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 و مفاهیمتعاریف 

 
 

 : تعريف مشاوره
اخت شود تا به شنيندي فعال، پويا و روياروي بين مراجعين و مشاور است كه در طي آن به مراجعين كمك ميآمشاوره فر

هاي محيطي نائل شوند و در نهايت به سازگاري بيشتر در هاي خويش و نيز امكانات و فرصتبهتري از توانايي و قابليت
هاي اموزد، شيوهبي كند تا نحوه برقراري ارتباط با ديگران رايابند. مشاور در فرايند مشاوره به مراجعين كمك ميزندگي دست 

اش را بشناسد، اطالعات وسيع و عميق درباره خويشتن را معقول براي ارضاء نيازهايش را فرا گيرد، احساسات ناشناخته
نيل  هاي اصولي و منطقي برايگيريي رسيدن به آنها قادر به تصميمبدست آورد و پس از شناخت اهداف زندگي و چگونگ

 به هدف گردد. 

 
 :مشاوره تحصيلي

پرتي مطالعه صحيح، حواس هاي يادگيري، غلبه بربندي، آموزش شيوهريزي، زماناين شاخه از مشاوره به نحوه برنامه
 ازد. پردهاي پيشرفت تحصيلي و مواردي از اين قبيل ميتقويت انگيزه

 
 مشاوره فردي:

ان باشد. در اين جريبحث 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 مشاور كمك مي
تيابي به هاي دسعاتي درباره نقاط قوت و ضع  خويش بدست آورد و با تبيين و شناخت اهداف آينده شيوهرا بشناسد، اطال

جر ها، رفتارها و نهايتاً تغيير نحوه زندگي منتوان گفت مشاوره به تغيير اداراكات، اعتقادات، نگرشآنها را تعيين كند. مي
 شود. مي

 
 مشاوره خانواده:

جو در خانواده، تاثير خانواده بر رفتار فعلي، چگونگي ارتباط با افراد خانواده و اصالح روابط معيوب به بررسي مشكالت دانش
 پردازد. در خانواده مي

 
 مشاوره روانشناختي:

 پردازد. هاي مرضي و ... مييابي و حل مشكالتي چون اضطراب، وسواس، ترسبه ريشه

 
 روانپزشكي:

 پردازد. فكري و رفتاري مي به تشخيص و درمان مشكالت عاطفي،
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 روانسنجي:
هاي درمان مشاهده، مصاحبه، بررسي كننده و نيز تعيين راهابزار مشاور و روانشناس براي تشخيص دقيق مسائل مراجعه

 هاي متناسب اجرايشناختي است. گاهي جهت ارزيابي، تشخيص و پيگيري درمانهاي روانتاريخچه زندگي آنها و آزمون
شناختي است كه مسيري دشوار اما مهم را اي از روانسنجي شاخهرسد. روانشناختي ضروري به نظر ميهاي روانآزمون
 كند و فرايندهاي تشخيص و درمان را هموارتر ساخته است.طي مي

 
 مددكاري:

ي افراد، و با توانمندسازپردازد گشايي در روابط انساني ميسازد. به مشكلاين حرفه بستر تغييرات اجتماعي را فراهم مي
ورد هاي اجتماعي را مهاي توسعه و رفتار انساني و نظامبخشد. مددكاري اجتماعي نظريهكيفيت زندگي آنها را بهبود مي

سهيل ت هاي دشوار و پيچيده پرداخته تغييرات فردي سازماني اجتماعي فرهنگي رادهد تا به تحليل موقعيتاستفاده قرار مي
از دانشجو در مواقع الزم و پيگيري حل مشكالت تحصيلي، خانوادگي يا مشكل در خوابگاه توسط مددكار  نمايد. حمايت
 شود.  انجام  مي

 
 مشاوره ازدواج:

هاست كه شناخته شده است. انتخاب همسر يكي از تصميمات بنيادي در زندگي است. ضرورت مشاوره در امر ازدواج سال
ها، عشق، دوران نامزدي و همسر گزيني  و پيشگيري از وابستگي ن دوران ازقبيل آشناييدر مشاوره ازدواج به مسائل اي

  شود.پرداخته مي
 

 صندوق رفاه دانشجويان: 
به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد استعدادها و كمك به وضع تحصيلي و معيشت دانشجويان مستعد و كم بضاعت 

يك از وزارتخانه شود، در هركه در اين قانون صندوق ناميده مي "دانشجويانصندوق رفاه "كشور، صندوقي تحت عنوان 
 گردد. هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي

 
 وام تحصيلي:

ه تحصيلي و بر اساس مصوبه هيئت امناء باز شروع سال سال گذشت يك نيماز  پس در سق  اعتبارات مصوب هيئت امناء
 دانشجويان واجد شرايط تعلق خواهد گرفت.ح ذيل به شر

 ريال 000/900دانشجويان مجرد ماهيانه 

 ريال 000/500/1 دانشجويان متاهل ماهيانه
 گيرد.ريال حق اوالد تعلق مي 000/00/4به ازاي هر فرزند 

 

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

داراي كد رهگيري مورد تاييد ارائه دهند، پرداخت خواهد شد. مدت نامه اجارهاز گذشت يك نيمسال از شروع سال تحصيلي 
 باشد:وام تحصيلي و مسكن در طول تحصيل با رعايت مقررات آموزش به شرح زير مياستفاده از 

 نيمسال تحصيلي 4اپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر ( دوره كارداني، كارشناسي ن1
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 نيمسال تحصيلي 8( دوره كارشناسي پيوسته حداكثر 2
 نيمسال تحصيلي 14( دوره دكتراي عمومي حداكثر 3

 ريال 000/000/1دانشجويان مجرد ماهيانه 
 ريال  000/300/1دانشجويان متاهل ماهيانه 

 نشجويان ساير مقاطع تحصيلي ممنوع است.پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دا

 

 وام ضروري:
شكل روبرو مي شجوياني كه در نتيجه رويدادها با م صيل و يك نوبت در طول شوند، به دان شروع تح سال از  پس از يك

 شود:تحصيل به شرح ذيل پرداخت مي
 ريال 000/000/10مقاطع دكتراي تخصصي و دستياران     

 ريال  000/000/6                    ساير مقاطع              
به دانشجويان نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني، تيمي و انفرادي و قهرماني ورزشي و نفرات اول تا سوم تيمي و انفرادي 

شجويان حادثه ديده در المپيادهاي فرهنگي و آزمون سازي، دان شكي و دارو شكي، دندانپز هاي متمركر جامعه علوم پايه پز
صادفات، مبتال به بيماريبال سوانح و ت سيل و زلزله(  ضروري به ميزان ياي طبيعي ) هاي خاص و پر هزينه يك نوبت وام 

 باشد.براي همه مقاطع تحصيلي قابل پرداخت ميريال( عالوه بر وام ضروري  000/000/2) دو برابر سق  مجاز
سفر عمره مفرده و عتبات عاليات مي ب شجوياني كه عازم  ضروري به ميزان  به دان شند يك نوبت وام  ريال  000/000/5ا

 گردد.براي همه مقاطع تحصيلي پرداخت مي
 

 وديعه مسكن:
شجويان متأهل سكونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه دوره روزانه به دان شند، و كه در محل  شته با سكونت ندا شجويي  هاي دان

سمي داراي كد رهگيري ارائه نمايند  سي و دكتري حرفهاجاره نامه ر شنا شتن حداقل در مقاطع كارداني، كار شرط دا  12اي به 
صيلي، فقط براي يكبار پرداخت مي شروع تح سال از  شت يك نيم صيل ي گردد. اين وامواحد  بعداز گذ ا در زمان فراغت از تح

 گردد.اي و يا به هر دليل ديگر تماماً به صندوق مسترد ميترک منزل اجاره
 ريال  000/000/120اي                            ن مقاطع كارداني، كارشناسي و دكتري حرفهبراي دانشجويا

 ريال  000/000/160براي دانشجويان مقاطع تكميلي )كارشناسي ارشد، دكتري و دستياران تخصصي(        

 
 اعطاي كمک در موارد خاص به دانشجويان:

سيل و زلزله و...(، هابه منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه شجوياني كه در بالياي طبيعي ) شتي دان ي تحصيلي و معي
باشند، براي يكبار و پس از معرفي معاونت گردند و يا حايز شرايط خاص ميحادثه و بيماري دچار خسارت و مشكالتي مي

 وضت كمك بالعبه صججور دانشجججويي و فرهنگي وزارت و دسججتور رئيس صججندوق حداكثر به ميزان مصججوب هيأت امناء
 .گرددپرداخت مي
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 مقررات عمومي و آموزشي:
 دارا بودن صالحيت اخالقي ورعايت شئون دانشجويي( 1

 دارا بودن اولويت نياز مالي( 2

 ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مجاز آموزشي( 3

 شرايط كمک خاص و ميزان كمک
 دانشجوي حادثه ديده در بالياي طبيعي( 4

 نح و تصادفاتاادثه ديده در سو( دانشجوي ح5

 ( دانشجوي مبتال به بيماري خاص و پرهزينه6

 ( ساير موارد مشابه به تشخيص رئيس صندوق7
 گيرد.ريال كمك بالعوض تعلق مي 000/000/5به دانشجويان مذكور يك نوبت حداكثر به ميزان             
 وام ضروري دريافت كرده باشند. الزم به ذكر است دانشجويان متقاضي بايستي            

 

 :وام بنياد علوي
رداخت با دو شرط ذيل قابل پ مشروط به دارا بودن صالحيت اخالقي و رعايت شئون دانشجويي وام به دانشجويان متقاضي،

 است:
 ايكارشناسي ارشد و دكتري حرفه در مقاطع كارشناسي، 14معدل 

 به همراه يكي از شرايط ذيل را داشته باشند: 1ندبگيرد كه شرايط وام به دانشجوياني تعلق مي
 هاي كشورنفرات اول تا سوم مسابقات قرآني دانشگاه( 1

 المللينفرات اول تا سوم مسابقات قرآني بين( 2

 هاي ذيربطبسيجي فعال تأييد ارگان( 3

 ماه حضور درجبهه( 6رزمنده )حداقل ( 4

 در جبهه ماه حضور 6همسر و فرزند رزمنده با حداقل ( 5

 آزاده( 6

 همسر و فرزندآزاده( 7

 (فرزند شهيد و جانبازي همسر %50)حداقل  جانباز( 8
 فرزند شهيد و سرمه( 9

 موارد خاص  با تأييد  رياست محترم بنياد مستضعفان و مديرعامل بنياد علوي( 10

 

 ميزان وام علوي:
 ريال 000/000/6ترم  دانشجويان مجرد هر
 ريال 000/000/8رم ت دانشجويان متأهل هر

 باشد:مدت استفاده از وام براي دانشجويان براساس مقطع تحصيلي به شرح ذيل مي
 نيمسال تحصيلي 4مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر 

 نيمسال تحصيلي 8دكتري تخصصي و تخصص حداكثر  مقاطع كارشناسي پيوسته،
 نيمسال تحصيلي 14اي حداكثر مقاطع دكتري حرفه
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 :نمونه وام دانشجويان ممتاز و

نامه نمونه در چارچوب آيين هاي تحصيلي و معيشتي دانشجويان ممتاز ونظور كمك به تأمين بخشي از هزينهصندوق به م
 نمايد.مربوطه تسهيالت پرداخت مي

 

 :شرايط عمومي
 متاز ضروري است.نشجويان ماارايه درخواست وام براي د درزمان 17داشتن معدل ( 1

 واحد( 6) ( ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم مقررات آموزشي2

 .توانند درخواست وام نماينداز يكسال تحصيلي و براي يك نوبت مي ( دانشجويان ممتاز بعد3
 درخواست وام نمايد. تواند( دانشجو در سنوات مجاز تحصيل مي4

 

 :شرايط اختصاصي
 هاي اول تا سوم كنكور سراسريبه( برگزيدگان رت1

 دكتري تخصصي هاي اول تا سوم آزمون ورودي كارشناسي ارشد،( برگزيدگان رتبه2

 آموزينقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش ،دارندگان مدال طال( 3

 هاي اول انفرادي كشوري المپياد علمي دانشجويان كشور( رتبه4

 المللي دانشجويياي بين( دارندگان مدال المپياده5

  خوارزمي جواننهايي جشنواره رازي، خوارزمي، هاي اول تا سوم ( برگزيدگان حايز رتبه6
 ( مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي7

 

 ميزان و نوع تسهيالت:

 الف: وام تحصيلي

 يرد.گميسه برابر سق  مصوب به دانشجويان واجد شرايط تعلق      

 
 ب:وام ضروري

  گيرد.سه برابر سق  مصوب به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي     

 

 هاي فرهنگي و فوق برنامه: فعاليت 
هاي فرهنگي به دانشجويان بنا نهاده شده است و استفاده از برنامه در راستاي واگذاري حركتهاي فرهنگي و فوقفعاليت
بسترسازي مناسب در جهت مشاركت آفريني ايشان از جمله اهداف آن است. تخصصي دانشجويان و آور خالق و نوتفكر 

تره وسيعي تواند در گسها ميهاي فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه بر پايه عاليق دانشجويان است. اين فعاليتكردن فعاليت
 باشد.هاي مذهبي، فرهنگي، اجتماعي، گردشگري، هنري و..... از موضوعات از جمله فعاليت
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 ها عبارتند از :اين فعاليت
 هاي دانشجويي دانشگاه هاي اسالمي و كانون( حمايت و پيگيري فعاليت تشكل1
 برگزاري و پيگيري مصوبات شوراي فرهنگي دانشگاه  ( 2
 سياحتي، زيارتي، علمي دانشجويي  -ريزي اردوهاي تفريحيبرنامه ( 3
 ي التحصيلهاي فارغريزي جشنبرنامه ( 4
 هاي علمي و فرهنگي ريزي و برگزاري سلسله نشستبرنامه ( 5
 هاي آموزشي برگزاري كالس ( 6
 پشتيباني و انتشار نشريات دانشجويي  ( 7
 ها هاي مختل  در دانشگاه و خوابگاهاجراي مسابقات فرهنگي به مناسبت ( 8
 عي برگزاري مراسمات مختل  فرهنگي، سياسي، ملي، مذهبي و اجتما ( 9
 هاي آموزشي جهت كاركنان و دانشجويان برگزاري كارگاه ( 10
 هاي دانشجويي ها و كانونحمايت و نظارت بر تأسيس تشكل ( 11
 هاي فرهنگي دانشجويان ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليتبرنامه ( 12
 شعرهاي دانشجويي برگزاري شب ( 13
 هاي فرهنگي و هنري برگزاري نمايشگاه ( 14
 برگزاري مراسمات قرآني  ( 15
 برگزاري جشن ميالد ائمه  ( 16
 برگزاري مراسمات سوگواري و عزاداري  ( 17
 هاي دانشجويي )ترويج فرهنگ قرآني( هاي آموزشي قرآن كريم در خوابگاهبرگزاري كالس ( 18
 برگزاري جشن توجيهي جهت دانشجويان جديدالورود  ( 19
 هاي علوم پزشكي كشور سراسري فرهنگي دانشگاه هاي شركت در جشنواره ( 20
 برگزاري نشست ماهانه كميته ناظر بر نشريات  ( 21
 ها و واحدهاي دانشگاهي توزيع نشريات دانشجويي در بين خوابگاه ( 22
 

 تعريف كار دانشجويي:
تحت  ، يطه فعاليت هاي دانشگاهكار دانشجويي به معني استفاده از توانمندي دانشجويان با منظور كسب تجربه آنها در ح

طبق  ضوابط و شرايط تعيين شده از سوي  ، نظر مسئول واحد مربوطه ، به تشخيص معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه
 شوراي دانشجويي دانشگاه و بر اساس مفاد آيين نامه ابالغي از وزارت متبوع مي باشد .  

 بدني: تربيت
هاي جسماني است كه هدف آن بهبود بخشيدن به اجرا و رشد انسان از طريق فعاليت بدني فرآيندي آموزشي تربيتيتربيت

توسعه و نگهداري جسماني براي تندرستي و سالمت، كسب دانش هاي حركتي،است  كه  شامل كسب و اعمال مهارت
اي اني به عنوان وسيلههاي جسمهاي جسماني و تمرين و توسعه تصور و ذهنيت مثبت از فعاليتهاي علمي درباره فعاليت

ست. سان ا ست كه ا براي اجرا و عملكرد ان ي بر ز طريق حركات مبتناين فعاليت همچنين بخش مهمي از تعليم و تربيت ا
اخالقي( تسهيل و هماهنگ نموده و به  رواني و )جسماني، ، جريان رشد و تكامل را در همه ابعاد وجود انساناصول علمي

 كند.ي فرد كمك ميرشد و شكوفايي استعدادها
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 ورزش :
سازمان يافته اطالق مياي از فعاليتبه مجموعه سب مهارتهاي  هاي ، افزايش قابليتهاي حركاتشود كه به منظور ك

 شوند. بدني و ايجاد رقابت ايجاد مي

 خوابگاه :
ش شرايط تعيين  ضوابط و  شجويان طبق  شگاه كه دان ست جزء امكانات رفاهي دان صورت فردخوابگاه مكاني ا ي يا ده به 

گروهي قسمتي از اوقات فراغت و استراحت خود را در آنجا به سر برده و به هنگام سكونت ضمن رعايت حقوق ديگران و 
، ورزشي، معيشتي و خدماتي آن در حدود امكانات دانشگاه استفاده مي، فوق برنامهمقررات خوابگاهي از امكانات فرهنگي

 نمايند.

 ها: دسته بندي خوابگاه

 هاي مشاركتيخوابگاه (3هاي استيجاري خوابگاه (2 هاي ملكيخوابگاه (1

باشجججد و تامين نيرو و تجهيزات آن نيز بر عهده هايي كه مالكيت آن متعلق به دانشجججگاه ميخوابگاه خوابگاه ملكي:

 دانشگاه است.

بوده كه بصورت قرارداد رهن و اجاره هايي كه مالكيت آن متعلق به بخش خصوصي خوابگاه هاي استيجاري:خوابگاه

 باشد.ها تامين نيرو و تجهيزات آن با دانشگاه ميباشد. در اين نوع خوابگاهدر اختيار دانشگاه مي

برداري از صي يا تعاوني بوده و قرارداد بهرههايي كه مالكيت آن متعلق به بخش خصوخوابگاه هاي مشاركتي:خوابگاه

 گردد.ا تعاوني و دانشگاه به صورت قرارداد اجاره يا هر نوع توافق ديگر منعقد ميآن في مابين بخش خصوصي ي

 

 اداره تغذيه:
اداره تغذيه با هدف تهيه و توزيع غذاي سالم و بهداشتي در جهت ارتقاي ايمني غذا و سالمتي جسمي روحي دانشجويان 

ه غذاي مناسب و بهداشتي با رعايت ارزش غذايي و يراعزيز انجام وظيفه مي نمايد و با اين اقدامات مي كوشد از طريق ا
به پيمانكار واگذار طريق برگزاري مناقصه طبخ و توزيع غذا از . توزيع بهداشتي آن رضايت خاطر دانشجويان را فراهم نمايد

د اوليه و طبخ، ا، تهيه و تدوين برنامه غذايي، نظارت بر تهيه موكاركنان سل  سرويسپيمانكار و نظارت بر عملكردمي شود. 
فراموشي، اضطراري  ژتون صدور و دانشجو غذاي حذف و رزرو تغذيه، كارت اعتبار افزايش به مربوط امور انجامتوزيع غذا، 
 باشد.اداره تغذيه مي از وظاي  دانشجويان اطالعات تغذيه و دانشجويي و ثبت و صدوركارت

 

 سلف سرويس:
باشد و هر سل  داراي دو سالن مجزا براي ت پرديس و سل  پزشكي ميسل  سرويس دانشگاه شامل دو بخش سل  ساي

از طريق  نمايند.ها و آقايان بوده و دانشجويان از طريق سيستم اتوماسيون تغذيه اقدام به رزرو و دريافت غذاي خود ميخانم
سرويس به  د كاركنان سل برگزاري مناقصه، سل  سرويس دانشگاه به صورت پيمانكاري فعاليت كرده و نظارت بر عملكر

 باشد.عهده اداره تغذيه مي

 

 : امور اداري و فني موسسات پزشكي با موازين شرع مقدسانطباق 
 به است موظّ  وزارتخانه ،اين 1364 مهرماه مصوّب آموزش و ،درمان بهداشت وزارت تشكيل قانون 3 ماده اجراي در

 اجرايي نامه آيين وتدوين ريزي برنامه و گذاري سياست ، الماس مقدّس شرع موازين با پزشكي امور انطباق منظور

 . رساند انجام به را مقدّس شرع موازين با مذكور امور نمودن عملي جهت
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 شوراهاي صنفي:
شوراهاي صنفي به منظور ايجاد بستر مناسب براي تقويت زمينه هاي همفكري و مشاركت دانشجويان در امور صنفي و 

 و حريم دانشجويي تشكيل مي گردند .حفظ و پيگيري حقوق 

 
 :(مفدا)روابط عمومي معاونت فرهنگي ودانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

وسايل ارتباط جمعي نظير، اينترنت، تلفن هاي همراه هوشمند، شبكه  گسجترشو با  اطالعجاتو  ارتباطجاتدر عصر  مروزها
ع، صحيح و منصفانه اخبار متناسب با ساليق و ذائقه مخاطبان از جمله هاي اجتماعي و... امر خطير خبررساني و توليد سري

 اولويت هاي همه دستگاه ها و نهادها، خصوصا آنهايي كه با جوانان سرو كار دارند، مي باشد.
هاي روابط عمومي معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي ارتقاي فعاليت

كرده است كه اين « مفدا»پايگاه خبري با عنوان  64اندازي هاي علوم پزشكي كشور، اقدام به راهدر دانشگاه ايرسانه
وب سايت هاي  .شودهاي وزارت بهداشت و توسط يك نفر مدير اداره ميهاي خبري بر مبناي سياستمجموعه پايگاه

موجود در امر  ر موسوم به مفدا در راستاي رفع خالءخبري معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشو
اطالع رساني فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي طراحي و راه اندازي شده 

 است.
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 های معاونت دانشجویي و فرهنگيشاخص

 
 

 مت روان= درصد دانشجويان جديدالورود تحت پوشش پايش سال

 تعداد دانشجويان جديدالورود شركت كننده در 
 طرح پايش سالمت روان

100× 

 (نشجويان جديدالورود )پذيرفته شدهتعداد كل دا

 
 

 هاي زندگي= درصد دانشجويان جديد الورود تحت پوشش آموزش مهارت

 تعداد دانشجويان جديدالورود شركت كننده در
 ×100 هاي زندگيي مهارتدوره 

 تعداد كل دانشجويان جديدالورود )پذيرفته شده(

 
 

 هاي آموزشيشركت كنندگان در كارگاه= درصد 
    هاي آموزشيكارگاهدر  دگانشركت كنن كلتعداد 

100× 
 دانشگاهيانكل 

 
 

 = درصد مشاوره فردي دانشجويان
 تعداد دانشجوياني كه به اداره مشاوره مراجعه نمودند

100× 
 دانشجويان تعداد كل

 
 

 = درصد دانشجويان ثبت نام كننده در جشنواره قرآن و عترت
 تعداد دانشجويان ثبت نام كننده در جشنواره قرآن و عترت

100× 
 تعداد كل دانشجويان 

 
 

 = درصد دانشجويان استفاده كننده از اردوهاي سياحتي زيارتي و علمي
 تعداد دانشجويان شركت كننده اردوها

100× 
 تعداد كل دانشجويان
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 كنند.سرانه رايانه خوابگاهي: تعداد دانشجويان خوابگاهي كه از يك دستگاه رايانه استفاده مي

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = سرانه رايانه خوابگاهي 
 تعداد كل دانشجويان خوابگاه

 
 هاي موجود در خوابگاهتعداد كل رايانه

 ه= ميزان پوشش دانشجويان جديدالورود متقاضي خوابگا
 تعداد دانشجويان روزانه اسكان يافته خوابگاه

100× 
 تعدادكل دانشجويان متقاضي )واجد شرايط(خوابگاه 

 = ميزان پوشش خوابگاه )اعم از وابسته و غير وابسته(
 كل ساكنين خوابگاه 

100× 
 تعدادكل دانشجويان 

 = درصد دانشجويان شركت كننده در مسابقات خوابگاهي 
 دانشجويان خوابگاهي شركت كننده در مسابقات  خوابگاهي تعداد 

100× 
 تعداد كل دانشجويان خوابگاه 

 = سرانه فضاي فيزيكي خوابگاه 
 ها مساحت كل خوابگاه

 
 تعداد كل دانشجويان خوابگاه 

 = تراكم دانشجو در اتاق
 تعداد كل دانشجويان ساكن در خوابگاه

 ل سكونت در خوابگاههاي قابتعداد كل اتاق

 = درصد دانشجويان تحت پوشش ورزش قهرماني 
 تعداد دانشجويان  اعزامي به مسابقات كشوري

100× 
 تعدادكل دانشجويان

 = سرانه فضاي ورزشي سرپوشيده 
 مساحت فضاهاي ورزشي سرپوشيده 

 
 تعداد كل دانشجويان 

 هاي دانشجوييسرانه فضاي غذاخوري= 
 سالن غذاخوري مساحت

 هاحداكثر تعداد غذاي توزيعي در غذاخوري
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 هاي دانشجوييسرانه فضاي اشپزخانه غذاخوري= 
 هامساحت كل آشپزخانه

 تعداد پرس غذاي پخت شده

 هاي دانشجوييهاي توزيع غذا در خوابگاهسرانه فضاي محل= 
 هاي توزيع غذا در خوابگاهمساحت محل

 هاار تعداد غذاي توزيعي در خوابگاهحداكثر آم

 = درصد دانشجويان استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب 

 متوسط تعداد دانشجويان كه طي يك ماه
 ×100 كنند از سرويس استفاده مي

 تعداد كل دانشجويان  

 = درصد دانشجويان خوابگاهي استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب

 د دانشجويان خوابگاهي كه طي يك ماه متوسط تعدا
 كنند از سرويس استفاده مي 

100× 

 تعداد كل دانشجويان خوابگاهي

 = درصد كاركنان استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب

تعداد كاركنان استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب به 
 صورت روزانه

100×  

 تعداد كل كاركنان

 ت علمي و فرهنگي موجود به تعداد كل دانشجويان به تفكيك تيراژ= تعداد نشريا
 تعداد تيراژ نشريات چاپ شده

 
 تعداد كل دانشجويان

 = درصد حضور دانشجويان شركت كننده در جشنواره هاي فرهنگي
 تعداد دانشجويان شركت كننده در جشنواره هاي فرهنگي

100× 
 تعداد كل دانشجويان

 هاي قرآنيور دانشجويان، اساتيدو كارمندان در جشنواره= درصد حض
 هاي قرآنيتعداد دانشجويان، اساتيدو كارمندان در جشنواره

100× 
 كل دانشگاهيان
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 دانشجويان شركت كننده در مسابقات قهرماني و المپياد= درصد 
 دانشجويان شركت كننده در مسابقات قهرماني و المپيادتعداد 

100× 
 د كل دانشجويانتعدا

 
 = درصد اساتيد وكاركنان شركت كننده در ورزش قهرماني

 تعداد اساتيد وكاركنان شركت كننده در ورزش قهرماني
100× 

 تعدادكل اساتيد وكاركنان

 
 كاركنان شركت كننده در مسابقات قهرماني و المپياد اساتيد ودرصد = 

ابقات ساساتيدوكاركنان شركت كننده در متعداد 
 قهرماني و المپياد

 
100× 

 تعداد كل اساتيدوكاركنان

 هادرصد دانشجويان وام گيرنده به كل متقاضيان وام= 
 وام گيرنده تعداد دانشجويان

100× 
  متقاضيان وامتعداد كل 

 داراي كاردانشجويي به كل دانشجويان   = درصد دانشجويان
 جويي در سالداراي كاردانش تعداد دانشجويان

100× 
 تعداد كل دانشجويان
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 های دانشجویي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي بوشهرشاخص . 1-8 جدول
 

 1397 1396 عنوان شاخص ردیف

 درصد دانشجويان جديد الورود تحت پوشش پايش سالمت روان 1

 هاي زندگيمهارتدرصد دانشجويان جديد الورود تحت پوشش آموزش  2

 هاي گروهي درصد دانشجويان تحت پوشش آموزش 3

 درصد مشاوره فردي دانشجويان 4

 هاي قرآنيدرصد حضور دانشجويان، اساتيد و كارمندان در جشنواره 5

 كننده در جشنواره هاي فرهنگي درصد حضور دانشجويان شركت 6

 درصد دانشجويان استفاده كننده از اردوهاي سياحتي زيارتي و علمي به كل دانشجويان 7

 سرانه رايانه خوابگاهي 8

 سرانه فضاي فيزيكي خوابگاه 9

 تراكم دانشجو در اتاق 10

 ميزان پوشش دانشجويان جديدالورود متقاضي خوابگاه 11

 ميزان پوشش خوابگاه 12

  درصد دانشجويان شركت كننده در مسابقات خوابگاهي 13

  سرانه فضاي ورزشي سرپوشيده دانشجويان 14

  درصد مشاركت دانشجويان در مسابقات قهرماني و المپياد 15

  ماني و المپياددرصد اساتيد و كاركنان شركت كننده در مسابقات قهر 16

 سرانه فضاي آشپزخانه غذاخوري دانشجويي 17

 سرانه فضاي غذا خوري هاي دانشجويي 18

 هاي دانشجويي هاي توزيع غذا در خوابگاهسرانه فضاي محل 19

 درصد دانشجويان استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب 20

 

 

 

  

ادامه در صفحه بعد
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 های دانشجویي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي بوشهرشاخص  .1-8 جدول ادامه

 

 1397 1396 عنوان شاخص ردیف

 100 100 درصد دانشجويان خوابگاهي استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب 21

 5/27 5/25 درصد كاركنان استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب 22

 16/0 03/4 رهنگي موجود به تفكيك تيراژ به تعداد كل دانشجويان تعداد نشريات علمي و ف 23

 11 12 هاي فعال دانشجوييتعداد كانون 24

 93/0 5/17 درصد دانشجويان زن داراي كار دانشجويي به كل دانشجويان  25

 94/0 6/14 درصد دانشجويان مرد داراي كار دانشجويي به كل دانشجويان  26

 85 7/90 هاوام گيرنده به كل متقاضيان وامدرصد دانشجويان  27

 41 7/55 درصد دانشجويان گيرنده وام مسكن به كل متقاضيان  28

 100 100 درصد دانشجويان گيرنده وام وديعه مسكن به كل متقاضيان 29

 96 98 درصد دانشجويان گيرنده وام تحصيلي  به كل متقاضيان 30

 92 5/79 ري  به كل متقاضياندرصد دانشجويان گيرنده وام ضرو 31

 21 6/26 درصد دانشجويان گيرنده وام شهريه به كل متقاضيان 32

 29 65 درصد دانشجويان گيرنده وام علوي  به كل متقاضيان 33
 

 

 
از صفحه قبل ادامه
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های دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر . مشخصات خوابگاه2-8جدول   

7139سال    

 

 

 

 

 نام خوابگاه 

 امکانات
 جمع متأهلي سینا 3آریانا 2آریانا 1آریانا صدف 2 پردیس 1پردیس 

 - متأهلي پسرانه دخترانه پسرانه دخترانه دخترانه دخترانه دخترانه نوع خوابگاه

 14644 548 1983 1400 2700 1400 1079 2767 2767 مساحت زيربنا )مترمربع(

وضعيت 
 ساختمان

 - *     * * * ملكي

 -  *       استيجاري

 -   * * *    يمشاركت

 275 11 37 20 48 24 32 55 48 تعداد اتاق

تعداد اتاق قابل سكونت 
 دانشجو

45 51 30 24 42 20 36 11 259 

 1271 20 157 110 288 128 104 250 214 ظرفيت اسمي

 1138 16 134 86 259 106 87 242 208 ظرفيت فعلي

 314 0 30 42 90 30 0 69 53  جديدالورود تعداد اسكان يافته

تعداد 
 شاغلين

 5 0 3 0 2 0 0 0 0 ناظم

 15 0 0 3 0 3 3 3 3 ناظمه

 10 0 1 1 1 1 2 2 2 خدمتكار

وضعيت 
 تاهل

 1018 0 132 80 235 99 79 215 178 مجرد

 110 8 2 6 24 7 8 25 30 متاهل

 239 10 30 21 25 25 32 50 46 تعداد يخچال

 299 10 45 23 52 24 33 59 53 تعداد كولر

 122 10 18 10 24 13 9 19 19 تعداد سرويس بهداشتي

 111 10 18 10 24 12 9 17 11 تعداد حمام

 9 0 2 1 2 1 1 1 1 سالن مطالعه

 7 0 1 1 1 1 1 1 1 نمازخانه

 21 0 2 2 4 3 2 3 5 تعداد رايانه

ايشبكه  شبكه اي شبكه اي شبكه اي شبكه اي شبكه اي شبكه اي امكانات اينترنت  0 - 

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 كتابخانه

 42 0 9 2 11 3 2 6 9 تعداد دانشجويان كار دانشجويي
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1397سال  -اره مشاوره دانشگاه علوم پزشکي بوشهر مراجعین به اد .3-8جدول    
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرک تحصیلي
 جمع مرد زن

 112 40 72 ايدكتراي حرفه

 16 6 10 تحصيالت تكميلي

 362 124 238 كارشناسي

 10 10 0 كارداني

 جمع مرد زن وضعیت تأهل

 455 170 285 مجرد

 45 10 35 متأهل

 جمع مرد زن گروه سني

20- 18 156 83 239 

22- 20  90 56 146 

24- 22  54 34 88 

 27 7 20 به باال 24

 جمع مرد زن وضعیت سکونت

 389 141 248 خوابگاهي

 111 39 72 غيرخوابگاهي

 جمع دمر زن وضعیت 

 287 105 182 بومي

 213 75 138 غيربومي

 500 180 320 جمع
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 1397سال  -های اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکي بوشهر فعالیت  .4-8جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397سال  -ی اعطایي به دانشجویان به تفکیک نوع وام هامیزان وام .5-8جدول 

 

 

 عنوان برنامه تعداد

 خدمات مشاوره فردي 500

 خدمات مددكاري 17

 خدمات مشاوره تلفني 69

 يا سالمت عمومي GHQاري آزمون برگز 449

 هاي آموزشي تعداد دانشجويان شركت كننده دركارگاه 618

 هاي دانشجوييبرگزاري جلسات گروهي در خوابگاه 80

 توزيع بروشور و پمفلت 150

 تعداد كتب معرفي شده به دانشجو  35

 هاي بهداشت روان پيام 167

 ریال(میلیون مبلغ ) تعداد متقاضیان وام وام گیرندگان تعداد وامنوع 

 1456 388 113 علوي

 1016 9 9 وديعه مسكن

 459 134 56 مسكن

 1386 249 231 ضروري

 19794 2947 2846 تحصيلي

 1000 95 20 شهريه

 25112 3822 3275 جمع
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 های فوق برنامه فرهنگي ورزشي به تفکیک نوع کالس کالس .6-8جدول 

 1397سال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد

 عنوان 

 فرزندان دانشجویان کارکنان اساتید
 جمع

 کارکنان اساتید زن مرد زن مرد زن مرد

 222 33 17 64 0 53 0 55 0 ايروبيك

 864 75 35 53 270 0 385 0 46 فوتسال

 328 18 12 38 81 37 86 18 38 واليبال

 547 32 21 53 164 52 135 38 52 بدنسازي

 276 23 17 37 69 27 53 18 32 تنيس روي ميز

 342 45 25 44 73 42 75 12 26 دارت

 322 33 15 48 73 35 63 27 28 فوتبال دستي

 86 0 0 22 47 0 0 0 17 بسكتبال

 202 35 28 41 25 25 33 0 15 هاي رزميورزش

 430 38 25 59 78 72 88 25 45 شنا

 3619 332 195 459 880 343 918 193 299 جمع 
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 -. تعداد دانشجویان شرکت کننده در مسابقات ورزشي به تفکیک مقطع تحصیلي و جنسیت 7-8جدول 

 1397سال 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنسیت -مقطع

 نام مسابقه

  ایدکترای حرفه تحصیالت تکمیلي  يکارشناس کارداني
 جمع

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 100 10 0 10 0 60 0 20 0 فوتبال

 366 36 15 35 21 190 37 32 0 فوتسال

 183 33 2 17 0 72 39 20 0 واليبال

 12 1 0 0 0 8 0 3 0 كشتي

 9 1 0 0 0 6 0 2 0 اندوتكو

 26 1 1 0 7 10 3 4 0 دوميداني

 26 10 2 0 0 7 2 5 0 شنا

 10 2 1 0 0 4 2 1 0 كاراته

 57 25 3 0 0 14 15 0 0 بسكتبال

 30 5 0 0 0 17 8 0 0 شطرنج

 819 124 24 62 28 388 106 87 0 جمع
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  خوابگاهي تعداد دانشجویان شرکت کننده در مسابقات .8-8جدول 

 1397سال   - جنسیتبه تفکیک 

 
 

 جنسیت

 نام مسابقه
 جمع پسر دختر

 91 20 71 آمادگي جسماني

 77 40 37 فوتبال گل كوچك

 32 0 32 پرتاب پنالتي

 90 70 20 فوتبال دستي

 232 200 32 فوتسال

 51 40 11 تنيس روي ميز

 86 70 16 طناب كشي

 81 35 46 دارت

 740 475 265 جمع
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  المپیاد در مسابقات قهرماني، گانتعداد  شرکت کنند. 9-8جدول  

 1397سال  -جنسیت به تفکیک 

 

 
 
 
 
 
 

 جنسیت -نوع 

 نام مسابقه

 دانشجویان
 جمع

 پسر تر دخ

 فوتسال 
 12 12 - قهرماني

 - - - المپياد

 واليبال 
 - - - قهرماني

 12 12 - المپياد

  تنيس روي ميز
 4 4 - قهرماني

 - - - المپياد

  كشتي
 - - - قهرماني

 3 3 - المپياد

 شطرنج
 - - - قهرماني

 4 4 - المپياد

 شنا
 - - - قهرماني

 1 1 - المپياد

نيدو و ميدا  
 - - - قهرماني

 2 2 - المپياد

 جمع 
 16 16 - قهرماني

 22 22 - المپیاد

 38 جمع کل
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 1397سال  -دانشگاه کارکنانو  دانشجویان توسطهای کسب شده مقام .10-8جدول 

 

 

 

  1397سال  -جنسیت در ورزش همگاني به تفکیک  گانکنندشرکتتعداد . 11-8جدول 

 

 جنسیت

 نام مسابقه

 کارکنان و اساتید
 جمع

 ردم ن ز

 45 10 35 ي جسمانيآمادگ

 70 40 30 دارت

 28 - 28 واليبال دو نفره

 143 50 93 جمع

 

 

 

 

 
 

 

 جنسیت

  
  

  نام مسابقه

 کشوری ، استاني 

 پرسنل دانشجویان

 مرد زن مرد زن

 نايب قهرمان كشوري - نيسوم استا - فوتسال

 - مقام سومي استاني - - واليبال

 - سومي استاني - - تيراندازي

 قهرماني و نايب قهرماني استاني هاي اول تا سوم استانيمقام - - شنا

 - نايب قهرماني استاني - - شطرنج

 هاي اول تا سوم استانيمقام - - - تنيس روي ميز

 - م اول و دو مقام دومي استانييك مقا - - مادگي جسمانيآ

 هاي اول تا سوم استانيمقام هاي اول و سوم استانيمقام - - دارت
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  1397سال  - جنسیتقهرماني به تفکیک  ورزشدر  گانکنندشرکتتعداد  .12-8جدول 
 

 جنسیت

 نام مسابقه
 کارکنان و اساتید

 جمع
 ردم ن ز

 96 96 - فوتسال

 44 32 12 وي ميزتنيس ر

 40 27 13 شطرنج

 77 45 32 تيراندازي

 30 20 10 شنا

 96 96 - واليبال

 383 316 67 جمع

 
 

 1397سال  – جنسیتو المپیاد به تفکیک  کشوری در مسابقات قهرماني انگکنندشرکتتعداد  .13-8جدول 
 

 جنسیت

 

 سابقهنام م

 کارکنان و اساتید
 معج

 ردم ن ز

 14 14 -  فوتسال

 14 14 - جمع
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      1397سال -جنسیتبه تفکیک المپیاد ورزشي استاني در  انگکنندشرکتتعداد  .14-8جدول 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397سال   -های  واحد تغذیه فعالیت. 15-8 جدول

 

 

 

 

 

 
 

 

 جنسیت

 نام مسابقه

 کارکنان و اساتید
 جمع

 ردم ن ز

 192 192  فوتسال

 37 20 17 تنيس روي ميز

 25 15 10 شطرنج

 63 41 22 تيراندازي

 36 0 36 آمادگي جسماني

 25 0 25 واليبال سه نفره

 38 19 19 دارت 

 23 14 9 شنا

 84 84  واليبال

 523 385 138 جمع

 تغذیه به حساب واحدشده پرداخت درآمد 

 )ریال(
 وعده ساالنه تعداد پرس

 صبحانه 73026 492846000

 ناهار 174789 2277975000

 شام 112264 1465617000
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 1397ل سا –اقالم آماری واحد تغذیه . 16-8جدول 
 

 مقدار عنوان

 2 هاي دانشگاهتعداد سل  سرويس

 1285 هاي دانشگاههاي سل  سرويسمساحت غذاخوري

 450 هامساحت آشپزخانه

 130 مساحت محل توزيع غذا در خوابگاه

 2 تعداد كارشناس تغذيه

 2 تعداد كارشناس بهداشت محيط

 1 تعداد اپراتور اتوماسيون تغذيه

 11 ئه لبنيات به دانشجويان در هفتهتعداد واحد ارا

 16 تعداد واحد ارائه سبزيجات خام و پخته به دانشجويان در هفته

 10 تعداد واحد ارائه ميوه جات به دانشجويان در هفته

 1240 حداكثر پرس غذاي پخته شده 

 1240 تعداد حداكثر غذاي توزيع شده در غذا خوري دانشگاه

 600 وابگاهحداكثر غذاي توزيعي در خ

 802 ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه ناهار دانشجويي

 528 ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه شام دانشجويي

 330 ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه صبحانه دانشجويي
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 1397سال   - مرکز قرآن و عترت. عملکرد  17- 8جدول 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 عنــوان عملکرد

 کمیته امر به معروف و نهي از منکر ستاد اقامه نماز کانون قرآن و عترت

 تعداد

 برنامه

تعداد  تعداد شرکت کننده

  برنامه

تعداد  تعداد شرکت کننده

 برنامه

 تعداد شرکت کننده

 زن مرد زن مرد زن مرد

 0 0 0 10 40 1 170 40 4 برگزاري اردوها 

 20 30 2 110 80 20 60 30 3 ملي و مذهبي برگزاري مراسمات

 0 0 0 70 60 2 110 70 1 يشهابرگزاري هما

 35 30 1 50 275 5 170 150 9 برگزاري كارگاهها

 10 8 3 5 10 48 12 15 8 برگزاري جلسات هماهنگي درون بخشي

 0 0 0 0 0 0 881 400 1 برگزاري جشنواره ها و مسابقات قرآني 

 0 0 0 110 60 3 200 150 10 برگزاري محافل قرآني و كرسي هاي تالوت

 0 0 0 55 50 2 65 50 2 برپائي نمايشگاهها

 0 0 0 0 0 5 0 0 8 مستند  ، تيزر ، ساخت كليپ

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 نشريه  پچا

 0 0 0 0 0 0 2000 1500 30 ضاءعاارسال پيامك هاي فرهنگي به 
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 1397سال -عترت  و های قرآنجشنوارهدر شده های کسب. مقام 18- 8 جدول
 

 

- شرکت کننده در دهمین جشنواره بین المللي سیمرغکارکنان و اساتید  تعداد  . 91 – 8جدول 

1397سال  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان
 کارکنان اساتید دانشجویان مرحله

 جمع
 زن مرد زن مرد زن مرد سراسری دانشگاهي

 1281 520 340 10 8 320 83  * تعداد ثبت نام كنندگان

 140 47 35 4 4 35 15  * تعداد منتخبين 

 14 4 3 1 1 2 3 *  تعداد اعزام شوندگان

 9 1 3 1 1 1 2 *  تعداد رتبه آوران 

 کنندگانشرکت
 عنوان برنامه تعداد برنامه

 مرد زن جمع

 تهيه و ارسال فيلم مستند 1 4 1 5

 برگزاري كارگاه هاي هنرهاي تجسمي  1 3 2 5



 

 264 

 

1397سال  - دهمین جشنواره بین المللي سیمرغدر تعداد دانشجویان شرکت کننده .  02 – 8جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کنندگانشرکت
 عنوان برنامه تعداد برنامه

 مرد زن جمع

 تشكيل گروههاي تئاتر  3 15 18 33

 مايشنامه نويسيبرگزاري دوره ن 1  3 3

 برگزاري مسابقه و كالس اسندآپ كمدي  3 9 1 10

 برگزاري  دوره گويندگي و اجرا 1 15 20 35

 پويانمايي 1 1  1

 برگزاري دوره شعر و مشاعره 2 12 9 21

 برگزاري كارگاه هاي هنرهاي تجسمي  3 15 23 38

 برگزاري دوره هاي موسيقي 1 6 1 7
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 دانشگاه درنهمین جشنواره سیمرغ کارکنانو  دانشجویان توسطهای کسب شده مقام.  21 – 8جدول 

 1397سال  -

 

  

 جنسیت

  
  

  نام مسابقه

 جشنواره سیمرغ

  کارکنان و اعضای هیئت علمي  دانشجویان

 مرد زن مرد زن

   1  نمايش نامه خواني

   10 5 تئاتر صحنه اي

   1  تيزر و نماهنگ

   1 1 پوستر

    1 فيلم نامه نويسي

 1    شعر

   1  رانهت

   4 3 گروه نوازي سنتي

  خوشنويسي
راه یافته به مرحله 

 نهایی
  

   فيلم كوتاه
راه یافته به مرحله 

 نهایی
1 

   كاريكاتور
راه یافته به مرحله 

 نهایی
 

 تائتر خياباني
راه یافته به مرحله 

 نهایی

راه یافته به مرحله 

 نهایی
  

    1 مجري گري
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1397سال -فرهنگي و هنریهای کانون فعالیت .  22 – 8جدول  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه های انجام شده تعداد کانون عنوان تعداد اعضا شرکت کننده   

 كانون شعرو ادب 84 10

 كانون هنرهاي تجسمي 126 3

 كانون تئاتر 15 4

 كانون گردشگري 240 3

 كانون فيلم و عكس 12 3

 كانون هالل احمر 90 5

 كانون نجوم 90 3

 كانون اردوهاي جهادي 256 6

 كانون موسيقي 157 1

 كانون علم و مهر 37 2

 كانون سفيران سالمت 91 6
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 1397سال -لکرد تشکلهای دانشجویي عم.  23 – 8جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد                               

 فعالیت

بسیج  

 دانشجویي

جامعه 

 اسالمي

انجمن 

 اسالمي

هیئت منتظران 

 بقیه اهلل
 جمع کل

 710 0 80 120 510 اردو

 3220 120 850 450 1800 كارگاه آموزشي وفرهنگي

 9250 1500 2200 1200 4350 مراسمات ملي ومذهبي

 640 140 100 50 350 نمايشگاه و دستاوردهاي فرهنگي

 730 200 0 0 530 ديدار با خانواده شهدا

 650 0 650 0 0 شب شعر

 200 0 0 200 0 جشنواره تئاتر

 2490 90 800 400 1200 پخش فيلم
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7139سال   -امور فرهنگي اداره . عملکرد  42-8دول ج  

 
 

 1397سال  -های  اداره فرهنگي و فوق برنامهفعالیت .  25 – 8جدول 

 

 

 

 

 عنوان عملکرد

 ستاد حمایت از بانوان امور ایثارگران و جانبازان عه پزشکيبسیج جام

تعداد 

 برنامه

تعداد شرکت 

 کننده
تعداد 

 برنامه 

تعداد شرکت 

 کننده
تعداد 

 برنامه

تعداد شرکت 

 کننده

 زن مرد زن مرد زن مرد

 150 80 3 0 0 0 160 85 4 برگزاري جلسات و كارگاههاي آموزشي

 0 0 0 0 0 0 20 45 12 برگزاري اردوها 

نگره هاي جانبازان ، برگزاري همايش ها و ك
 ايثارگران و فرزندان نخبه دانش آموزي

0 0 0 2 350 220 0 0 0 

 0 0 0 265 435 1 0 0 0 برگزاري كنگره شهداي وزارت بهداشت

 0 0 0 0 0 0 220 310 3 برگزاري نشست هاي سياسي و فرهنگي

 0 0 0 0 0 0 200 300 2 برگزاري محفل انس با قرآن

ديدار با خانواده هاي شهداء، جانبازان و 
 ايثارگران

0 0 0 6 65 30 0 0 0 

 کنندگانشرکت
 عنوان برنامه برنامه تعداد

 مرد زن جمع

 مجوز صدور نشريه 27 14 13 27

 هاي كميته ناظر بر نشريات دانشجوييبرگزاري جلسه 7 6 3 9
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به تفکیک جنسیت و درصد  شوراهای صنفي واحدهای دانشگاهي تعداد اعضای.  26 – 8جدول 

 1397سال  -مشارکت

 

 واحد دانشگاهي
 تعداد اعضای شورای صنفي

 درصد مشارکت در انتخابات
 پسر دختر

8/10 5 2 دانشكده پزشكي  

7/4 5 2 دانشكده دندانپزشكي  

 17 2 4 دانشكده پرستاري مامايي

8/18 0 6 دانشكده بهداشت و تغذيه  

5/9 1 7 دانشكده پيراپزشكي  

 39 0 7 خوابگاه پرديس يك

 41 0 7 خوابگاه پرديس دو

 32 0 5 خوابگاه سينا

 انتصابي 0 3 خوابگاه صدف

 26 0 4 خوابگاه آريانا يك

 39 6 0 خوابگاه آريانا دو

 انتصابي 0 3 نا سهرياآخوابگاه 
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 1397سال   -شناسنامه نشریات دانشجویي دانشگاه  .  27 – 8جدول

 

 

 

 ردیف عنوان نشریه زمینه  انتشار ترتیب انتشار تیراژ

 1 ارغنون اجتماعي -سياسي آبان الكترونيكي

 آبان فايل صوتي
 -سياسي -علمي -اقتصادي -هنري -ادبي

 صنفي -مذهبي -فرهنگي  -اجتماعي
 2 رحيل صوتي

 آبان نسخه 20
 -سياسي -علمي -اقتصادي -هنري -ادبي

 صنفي -مذهبي -فرهنگي  -اجتماعي
 3 تلنگر

 4 سلولهاي بنيادي فرهنگي -اجتماعي -علمي -هنري آبان نسخه 40

 5 روشنا فرهنگي -ادبي بهمن نسخه 15

 آذر نسخه 70
 -مذهبي -فرهنگي  -اجتماعي -سياسي -ادبي

 صنفي
 6 فقا

 مهر نسخه 200
 -سياسي -علمي -اقتصادي -هنري -ادبي

 ورزشي -صنفي -مذهبي -فرهنگي  -اجتماعي
 7 هيس

 8 ويديو چك ورزشي بهمن الكترونيكي

 9 صداي برابر اجتماعي بهمن الكترونيكي

 10 شمس اجتماعي -سياسي بهمن الكترونيكي

 11 اتحاد اجتماعي -سياسي بهمن الكترونيكي

 12 مدادرنگي هنري بهمن يكيالكترون

 13 تلخندون طنز بهمن الكترونيكي
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  1397سال  -امور اداری کمیسیون های کارگروه انطباقفعالیت . 28 – 8جدول  

 

 

 

تعداد دانشجویان دارای کار دانشجویي به تفکیک دانشکده وجنسیت .  92 – 8جدول   

 1397سال 

 

 تعداد بازرسین تعداد جلسات نام کمیسیون
تعداد مراکز بهداشتي درماني 

 بازرسي شده

 4 2 3 كميسيون فرهنگي و اخالق حرفه اي

 3 2 2 آموزشكميسيون 

 3 14 3 كميسيون درمان

 جنسیت 
 

 دانشکده 

 مرد زن

 تعداد نفر در ماه
 ساعات کار 

 در سال
 تعداد نفر در ماه

ساعات کار 

 درسال

 213 5 114 3 پزشكي

 141 3 105 2 دندانپزشكي

 382 8 168 4 پيرا پزشكي

 139 3 68 2 پرستاري مامايي

 68 1 391 8 بهداشت

 943 20 846 19 جمع


