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موسسهرئیسپیام 
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ارجمنددانشجویان

آموزشیمراکزفضایدرپویشورویشزندگی،عطرمهر،ماهرسیدنفراباهمه ساله

آنمبنایبردانشوعلمجویندگانکهاستمیثاقیتحققبرایراهآغازماهاین.می شودپراکنده

شروعردومهرماهدرواینک.کنندمجاهدتدانشوعلمکسببراییکدیگرباکهمی بندندعهد

 اندوزیدانشراهدرتالشکروناویروسشیوعازناشیدشوارشرایطدرکهجدیدتحصیلیسال

جدیدالسآغازمی دانمخودوظیفه،می شودآغازباردگرمتفاوتبسیارشرایطیدرپژوهشگریو

.نمایمعرضخیرمقدموتبریکجدیدالوروددانشجویانبه ویژهدانشجویانتمامبهراتحصیلی

راحضوریآموزش هایبرگزاریفرصت19کوویدبیماریشیوعگذشتکهسالیدودرمتأسفانه

یدام.ماندمحرومحدودیتاآن هاحضورطراوتازآموزشیمراکزوگرفتدانشجویانواساتیداز

حضورباممکنزماناولیندراستاندیشیدهخصوصایندرمحترمدولتکهتمهیداتیبااست

عزیزانشماچهرهبهچهرهارتباطاتبرقراریوطراوتشادابی،شاهددانشجویانواساتید

.باشیم



“
نهادهبوابستهکشورپژوهشیوشیموزآدنهاعالی ترینبه عنوان،برنامه ریزیومدیریتپژوهشوآموزشعالیهـمؤسسهستیدآگاهکههمان طور

یکایگاهجدرموسسهپارادایم،ایندر.بردخواهدپیشنوینیپارادایمدرراخودبرنامه هایومأموریتموسسهروپیشافقدر.استجمهوریریاست

.می باشدمرانیحکرصدخانهوحکمرانیپژوهشکدهحکمرانی،مدرسهرکن؛سهدارایکهمی شودبازتعریفبرنامه ریزیومدیریتحکمرانیعالیموسسه

چندویپودمانکوتاه مدتومیان مدتآموزش هایدانشگاهی،رسمیدوره هایبرگزاریباخودآموزشیکارکردهایارتقاءباموسسهجدیدرویکردایندر

کارکردارتقاءباموسسه.ساختخواهدمحققکشورحکمرانیمشاورینوحکمرانانوعالیمدیراندانش افزاییوتربیتدرراخودرسالترشته ای

حلوالمیاس-ایرانیمطلوبحکمرانینظاماستقراردررشته ایچندومحورمسئلهکاربردیوتوسعه ایبنیادی،پژوهش هایانجامباخودپژوهشی

.کردخواهدحرکتکشورمشکالت

،برنامه ها،ت هاسیاسمستمرارزیابیوتحلیلوپایشضمنحکمرانیملیرصدخانهنقشدررئیس جمهورفکراتاقبه عنوانموسسهروپیشافقدر

شبیه سازوخط مشی گذاریآزمایشگاهفعال سازیمددبهوبودهکشورحکمرانینظامداشبوردشکل گیریزمینه سازکشور،کالنشاخص هایوروندها

.داشتخواهدملّیتصمیم سازیدررنگ ترپرحضوریسیاستی

ایندر.ودبنخواهدمیسرموسسهبزرگوارهمکارانوعزیزدانشجویانفرهیخته،اساتیدهمکاریوحمایتباجزءجدید،مسیراینپیمودنشکبدون

تحصیالتیدانشجویکبه عنوانراخودرسالتدانش،وعلمکسبدرجدّیتبرعالوهبتوانیدتوانمندومستعدجوانانشماامیدوارم،همچنینراستا

.نماییدمحققایراناسالمیجمهورینظامکالنراهبردهایوانقالبآرمان هایذیلدرشدهپیش بینیاهدافپیشبرددرتکمیلی
موفق باشید

عادل آذر 

1400مهرماه 

4



مقدمه

5

گرامیدانشجوی

گروهسهدرساالنهبرنامه ریزیومدیریتپژوهشوآموزشعالیموسسه

سطحدودرمتنوعگرایش هایباوحقوقومدیریت،سیستم هاواقتصادآموزشی

بجذبهاقداممحدودصورتبهسراسریکنکورطریقازدکتریوارشدکارشناسی

.می نمایددانشجو

،مجرباساتیدوتوانمندعلمیهیاتاعضایازموسسهاینبهره مندیبهتوجهبا

ت هایمزیداشتنضمنکهاستطراحی شدهگونه ایبهپژوهشیوآموزشیفرآیندهای

آموزشیدوره هایدرشرکتامکانبافارغ التحصیالنودانشجویاندانشگاه،یک

ژه هایپرودرهمکاریهمچنینوسمینارهاونشست ها،همایش ها،فوق برنامه،کوتاه مدت

.شوندتجهیزکاربازارموردنیازومکملمهارت هایبهمطالعاتیطرح هایوملی

امکاناتمجهز،هکتابخانوالکترونیکیمنابعتحصیلی،بورسیهرایگان،آموزشیامکانات

خدماتسایروتفریحیعلمی،فرهنگی،برنامه هایورزشی،،خوابگاهیرفاهی،

تگاه هایدسودانشگاه هابااساتیدوموسسهسازمانیارتباطاتوطرفیکازدانشجویی

ملی هایپروژهدرمشارکتجهتدانشجویانبه کارگیریبرایپژوهشیامکاناتودولتی

کیبه عنواندانشجویانبرایراموسسهجذابیتدیگر،طرفازمطالعاتیطرح هایو

.می کندچنداندوتحصیلادامهبرایپژوهشیوآموزشیگزینه
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واتموسسدولتی،سازمان های،دستگاه هادرموسسهفارغ التحصیالنجذبامکانافزایش

ذبجهمچنینوتوانمندمدیرانیوکارشناسانبه عنوانکشورخصوصیمطرحشرکت های

صورتبهوتحصیلادامهجهتکشورازخارجمطرحدانشگاه هایسویازدانش آموختگان

.می باشدموسسهایندیگرمزایایازبورسیه،

طیمحیدرکهنمودخواهندتالشنیزکارکنانوهیئت علمیاعضایازاعمموسسههمکاران

ازدوره ایاستامیدآورند؛فراهمراشمادانشارتقازمینهصمیمی،درعین حالوحرفه ای

شود؛لتبدیعمرتانازبه یادماندنیمقطعیبه،می گذرانیدموسسهایندرکهراخودزندگی

.کندپایه گذاریراشماآیندهپایدارموفقیتکهبه گونه ای

وارشدیکارشناسدوره هایکلیمشـخصات،مؤسسـهبـاشـماکردنآشنابه منظورراهنمااین

ازامورانجامبرایکمتریوقتموردبرحسبتااستشدهتهیهآموزشیمقرراتهمین طور

هربـرایاسـتممکنکهمشکالتیبروزازوشودصرفمسئولینودانشجویانطرف

فرآیندتشـفافیبهآنمطالعهامیدواریمنماید؛جلوگیریآید،پیشصیلــتحطیدانشـجو

وویاندانشجاستادان،صمیمانههمکاریبرایرازمینهوبیانجامدکارهاشدنروانوآموزشـی

.آوردفراهمدورهاینطولدراداریوآموزشیامورانجامدرمؤسسـهکارمندان

وآموزشــیمعاونتموسسه،واحدهایوارکانازبرخیاجمالیمعرفی:شاملدفترچهاین

سدرووکلیمشخصاتونیازموردمراکزآموزشـــی،رراتــمق،کمیته هادانشــجویی،

.استدوره ها



واحدهای مرتبط با دانشجویانمعرفی برخی از 

دانشجوییآموزشی و معاونت 

کتابخانه

فناوری اطالعات و ارتباطاتدفتر 

7

:اسـتبیشترین ارتباط دانشجویان با موسسه از طریق واحدهای زیر میسر 



آموزشی و دانشجوییمعاونت 
ی باشدمموسسهدانشجوییوآموزشیامورکلیهستادینظارتوانجامعهده داردانشجوییوآموزشیمعاونت

:استزیرشرحبهآنوظایفعمده ترینکه

رئیسهبآموزشیسیاست هایخط مشیارائهوآموزشیبرنامه هایکلیاصولتنظیموتهیه،برنامه ریزی

آن؛اجرایحسنبرنظارتوموسسه

دانشجویانیآموزشمسائلدربارهتصمیماتخاذومطالعهودانشجویانوضعیتمستمرارزیابیوارزشیابی

موسسه؛رئیسبهالزمگزارش هایارائهوآنانعملیوعلمیپیشرفت هایلحاظاز

مختلفواحدهایمدیرانوهیئت علمیاعضایآموزشیعملکردارزیابیوموسسهآموزشیکیفیتبررسی

آموزشی؛کیفیتبهبودجهتارزیابی هانتیجهاعالمومعاونت

آموزش؛بهمربوطمقرراتوقوانیناجرایدرفناوریوتحقیقاتعلوموزارتباهمکاری

؛ت علمیهیئدرعضویتبرایجذبفراخوانطریقازمعرفی شدهداوطلبانعلمیصالحیتتأییدوبررسی

هماهنگیایجادواموربرنظارتاعمالطریقازتابعه،واحدهایوظایفاجرایحسنازاطمینانحصول

واحدها؛بین

؛آموزشدرنوآوریوخالقیتایجادبرایمناسبزمینهکردنفراهموتدریسروش هایکیفیتاصالح

ورزشیوفرهنگیرفاهی،دانشجویی،خدماتارائهاجرایحسنبرنظارت.
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دانشجویانپرورشوجذبهدفباموسسهدانشجوییوآموزشیمعاونت

واهدافباهمسوعلمیسطحکیفیوکمیارتقاءبه منظورخالق،ومستعد

برایویژه ایتسهیالتوشرایطتخصیصبهاقدامموسسه،مأموریت های

تخابانتحصیلادامهبرایراموسسهاینکهسراسریآزمونبرتردانشجویان

.استکرده،می نمایند

بورسیه تحصیلی
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وو کمتر 50در دو گروه رتبه ( بدون در نظر گرفتن سهمیه)سراسری حائز رتبه برتر آزمون پذیرفته شدگان

.ماهیانه از کمک هزینه تحصیلی برخوردار خواهند شدبه صورتبه شرح زیر و 100تا 51رتبه 

اعطای بورسیه تحصیلی ماهانه به . :آزمون سراسری100تا 1رتبه های1

39.000.000 ؛(50زیر رتبه هایبرای )ریال

26.000.000 (.100تا 51رتبه هایبرای )ریال

 سال اول در نیم16کسب معدل کل باالتر از به شرطدوم تا چهارم نیمسال هایاین بورسیه تحصیلی برای

.استدر نظر گرفته شده ( 100تا 1رتبه هایبرای )بعدی نیمسال هایو جلب موافقت گروه آموزشی در 

:آزمون سراسری300تا 101رتبه هایبورسیه تحصیلی ماهانه به اعطای .     2

ـ  نیمسال هایدر می توانندبر اساس عملکرد تحصیلی 300تا 101بین رتبه های یه دوم تا چهـارم از بورس

.شوندبهره مندریال 26.000.000تحصیلی به مبلغ 

 سال اول در نیم17کسب معدل کل باالتر از به شرطدوم تا چهارم نیمسال هایبورسیه تحصیلی فوق برای

.در نظر گرفته شده است( 300تا 101رتبه هایبرای )بعدی نیمسال هایو جلب موافقت گروه آموزشی در 

پشتیبانی . موسسههای پژوهشی کارشناسی ارشد بر اساس اولویتپایان نامه هایمالی از 3

آموزشی؛دستیار تحقیقاتی یک یا چند تن از اساتید گروه به عنوانفعالیت مکان ا4.

امکان فعالیت در . ر طـرح  و دستیاری دکوتاه مدتطرح هایپژوهشی موسسه در قالب کار دانشجویی، بخش های5

؛پژوهانه

برخورداری از امکانات . .هابرای دانشجویان ساکن شهرستانخوابگاهی6
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1

آمـوزش هـای  در حـوزه  معاونت آموزشی و دانشجویی زیرمجموعه های

:ازعبارت اندرسمی 

؛تکمیلیاداره کل تحصیالت 

اداره کل امور دانشجویی؛

.های آموزشیگروه

2

3
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اداره کل تحصیالت تکمیلی
وموزشیآنتومعایزیرمجموعههاازیکیتکمیلی،تحصیالتکلرهادا

کارشناسیهایدورهاجرایوطراحیفهدباکهاستموسسهانشجویید

هشدجادایکشورنیازموردانسانینیرویتربیتبه منظوردکتریوارشد

درتکمیلیتحصیالتصفحهبهبیشتراطالعاتکسببرای.است

.نماییدمراجعهموسسهوب سایت
12



مسئولیت هاو اهم وظایف 

اداره کلیه امـور آموزشـی   

ــای ــیالت دوره هـ تحصـ

موسسه؛تکمیلی

ــذاری ــت گـــ و سیاســـ

ش برای گستربرنامه ریزی

تحصــــیالت دوره هــــای

؛تکمیلی

وبرنامه هاایجاد هماهنگی در 

کلـی موسسـه   خط مشی های

ی و رابطه با اعتالی سطح کیفدر )

تخصصـی در  آموزش هـای کمی 

مقـــاطع کارشناســـی ارشـــد و 

؛(دکتری

ط نظارت بر حسن اجرای ضواب

آموزشـــی و برنامـــه هـــایو 

ر پژوهشی و همچنین نظارت ب

ــات دوره   ــزاری امتحانـ برگـ

.کارشناسی ارشد و دکتری

13



تکمیلیتحصیالت دوره های

حقوق خصوصی

علوم اقتصادی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت کسب و کار

کالنسیستم های-مهندسی صنایع 14

ارشدکارشناسی 



اداراتمعرفی 

آموزشاداره 
سیستم هاگروه اقتصاد و 

15

آموزشاداره 
خصوصیگروه حقوق 

آموزشاداره 
گروه مدیریت

اداره
فارغ التحصیالنامتحانات و 



آموزشاداره های
اینهدهعبهکشورآموزشسنجشسازماندرپذیرشهنگامازدانشجویانتحصیلیاموربهرسیدگی

.می باشداداره ها

:استزیرشرحبهاداره هااینوظایفازبرخی

دانشجویان؛ثبت نام

درسی؛برنامه ریزی

؛گروه هامیانهماهنگی

دانشجویان؛واحدانتخاب

؛ترمطولدر(برخط)آنالینیاوحضوریبه صورتدرسیکالس هایبرگزاری

آن؛رعایتودروسسرفصلبررسی

استادان؛ارزشیابی

پیشین؛مقطعتأییدیهدریافت

دانشجویان؛آموزشیمسائلبررسی

دانشجویی؛گواهی هایصدور

پایان نامهبهمربوطامور.
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رعایتوکروناویروسشیوعازجلوگیریبه منظور

به صورتدرسیکالس هایبهداشتیپروتکل های

اخذجهتحداکثریتالشراستایدروالکترونیکی

ادوبیمحیطدربهره وریافزایشبرایویژهتمهیدات

والاشکرفعجهتدائمیپشتیبانحضورباکانکت

.می شوندبرگزاراحتمالیاختالالت

“

(مجازی)الکترونیکی به صورتکالس هابرگزاری 
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فارغ التحصیالنو اداره امتحانات 

پرسشنامه هایدانشگاهآموزشیسامانهبهمراجعهبادانشجو،می باشداینترنتیبه صورتنیمسالهرپایانامتحانجلسهبهورودکارتدریافت

کارتدریافتتاسبدیهی.نمایداقدامامتحانجلسهبهوروداینترنتیکارتدریافتبرایامتحاناولینآغازازقبلهفتهیکوتکمیلراارزشیابی

نخواهندراامتحانیجلساتدرشرکتحقآزمون،کارتفاقددانشجویانواستارزشیابیپرسشنامه هایتکمیلبهمنوطامتحانجلسهبهورود

.داشت

:استزیرشرحبهادارهاینوظایفازبرخی

؛نیمسالپایانآزمون هایزمان بندیوبرنامه ریزی

؛نیمسالپایانآزمونه ایبرگزاری

نمرات؛ورودپیگیری

جامع؛آزمونبرگزاری

دانشجو؛تسویه حسابامورانجام

سجاد؛سامانهطریقازرایگانآموزشتعهدبررسی

؛نظام وظیفهتحصیلیمعافیتلغو

تحصیلی؛تأییدیهصدور

سجادسامانهطریقازموقتگواهیصدور.



وظایف کمیته انضباطی دانشجویان
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:وظایف این کمیته به شرح زیر است اهم 

رسیدگی به تخلفات اداری؛1

رسیدگی به تخلفات اخالقی؛

بررسی تخلفات با مضامین سیاسی؛

2

3

.تصویب تنبیهات انضباطی 4



آموزشیمقررات 

دورهطیبرایآموزشیمقرراتمطالعه

.تاسضروریبهینه،به صورتتحصیلی

ازآگاهیضمناستموظفدانشجو

اکوشبه دقتآن هابه کارگیریدرمقررات،

ازموردنیمواردواطالعیه هاازآنجاکه.باشد

ارقرآموزشسامانهووب سایتدردانشجو

امانهسووب سایتهفتگیکنترل،می گیرد

.استضروریآموزشی،

جبرانیدروس 

تشخیصبهجبرانیدروسواحدهایتعداد

.استواحد12حداکثرآموزشیگروه

دروسدر12قبولینمرهکسب:1تبصره

درمذکورنمرهامااستالزامیجبرانی

بهمحاسدانشجوکلونیمسالمیانگین

تعرفهطبقدروساینهزینهونمی شود

دانشجوازموسسهامناءهیئتمصوب

.می شوددریافت

حذفشرایطازاطالعبرای:2تبصره

راجعهمموسسهسایتبهپایان ترمپزشکی

.نمایید

20



و ارزشیابی تحصیلیدرسی واحدهای 
حذفافه،اضوحذفزماننمره،ثبتونمرهاعالمچگونگیآموزشی،تقویمدربارهتصمیم گیریوبرنامه ریزی

وبمصاجراییشیوه نامهطبقغیرهوتجدیدنظرتاریخامتحانات،نتایجبهاعتراضنحوهدروس،اضطراری

ساسابرودرسآنمدرسسویازدرسهردردانشجوتحصیلیپیشرفتارزیابی.می شودانجامموسسه

وطولدرنظریدروسبرایپایانیومستمرکتبیآزموننتایجوتکالیفانجامکالس،دردانشجوفعالیتوحضور

.استقابل محاسبهبیستتاصفرازعددیمبنایبرومی شودانجامتحصیلینیمسالهرپایان

.استالزامیدرسکالسجلساتتمامدردانشجوحضور

حانامتجلسهدریاجلسهسهازبیشدرسیکدرتحصیلینیمسالطولدردانشجواگر:1تبصره

سویازغیبتبودنموجهتشخیصصورتدروصفردرسآننمرهکند،غیبتدرسآننیمسالپایان

.می شودحذفدرسآنموسسه،

وموجهلدالیبهبنانیمسالهرپایاندردانشجوباقیماندهیاانتخابیواحدهایدرصورتی که:2تبصره

نیمسالآنصورتایندربرسد؛درسیواحد8ازکمتربهموسسه،تشخیصبهودانشجوارادهازخارج

درنیمسالایننمراتمیانگیناما،می شودمحسوبویتحصیلیسنواتدرکاملنیمسالیکبه عنوان

چهار)سالدوارشد،کارشناسیدورهدرتحصیلمجازمدت.استبی تأثیردانشجوشدنمشروط

.(استنیمسال

“ 21



(ریال)شهریه  نیم سال مقطع
1400شهریه اضافه سنوات ورودی 

براساسآماررسمیافزودهشده)
(مرکزآمارایرانمنتشرهاز

20.671.447 1402-1403دوم  کارشناسی ارشد

22

سالنیمدوتاحداکثرراویتحصیلمدتدارداختیارموسسهنشود،دانش آموختهمقررمدتدررایگانآموزشمشمولدانشجویدرصورتی که:3تبصره

انجامسهموسهیئت امنایمصوبتعرفهطبقهزینهدریافتبادومنیمسالدرورایگانبه صورتاولنیمسالدرتحصیلیسنواتافزایش.دهدافزایش

.است(نیمسال4)سال2ارشدکارشناسیدورهدرتحصیلمجازمدت.استمحرومتحصیلادامهازنشوددانش آموختهمدتایندردانشجوچنانچه.می شود

تاسموظف(موسسهتشخیصبه)آنغیرموجهحذفیادرسهردرقبولینمرهکسبعدمصورتدررایگانآموزشمشمولدانشجوی:4تبصره

.کندپرداختموسسههیئت امنایمصوبتعرفهمطابقراآنبهمربوطهزینهجایگزین،دروسیادرسهمانمجددانتخاببرای

(تکمیلیتحصیالتوب سایتآیین نامه های)ارشدکارشناسیآیین نامهبهشودمراجعه



23

پایان نامه

سومنیمسالشروعازقبلاستموظفدانشجو

یااداستنظرباراخودپایان نامهموضوعتحصیلی،

ابانتخمربوطآموزشیگروهتائیدوراهنمااساتید

یتقطعگروهتأییدازپسپایان نامهموضوعنماید،

.(داردقرارموسسهسایتدرمربوطفرم)می یابد

زاپس)دانشجوپایان نامهپیشنهادیهاستالزم

ردبایدوی،نهاییپایان نامههمچنینو(تصویب

ه یابیمشاب(ایرانداک)علوموزارتمشابه یابیسامانه

کمیتهتشخیصباشدهتکمیلپایان نامهبرای.شود

رصاددفاعمجوز(داورومشاورراهنما،اساتید)داوری

.می شود



اداره کل امور دانشجویی

سهموسدانشجوییوآموزشیمعاونتزیرمجموعه هایازیکیدانشجویی،امورکلاداره

ازاسبمنومطمئنبستریایجادودانشجوییخدماتارائهوبرنامه ریزیهدفباکهاست

تاشدهتشکیلرفاهیورزشی،تحصیلی،امورارتقایجهتدردانشجویانمشارکتطریق

.یابنددرشباانگیزهوخالق،بانشاطعالم،متعهد،دانشجویانیپروردگار،ازاستعانتبا

.ماییدنمراجعهموسسهسایتدردانشجوییامورصفحهبهبیشتراطالعاتکسببرای 24



اداراتمعرفی 

امور دانشجوییاداره 

25

حوزه مشاورین سالمتاداره خدمات دانشجوییفوق برنامهاداره امور فرهنگی و 



امور دانشجوییاداره  
:ازعبارت اندادارهاینخدماتاهم

دانشجویان؛رفاهصندوقشدهروزآمدوجدیدآیین نامه هایاطالع رسانی

؛(خوابگاه هاوموسسهداخل)دانشجویانرفاهیتسهیالتنمودنفراهم

تحصیلی؛سالطیموسسهخوابگاه هایدرغیربومیدانشجویاناسکانوثبت نام

؛خوابگاه هااجراییامورعملکردبرنظارت

؛...ومیهمانورود،اسکانتأییدازجملهخوابگاهیدانشجویانموردنیازمجوزهایصدور

کمیتوتکیفیبرنظارتغذایی،برنامهتدوین:شاملدانشجویانتغذیهاموربرنظارتوبرنامه ریزی

دانشجویی؛رستورانعملکردنحوهوایمنیوبهداشتبرنظارتغذایی،مواد

ی کندمپذیراییناهارصرفبرایدانشجویانازوفعالهفتهکاریروزهایتمامدرموسسهرستوران.

وانبه عنمبلغیخوابگاهدرخوابگاهیدانشجویانحضورشب هایمیزاناساسبرهرماهپایاندر

.می شودواریزدانشجوحساببهدانشجوییشامکمک هزینه

ایخوابگاه هدرثبت نامابتدایدردانشجویاناستالزمشامکمک هزینهازبهره مندیبه منظور

ارائهاخوابگاه هسرپرستانبهرادانشجوشخصنامبهملیبانکشبایوشماره حسابموسسه

.نمایند

رویربنرم افزارهرگونهنصبواینترنتبهدسترسی،نرم افزاری،سخت افزاریمشکلهرگونهرفع

ناوریفدفترهمکارانسویازوخوابگاهسرپرستهماهنگیباخوابگاهسایترایانه ایسیستم های

.می پذیردصورتموسسهاطالعات

“
26
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خدمات دانشجوییاداره  

:ازعبارت اندادارهاینخدماتاهم

؛دانشجویانرفاهصندوقوام هایپیگیریوثبت نام،اطالع رسانی

بنادکتریویژه،متأهلیمسکنودیعهضروری،تحصیلی،وام های

.شدخواهدارائهدانشجویانبهاحرازشرایطبه

یاوانتقالیدانشجویان،دانش آموختگانمالیتسویه حسابانجام

رفاه؛صندوقباانصرافی

دانشجویان؛بیمه ایامورانجام

می باشداردوهابیمهوحوادثبیمهشاملبیمهخدمات.

دانشجویی؛ازدواجامورانجام

دانشجویی؛کارامورانجام

مللیبین النمایشگاهدردانشجویاناستفادهجهتکتاببنتهیه

تهران؛کتاب

نمونهدانشجویانتخابدرهمکاریواطالع رسانی.
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فوق برنامهامور فرهنگی و اداره  

:ازعبارت اندادارهاینخدماتاهم

بارودجدیدالودانشجویانآشناییبهمربوطمراسمبرگزاری

دانشجو؛روزموسسه،

دانشجویی؛علمیوکتاب خوانیمسابقاتبرگزاری

بنیهتقویتبه منظورآموزشیفوق برنامهکالس هایبرگزاری

دانشجویان؛روانیوروحیعلمی،

شی؛ورزوسیاحتیزیارتی،فرهنگی،علمی،اردوهایبرگزاری

ی؛ورزشتمرین هایانجامبرایالزمتسهیالتنمودنفراهم

قهرمانیمسابقاتبهورزشیمنتخبتیم هایاعزام

کشور؛دانشجویان

مختلف؛مناسبت هایدرورزشیمسابقاتبرگزاری

دانشجویان؛صنفیشورایتشکیل

؛فارغ التحصیالنانجمنتشکیل

دانشجوییکمدهایحویلت.



“

مشاورین سالمت حوزه 

29

جادایبه منظوردانشجوییامورکلادارهسالمتمشاورینحوزه

باواطنشبادانشجویانیپرورشجهتمناسبومطمئنبستری

بهروح،وجسمدرمانیوبهداشتیخدماتارائهطریقازانگیزه،

،افسردگیاضطراب،مانندفردیمشکالتازکهدانشجویانی

ابستگیومانندمشکالتسایریا...وپرخاشگری،کمروییتنهایی،

د،شدیاسترستجربهزندگی،دربحرانناکامی،مخدر،موادبه

شغلیوتحصیلیمشاورهازمی خواهندیامی برندرنجطالق

وحضوریصورتبهمشاوره ایخدماتشوند،بهره مند

طیایشانجسموروحسالمتتاداد؛خواهدارائهغیرحضوری

وردمروحوجسمسالمتپروندهتشکیلطریقازتحصیلدوره

.گیردقرارپایشوبررسی--

“



مشاورهواحد 

:اهم خدمات

ادگی،خانوتحصیلی،مختلفزمینه هایدرمشاورهارائه

زناشویی،وخانوادگیروانی،وروحیشخصیتی،

؛...وعاطفی

آموزشیدوره هایوادواریسخنرانی هایبرگزاری

زندگی؛مهارت هایوروانسالمتارتقاء

عمده ترینبهتوجهباگاهنامهوبروشورتوزیع

دانشجویان؛درشدهمشاهدهمشکالت

درشدهادواریتعاملیآموزشیکارگاه هایبرگزاری

دانشجویی؛رایجمسائلخصوص

ویسازشدهتکمیلروانسالمتکارنامه هایبررسی

.روانوروحبهداشتوضعیتپایشودانشجویان

ویک شنبهروزهای:موسسهمحترممشاورحضورزمان

ساختمانچهارمطبقهدر16لغایت8ساعتازچهارشنبه

.هیئت علمی

پزشک معتمد

:اهم خدمات

ازدهشتکمیلجسمیسالمتکارنامهبررسی

تبهداشوضعیتپایشودانشجویانسوی

ایشان؛جسمی

شاملدرماناولیهکمک هایارائه

رمس–تزریقاتوپانسمان-اکسیژن تراپی

.فشارخوناندازه گیریوآتل بندیتراپی،

روزهای:موسسهمعتمدپزشکحضورزمان

9:30ساعتازسه شنبهودوشنبه،یک شنبه

ساختمانچهارمطبقهدر14:30لغایت

.هیئت علمی

30



کتابخانه
اقتصاد،مدیریت،موضوعیهایزمینهدرآناطالعاتیمنابع.شدتأسیس1368سالدرکهاستتخصصی-دانشگاهیایکتابخانهمؤسسه،کتابخانهرهادا

طرحکتاب،کاملمتنعنوان65000ازبیشکتابخانهاینمجموعهدر.گیردمیقرارمخاطبجامعهاختیاردردیجیتالوچاپینوعدودراجتماعیعلوموحقوق

عاتیاطالهایپایگاهدرمحدودیت،بدونفارسیوانگلیسیهایمقالهمتنسازیپیادهامکانباهمراهچاپی،کتابعنوان24000ودیجیتالنامهپایانوپژوهشی

.استآمدهفراهمکشورازخارجوداخل

.برخوردارندایکتابخانهخدماتتمامازاطالعاتیهایپایگاهودیجیتالکتابخانهکتابخانه،درعضویتوثبت نامطریقازکتابخانهاینکاربران

.داردادامه19ساعتتاکاریساعت هایبرعالوهخانهقرائتسالنازاستفادهومؤسسهکاریساعت هایوروزهادرکتابخانهمطالعهسالنازاستفاده 31



“

کتابخانهمجموعه 

32

نوع 
(چاپی)

عنوان
نوع

(ایدیجیتال و چندرسانه)
عنوان

63512کتاب التین24010کتاب فارسی و التین

831نامهپایان2003نامهپایان

149فارسیتخصصیهاینشست3674های پژوهشیطرح

49کتاب صوتی1552گزارش

95780(عناوین)جمع کل 
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کتابخانهانواع خدمات 

منابع؛اینبرخطتمدیدورزرو،رسانه ایچندوگویاچاپی،کتاب هایامانت

پژوهشی؛طرح هایوگزارش،فارسیتخصصینشست های،پایان  نامهکتاب،متنتمامفایلبهبرخطدسترسی

گزینشیاطالعاتاشاعهSDI،؛اطالع رسانیومرجعمشاوره

دانشمرجعایران،مگ:شاملکشورداخلپایان نامه هایومقاله هاعلمیاطالعاتپایگاه هایبهبرخطدسترسیCIVILICA،،جامعپورتالگنج

انسانی؛علوم

اسالمجهانعلوماستنادیپایگاهدانشگاهی،جهادعلمیاطالعاتمرکزISC؛

شاملکشورازخارجپایان نامهوکتابمقاله،علمیاطالعاتپایگاه30ازبیشبهبرخطدسترسی:

Ebsco, JSTOR, SAGE, Emerald, HeinOnline, ScienceDirect,
KluwerlawOnline, Lexisnexis, Springer, Wiley, Cambridge.



دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات
:استزیرمواردشاملموسسهدانشجویانبهدفتراینخدماتاهم

؛ابگاه هاخووکالس هادانشجویی،سایتنرم افزاریوسخت افزاریفنیپشتیبانی

غذا؛رزرووتغذیهاتوماسیونبهمربوطالزماقداماتانجاموپشتیبانی

الکترونیکپستواینترنتسرویسارائه(E-mail)؛

نرم افزاریسامانه هایفنیپشتیبانی. 34
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زیرولجددرمندرجنشانی هایازاستفادهبامی توانندگرامیدانشجویان

.یابنددسترسیخودنیازموردسامانه هایبه

آدرس اینترنتی نام سامانه

Lib.imps.ac.ir کتابخانه دیجیتال

mail.imps.ac.ir پست الکترونیک

uni.imps.ac.ir پورتال دانشجویان

ims.imps.ac.ir سامانه آموزش مجازی
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نشانیبهموسسهپورتالطریقازهمچنینwww.imps.ac.irمنتشراطالعیه هایواخبارآخریناز

.داشتخواهنددسترسینیزیادشدهسامانه هایبهویافتهآگاهیشده

وب سایتدرمندرجمجازیآموزشسامانهلینکطریقازمجازی،کالس هایمحیطبهورودجهت

.شویدواردسامانهاینبهمی توانیدlms.imps.ac.irآدرسازاستفادهبایاموسسه

ماییدننصبودانلودسامانهاولصفحهازراکانکتادوبینرم افزاراستالزم،کالس هابهورودازقبل.

وزش،آمادارهسویازشدهاعالمعبوریرمزوکاربرینامازاستفادهبانرم افزارنصبازاطمینانازپس

رام زمانهکالسگزینهکالس،بهوروددکمهفشردنوموردنظرکالسانتخابباوشدهواردسیستمبه

.نماییدانتخاب

می باشدفراهمنیزقبلیضبط شدهکالس هایمشاهدهامکانضبط شدهگزینهانتخاببا.
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زیرالگویباابقمطکهمی شودتحویلدانشجویانبهآموزشرابططریقازصرفاًآنکاربریکدوایجادموسسهاطالعاتفناوریدفترتوسطالکترونیکپستسرویس

:یدفرمایتوجهزیرنکاتبهاستالزمموسسهالکترونیکپستسامانهازاستفادهبرای(کاربریکد@Imps.ac.ir).شویدالکترونیکپستسامانهواردمی توانید

ننمایید؛اعالمدیگراشخاصبهراخودعبوررمزوکاربریکدودادهتغییرراخودعبوررمزسامانهبهورودبه محض

نمایید؛مدیریتراخودالکترونیکپستسامانهحجمفضا،محدودیتدلیلبه

شود؛خودداریناآشنانامه هایبازنمودناز

کنید؛استفادهموسسهارتباطاتبرایصرفاًخودسامانهآدرساز

شوید؛خارجخودالکترونیکپستازدیگرسایت هایمرورهنگامدر

درصورتی کهMailboxشدنپرتاریخازماهسهازبیشمدتبهوضعیتایناستمرارصورتدروداشتنخواهدایمیلدریافتامکانشود،پردانشجو

Mailboxمی گرددغیرفعالالکترونیکپستسرویس.

پست الکترونیک موسسهازضوابط استفاده 
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دانشجویانسایت رایانه 

زیرنکاترعایتباونماییداستفادهرایانه هااز”class”عبوررمزوکاربریکدبامی توانیدسایتدرموجودتجهیزاتازاستفادهبرای

.کنیداقدامسایتازاستفادهبهنسبت

ونمودهگیهماهنسایتمسئولبااستالزمبیشترچاپبرایوبودهمجازسایتدرمستقرچاپگردستگاهبابرگ10تامستنداتوفایلچاپ

.فرماییدمراجعهتکثیروچاپواحدبهیا

ارتباطاتواطالعاتفناوریدفترهمکارانتوسطسایتمسئولباهماهنگیازپسصرفاًسایتسیستم هایرویبرنرم افزارهرگونهنصب

.شودخودداریهماهنگیبدوننرم افزارهرگونهنصبازبنابرایناست؛امکان پذیر

رارایانهلطفاًانرژی،مصرفدرصرفه جوییبه منظورکاراتمامازپس(shut downنمایید(خاموش.

اقدامنآرفعبهنسبتوقتاسرعدرتااعالمسایتمسئولبهموضوع...وشبکه،نرم افزاری،سخت افزاریمشکلهرگونهبروزصورتدر

.گردد

موردنیازالعاتاطسیستمازخروجازقبلبنابراینندارد؛وجودسیستم هارویکاربرانداده هایواطالعاتنگهداریقبالدرمسئولیتیهیچ گونه

.شودمنتقلسیستمازخارجمناسبیفضایبه

شودخودداریجداً...وشبکهکابلکیبورد،،ماوسقبیلازرایانه ایتجهیزاتنمودنجابه جااز.



.فرماییدموسسه مراجعه وب سایتدر مورد کلیه مطالب این دفترچه به بیش تربرای کسب اطالعات 


