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  و مفاهيمتعاريف 

  

 

  :تعريف مشاوره

شود تا به شناخت  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  امكانات و فرصتهاي خويش و نيز  بهتري از توانايي و قابليت

بياموزد،  كند تا نحوه برقراري ارتباط با ديگران را زندگي دست يابند. مشاور در فرايند مشاوره به مراجعين كمك مي

اش را بشناسد، اطالعات وسيع و عميق درباره  هاي معقول براي ارضاء نيازهايش را فرا گيرد، احساسات ناشناخته شيوه

هاي اصولي و  گيري خويشتن را بدست آورد و پس از شناخت اهداف زندگي و چگونگي رسيدن به آنها قادر به تصميم

  منطقي براي نيل به هدف گردد. 

  

  :ليمشاوره تحصي

پرتي مطالعه صحيح،  حواس هاي يادگيري، غلبه بر بندي، آموزش شيوه ريزي، زمان اين شاخه از مشاوره به نحوه برنامه

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

  

  :مشاوره فردي

باشد. در اين جريان  واجه شدن با آنها ميبحث و بررسي پيرامون مسائل و مشكالتي است كه افراد، عالقمند به طرح و م

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

احساساتش را بشناسد، اطالعاتي درباره نقاط قوت و ضعف خويش بدست آورد و با تبيين و شناخت اهداف آينده 

ها، رفتارها و نهايتاً  توان گفت مشاوره به تغيير اداراكات، اعتقادات، نگرش بي به آنها را تعيين كند. ميهاي دستيا شيوه

  شود.  تغيير نحوه زندگي منجر مي

  

  :مشاوره خانواده

به بررسي مشكالت دانشجو در خانواده، تاثير خانواده بر رفتار فعلي، چگونگي ارتباط با افراد خانواده و اصالح روابط 

  پردازد.  معيوب در خانواده مي

  

  :مشاوره روانشناختي

  پردازد.  هاي مرضي و ... مي 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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  :روانسنجي

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

هاي متناسب  درمانشناختي است. گاهي جهت ارزيابي، تشخيص و پيگيري  هاي روان تاريخچه زندگي آنها و آزمون

شناختي است كه مسيري دشوار اما  اي از روان سنجي شاخه رسد. روان شناختي ضروري به نظر مي هاي روان اجراي آزمون

  كند و فرايندهاي تشخيص و درمان را هموارتر ساخته است. مهم را طي مي

  

  :مددكاري

پردازد و با توانمندسازي افراد،  يي در روابط انساني ميگشا سازد. به مشكل اين حرفه بستر تغييرات اجتماعي را فراهم مي

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

 فرهنگي را هاي دشوار و پيچيده پرداخته تغييرات فردي سازماني اجتماعي دهد تا به تحليل موقعيت استفاده قرار مي

تسهيل نمايد. حمايت از دانشجو در مواقع الزم و پيگيري حل مشكالت تحصيلي، خانوادگي يا مشكل در خوابگاه توسط 

  شود.   مددكار 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  در مشاوره ازدواج به مسائل اين دوران ازقبيل آشنايي

   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 بضـاعت  

يـك از   شـود، در هـر   كـه در ايـن قـانون صـندوق ناميـده مـي       "صندوق رفاه دانشجويان"صندوقي تحت عنوان  كشور،

  گردد.  هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي وزارتخانه

  

  :وام تحصيلي

تحصيلي و بر اساس مصوبه هيئت امناء از شروع سال سال گذشت يك نيماز  پس در سقف اعتبارات مصوب هيئت امناء

  دانشجويان واجد شرايط تعلق خواهد گرفت.شرح ذيل به به 

  ريال 750000دانشجويان مجرد ماهيانه 

  ريال 980000دانشجويان متاهل ماهيانه 

  گيرد. ريال حق اوالد تعلق مي 400000به ازاي هر فرزند 
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  :وام مسكن

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

 پرداخت خواهد شد. داراي كد رهگيري مورد تاييد ارائه دهند،نامه  اجارهاز گذشت يك نيمسال از شروع سال تحصيلي 

  باشد: با رعايت مقررات آموزش به شرح زير ميوام تحصيلي و مسكن در طول تحصيل مدت استفاده از 

  نيمسال تحصيلي 4) دوره كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر 1

  نيمسال تحصيلي 8) دوره كارشناسي پيوسته حداكثر 2

  نيمسال تحصيلي 14) دوره دكتراي عمومي حداكثر 3

  اير مقاطع تحصيلي ممنوع است.پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان س

  

  :وام ضروري

پس از يكسال از شروع تحصـيل و يـك نوبـت در طـول     شوند،  به دانشجوياني كه در نتيجه رويدادها با مشكل روبرو مي

  شود: تحصيل به شرح ذيل پرداخت مي

  ريال 500/562/1كارشناسي نا پيوسته                           مقاطع كارداني،

  ريال 000/125/3     مقاطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته   

  ريال 000/250/6      دكتراي تخصصي و دستياران  اي، مقاطع دكتري حرفه

به دانشجويان نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني، تيمي و انفرادي و قهرماني ورزشي و نفرات اول تا سوم تيمي و انفرادي 

هاي متمركر جامعه علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، دانشجويان حادثه ديـده در   فرهنگي و آزمونالمپيادهاي 

هاي خاص و پر هزينه يك نوبت وام ضروري به ميـزان   بالياي طبيعي (سيل و زلزله) سوانح و تصادفات، مبتال به بيماري

  باشد. براي همه مقاطع تحصيلي قابل پرداخت ميعالوه بر وام ضروري  ريال) 000/000/2( دو برابر سقف مجاز

ريـال   000/000/5 باشند يك نوبت وام ضروري به ميزان  به دانشجوياني كه عازم سفر عمره مفرده و عتبات عاليات مي

  .گردد براي همه مقاطع تحصيلي پرداخت مي

  

  :وديعه مسكن

و  هاي دانشـجويي سـكونت نداشـته باشـند،     نبوده و يا در خوابگاهكه در محل سكونت خانواده  دوره روزانه به دانشجويان متأهل

 12اي بـه شـرط داشـتن حـداقل      كارشناسي و دكتري حرفه اجاره نامه رسمي داراي كد رهگيري ارائه نمايند در مقاطع كارداني،

فراغـت از تحصـيل يـا     در زمـان  گردد. ايـن وام  فقط براي يكبار پرداخت مي واحد  بعداز گذشت يك نيمسال از شروع تحصيلي،

  گردد. اي و يا به هر دليل ديگر تماماً به صندوق مسترد مي ترك منزل اجاره

در  ريـال و  000/000/50اي در شـهر تهـران حـداكثر     كارشناسي و دكتري حرفه وديعه مسكن براي دانشجويان مقاطع كارداني،

ريــال و در ســاير شــهرها حــداكثر  000/000/40 حــداكثر بنــدرعباس) و اهــواز شــيراز، اصــفهان، تبريــز، شــش شــهر (مشــهد،

در  خصصي و دسـتياران تخصصـي)  ت براي دانشجويان مقاطع تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري ريال و 000/000/30

ريـال   000/000/45ريـال و در سـاير شـهرها     000/000/60و در شش شـهر حـداكثر    ريال  000/000/75تهران حداكثر  شهر

  باشد. مي
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  :اعطاي كمك در موارد خاص به دانشجويان

هاي تحصيلي و معيشتي دانشجوياني كه در بالياي طبيعي (سيل و زلزلـه و...)،   به منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه

باشند، براي يكبار و پس از معرفي معاونت  گردند و يا حايز شرايط خاص مي حادثه و بيماري دچار خسارت و مشكالتي مي

وض بـه صـورت كمـك بالعـ     ويي و فرهنگي وزارت و دستور رئيس صندوق حداكثر به ميزان مصوب هيأت امنـاء دانشج

  .گردد پرداخت مي

  

  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 كمك خاص و ميزان كمك

 دانشجوي حادثه ديده در بالياي طبيعي) 4

 نح و تصادفاتادانشجوي حادثه ديده در سو) 5

 دانشجوي مبتال به بيماري خاص و پرهزينه) 6

  ساير موارد مشابه به تشخيص رئيس صندوق) 7

  گيرد. كمك بالعوض تعلق ميريال  000/000/5به دانشجويان مذكور يك نوبت حداكثر به ميزان             

  الزم به ذكر است دانشجويان متقاضي بايستي وام ضروري دريافت كرده باشند.            

 

  :وام بنياد علوي

با دو شرط ذيل قابل  مشروط به دارا بودن صالحيت اخالقي و رعايت شئون دانشجويي وام به دانشجويان متقاضي،

  پرداخت است:

 به باال) 5(ضريب محروميت  محروميت محل سكونت دائم دانشجوباال بودن ضريب ) 1

  اي كارشناسي ارشد و دكتري حرفه در مقاطع كارشناسي، 14معدل ) 2

  گيرد كه تمامي شرايط يك و دو به همراه يكي از شرايط ذيل را داشته باشند: وام به دانشجوياني تعلق مي

 كشور هاي نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني دانشگاه) 1

 المللي نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني بين) 2

 هاي ذيربط بسيجي فعال تأييد ارگان) 3

 ماه حضور درجبهه) 6رزمنده (حداقل ) 4

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

 آزاده) 6

 همسر و فرزندآزاده) 7

 )فرزند شهيد و % جانبازي همسر50(حداقل  جانباز) 8

 فرزند شهيد و سرمه) 9

 موارد خاص  با تأييد  رياست محترم بنياد مستضعفان و مديرعامل بنياد علوي) 10
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  ميزان وام علوي:

  ريال 000/000/6ترم  دانشجويان مجرد هر

  ريال 000/000/8ترم  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

  

  :نمونه وام دانشجويان ممتاز و

نامه  نمونه در چارچوب آيين تحصيلي و معيشتي دانشجويان ممتاز و هاي نظور كمك به تأمين بخشي از هزينهصندوق به م

  نمايد. مربوطه تسهيالت پرداخت مي

 

  :شرايط عمومي

 نشجويان ممتاز ضروري است.ادرزمان  ارايه درخواست وام براي د 17داشتن معدل ) 1

 واحد) 6( ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم مقررات آموزشي) 2

 .توانند درخواست وام نمايند از يكسال تحصيلي و براي يك نوبت مي دانشجويان ممتاز بعد) 3

 درخواست وام نمايد. تواند دانشجو در سنوات مجاز تحصيل مي) 4

  

  :شرايط اختصاصي

 هاي اول تا سوم كنكور سراسري برگزيدگان رتبه) 1

 دكتري تخصصي ارشد،هاي اول تا سوم آزمون ورودي كارشناسي  برگزيدگان رتبه) 2

 آموزي نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش ،دارندگان مدال طال) 3

 هاي اول انفرادي كشوري المپياد علمي دانشجويان كشور رتبه) 4

 المللي دانشجويي دارندگان مدال المپيادهاي بين) 5

     خوارزمي  جوان خوارزمي، نهايي جشنواره رازي،هاي اول تا سوم  برگزيدگان حايز رتبه) 6

 مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي) 7

  

  ميزان و نوع تسهيالت:

  الف: وام تحصيلي

 گيرد. ميسه برابر سقف مصوب به دانشجويان واجد شرايط تعلق      

  

  ب:وام ضروري

   گيرد.  سه برابر سقف مصوب به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي     
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  هاي فرهنگي و فوق برنامه:  فعاليت 

هاي فرهنگي به دانشجويان بنا نهاده شده است و استفاده از  برنامه در راستاي واگذاري حركت هاي فرهنگي و فوق فعاليت

دانشجويان و بسترسازي مناسب در جهت مشاركت آفريني ايشان از جمله اهداف آن است. تخصصي آور  خالق و نوتفكر 

تواند در گستره وسيعي  ها مي هاي فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه بر پايه عاليق دانشجويان است. اين فعاليت فعاليتكردن 

 هاي مذهبي، فرهنگي، اجتماعي، گردشگري، هنري و..... باشد. از موضوعات از جمله فعاليت

  عبارتند از :ها  اين فعاليت

  هاي دانشجويي دانشگاه  هاي اسالمي و كانون حمايت و پيگيري فعاليت تشكل )1

  برگزاري و پيگيري مصوبات شوراي فرهنگي دانشگاه  ) 2

  سياحتي، زيارتي، علمي دانشجويي  -ريزي اردوهاي تفريحي برنامه ) 3

  التحصيلي  هاي فارغ ريزي جشن برنامه ) 4

  هاي علمي و فرهنگي  ريزي و برگزاري سلسله نشست برنامه  )5

  هاي آموزشي  برگزاري كالس ) 6

  پشتيباني و انتشار نشريات دانشجويي  ) 7

  ها  هاي مختلف در دانشگاه و خوابگاه اجراي مسابقات فرهنگي به مناسبت ) 8

  برگزاري مراسمات مختلف فرهنگي، سياسي، ملي، مذهبي و اجتماعي  ) 9

  هاي آموزشي جهت كاركنان و دانشجويان  برگزاري كارگاه ) 10

  هاي دانشجويي  ها و كانون حمايت و نظارت بر تأسيس تشكل ) 11

  هاي فرهنگي دانشجويان  ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليت برنامه ) 12

  شعرهاي دانشجويي  برگزاري شب ) 13

  هاي فرهنگي و هنري  برگزاري نمايشگاه ) 14

  رگزاري مراسمات قرآني ب ) 15

  برگزاري جشن ميالد ائمه  ) 16

  برگزاري مراسمات سوگواري و عزاداري  ) 17

  هاي دانشجويي (ترويج فرهنگ قرآني)  هاي آموزشي قرآن كريم در خوابگاه برگزاري كالس ) 18

  برگزاري جشن توجيهي جهت دانشجويان جديدالورود  ) 19

  هاي علوم پزشكي كشور  ي فرهنگي دانشگاههاي  سراسر شركت در جشنواره ) 20

  برگزاري نشست ماهانه كميته ناظر بر نشريات  ) 21

  ها و واحدهاي دانشگاهي  توزيع نشريات دانشجويي در بين خوابگاه ) 22
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  بدني: تربيت

هـاي   فعاليـت از طريـق  بدني فرآيندي آموزشي تربيتي است كه هدف آن بهبود بخشيدن بـه اجـرا و رشـد انسـان      تربيت

توسعه و نگهـداري جسـماني بـراي تندرسـتي و سـالمت،       هاي حركتي، شامل كسب و اعمال مهارت  جسماني است  كه

هـاي جسـماني بـه     هاي جسماني و تمرين و توسعه تصور و ذهنيت مثبت از فعاليت هاي علمي درباره فعاليت كسب دانش

ز طريـق  همچنين بخش مهمي از تعليم و تربيت است كـه ا فعاليت اين  اي براي اجرا و عملكرد انسان است. عنوان وسيله

اخالقـي) تسـهيل و    روانـي و  (جسماني، ، جريان رشد و تكامل را در همه ابعاد وجود انسانحركات مبتني بر اصول علمي

  .كند هماهنگ نموده و به رشد و شكوفايي استعدادهاي فرد كمك مي

  

  ورزش :

هـاي   ، افزايش قابليـت هاي حركات شود كه به منظور كسب مهارت سازمان يافته اطالق ميهاي  اي از فعاليت به مجموعه

  شوند.  بدني و ايجاد رقابت ايجاد مي

  

  خوابگاه :

خوابگاه مكاني است جزء امكانات رفاهي دانشگاه كه دانشجويان طبق ضوابط و شرايط تعيين شده به صـورت فـردي يـا    

استراحت خود را در آنجا به سر برده و به هنگام سكونت ضمن رعايت حقوق ديگران و گروهي قسمتي از اوقات فراغت و 

، ورزشي، معيشتي و خدماتي آن در حـدود امكانـات دانشـگاه اسـتفاده     ، فوق برنامهمقررات خوابگاهي از امكانات فرهنگي

  نمايند. مي

  

  ها:  دسته بندي خوابگاه

  هاي مشاركتي خوابگاه )3هاي استيجاري  خوابگاه )2 هاي ملكي خوابگاه )1

باشد و تـامين نيـرو و تجهيـزات آن نيـز بـر عهـده        هايي كه مالكيت آن متعلق به دانشگاه مي خوابگاه خوابگاه ملكي:

  دانشگاه است.

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

  باشد. ها تامين نيرو و تجهيزات آن با دانشگاه مي باشد. در اين نوع خوابگاه اختيار دانشگاه ميدر 

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

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

  

  سلف سرويس:

باشد و هر سلف داراي دو سالن مجزا براي  سلف سرويس دانشگاه شامل دو بخش سلف سايت پرديس و سلف پزشكي مي

از  نمايند. ها و آقايان بوده و دانشجويان از طريق سيستم اتوماسيون تغذيه اقدام به رزرو و دريافت غذاي خود مي خانم

طريق برگزاري مناقصه، سلف سرويس دانشگاه به صورت پيمانكاري فعاليت كرده و نظارت بر عملكرد كاركنان سلف 

 باشد. سرويس به عهده اداره تغذيه مي
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  (واجدين شرايط): مشمولين

وام ،خوابگاه و ...  امتياز شاملآن دسته از دانشجوياني كه طبق قوانين تعريف شده ، امتيازي به آنها تعلق مي گيرد. اين 

  مي باشد.

  

  :متقاضيان

  درخواست كتبي داده و فرم ثبت نام را تكميل مي نمايند. تعيين شدهآن دسته از دانشجويان واجد شرايطي كه طبق امتياز 
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  هاي معاونت دانشجويي و فرهنگي شاخص

  
  

  پوشش پايش سالمت روان= درصد دانشجويان جديدالورود تحت 

  تعداد دانشجويان جديدالورود شركت كننده در 

 طرح پايش سالمت روان
100×  

 تعداد كل دانشجويان جديدالورود (پذيرفته شده )

  

  

  هاي زندگي = درصد دانشجويان جديد الورود تحت پوشش آموزش مهارت

  تعداد دانشجويان جديدالورود شركت كننده در

  ×100 هاي زندگي ي مهارت دوره 

 تعداد كل دانشجويان جديدالورود (پذيرفته شده )

  

  

  = درصد دانشجويان تحت پوشش آموزش قبل از ازدواج
ي آموزش قبل از ازدواج    تعداد دانشجويان شركت كننده در دوره

100×  
 كل دانشجويان ساكن در خوابگاه 

  

  

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

100×  
 تعداد كل دانشجويان

  

  

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

100×  
 تعداد كل دانشجويان 

  

  

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

100×  
 تعداد كل دانشجويان
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  نه خوابگاهييا= سرانه را 
 تعداد كل دانشجويان خوابگاه

  
 هاي موجود در خوابگاه تعداد كل رايانه

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

  

  

  = ميزان پوشش دانشجويان جديدالورود متقاضي خوابگاه
 خوابگاه اسكان يافتهتعداد دانشجويان روزانه 

100×  
 خوابگاه تعدادكل دانشجويان متقاضي (واجد شرايط)

  

  

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

100×  
 تعدادكل دانشجويان 

  

  

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

100×  
 تعداد كل دانشجويان خوابگاه 

  

  

  = درصد دانشجويان تحت پوشش ورزش قهرماني 
 اعزامي به مسابقات كشوريتعداد دانشجويان  

100×  
 تعدادكل دانشجويان

  

  

  = سرانه فضاي ورزشي سرپوشيده 
 مساحت فضاهاي ورزشي سرپوشيده 

  
 تعداد كل دانشجويان 

 

 

  = سرانه فضاي فيزيكي خوابگاه 
 ها  مساحت كل خوابگاه

  
 تعداد كل دانشجويان خوابگاه 

  

  

  = تراكم دانشجو در اتاق 
 دانشجويان ساكن در خوابگاهتعداد كل 

  
 هاي قابل سكونت در خوابگاه  تعداد كل اتاق
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  سهاي سلف سروي = سرانه سالن غذاخوري
 مساحت سالن غذا خوري

  
 تعداد كل دانشجويان  

  

  

  هاي سلف سرويس = سرانه آشپزخانه
 مساحت كل آشپز خانه ها

  
 تعداد كل دانشجويان  

  

  

  = درصد دانشجويان استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب 

  طي يك ماهمتوسط تعداد دانشجويان كه 

  ×100 كنند  از سرويس استفاده مي

 تعداد كل دانشجويان  

  

  

  = درصد دانشجويان خوابگاهي استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب

  متوسط تعداد دانشجويان خوابگاهي كه طي يك ماه 

 كنند  از سرويس استفاده مي 
100×  

  تعداد كل دانشجويان خوابگاهي

  

  

 = درصد كاركنان استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب

كاركنان استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب به  تعداد

 صورت روزانه
100×  

 تعداد كل كاركنان

  

  

  دانشجويان به تفكيك تيراژ= تعداد نشريات علمي و فرهنگي موجود به تعداد كل 
 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 قرآني جشنواره= درصد حضور دانشجويان، اساتيدو كارمندان در 
 هاي قرآني تعداد 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×  
 تعداد كل دانشجويان

  

  

  

  قهرمانيساتيد وكاركنان شركت كننده در ورزش ا درصد =

 ورزش قهرماني وكاركنان شركت كننده در اساتيد تعداد

100×  
 وكاركنان تعدادكل اساتيد

 

 

  

  وكاركنان شركت كننده در مسابقات قهرماني و المپياد اساتيددرصد = 

اساتيدوكاركنان شركت كننده در مسابقات تعداد 

 قهرماني و المپياد
  

100×  
 تعداد كل اساتيدوكاركنان

  

  

  = سرانه فضاي ورزشي سرپوشيده 
 مساحت فضاهاي ورزشي سرپوشيده 

  
 تعدادكل اساتيدوكاركنان 

  

  

  = سرانه فضاي ورزشي سرپوشيده 
 مساحت فضاهاي ورزشي سرپوشيده 

  
 تعداد كل دانشجويان 

 

 

  ها درصد دانشجويان وام گيرنده به كل متقاضيان وام= 
 وام گيرنده تعداد دانشجويان

100×  
  متقاضيان وامتعداد كل 

 

 

   



 

 215215215215 

 

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر دانشجويي و فرهنگيهاي  شاخص   - 124 جدول
  

  1394 1393   عنوان شاخص رديف

  100  100  درصد دانشجويان جديد الورود تحت پوشش پايش سالمت روان 1

  100  100  هاي زندگي پوشش آموزش مهارتدرصد دانشجويان جديد الورود تحت  2

  15  15  درصد دانشجويان تحت پوشش آموزش قبل از ازدواج 3

  19  27  درصد مشاوره فردي دانشجويان 4

  7  5  درصد دانشجويان ثبت نام كننده در جشنواره قرآن و عترت 5

  38/2  4/2  هاي قرآني درصد حضور دانشجويان، اساتيد و كارمندان در جشنواره 6

  5      4/1  كننده در جشنواره هاي فرهنگي  درصد حضور دانشجويان شركت  7

8 
درصد دانشجويان استفاده كننده از اردوهاي سياحتي زيارتي و علمي به كل 

  دانشجويان
65  33  

  51  47  سرانه رايانه خوابگاهي 9

  12  11  سرانه فضاي فيزيكي خوابگاه  10

  15/5  5  تراكم دانشجو در اتاق  11

  100  100  ميزان پوشش دانشجويان جديدالورود متقاضي خوابگاه 12

  59  61  ميزان پوشش خوابگاه 13

  37  16  درصد دانشجويان شركت كننده در مسابقات خوابگاهي  14

  68/1  73/1  سرانه فضاي ورزشي سرپوشيده 15

  5  7  درصد مشاركت دانشجويان در مسابقات قهرماني و المپياد 16

  8/1  6/1  كاركنان شركت كننده در مسابقات قهرماني و المپياد درصد اساتيد و  17

  52/0  55/0  هاي سلف سرويس سرانه سالن غذاخوري  18

  12/0  12/0  هاي سلف سرويس سرانه آشپزخانه  19

  98  97  درصد دانشجويان استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب  20

  

   

ادامه در صفحه بعد
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  هاي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر شاخص  -  124جدول ادامه 

  

 1394  1393   عنوان شاخص رديف

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

 19  19  درصد كاركنان استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب  22

  4  5  تعداد كل دانشجويان به تفكيك تيراژتعداد نشريات علمي و فرهنگي موجود به   23

  9  7  هاي فعال دانشجويي تعداد كانون  24

  3  6  نسبت دانشجويان زن  داراي كار دانشجويي به كل دانشجويان  25

  2  4  نسبت دانشجويان مرد داراي كار دانشجويي به كل دانشجويان  26

  91  130  ها وام متقاضياندرصد دانشجويان وام گيرنده به كل   27

  52  83   متقاضياندرصد دانشجويان گيرنده وام مسكن به كل   28

  100  100  متقاضياندرصد دانشجويان گيرنده وام وديعه مسكن به كل   29

  96  141  متقاضياندرصد دانشجويان گيرنده وام تحصيلي  به كل   30

  93  62  متقاضياندرصد دانشجويان گيرنده وام ضروري  به كل   31

  -  5/54  به كل متقاضيان 2دانشجويان گيرنده وام تبصره درصد   32

  43  -  درصد دانشجويان گيرنده وام علوي  به كل متقاضيان  33

  

 

 

 

   

 
دنباله از صفحه قبل
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  1394سال  - هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  مشخصات خوابگاه -  125دول ج
  

 نام خوابگاه 

  امكانات
  متأهلي  2امين  سينا  4آريانا  3آريانا  2آريانا  1آريانا  صدف  2پرديس   1پرديس 

  متأهلي  پسرانه  پسرانه  پسرانه  پسرانه  دخترانه  دخترانه  دخترانه  دخترانه  دخترانه  نوع خوابگاه

  548  450  1983  765  1400  2040  1400  1079  2767  2767  (مترمربع) مساحت زيربنا

وضعيت 

  ساختمان

   �               �  �   �  ملكي

       �                استيجاري

     �     �   � � �        مشاركتي

  10  9  36  12  20  16  24  30  55  46  تعداد اتاق

تعداد اتاق قابل سكونت 

  دانشجو
43  52  30  24  16  20  12  36  9  10  

  10  50  132  76  110  160  128  77  200  157  ظرفيت اسمي

  10  50  155  59  109  140  128  108  276  221  ظرفيت فعلي

هاي  تعداد اسكان يافته

  جديدالورود
38  34  0  38  72  0  0  40  50  0  

تعداد 

  شاغلين

  0  3  3  3  3            ناظم

  0          3  3  3  3  3  ناظمه

  0  1  1  1  1  1  1  2  3  2  خدمتكار

وضعيت 

  تاهل15

  0  50  153  54  106  125  120  105 241  181  مجرد

  10  0  2  5  3  15  8  3  35  40  متاهل

تعداد 

  تلفن

  -  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ثابت

  همگاني
                      شهري

                      راه دور

  10  9  36  12  20  32  24  30  52  43  تعداد يخچال

  10  9  36  12  20  32  24  30  52  43  تعداد كولر

  10  2  18  8  10  20  12  8  17  12  تعداد حمام

  ندارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  سالن مطالعه

  ندارد  ندارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  نمازخانه

  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  ورزشيسالن 

  -  -  3  2  2  2  2  3  5  5  تعداد رايانه

  ندارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  امكانات اينترنت

  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  دارد  كتابخانه

  0  0  1  0  0  0  0  1  2  2  دانشجوييتعداد دانشجويان كار 

   شوند. ها  سه خوابه محسوب مي سوئيت* 
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جنسيتار دانشجويي به تفكيك دانشكده وتعداد دانشجويان داراي ك -  126جدول   

  1394سال 

  

  جنسيت  

 

  دانشكده 

  مرد  زن

  ساعات كار  تعداد  ساعات كار  تعداد

  290  4  290  4  پزشكي

  50  1  210  2  دندانپزشكي

  335  6  1805  13  پيرا پزشكي

  80  2  1932  14  پرستاري مامايي

  431  13  4063  20  بهداشت

  1186  26  8300  53  جمع
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1394سال  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهراره مشاوره مراجعين به اد - 127  جدول  

  

  جمع  مرد  زن  مدرك تحصيلي

 110 39 71  اي دكتراي حرفه

 7 0 7  تحصيالت تكميلي

 278 68 210  كارشناسي

 12 12 0  كارداني

  جمع  مرد  زن  وضعيت تأهل

 347 110 237  مجرد

 60 9 51  متأهل

  جمع  مرد  زن  گروه سني

20-18  111 50 161 

22-20  107 35 142 

24-22  37 25 62 

 42 9 33  به باال 24

  جمع  مرد  زن  وضعيت سكونت

 315 100 215  خوابگاهي

 92 19 73  غيرخوابگاهي

  جمع  مرد  زن  وضعيت 

 271 81 190  بومي

 136 38 98  غيربومي

 407 119 288  جمع
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  1394سال  -  دانشگاه علوم پزشكي بوشهرهاي اداره مشاوره  فعاليت  – 128جدول 
 

 عنوان برنامه تعداد

  مشاوره فرديخدمات  407

  خدمات مددكاري 19

  خدمات مشاوره تلفني 174

  يا سالمت عمومي GHQبرگزاري آزمون  410

  يا سالمت عمومي  CAQبرگزاري آزمون   330

 هاي آموزشي  كارگاهتعداد دانشجويان شركت كننده در 742

 هاي دانشجويي برگزاري جلسات گروهي در خوابگاه 33

  كاركنانهاي آموزشي جهت اساتيد و  كارگاه برگزاري 2

  (نشست آموزشي) برگزاري سمينار و همايش 1

  توزيع بروشور و پمفلت 17

   شده به دانشجومعرفي  تعداد كتب 15

  هاي آموزشي) و فيلم CDديداري و شنيداري ( 4

  هاي بهداشت روان  پيام  140



 

 221221221221 

 

   

  به تفكيك نوع وام  اندانشجوياعطايي به هاي  وامميزان  – 129جدول 

  1394سال 

  

  )ريال(مبلغ   ( نفر) تعداد  وامنوع 

  000/000/446  71  علوي

  000/000/105  3  وديعه مسكن

  000/200/88  18  مسكن

  334/583/019/1  234  ضروري

  000/980/112/7  1829  تحصيلي

  334/763/771/8  2155  جمع



 

 222222222222 

 

  هاي فوق برنامه فرهنگي ورزشي به تفكيك نوع كالس  كالس – 130جدول 

  1394سال  

  

  تعداد

  عنوان كالس

  فرزندان  دانشجويان  كاركنان  اساتيد
  جمع

  كاركنان  اساتيد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  151  21  10  30  0  72  0  18  0  ايروبيك

  628  53  25  35  210  0  280  0  25  فوتسال

  165  0  0  32  61  12  50  0  10  واليبال

  313  35  15  30  85  29  82  12  25  بدنسازي

  171  15  10  19  41  21  40  7  18  تنيس روي ميز

  302  27  13  54  69  52  65  10  12  دارت

  225  21  14  38  55  28  51  7  11  فوتبال دستي

  59  0  0  21  38  0  0  0  0  بسكتبال

  169  45  25  21  43  10  25  0  0  هاي رزمي ورزش

  127  0  0  23  30  18  29  12  15  تيراندازي

  70  0  0  15  0  40  0  15  0  پيالتس

  2380  217  112  318  632  282  622  81  116  جمع 

  

   



 

 223223223223 

 

  دانشجويان شركت كننده در مسابقات ورزشي تعداد  -  131جدول 

  1394مقطع تحصيلي و جنسيت در سال  مسابقه، امبه تفكيك ن

  

  جنسيت-مقطع

  نام مسابقه

  **  اي دكتراي حرفه  *تحصيالت تكميلي   كارشناسي  كارداني
  جمع

  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر

  90  12  0  15  0  38  0  25  -  فوتبال 

  286  62  13  35  21  88  25  42  -  فوتسال

  145  18  9  15  12  47  18  26  -  واليبال

  21  5  0  4  0  8  0  4  -  كشتي

  47  14  0  11  0  15  0  7  -  تكواندو

  107  13  5  9  7  33  22  18  -  ميدانيدو

  40  5  2  5  1  12  8  7  -  كاراته

  736  129  29  94  41  241  73  129  -  جمع

  باشد. و دستياري مي PhD* تحصيالت تكميلي شامل كارشناسي ارشد، 

 باشد.  اي شامل پزشك عمومي و دندانپزشك مي دكتراي حرفه **

 

  

   خوابگاهي دانشجويان شركت كننده در مسابقاتتعداد  -  132جدول 

  1394و جنسيت در سال  نام مسابقهبه تفكيك 
 

 جنسيت

 نام مسابقه

 جمع پسر دختر

 85 0 85 آمادگي جسماني

 160 160 0 فوتسال

 130 60 70  ليوان چيني

 35 35 0  تنيس روي ميز

 50 50 0  طناب كشي

 460 305 155 جمع
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  المپياد  در مسابقات قهرماني، گانتعداد  شركت كنند -  133جدول  

 1394ك نام مسابقه و جنسيت در سال به تفكي

  

 جنسيت-نوع 

 نام مسابقه

فرزندان  دانشجويان

  پرسنل
 جمع

 پسر دختر 

 فوتسال 

 40   20 20 قهرماني

 10    10 المپياد

 واليبال 

 12    12 قهرماني

 0    0 المپياد

  تنيس روي ميز

 4    4 قهرماني

 3    3 المپياد

 دوميداني

 3    3 قهرماني

 3    3 المپياد

 هاي رزمي  ورزش

 1  1  0 قهرماني

 20  20 0 المپياد

 جمع 

 60  1 20 39 قهرماني

 36  0 20 16 المپياد

 96  جمع 
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  كاركنان دانشگاهپرسنل و فرزندان  دانشجويان، توسطهاي كسب شده  مقام -134جدول 

 1394در سال 

 

 جنسيت

  

  

  نام مسابقه

 آسيايي،كشوري ، استاني و شهرستاني

 پرسنل   دانشجويان

 كاركنان فرزندان

 مرد زن پسر دختر

 مقام اول كشوري و مقام اول آسيايي - - - - رزمي

 - - - اول كشوري - قايقراني

 - اول استاني ششم كشوري فوتسال
اول شهرستاني 

 اول استاني
- 

 - اول شهرستاني - اول شهرستاني - واليبال

 - اول شهرستاني اول شهرستاني - - تنيس روي ميز

 - اول شهرستاني دوم شهرستاني - - شطرنج

 - اول شهرستاني سوم شهرستاني - - دارت

 - - اول شهرستاني - - آمادگي جسماني

 - سوم شهرستاني اول شهرستاني - - تيراندازي



 

 226226226226 

 

  در ورزش همگاني به تفكيك نام مسابقه وجنسيت  كننده نان شركتتعداد اساتيد و كارك -135جدول 

   1394سال 

  

  جنسيت

  نام مسابقه

  كاركنان و اساتيد
  جمع

  آقايان  بانوان

  190  125  65  بدنسازي

  140  95  45  طناب كشي

  225  0  225  ايروبيك

  45  45  0  فوتبال دستي

  395  265  130  ورزش صبحگاهي

  995  530  465  جمع

  

   مسابقه و جنسيت نام مسابقات قهرماني و المپياد به تفكيكدر  كننده تعداد اساتيد و كاركنان شركت - 136جدول 

   1394سال 

  

  جنسيت

  نام مسابقه

  كاركنان و اساتيد
  جمع

  آقايان  بانوان

  24  24  0  فوتسال

  24  24  0  واليبال

  13  8  5  تنيس روي ميز

  16  8  8  دارت

  20  12  8  شطرنج

  12  0  12  آمادگي جسماني

  12  6  6  تيراندازي

  121  82  39  جمع

 



 

 227227227227 

 

  فوق برنامه هاي  اداره فرهنگي و فعاليت  –  137جدول 

  1394 سال
 

 برنامهعنوان  تعداد مرد زن كل

 برگزاري اردو 8 355 355 710

 ها برگزاري جشن 5 500 770 1320

 برگزاري مراسمات مذهبي و سوگواري 32 7300 5205 12505

 پخش فيلم 27 780 995 1775

  جلسه شوراي فرهنگي  4 51 -  51

  مجوز صدور نشريه 5 3 2 5

 

  

  

  

  

  هاي فرهنگي و هنري  در جشنواره گانتعداد شركت كنند - 138جدول 

  1394به تفكيك مقطع تحصيلي در سال 

  

  مقطع

  

  جشنواره 

  دانشجويان
  جمع  پرسنل

  اي دكتراي حرفه  كارشناسي ارشد  كارشناسي

  100  -   5  4  91  فرهنگي و هنري

  
 

 



 

 228228228228 

 

  1394شناسنامه نشريات دانشجويي دانشگاه در سال   –  139جدول 

  

  (تيراژ)شمارندگان 

 سالطي 
 رديف عنوان نشريه زمينه  انتشار ترتيب انتشار

 ماهنامه 1050
سياسي و  -فرهنگي

 اجتماعي
 1 حرف دل

  2 انعكاس اجتماعي ماهنامه -

- 
 فصلنامه

 الكترونيكي
تخصصي -علمي   3 فصلنامه كتابداري و اطالع رساني 

مذهبي -فرهنگي گاهنامه -   4 چشم به راه 

 گاهنامه -
مذهبي - فرهنگي   

 
  5 درنگ

خبري -فرهنگي-علمي گاهنامه -   6 هالل دانشجو 

اجتماعي -فرهنگي  -طنز  ماهنامه -   7 كنجير 

اجتماعي -سياسي -فرهنگي ماهنامه 400   8 تش باد 

 ماهنامه 3500
سياسي   اجتماعي  -علمي

 فرهنگي
  9 نگاهي نو

  10 ليمر علمي فصلنامه 200

 ماهنامه 1030
 -اجتماعي فرهنگي  –طنز 

 علمي
  11 شكرستان

فرهنگي - علمي  ماهنامه 500   12 روشنا 

  13 نقاب علمي ماهنامه -

  14 لنز علمي گاهنامه 150

  15 ويژه نامه محرم فرهنگي ويژه نامه 1400

فرهنگي-اجتماعي- سياسي ماهنامه 1000   16 ديده بان 

  جمع 9230



 

 229229229229 

 

1394دوره هاي قرآني در سال در گان  عداد شركت كنندهت -140جدول  

  
 

 

 

 

 

 

  

  جمع  كاركنان  اساتيد  دانشجويان  نام دوره

  214  70  4  140 جشنواره قرآن و عترت

 هاي مرتبط با سبك زندگي اسالمي آموزش

 (كارگاه و كالس )
530  0  650  1180  

  820  485  0  335 هاي عمومي و تخصصي قرآن آموزش

  9810  810  0  9000 و محفل انس با قرآن مجالس مذهبي

  12024  جمع
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  1394 سال  - هاي  واحد تغذيه  فعاليت  –  141 جدول
 

درآمد و مبلغ تمام شده ساالنه براي دانشجويان 

  و پرداخت به حساب واحد تغذيه

 (ريال)

  تعداد پرس

 ساالنه
 وعده

 صبحانه  49293 000/081/264

 ناهار 155080 000/276/382/1

 شام 98391 000/845/884

 

 

 

  1394سال  – اقالم آماري واحد تغذيه  - 142جدول 
 

  مقدار  عنوان

  2  هاي دانشگاه تعداد سلف سرويس

  متر مربع 1105  هاي دانشگاه هاي سلف سرويس مساحت غذاخوري

  متر مربع 240  ها مساحت آشپزخانه

  1  تعداد كارشناس تغذيه

  1  تعداد كارشناس بهداشت محيط

  3  تعداد اپراتور اتوماسيون تغذيه

  8  دفعات ارائه لبنيات به دانشجويان در هفته

  9  دفعات ارائه ميوه و سبزي به دانشجويان در هفته

  945  ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه ناهار دانشجويي

  555  ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه شام دانشجويي

  285  ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه صبحانه دانشجويي
  


