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  و مفاهيمتعاريف 

  

  اداره خوابگاه ريفتع

  .دهد جويان متقاضي خوابگاه را پوشش مياز دانش% 90ها به طورمتوسط ساليانه  اداره خوابگاه

  

 

   دانشجويياداره مشاوره ريفتع

الثيه ريزي شده است كه هدف آن پيشگيري در سه سطح اوليه، ثانويه و ث              هاي تخصصي منظم و برنامه     مجموعه خدمات و فعاليت   

اختي شن هاي روان  بهداشت روان و پيشرفت تحصيلي دانشجويان به منظور پيشگيري از آسيب          حاين اداره با هدف ارتقاء سط     . است

  .دهد هاي آموزشي و مددكاري ارائه مي ، برگزاري كارگاههاي فردي و گروهي را در قالب مشاوره خدمات خود

  

  

  اداره تربيت بدني  ريفتع

علمـي در طـول    سه گروه دانشجويان و پرسنل و هيئت  درهاي فوق برنامه ورزشي براي بانوان و آقايان كالسمسئوليت برگزاري  

  .بدني جهت دانشجويان است سال و همچنين ارائه دهنده دروس تربيت

  

  

  تغذيه  واحد ريفتع

  .كند علمي بر كيفيت و كميت آن فعاليت مي اين واحد با هدف تأمين غذاي دانشجويان و هيئت
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 صندوق رفاه دانشجويانتعاريف و مفاهيم 

  

  : اساسنامه صندوق

شود دارايي شخصيت حقوقي مستقل است و حسب مورد به  صندوق رفاه دانشجويان كه در اين اساسنامه صندوق ناميده مي

  .هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وابسته و محل آن در تهران است وزارت
  

امنا حداكثر به مدت  هاي علوم پزشكي در قالب سقف اعتبارات مصوب هيأت دانشجويان دانشگاه% 60حداكثر به :  وام تحصيلي-1

 . تعلق خواهد گرفتء از شروع سال تحصيلي بر اساس مصوبه هيأت امنا، ماه در سال10

  

هاي دانشجوئي سكونت نداشته   و يا در خوابگاهدانشجوياني كه در محل سكونت خانواده نبوده% 50حداكثر به :  وام مسكن-2

  .شود  ماه در سال پرداخت مي12نامه مورد تائيد ارائه نمايند به مدت  باشند و اجاره
 

 :باشد هاي تحصيلي و مسكن در طول تحصيل با رعايت مقررات آموزش به شرح زير مي مدت استفاده از وام) الف

  ال تحصيليس نيم5حداكثر : و كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته -1

  نيمسال تحصيلي9حداكثر :  دوره كارشناسي پيوسته-2

  نيمسال تحصيلي14حداكثر :  دور دكتراي عمومي-3

   نيمسال تحصيلي5حداكثر ): (ph.d دوره دكتراي تخصصي -4

  

 :  وام ضروري و ازدواج -3

نمايند يا در نتيجه رويدادها با مشكل مالي روبرو   و شبانه كه در حين تحصيل ازدواج ميدانشجويان دوره روزانه% 20حداكثر به 

امنا وام  شود به ميزان مصوب هيات نامه و طبق ضوابطي كه توسط صندوق تعيين مي شوند، با رعايت شرايط مندرج در آيين مي

  .شود ضروري و ازدواج پرداخت مي

به نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني نفرات اول تا سوم ) تيمي و انفرادي(ول تا سوم به دانشجويان قهرمان ورزشي نفرات ا

 و تصادفات مبتال به حسوان) سيل و زلزله(امتحانات جامع كارورزي و علوم پايه، دانشجويان حادثه ديده در بالياي طبيعي 

  .شود ليه وقايع تحصيلي پرداخت ميهاي خاص و پرهزينه يك نوبت وام ضروري دو برابر سقف مجاز براي ك بيماري
  

  :وديعه مسكن -4

هاي تكميلي به دانشجويان  هاي برنامه سوم جهت اعطاي تسهيالت به دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره با توجه به اولويت

اي طبق  رهشود جهت تهيه مسكن اجا  تعيين ميءامنا متأهل وديعه مسكن حداكثر به ميزاني كه در آخرين مصوبه جلسه هيات

ر اي و يا به ه گردد كه در زمان فراغت از تحصيل يا ترك منزل اجاره گردد پرداخت مي وابطي كه توسط صندوق تعيين ميض

  .د گردد به صندوق  مستردليل ديگر عيناً
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ب مقررات قانون نامه و در چارچو هاي روزانه با رعايت شرايط مندرج در آئين به كليه دانشجويان دوره:  وام بيمه دانشجوئي-5

 .شود بيمه همگاني، وام بيمه پرداخت مي

 .ديگر سهم را شخصاً پرداخت نمايند% 50توانند از وام بيمه صندوق رفاه استفاده نمايند كه  دانشجويان دوره شبانه در صورتي مي

  

تي دانشجوياني شيي و معهاي تحصيل ن بخشي از هزينهبه منظور كمك به تامي:  اعطاي كمك در موارد خاص به دانشجويان-6

باشند پس  گردند و يا حايز شرايط خاص مي حادثه و بيماري دچار خسارت و مشكالتي مي...) زلزله سيل،(كه در اثر بالياي طبيعي 

 ريال كمك بالعوض 000/000/3از معرفي از طرف دانشگاه به تشخيص رئيس صندوق و تاييد ايشان يكبار حداكثر به ميزان 

  .گردد مي
  

هاي علوم پزشكي  ها و دانشكده در صورت درخواست دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه:  وام گردشگري و خريد كاال-7

وابطي كه تعيين  طريق صندوق رفاه دانشجويان طبق ض ريال به هر دانشجو وام خريد كاال و گردشگري از000/000/1مبلغ 

  .هاي گردشگري زير نظر صندوق استفاده نمايد صندوق و يا در مجتمعشود تا از فروشگاه اينترنتي  خواهد شد، اعطا مي
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  هاي معاونت دانشجويي و فرهنگي شاخص

  
 

   مجرد به اداره مشاوره دانشجويتعداد مراجعين
100×   

  كل مراجعين به اداره مشاوره
  مجرد اداره مشاوره به كل مراجعيندانشجوي درصد مراجعين = 

 

 

   به اداره مشاورهادكتردانشجوي اجعين تعداد مر
100×   

  كل مراجعين به اداره مشاوره
   اداره مشاوره به كل مراجعينادكتردانشجوي درصد مراجعين = 

 

 

  ميزان اعطاء وام ازدواج به دانشجويان
100×   

  ها كل مبلغ وام
  درصد اعطاء وام ازدواج دانشجويي به كل وام= 

 

 

  مساحت فضاي آموزشي
  

  كل دانشجويان
  ه فضاي آموزشيسران= 

 

 

  مساحت فضاي خوابگاه
  

  كنند كل دانشجوياني كه از خوابگاه استفاده مي
  سرانه فضاي خوابگاه دانشجويي= 
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  1388 سال –  دانشگاه علوم پزشكي بوشهردانشجويي و فرهنگيهاي   شاخص - 76جدول شماره  

  

 مقدار   شاخصعنوان  رديف

  % 94  مجرد اداره مشاوره به كل مراجعيندانشجوي مراجعين  درصد 1

 % 6 متأهل اداره مشاوره به كل مراجعيندانشجوي مراجعين  درصد 2

 % 27  اداره مشاوره به كل مراجعينادكتردانشجوي مراجعين  درصد 3

 % 63  اداره مشاوره به كل مراجعينيكارشناسدانشجوي مراجعين  درصد 4

 % 10  اداره مشاوره به كل مراجعينيكارداندانشجوي  مراجعين درصد 5

  ٪ 2  ها درصد اعطاء وام وديعه مسكن به كل وام 6

  %5/9 ها درصد اعطاء وام ضروري به كل وام 7

  %5/1 ها درصد اعطاء وام خريدكاال به كل وام 8

  %81 ها درصد اعطاء وام تحصيلي به كل وام 9

  %4 ها  وامدرصد اعطاء وام بيمه به كل 10

  ٪ 2  ها درصد اعطاء وام مسكن به كل وام 11

 21 )مترمربع (سرانه فضاي آموزشي 12

 11 )مترمربع (سرانه فضاي خوابگاه دانشجويي 13

 5/0 )مترمربع (سرانه فضاي سلف سرويس دانشجويان 14

 6/0 )مترمربع (سرانه فضاي اماكن ورزشي دانشجويان 15
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  1388 سال -هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  مشخصات خوابگاه -  77 جدول شماره

  

  متأهلي  ابوالفضل  ساحل  دانشگاه  2پرديس   صدف  1پرديس   نام خوابگاه                     امكانات

  548  300  1001  900  2200  1079  2200  )مترمربع (مساحت زيربنا

  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ملكي

                وقفي
وضعيت 

  ساختمان
    ×            استيجاري

   سوئيت10  سوئيت 13  29  8  50  30  47  تعداد اتاق

   خانوار10  108  75  70  201  77  157  ظرفيت اسمي

   خانوار10  134  77  28  208  100  186  ظرفيت فعلي

  -  3  3  3  -  -  -  ناظم

  تعداد شاغلين  -  -  -  -  4  4  3  ناظمه

  -  1  1  1  3  2  2  خدمتكار

تعداد   -  -  -  -  208  100  186  دختر

  دانشجويان
    134  77  28  -  -  -  پسر

    ×  ×  ×  ×  ×  ×  مجرد
  وضعيت تاهل

  ×              متاهل

  -  1  3  1  4  4  4  ثابت

  تعداد تلفن  -  -  -  -  -  -  -  شهري
  همگاني

  -  -  1  -  2  2  2  راه دور

    13  29  6  50  30  45  تعداد يخچال

  10  14  33  7  63  35  56  تعداد كولر

  10  13  7  3  17  9  12  تعداد حمام

  -  ×  ×  ×  ×  ×  ×  سالن مطالعه

  -  -  ×  ×  ×  ×  ×  نمازخانه

  -  -  -  -  -  -  -  سالن ورزشي

  -  1  5  1  5  4  5  تعداد رايانه

  -  -  ×  -  ×  ×  ×  امكانات اينترنت

  -  ×  ×  ×  ×  ×  ×  كتابخانه

  -  3  4  1  6  3  4  تعداد دانشجويان كار دانشجويي

  -  -  -  -  -  -  -  سالن غذاخوري
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  1388سال  -  اره مشاوره به تفكيك مدرك تحصيليراجعين به اد م-  78جدول شماره 

  

  تعداد  مدرك تحصيلي

  90  پزشكي

  212  كارشناسي

  35  كارداني

  337  جمع

 
  

  

  

  

  1388سال   -   مراجعين به اداره مشاوره به تفكيك وضعيت تأهل -  79جدول شماره 

  

  تعداد  وضعيت تأهل

  316  مجرد

  21  متأهل

  337  جمع
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  1388 سال - دانشگاه علوم پزشكي بوشهرهاي اداره مشاوره   فعاليت – 80 رهشما جدول
 

 عنوان برنامه تعداد

 هاي آموزشي جهت دانشجويان برگزاري كارگاه 17

 برگزاري سمينار و همايش 3

 هاي آموزشي جهت اساتيد و پرسنل برگزاري كارگاه 3

 هاي دانشجويي برگزاري جلسات گروهي در خوابگاه 13

  عموميسالمت  با GHQبرگزاري آزمون  270

  برگزاري اردوي تفريحي درون شهري  2

 اضطراب جهت مقابله با توزيع كتابچه راهكارهاي موثر  250
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  هاي اعطايي به دانشجويان زان وام مي- 81جدول شماره 

  1388سال 

  

)ريال(مبلغ   نوع تسهيالت تعداد 

000/500/62 وديعه مسكنوام  5   

000/500/301 ضروريوام  261   

000/960/46  وام خريد كاال 57 

000/330/574/2  وام تحصيلي 1634 

000/265/118 هوام بيم 330   

000/875/66  وام مسكن 30 

000/430/170/3  جمع 
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   دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  فعاليت اداره تربيت بدني– 82 جدول شماره

  1388سال 

  

  

  هاي مختلف بخشهاي فوق برنامه در  تعداد كالس

  

  دانشجويان پرسنل هيات علمي فرزندان پرسنل

 بانوان 6 4 1 1

 آقايان 8 5 3 1

 
  

 

  تعداد مسابقات داخل استان

  

  دانشجويان پرسنل هيات علمي

  بانوان 6 8 -

 آقايان 8 18 3

 
 
  

  تعداد مسابقات كشوري

  

  دانشجويان پرسنل هيات علمي

  بانوان 3 - -

 آقايان 4 - -
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  فوق برنامه   اداره فرهنگي وهاي  فعاليت  – 83جدول شماره 

  1388 سال
 

 عنوان برنامه تعداد مرد زن كل

 برگزاري اردو 5 222 355 577

 ها برگزاري جشن 7 عمومي عمومي عمومي

 هاي متنوع برگزاري برنامه 9 عمومي عمومي عمومي

 واريبرگزار مراسمات مذهبي و سوگ 14 عمومي عمومي عمومي

 پخش فيلم 18 عمومي عمومي عمومي

  اعزام دانشجويان به عمره مفرده 2 22 27 49

   جلسه شوراي فرهنگي  5  6  2  8

  نشريه صدور مجوز  3  -  -  -
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  1388 سال -  واحد تغذيه هاي  فعاليت  – 84جدول شماره 
 

ميانگين مبلغ تمام شده روزانه 

  براي دانشگاه

 )ريال(

 روزانه ميانگين مبلغ تمام شده

  براي دانشجويان

 )ريال(

 وعده تعداد پرس

 صبحانه 341 17050 2455200

 ناهار 521 677300 14692200

 شام 350 455000 6405000

 
 
 

 

  1388 سال – ماري واحد تغذيهآاقالم   - 85جدول شماره 

 

  مترمربع 318  ها مساحت غذاخوري

  مترمربع 187  ها مساحت آشپزخانه

  كالري 2800  رفي روزانه براي هر دانشجوميانگين كالري مص

  گرم 102  ميانگين پروتئين مصرفي روزانه براي هر دانشجو

  گرم 380  ميانگين كربوهيدرات مصرفي روزانه براي هر دانشجو

   نفر1  تعداد كارشناس تغذيه

   نفر2  تعداد اپراتور اتوماسيون تغذيه

   10  دفعات ارائه لبنيات به دانشجويان در هفته

   10  دفعات ارائه ميوه و سبزي به دانشجويان در هفته

  

  


