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    دانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيمعاونت معاونت معاونت معاونت 

  و مفاهيمتعاريف 

  
  :تعريف مشاوره 

شود تا به شناخت بهتري  مشاوره فرايندي فعال، پويا و روياروي بين مراجعين و مشاور است كه در طي آن به مراجعين كمك  مي

هاي محيطي نائل شوند و در نهايت به سازگاري بيشتر در زندگي دست  هاي خويش و نيز امكانات و فرصت از توانايي و قابليت

هاي معقول براي ارضاء  كند تا نحوه برقراري ارتباط با ديگران رابياموزد، شيوه مراجعين كمك مي مشاور در فرايند مشاوره به. يابند

اش را بشناسد، اطالعات وسيع و عميق درباره خويشتن را بدست آورد و پس از شناخت  نيازهايش را فرا گيرد، احساسات ناشناخته

  . هاي اصولي و منطقي براي نيل به هدف گردد يگير اهداف زندگي و چگونگي رسيدن به آنها قادر به تصميم

  

  : مشاوره تحصيلي
پرتي مطالعه صحيح، تقويت  هاي يادگيري، غلبه برحواس بندي، آموزش شيوه ريزي، زمان اين شاخه از مشاوره به نحوه برنامه

  . پردازد هاي پيشرفت تحصيلي و مواردي از اين قبيل مي انگيزه

  

  : مشاوره فردي
در اين جريان مشاور . باشد بحث و بررسي پيرامون مسائل و مشكالتي است كه افراد، عالقمند به طرح و مواجه شدن با آنها مي

كند تا فرد نحوه ارتباط با ديگران را فرا گيرد، نيازهايش را به طور مقبول و معقول برآورده سازد، احساساتش را بشناسد،  كمك مي

. هاي دستيابي به آنها را تعيين كند ت و ضعف خويش بدست آورد و با تبيين و شناخت اهداف آينده شيوهاطالعاتي درباره نقاط قو

  . شود ها، رفتارها و نهايتاً تغيير نحوه زندگي منجر مي توان گفت مشاوره به تغيير اداراكات، اعتقادات، نگرش مي

  

  : مشاوره خانواده
ر خانواده بر رفتار فعلي، چگونگي ارتباط با افراد خانواده و اصالح روابط معيوب در به بررسي مشكالت دانشجو در خانواده، تاثي

  . پردازد خانواده مي

  

  : مشاوره روانشناختي
  . پردازد مي... هاي مرضي و  يابي و حل مشكالتي چون اضطراب، وسواس، ترس به ريشه

  

  : روانپزشكي
  . پردازد به تشخيص و درمان مشكالت عاطفي، فكري و رفتاري مي
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    دانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيمعاونت معاونت معاونت معاونت 

  : روانسنجي
هاي درمان مشاهده، مصاحبه، بررسي تاريخچه  كننده و نيز تعيين راه ابزار مشاور و روانشناس براي تشخيص دقيق مسائل مراجعه

هاي  هاي متناسب اجراي آزمون گاهي جهت ارزيابي، تشخيص و پيگيري درمان. شناختي است هاي روان زندگي آنها و آزمون

كند و  شناختي است كه مسيري دشوار اما مهم را طي مي اي از روان سنجي شاخه روان. رسد ضروري به نظر ميشناختي  روان

  .فرايندهاي تشخيص و درمان را هموارتر ساخته است

  

  : مددكاري
ي افراد، كيفيت پردازد و با توانمندساز گشايي در روابط انساني مي به مشكل. سازد اين حرفه بستر تغييرات اجتماعي را فراهم مي

هاي اجتماعي را مورد استفاده قرار  هاي توسعه و رفتار انساني و نظام مددكاري اجتماعي نظريه. بخشد زندگي آنها را بهبود مي

حمايت از . هاي دشوار و پيچيده پرداخته تغييرات فردي سازماني اجتماعي فرهنگي راتسهيل نمايد دهد تا به تحليل موقعيت مي

  .  شود اقع الزم و پيگيري حل مشكالت تحصيلي، خانوادگي يا مشكل در خوابگاه توسط مددكار انجام  ميدانشجو در مو

  

  : مشاوره ازدواج
در . انتخاب همسر يكي از تصميمات بنيادي در زندگي است. هاست كه شناخته شده است ضرورت مشاوره در امر ازدواج سال

ها، عشق، دوران نامزدي و همسر گزيني  و پيشگيري از وابستگي پرداخته  آشناييمشاوره ازدواج به مسائل اين دوران ازقبيل 

   .شود مي

  

  : وام تحصيلي
ماه در سال و بر اساس مصوبه هيئت امناء به  10در سقف اعتبارات مصوب هيئت امناء از شروع سال تحصيلي حداكثر براي مدت 

  .دانشجويان واجد شرايط تعلق خواهد گرفت

  

  : وام مسكن
نامه  هاي دانشجويي سكونت نداشته باشند و اجاره به تناسب منابع موجود به دانشجويان غيربومي و دانشجوياني كه در خوابگاه

  .ماه در سال پرداخت خواهد شد12نامه براي مدت  با رعايت آيين. مورد تاييد ارائه دهند

  :باشد ت آموزش به شرح زير ميمدت استفاده از  وام تحصيلي و مسكن در طول تحصيل با رعايت مقررا

  نيمسال تحصيلي 5دوره كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر ) 1

  نيمسال تحصيلي 9دوره كارشناسي پيوسته حداكثر ) 2

  نيمسال تحصيلي 14دوره دكتراي عمومي حداكثر ) 3

  نيمسال تحصيلي 5دوره دكتري تخصصي حداكثر ) 4
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    دانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيمعاونت معاونت معاونت معاونت 

  : وام ضروري
نامه كـه توسـط    شوند، با رعايت شرايط مندرج در فصل دوم و سوم آئين به دانشجوياني كه در نتيجه رويدادها با مشكل روبرو مي

  .شود شود به ميزان مصوب هيأت امناء وام  صندوق پرداخت مي صندوق تعيين مي

ورزشـي و نفـرات اول تـا سـوم تيمـي و انفـرادي        به دانشجويان نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني، تيمي و انفرادي و قهرمـاني 

هاي متمركر جامعه علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، دانشجويان حادثه ديـده در باليـاي    المپيادهاي فرهنگي و آزمون

عاليـات يـك   هاي خاص و پر هزينه و عازم به عمـره مفـرده و عتبـات     سوانح و تصادفات، مبتال به بيماري) سيل و زلزله(طبيعي 

  .باشد نوبت وام ضروري به ميزان دو برابر سقف مجاز براي همه مقاطع تحصيلي قابل پرداخت مي

  
  : وديعه مسكن

گـردد، بـراي تهيـه مسـكن      به دانشجويان متأهل، حداكثر به ميزان مصوب هيأت امناء و طبق ضوابطي كه توسط صـندوق تعيـين مـي   

  .گردد اي و يا به هر دليل ديگر وام اعطايي تماماً به صندوق مسترد مي يا ترك منزل اجاره در زمان فراغت از تحصيل. گردد پرداخت مي

  
  : وام بيمه دانشجويي

نامه و در چارچوب مقـررات   با رعايت شرايط مندرج در آئين PhDبه همه دانشجويان دوره روزانه به استثناي مقاطع تخصصي و 

  .شود درصد از سرانه بيمه در قالب وام، پرداخت مي 50قانوني بيمه همگاني،

  
  : اعطاي كمك در موارد خاص به دانشجويان

، حادثـه و  ...)لزله وسيل و ز(هاي تحصيلي و معيشتي دانشجوياني كه در بالياي طبيعي  به منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه

باشند، براي يكبار و پس از معرفـي معاونـت دانشـجويي و     گردند و يا حايز شرايط خاص مي بيماري دچار خسارت و مشكالتي مي

  .گردد وض پرداخت ميبه صورت كمك بالع فرهنگي وزارت و دستور رئيس صندوق حداكثر به ميزان مصوب هيأت امناء
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    دانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيمعاونت معاونت معاونت معاونت 

  و فرهنگيهاي معاونت دانشجويي  شاخص

  
  

100 ×  
  تعداد دانشجويان روزانه واجد شرايط ساكن

  ميزان پوشش دانشجويان روزانه متقاضي خوابگاه= 
  كل دانشجويان روزانه متقاضي خوابگاه

 
  

100 ×  
  تعداد دانشجويان تحت پوشش ورزش خوابگاهي

  دانشجويان تحت پوشش ورزش خوابگاهيدرصد = 
  مستقردرخوابگاهتعداد دانشجويان 

 
  

  
  مساحت فضاهاي ورزشي سرپوشيده

  سرانه فضاي ورزشي سرپوشيده= 
  تعداد كل دانشجويان

 
  

100 ×  
  تعداد دانشجويان ورودي جديد شركت كننده در برنامه

  درصد دانشجويان جديدالورود تحت پوشش پايش سالمت روان=   
  كل دانشجويان ورودي جديد

 
  

  
  خوابگاه ها تعداد كل ساكنين

  تراكم دانشجودراتاق= 
  تعداد اتاق هاي قابل سكونت

  

  

100 ×  
  تعداد مراجعين تشكيل پرونده داده شده

  مشاوره فردي دانشجويان درصد= 
  تعداد متقاضيان
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    دانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيمعاونت معاونت معاونت معاونت 

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر دانشجويي و فرهنگيهاي  شاخص  - 108جدول 

  

 1389  1388   عنوان شاخص رديف

  100  100  درصد دانشجويان جديد الورودتحت پوشش پايش سالمت روان 1

  72  67  هاي زندگي درصد دانشجويان جديد الورودتحت پوشش آموزش مهارت 2

  64/15  17/17  درصد دانشجويان تحت پوشش آموزش قبل از ازدواج 3

  100  100  مشاوره فردي دانشجويان درصد 4

  49/6  86/2  جشنواره قرآن و عترت درصد دانشجويان ثبت نام كننده در 5

  63/5  43/1  درصد دانشجويان ثبت نام كننده در جشنواره فرهنگي به كل دانشجويان 6

  117  72  درصد دانشجويان استفاده كننده از اردوهاي سياحتي زيارتي وعلمي به كل دانشجويان 7

  87/29  86/46  سرانه رايانه خوابگاهي 8

  52/80  100  روزانه متقاضي خوابگاهميزان پوشش دانشجويان  9

  29  27  درصد دانشجويان تحت پوشش ورزش خوابگاهي 10

  3/9  5/4  درصد دانشجويان تحت پوشش ورزش قهرماني  11

  6/0  8/0  سرانه فضاي ورزشي سرپوشيده 12

  99/12  38/15  سرانه فضاي فيزيكي خوابگاه 13

  84/3  24/4  تراكم دانشجو در اتاق 14

  9/0  3/0  هاي سلف سرويس سالن غذاخوريسرانه   15

  33/0  17/0  هاي سلف سرويس سرانه آشپزخانه  16

  23  21  )روزانه(درصد دانشجويان استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب   17

  31  29  )روزانه(درصد دانشجويان خوابگاهي استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب   18

  6/8  8/3  موجود به تعداد كل دانشجويان به تفكيك عناوينتعداد نشريات علمي و فرهنگي   19

  77/0  38/0  تعداد نشريات علمي و فرهنگي موجود به تعداد كل دانشجويان به تفكيك تيراژ  20

  5  4  هاي فعال دانشجويي تعداد كانون  21

  6  5  درصد كار دانشجويي  22
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    دانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيمعاونت معاونت معاونت معاونت 

  1389سال  - هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  مشخصات خوابگاه - 109جدول 

  

  سينا  سروش  متأهلي  ابوالفضل  ساحل  2پرديس   صدف  1پرديس   نام خوابگاه                     امكانات

  1983  1650  548  300  1001  2767  1079  2767  )مترمربع( مساحت زيربنا

وضعيت 

  ساختمان

      ����    ����  ����  ����  ����  ملكي

  ����  ����    ����          استيجاري

  سوئيت 18  سوئيت 13  سوئيت 10  سوئيت 13  29  50  30  47  تعداد اتاق

  132  104  خانوار 10  108  75  201  77  157  ظرفيت اسمي

  108  99  خانوار 10  134  77  208  100  186  ظرفيت فعلي

  تعداد شاغلين

  3  -  -  3  3  -  -  -  ناظم

  -  3  -  -  -  4  4  3  ناظمه

  1  2  -  1  1  3  2  2  خدمتكار

تعداد 

  دانشجويان

  -  101  -  -  -  226  102  201  دختر

  110  -  خانوار10  100  76  -  -  -  پسر

  وضعيت تاهل
  ����  ����    ����  ����  ����  ����  ����  مجرد

      ����            متاهل

  تعداد تلفن

  1  2  -  1  3  4  4  4  ثابت

  همگاني
  -  -  -  -  -  -  -  -  شهري

  -  -  -  -  1  2  2  2  راه دور

  18  26    13  29  50  30  45  تعداد يخچال

  36  26  10  14  33  63  35  56  تعداد كولر

  18  13  10  13  7  17  9  12  تعداد حمام

  ����  ����  -  ����  ����  ����  ����  ����  سالن مطالعه

  ����  ����  -  ����  ����  ����  ����  ����  نمازخانه

  ����  ����  -  -  -  -  -  -  سالن ورزشي

  6  4  -  6  5  5  5  6  تعداد رايانه

  ����  ����  -  ����  ����  ����  ����  ����  امكانات اينترنت

  ����  ����  -  ����  ����  ����  ����  ����  كتابخانه

  4  2  1  4  3  5  3  6  تعداد دانشجويان كار دانشجويي
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    دانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيمعاونت معاونت معاونت معاونت 

  1389سال  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهراره مشاوره مراجعين به اد -  110  جدول

  

  جمع  مرد  زن  مدرك تحصيلي

  89  42  47  دكتراي عمومي

  217  40  177  كارشناسي

  17  9  8  كارداني

  جمع  مرد  زن  وضعيت تأهل

  292  80  212  مجرد

  29  11  18  متأهل

  2  -   2  موارد ساير

  جمع  مرد  زن  گروه سني

20-18  89  34  123  

22-20  83  33  116  

24-22  48  19  67  

  17  5  12  به باال 24

  جمع  مرد  زن  وضعيت سكونت

  284  75  209  خوابگاهي

  39  16  23  غيرخوابگاهي

  جمع  مرد  زن  وضعيت 

  147  45  102  بومي

  176  46  130  غيربومي

  323  91  232  جمع
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    دانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيمعاونت معاونت معاونت معاونت 

  1389سال  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهرهاي اداره مشاوره  فعاليت  – 111 جدول
 

 عنوان برنامه تعداد

  يدرخدمات مشاوره ف 323

  خدمات مددكاري 16

  خدمات مشاوره تلفني 65

  سالمت عمومي اي GHQ برگزاري آزمون 396

 دانشجويانهاي آموزشي جهت  برگزاري كارگاه 28

 هاي دانشجويي برگزاري جلسات گروهي در خوابگاه 28

  هاي آموزشي جهت اساتيد و پرسنل برگزاري كارگاه  4

  برگزاري سمينار و همايش 1

  ها ها و گفته توزيع كتابچه نكته 700

  توزيع بروشور و پمفلت 600

  تهيه و معرفي كتاب 82

  )آموزشيهاي  و فيلم CD(ديداري و شنيداري   125

  برگزاري اردوي تفريحي درون شهري  1
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    دانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيمعاونت معاونت معاونت معاونت 

  هاي اعطايي به دانشجويان زان واممي - 112جدول 

  1389سال 

  

)ريال(مبلغ   نوع تسهيالت تعداد 

000/500/97 وديعه مسكنوام  8   

000/850/408 ضروريوام  328   

000/832/848/3  وام تحصيلي 1913 

000/310/131 هوام بيم 338   

000/375/130  وام مسكن 82 

000/867/616/4  جمع  2669 
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    دانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيمعاونت معاونت معاونت معاونت 

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  فعاليت اداره تربيت بدني – 113جدول 

  1389سال 

  

  

 هاي مختلف هاي فوق برنامه در بخش تعداد كالس

  دانشجويان پرسنل هيات علمي فرزندان پرسنل

 بانوان  6 4 - 1

 آقايان 8 5 3 1

  استان يتعداد مسابقات داخل

  دانشجويان پرسنل هيات علمي  فرزندان پرسنل

  بانوان 24 14 3  -

 آقايان 24 10 -  -

  تعداد مسابقات كشوري

  دانشجويان پرسنل هيات علمي  فرزندان پرسنل

  بانوان 3 2 -  -

 آقايان 6 5 -  -

 
    



 

 
195 

 

    دانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيمعاونت معاونت معاونت معاونت 

  فوق برنامه  اداره فرهنگي و هاي  فعاليت  –  114جدول 

  1389 سال
 

 عنوان برنامه تعداد مرد زن كل

 برگزاري اردو 10 300 800 1100

 ها برگزاري جشن 13 300 800 1100

 هاي متنوع برگزاري برنامه 30 300 800 1100

 مراسمات مذهبي و سوگواري يبرگزار 23 200 700 900

 پخش فيلم 25 400 800 1200

  اعزام دانشجويان به عمره مفرده 24 23 1 24

   فرهنگيجلسه شوراي   9  10  4  14

  نشريه صدور مجوز  10  7  3  10

 



 

 
196 

 

    دانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيدانشجويي و فرهنگيمعاونت معاونت معاونت معاونت 

  1389 سال  -  واحد تغذيه هاي  فعاليت  –  115جدول 
 

درآمد و مبلغ تمام شده ساالنه براي 

  دانشجويان و پرداخت به حساب واحد تغذيه

 )ريال(

  تعداد پرس

 ساالنه
 وعده

 صبحانه 95864 000/932/47

 ناهار 146922 600/982/233

 شام 91935 000/548/145

 

 

  1389سال  – ماري واحد تغذيهآاقالم   -  116جدول 
 

  مقدار  عنوان

  2  هاي دانشگاه تعداد سلف سرويس

  مترمربع 1105  هاي دانشگاه ي سلف سرويسها مساحت غذاخوري

  مترمربع 433  ها مساحت آشپزخانه

  نفر 1  تعداد كارشناس تغذيه

  نفر 1  تعداد كارشناس بهداشت محيط

  نفر 3  اپراتور اتوماسيون تغذيهتعداد 

  بار 10  دفعات ارائه لبنيات به دانشجويان در هفته

  بار 10  دفعات ارائه ميوه و سبزي به دانشجويان در هفته

  677  ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه ناهار دانشجويي

  471  ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه شام دانشجويي

  375  رزرو روزانه صبحانه دانشجوييميانگين ساالنه آمار 
  


