دانشجویی و فرهنگی معرفی

  .آن به جامعه
  بررسی و اظهار نظر درباره موضوعاتی که از شوراي دانشگاه یا دفتر نمایندگی مقام معظم

  . گرددارجاع می رهبري به شوراي فرهنگی
 هاي فوق برنامه دانشگاه با همکاري معاونت دانشجویی و ریزي و تعیین خط مشی فعالیتبرنامه

طرحهاي تحقیقاتی فرهنگی و سیاسی و همکاري معاونت پژوهشی و برقراري پیوند سازنده و 
  .سودمند میان اساتید و دانشجویان با همکاري معاونت آموزشی

 هاي اد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه، برقراري سمینارها، جلسات و برنامههمکاري براي ایج
  .آموزشی مشترك

  
  هاي اسالمی دانشجوییهیات نظارت بر تشکل

هاي اسالمی شوراي عالی انقالب فرهنگی براساس حفظ مصالح کشور، آئین نامه تشکل       
مداري در ایران اسالمی تحقق شعار قانون نامه تالشی براياین آئین. دانشگاهیان را مصوب نمود

مندي افکار متعالی دانشگاهیان در سطح جامعه تجلی  می نباشد تا در سایه این انضباط و قانومی
-حاکم بر دانشگاه مندي با نظر به اصول عمومی و اختصاصینباشد تا در سایه این انضباط و قانو

مایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان در ها و حها و به منظور توسعه و تشویق فعالیت
  . استچارچوب قوانین موضوعه کشور تدوین گردیده

 
  :اعضاي هیات نظارت دانشگاه

 رئیس دانشگاه به عنوان رئیس هیئت  
 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه  
 نماینده مقام وزارت به پیشنهاد رئیس دانشگاه  

 

  انشگاهوظایف هیات نظارت د
 هاي اسالمیبررسی اساسنامه و صالحیت اعضاي موسس تشکل.  
 هاي اسالمیاعالم موافقت اصولی و صدور پروانه فعالیت براي تشکل.  
 هاصدور مجوز انجام فعالیت تشکل.  
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 هاي اسالمی نظارت بر حسن اجراي انتخابات تشکل.  
 نامه مربوطه ها براساس آئینرسیدگی به تخلفات تشکل.  
 هاي تشکلبه شکایات واصله از سوي اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیت رسیدگی -

  . هاي اسالمی
 هاي اسالمیتوقیف و لغو پروانه فعالیت تشکل.  
  

  :ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه 
ستاد  هاي آموزشی و رفاهی دانشجویان ایثارگرف و برنامهاجهت پیشبرد سریع و مطلوب اهد      

  .شودامور ایثارگران تشکیل می
 

 : اعضاي ستاد
 

 رئیس دانشگاه به عنوان رئیس ستاد  
  دبیر ستاد  
 کارشناس آموزشی  
 کارشناس ستاد 

  
  : هاي ستادوظایف و فعالیت

 
  گرددرا شامل می... پوشش در طول تحصیل که موارد آموزشی، رفاهی و انتخاب واحد و.  
 هاي آموزشی موجود در ستاددي و فیلمموزشی، سیهاي آدر اختیار قراردادن کتاب.  
 نیاز  هاي تقویت بنیه علمی به صورت جمعی یا فردي در هر درسی که موردبرگزاري کالس

  .دانشجویان باشد
 خدمات سایت اینترنت که به دو صورت امکان پذیر است. 

 در منزل با تخفیف ویژه 

 در محل ستاد با تعیین وقت قبلی 

 ی با توجه به استقبال دانشجویان تحت پوششاجراي طرح پژوهش 

 هاي علمی با عنایت به استقبال دانشجویانبرگزاري سمینارها و پانل 

 هنري ) همه فنون(زبان انگلیسی ) مقدماتی تا اینترنت(هاي کامپیوتر برگزاري کالس
  )خطاطی(
 خوانی و مقاله نویسیبرگزاري مسابقات از جمله کتاب  
 تی و سیاحتیبرگزاري اردوهاي زیار  
 اعطاي بن کتاب 


