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 و مفاهیمتعاریف 

 
 

 :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 رازندگي 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 ناشناختهشيوه
هاي اصولي و گيريخويشتن 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 بربندي، آموزش شيوهريزي، زماناين شاخه از مشاوره به نحوه برنامه
 پردازد. هاي پيشرفت تحصيلي و مواردي از اين قبيل ميتقويت 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، نگرشبي به آنها را تعيين كند. ميهاي دستياشيوه

 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 ... مييابي و حل مشكالتي چون اضطراب، وسواس، ترسبه ريشه

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

متناسب هاي شناختي است. گاهي جهت ارزيابي، تشخيص و پيگيري درمانهاي روانتاريخچه زندگي آنها و آزمون
شناختي است كه مسيري دشوار اما اي از روانسنجي شاخهرسد. روانشناختي ضروري به نظر ميهاي رواناجراي آزمون

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

 
 :مددكاري

پردازد و با توانمندسازي افراد، ط انساني ميگشايي در روابسازد. به مشكلاين حرفه بستر تغييرات اجتماعي را فراهم مي
هاي اجتماعي را مورد هاي توسعه و رفتار انساني و نظامبخشد. مددكاري اجتماعي نظريهكيفيت زندگي آنها را بهبود مي

 هاي دشوار و پيچيده پرداخته تغييرات فردي سازماني اجتماعي فرهنگي رادهد تا به تحليل موقعيتاستفاده 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 ازدواج به مسائل اين دوران ازقبيل آشنايي در مشاوره

  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 بضااعت 

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

 
 :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 

  



 

 205 

 

 :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 تحصايل و ياك نوبات در طاول 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 دياده در فرهنگي و آزمونالمپيادهاي 
هاي خاص و پر هزينه يك نوبت وام ضروري به ميازان 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
رياال  000/000/5 باشند يك نوبت وام ضروري به ميزان  به دانشجوياني كه عازم سفر عمره مفرده و عتبات عاليات مي

 .گرددبراي همه مقاطع تحصيلي پرداخت مي
 

 :وديعه مسكن
و  هاي دانشاجويي ساكونت نداشاته باشاند،نبوده و يا در خوابگاهكه در محل سكونت خانواده  دوره روزانه به دانشجويان متأهل

 12اي باه شارط داشاتن حاداقل كارشناسي و دكتري حرفه اجاره نامه رسمي داراي كد رهگيري ارائه نمايند در مقاطع كارداني،
فراغات از تحصايل ياا  در زماان گردد. ايان وامفقط براي يكبار پرداخت مي واحد  بعداز گذشت يك نيمسال از شروع تحصيلي،

 گردد.اي و يا به هر دليل ديگر تماماً به صندوق مسترد ميترک منزل اجاره
در  رياال و 000/000/50اي در شاهر تهاران حاداكثر كارشناسي و دكتري حرفه وديعه مسكن براي دانشجويان مقاطع كارداني،

ريااال و در ساااير شااهرها حااداكثر  000/000/40 حااداكثر بناادرعباس( و اهااواز شاايراز، اصاافهان، تبريااز، شااش شااهر )مشااهد،
در  خصصي و دساتياران تخصصاي(ت براي دانشجويان مقاطع تكميلي )كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري ريال و 000/000/30
رياال ماي 000/000/45ريال و در ساير شاهرها  000/000/60و در شش شهر حداكثر  ريال  000/000/75تهران حداكثر  شهر
 باشد.
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 :اعطاي كمک در موارد خاص به دانشجويان
هاي تحصيلي و معيشتي دانشجوياني كه در بالياي طبيعي )سيل و زلزلاه و...(، به منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه

باشند، براي يكبار و پس از معرفي معاونت گردند و يا حايز شرايط خاص ميحادثه و بيماري دچار خسارت و مشكالتي مي
وض باه صاورت كماك بالعا ويي و فرهنگي وزارت و دستور رئيس صندوق حداكثر به ميزان مصوب هيأت امنااءدانشج

 .گرددپرداخت 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 كمک خاص و ميزان كمک
 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

 ايكارشناسي 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 هاينفرات 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

 ماه حضور در جبهه 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
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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 هاينظور 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 نماينداز يكسال تحصيلي و براي يك نوبت مي دانشجويان ممتاز بعد( 3

 درخواست وام نمايد. توانددانشجو در سنوات مجاز تحصيل مي( 4

 

 :شرايط اختصاصي
 هاي اول تا سوم كنكور سراسريبرگزيدگان رتبه( 1

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

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

 هاي اول انفرادي كشوري المپياد علمي دانشجويان كشوررتبه( 4

 المللي دانشجوييدارندگان 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     

 



 

 208 

 

 

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

تواند در گستره وسيعي ها ميهاي فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه بر پايه عاليق دانشجويان است. اين فعاليتفعاليتكردن 
 هاي مذهبي، فرهنگي، اجتماعي، گردشگري، هنري و..... باشد.از موضوعات از جمله فعاليت

 عبارتند از :ها اين فعاليت
 هاي دانشجويي دانشگاه كانون هاي اسالمي وحمايت و پيگيري فعاليت تشكل (1
 برگزاري و پيگيري مصوبات شوراي فرهنگي دانشگاه  ( 2
 سياحتي، زيارتي، علمي دانشجويي  -ريزي اردوهاي تفريحيبرنامه ( 3
 التحصيلي هاي 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 مختلف در دانشگاه و خوابگاهاجراي 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 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 هاي  سراسري فرهنگي دانشگاهشركت در جشنواره ( 20
 برگزاري نشست ماهانه كميته ناظر بر نشريات  ( 21
 ها و واحدهاي دانشگاهي توزيع نشريات دانشجويي در بين خوابگاه ( 22

  



 

 209 

 

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

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

 

 بدني: تربيت
هااي از طرياق فعالياتبدني فرآيندي آموزشي تربيتي است كه هدف آن بهبود بخشيدن باه اجارا و رشاد انساان تربيت

توسعه و نگهاداري جساماني باراي تندرساتي و ساالمت،  هاي حركتي،شامل كسب و اعمال مهارت  جسماني است  كه
هااي جساماني باه نيت مثبت از فعاليتهاي جسماني و تمرين و توسعه تصور و ذههاي علمي درباره فعاليتكسب دانش
ز طرياق همچنين بخش مهمي از تعليم و تربيت است كاه ااين فعاليت  اي براي اجرا و عملكرد انسان است.عنوان وسيله

اخالقاي( تساهيل و  رواناي و )جسماني، ، جريان رشد و تكامل را در همه ابعاد وجود انسانحركات مبتني بر اصول علمي
 .كندبه رشد و شكوفايي استعدادهاي فرد كمك ميهماهنگ نموده و 

 

 ورزش :
هااي ، افزايش قابلياتهاي حركاتشود كه به منظور كسب مهارتهاي سازمان يافته اطالق مياي از فعاليتبه مجموعه

 شوند. بدني و ايجاد رقابت ايجاد مي
 

 خوابگاه :
دانشجويان طبق ضوابط و شرايط تعيين شده به صاورت فاردي ياا خوابگاه مكاني است جزء امكانات رفاهي دانشگاه كه 

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

 نمايند.
 

 ها: دسته بندي خوابگاه

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

باشد و تاامين نيارو و تجهيازات آن نياز بار عهاده هايي كه مالكيت آن متعلق به دانشگاه ميخوابگاه 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 ميباشد. در اين نوع خوابگاهدر اختيار دانشگاه مي

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

 گردد.آن في مابين بخش خصوصي يا تعاوني و دانشگاه به صورت قرارداد اجاره يا هر نوع توافق ديگر منعقد مي
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 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 ينمايد و با اين اقدامات مي كوشد از طريق اراعزيز انجام وظيفه مي 
به پيمانكار طريق برگزاري مناقصه طبخ و توزيع غذا از . توزيع بهداشتي آن رضايت خاطر دانشجويان را فراهم نمايد

ه و تدوين برنامه غذايي، نظارت بر تهيه مواد ، تهيكاركنان سلف سرويسپيمانكار و نظارت بر عملكردواگذار مي شود. 
 ژتون صدور و دانشجو غذاي حذف و رزرو تغذيه، كارت اعتبار افزايش به مربوط امور انجاماوليه و طبخ، توزيع غذا، 

 باشد.اداره تغذيه مي از وظايف دانشجويان اطالعات تغذيه و دانشجويي و ثبت فراموشي، اضطراري و صدوركارت
 

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

 باشد.سرويس به عهده اداره تغذيه مي

 
 

 )واجدين شرايط(: مشمولين
وام ،خوابگاه و ...  آن دسته از دانشجوياني كه طبق قوانين تعريف شده ، امتيازي به آنها تعلق مي گيرد. اين امتياز شامل

 مي باشد.
 

 :متقاضيان

 درخواست كتبي داده و فرم ثبت نام را تكميل مي نمايند. تعيين شدهسته از دانشجويان واجد شرايطي كه طبق امتياز آن د
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 های معاونت دانشجویي و فرهنگيشاخص

 
 

 = درصد دانشجويان جديدالورود تحت پوشش پايش سالمت روان

 تعداد دانشجويان جديدالورود شركت كننده در 
 پايش سالمت روانطرح 

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 كننده در كارگاه= درصد دانشجويان 
    هاي آموزشيكارگاهتعداد دانشجويان شركت كننده در 

100× 
 كل دانشجويان 

 
 

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

100× 
 تعداد كل دانشجويان

 
 

 نام كننده در جشنواره قرآن و عترت= درصد دانشجويان ثبت 
 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

 
 
 
 



 

 212 

 

 نه خوابگاهييا= سرانه را 
 تعداد كل دانشجويان خوابگاه

 
 هاي موجود در خوابگاهتعداد 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 
 تعداد دانشجويان  اعزامي به مسابقات كشوري

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
 تعداد كل دانشجويان ساكن در خوابگاه

 هاي قابل سكونت در خوابگاهتعداد كل اتاق
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 هاي دانشجوييغذاخوريسرانه فضاي = 
 مساحت سالن غذاخوري

 هاحداكثر تعداد غذاي توزيعي در غذاخوري

 

 

 هاي دانشجوييسرانه فضاي اشپزخانه غذاخوري= 
 هاكل آشپزخانهمساحت 

 تعداد پرس غذاي پخت شده

 

 

 هاي دانشجوييهاي توزيع غذا در خوابگاهسرانه فضاي محل= 
 در خوابگاههاي توزيع غذا مساحت محل

 هاحداكثر آمار تعداد غذاي توزيعي در خوابگاه

 
 

 = درصد دانشجويان استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب 

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

 تعداد كل دانشجويان  

 
 

 اياب و ذهاب= درصد دانشجويان خوابگاهي استفاده كننده از وسايل 

 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

ب به كاركنان استفاده كننده از وسايل اياب و ذها تعداد
 صورت روزانه

100×  

كاركنانتعداد كل   

 
 

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

100× 
 كل دانشگاهيان

 
 
 

 دانشجويان شركت كننده در مسابقات قهرماني و المپياد= درصد 
 قهرماني و المپياددانشجويان شركت كننده در مسابقات تعداد 

100× 
 تعداد كل دانشجويان

 
 

 
 قهرمانيساتيد وكاركنان شركت كننده در ورزش ا درصد =

 ورزش قهرماني وكاركنان شركت كننده در اساتيد تعداد
100× 

 وكاركنان تعدادكل اساتيد

 
 

 
 كاركنان شركت كننده در مسابقات قهرماني و المپياد و اساتيددرصد = 

اساتيدوكاركنان شركت كننده در مسابقات تعداد 
 قهرماني و المپياد

 
100× 

 تعداد كل اساتيدوكاركنان

 
 

 

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

100× 
  متقاضيان وامتعداد كل 
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 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر دانشجویي و فرهنگيهای شاخص  .1-7 جدول
 

 1395 1394 عنوان شاخص ردیف

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

 100 100 هاي زندگيدرصد دانشجويان جديد الورود تحت پوشش آموزش مهارت 2

3 
)پيش از ازدواج، اعتياد،  هاي گروهيدرصد دانشجويان تحت پوشش آموزش

 35 31 زندگي خوابگاهي، تحصيلي و ...( سبك

 21 19 درصد مشاوره فردي دانشجويان 4

 2/13 38/2 هاي قرآنيدرصد حضور دانشجويان، اساتيد و كارمندان در جشنواره 5

 5/13 5 كننده در جشنواره هاي فرهنگي درصد حضور دانشجويان شركت 6

 120 33 سياحتي زيارتي و علمي به كل دانشجوياندرصد دانشجويان استفاده كننده از اردوهاي  7

 4/48 51 سرانه رايانه خوابگاهي 8

 85/12 12 سرانه فضاي فيزيكي خوابگاه 9

 91/4 15/5 تراكم دانشجو در اتاق 10

 100 100 ميزان پوشش دانشجويان جديدالورود متقاضي خوابگاه 11

 54 59 ميزان پوشش خوابگاه 12

 6/50 37 شركت كننده در مسابقات خوابگاهي درصد دانشجويان 13

 64/1 68/1 دانشجويان سرانه فضاي ورزشي سرپوشيده 14

 7/5 5 درصد مشاركت دانشجويان در مسابقات قهرماني و المپياد 15

 7/1 8/1 درصد اساتيد و كاركنان شركت كننده در مسابقات قهرماني و المپياد 16

 2/0 12/0 دانشجويي فضاي آشپزخانه غذاخوريسرانه  17

 90/0 52/0 فضاي غذا خوري هاي دانشجويي سرانه 18

 22/0 - هاي دانشجويي هاي توزيع غذا در خوابگاهسرانه فضاي محل 19

 98 98 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  .1-7ادامه 

 

 1395 1394 عنوان شاخص ردیف

 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

 93/3 4 كل دانشجويان به تفكيك تيراژ تعداد نشريات علمي و فرهنگي موجود به تعداد 23

 17 9 هاي فعال دانشجوييتعداد كانون 24

 5/1 3  دانشجويانان زن داراي كار دانشجويي به كل دانشجوي درصد 25

 4/1 2  دانشجويان مرد داراي كار دانشجويي به كل دانشجويان درصد 26

 3/90 91 هاگيرنده به كل متقاضيان وام درصد دانشجويان وام 27

 9/54 52 درصد دانشجويان گيرنده وام مسكن به كل متقاضيان  28

 8/85 100 درصد دانشجويان گيرنده وام وديعه مسكن به كل متقاضيان 29

 98 96 درصد دانشجويان گيرنده وام تحصيلي  به كل متقاضيان 30

 9/80 93 به كل متقاضيان  درصد دانشجويان گيرنده وام ضروري 31

 3/72 - به كل متقاضيانشهريه درصد دانشجويان گيرنده وام  32

 7/46 43 درصد دانشجويان گيرنده وام علوي  به كل متقاضيان 33

 
 
 

 

  

 
دنباله از صفحه قبل
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 1395سال  -های دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر مشخصات خوابگاه .2-7دول ج

 نام خوابگاه 

 امکانات
 متأهلي سینا 4آریانا 3آریانا 2آریانا 1آریانا صدف 2پردیس  1پردیس 

 متأهلي پسرانه پسرانه پسرانه دخترانه دخترانه دخترانه دخترانه دخترانه نوع خوابگاه

 548 1983 1500 1400 2040 1400 1079 2767 2767 )مترمربع( مساحت زيربنا

وضعيت 
 ساختمان

              ملكي

           استيجاري

              مشاركتي

 10 36 16 20 16 24 30 55 46 تعداد اتاق

تعداد اتاق قابل سكونت 
 دانشجو

43 52 30 24 16 20 16 36 10 

 10 132 96 110 160 128 77 200 157 ظرفيت اسمي

 8 157 72 72 149 121 96 276 219 ظرفيت فعلي

هاي تعداد اسكان يافته
  95 جديدالورود

38 34 0 38 72 0 60 40 0 

تعداد 
 شاغلين

 0 3 2 3 - - - - - ناظم

 0 0 - - 3 3 3 3 3 ناظمه

 0 1 1 1 1 1 2 3 2 خدمتكار

وضعيت 
 تاهل

 0 155 72 68 134 114 93 241 181 مجرد

 10 2 0 3 15 7 3 35 38 متاهل

تعداد 
 تلفن

 - 1 1 1 1 1 1 1 1 ثابت

 همگاني
 - - - - - - - - - شهري

 - - - - - - - - - راه دور

 10 36 8 20 32 24 30 52 43 يخچالتعداد 

 10 36 24 20 32 24 30 52 43 تعداد كولر

 10 19 8 10 18 13 9 18 18 تعداد سرويس بهداشتي

 10 18 8 10 20 12 8 17 12 تعداد حمام

 ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد سالن مطالعه

 ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد نمازخانه

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد سالن ورزشي

 - 3 - 2 2 2 3 5 5 تعداد رايانه

 ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد امكانات اينترنت

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد كتابخانه

 0 1 0 0 0 0 1 2 2 كار دانشجويي دانشجويانتعداد 

  شوند.ها  سه خوابه محسوب ميسوئيت* 
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جنسیتار دانشجویي به تفکیک دانشکده وتعداد دانشجویان دارای ک. 3-7جدول   

 1395سال 

 

 جنسیت  
 

 دانشکده 

 مرد زن

 درسال ساعات کار در ماه نفر تعداد در سال ساعات کار در ماه نفر تعداد

 3417 5 1615 3 پزشکي

 2885 4 600 1 دندانپزشکي

 7953 12 6758 13 پیرا پزشکي

 3005 5 3224 5 پرستاری مامایي

 1969 4 5577 10 بهداشت

 19229 30 17774 32 جمع
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5139سال  - پزشکي بوشهردانشگاه علوم اره مشاوره مراجعین به اد .4-7  جدول  

 

 جمع مرد زن مدرک تحصیلي

 125 58 67 ايدكتراي حرفه

 2 0 2 تحصيالت تكميلي

 334 83 251 كارشناسي

 5 5 0 كارداني

 جمع مرد زن وضعیت تأهل

 416 140 276 مجرد

 50 6 44 متأهل

 جمع مرد زن گروه سني

20-18 168 64 232 

22-20 100 50 150 

24-22 40 24 64 

 20 8 12 به باال 24

 جمع مرد زن وضعیت سکونت

 359 109 250 خوابگاهي

 107 37 70 غيرخوابگاهي

 جمع مرد زن وضعیت 

 273 83 190 بومي

 193 63 130 غيربومي

 466 146 320 جمع
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 1395سال  - دانشگاه علوم پزشکي بوشهرهای اداره مشاوره فعالیت  .5-7جدول 
 

 عنوان برنامه تعداد

 خدمات مشاوره فردي 466

 خدمات مددكاري 21

 خدمات مشاوره تلفني 182

 يا سالمت عمومي GHQبرگزاري آزمون  375

 يا سالمت عمومي  CAQبرگزاري آزمون  1384

 هاي آموزشي كارگاهتعداد دانشجويان شركت كننده در 751

 هاي دانشجوييخوابگاهبرگزاري جلسات گروهي در  31

 كاركنانهاي آموزشي جهت اساتيد و كارگاه برگزاري 3

 )نشست آموزشي( برگزاري سمينار و همايش 1

 توزيع بروشور و پمفلت 18

  شده به دانشجومعرفي  تعداد كتب 30

 هاي بهداشت روان پيام 160
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 به تفکیک نوع وام  اندانشجویاعطایي به های واممیزان  .6-7جدول 

 1395سال 

 

 مبلغ )ریال( تعداد متقاضیان وام وام گیرندگان تعداد وامنوع 

 000/000/662 225 105 علوی

 000/000/195 7 6 ودیعه مسکن

 000/775/142 51 28 مسکن

 000/750/943 277 224 ضروری

 000/400/148/8 1870 1834 تحصیلي

 000/000/650 18 13 شهریه

 000/925/741/10 2448 2210 جمع
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 های فوق برنامه فرهنگي ورزشي به تفکیک نوع کالس کالس .7-7جدول 

 1395سال  

 

 تعداد

 عنوان کالس

 فرزندان دانشجویان کارکنان اساتید
 جمع

 کارکنان اساتید زن مرد زن مرد زن مرد

 119 20 12 45 0 40 0 2 0 ایروبیک

 694 52 25 35 240 0 312 0 30 فوتسال

 176 0 0 33 73 22 35 0 13 والیبال

 358 16 15 34 110 30 92 26 35 بدنسازی

 217 16 12 25 58 23 45 12 26 تنیس روی میز

 269 34 15 40 60 32 60 13 15 دارت

 234 10 5 40 60 35 54 15 15 فوتبال دستي

 52 0 0 17 35 0 0 0 0 بسکتبال

 206 37 28 22 48 25 33 5 8 های رزميورزش

 2325 185 112 291 684 207 631 73 142 جمع 
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 دانشجویان شرکت کننده در مسابقات ورزشي تعداد  .8-7جدول 

 1395مقطع تحصیلي و جنسیت در سال  مسابقه، امبه تفکیک ن

 

 جنسیت-مقطع

 نام مسابقه

 کارشناسي کارداني
تحصیالت تکمیلي 

* 

 ایدکترای حرفه

 جمع ** 

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 90 7 0 8 0 42 0 33 0 فوتبال 

 299 36 15 32 21 128 35 32 0 فوتسال

 155 15 8 16 12 45 22 37 0 والیبال

 5 1 0 0 0 4 0 0 0 کشتي

 4 1 0 0 0 3 0 0 0 تکواندو

 14 1 0 2 0 4 0 7 0 میدانيدو

 5 1 0 1 0 2 0 1 0 کاراته

 572 62 23 59 33 228 57 110 0 جمع

 باشد.و دستياري مي PhD* تحصيالت تكميلي شامل كارشناسي ارشد، 
 باشد. اي شامل پزشك عمومي و دندانپزشك ميدكتراي حرفه **

 

 

  خوابگاهي تعداد دانشجویان شرکت کننده در مسابقات .9-7جدول 

 1395و جنسیت در سال  نام مسابقهبه تفکیک 
 

 جنسیت

 نام مسابقه
 جمع پسر دختر

 92 0 92 آمادگي جسماني

 212 192 20 فوتسال

 93 40 53 لیوان چیني

 38 34 4 تنیس روی میز

 77 60 17 طناب کشي

 80 35 45 دارت

 592 361 231 جمع
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 المپیاد  در مسابقات قهرماني، گانتعداد  شرکت کنند .10-7جدول  

 1395در سال  ک نام مسابقه و جنسیتبه تفکی

 جنسیت-نوع 

 نام مسابقه

فرزندان  دانشجویان

 پرسنل
 جمع

 پسر دختر 

 فوتسال 
 20 0 20 0 قهرماني

 0 0 0 0 المپیاد

 والیبال 
 12 0 12 0 قهرماني

 12 0 12 0 المپیاد

  تنیس روی میز
 5 0 5 0 قهرماني

 0 0 0 0 المپیاد

 دومیداني
 2 0 2 0 قهرماني

 4 0 4 0 المپیاد

 های رزمي ورزش
 22 22 0 0 قهرماني

 5 0 5 0 المپیاد

 بسکت
 12 0 12 0 قهرماني

 0 0 0 0 المپیاد

 فوتبال
 20 0 20 0 قهرماني

 0 0 0 0 المپیاد

 تکواندو
 0 0 0 0 قهرماني

 4 0 4 0 المپیاد

 کاراته
 0 0 0 0 قهرماني

 2 0 2 0 المپیاد

 تیراندازی
 0 0 0 0 قهرماني

 2 0 2 0 المپیاد

 جمع 

 93 22 71 0 قهرماني

 29 0 29 0 المپیاد

 122 جمع 
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 کارکنان دانشگاهپرسنل و فرزندان  دانشجویان، توسطهای کسب شده مقام .11-7جدول 

 1395در سال 

 

 

 جنسیت

  
  

  نام مسابقه

 آسیایي،کشوری ، استاني و شهرستاني

 پرسنل   دانشجویان
 کارکنان فرزندان

 مرد زن پسر دختر

 دوم کشوری 0 0 مقام اول 0 رزمي

 0 0 0 اول کشوری  0 قایقراني

 0 0 0 فوتسال

 قهرمان استان و

و دوم  شهرستان

 کشوری

0 

 0 دوم شهرستان 0 0 0 والیبال

 0 سوم شهرستان 0 0 0 تنیس روی میز

 0 اول استاني 0 0 0 شطرنج

 0 دوم استاني 0 0 0 دارت

 0 تیراندازی
مقام چهارم 

 المپیاد
0 0 0 

 0 0 0 سوم المپیاد 0 تکواندو

 0 0 0 چهارم المپیاد 0 کشتي
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 جنسیت  در ورزش همگاني به تفکیک نام مسابقه و کنندهنان شرکتتعداد اساتید و کارک .12-7جدول 

  1395سال 

 جنسیت

 نام مسابقه

 کارکنان و اساتید
 جمع

 آقایان بانوان

 269 187 82 بدنسازی

 42 0 42 ایروبیک

 69 55 14 فوتبال دستي

 125 73 52 ورزش صبحگاهي

 325 210 115 استخر

  830 525 305 جمع

 

مسابقه و  نام المپیاد به تفکیکدر مسابقات قهرماني و  کنندهتعداد اساتید و کارکنان شرکت .13-7جدول 

  1395سال  جنسیت

 جنسیت

 نام مسابقه

 کارکنان و اساتید
 جمع

 آقایان بانوان

 24 24 0 فوتسال

 12 12 0 والیبال

 11 8 3 تنیس روی میز

 24 14 10 دارت

 20 15 5 شطرنج

 15 0 15 آمادگي جسماني

 106 73 33 جمع
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 فوق برنامه های  اداره فرهنگي وفعالیت .14-7جدول 

 1395 سال

 

کل 

 کنندگانشرکت
 عنوان برنامه برنامه تعداد مرد زن

 برگزاری اردو 10 1135 1477 2612

 هاجشنبرگزاری  21 3220 3810 7030

 برگزاری مراسمات مذهبي و سوگواری 35 8350 7270 15620

 پخش فیلم 40 600 800 1400

 جلسه شورای فرهنگي 5 80 15 95

 مجوز صدور نشریه 12 6 6 12

 

 

 1395در سال  گزارش عملکرد سالیانه دانشجویان در حوزه فرهنگي .15-7جدول 
 

 تعداد نوع فعالیت

 18 هاها و کمیتهها و تشکلها و کانونکمیته نظارت بر کلیه انجمن های شورای فرهنگي وجلسه

 25 های آموزشيبرگزاری کارگاه

 12 برگزاری نمایشگاه در سطح دانشگاه

 8 هاهای فرهنگي و یادوارهها و محافل علمي و همایشبرگزاری نشست

 12 دیدار با خانواده شهدا

های متفکر دوره آشنایي با اندیشه شخصیت -غرب شناسي -اسالميسیر مطالعاتي )تاریخ و اندیشه دوره 

 ادبیات ایران و جهان و مقاومت و...( -هنر و شعر -زنان و خانواده  - معاصر
20 

 15 پخش تئاتر

 

 



 

 228 

 

 های فرهنگي و هنری در جشنوارهو اثرات ثبت شده  گانتعداد شرکت کنند .16-7جدول 

 1395به تفکیک مقطع تحصیلي در سال 

 

 مقطع

 

 جشنواره 

 دانشجویان

 جمع پرسنل
اثرات 

 کارشناسي ثبت شده
کارشناسي 

 ارشد

دکترای حرفه

 ای

 880 385 93 29 50 213 فرهنگی و هنری

 

 

 

 1395گان در دوره های قرآني در سال عداد شرکت کنندهت. 17-7جدول

 
 

 جمع کارکنان اساتید دانشجویان نام دوره

 1207 782 38 387 عترت جشنواره قرآن و

هاي مرتبط با سبك زندگي اسالمي )كارگاه آموزش
 و كالس (

5120 20 370 5510 

 1105 380 - 725 هاي عمومي و تخصصي قرآنآموزش

 8550 2570 120 5860 مجالس مذهبي و محفل انس با قرآن

 16372 جمع
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 1395شناسنامه نشریات دانشجویي دانشگاه در سال  .18-7جدول 

 

 )تیراژ(شمارندگان 

 طي سال
 ردیف عنوان نشریه زمینه  انتشار ترتیب انتشار

 1 ضربان علمي گاهنامه 550

فرهنگي-اجتماعي-ادبي گاهنامه 800  2 نگاهي نو 

اجتماعي-فرهنگي-سیاسي هفته نامه 3850  3 دیده بان 

فرهنگي-اجتماعي-سیاسي گاهنامه 450  4 ارغنون 

هازمینهسایر  ماهنامه 0  5 کنجیر 

طنزاجتماعي-فرهنگي-علمي ماهنامه 250  6 شکرستان 

فرهنگي-علمي ماهنامه 250  7 فصلنامه کتابداری 

اجتماعي-سیاسي-فرهنگي ماهنامه 300  8 حرف دل 

فرهنگي-علمي ماهنامه 250  9 انعکاس 

فرهنگي-علمي گاهنامه 100  10 روشنا 

 11 سپیددندان علمي اجتماعي فرهنگي ماهنامه 250

فرهنگي-اجتماعي-علمي گاهنامه 80  12 بنیان 

هاسال صفری دانشجویان جدیدالورود ویژه نامه 400  13 

 14 سالم به مهر دانشجویان جدیدالورود ویژه نامه 250

هاهفته خوابگاه ویژه نامه 250 هاهفته خوابگاه   15 

 16 دیده بان راهیان نور ویژه نامه 500

 جمع 8530
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 1395 سال  -های  واحد تغذیه فعالیت .19-7 جدول
 

درآمد و مبلغ تمام شده ساالنه برای دانشجویان 

 و پرداخت به حساب واحد تغذیه

 )ریال(

 تعداد پرس

 ساالنه
 وعده

 صبحانه 36195 208121250

 ناهار 169972 1778070500

 شام 81169 837872000

 

 

 

 1395سال  – تغذیهاقالم آماری واحد  .20-7جدول 
 

 مقدار عنوان

 2 هاي دانشگاهتعداد سلف سرويس

 1105 هاي دانشگاههاي سلف سرويسمساحت غذاخوري

 250 هامساحت آشپزخانه

 1 تعداد كارشناس تغذيه

 1 تعداد كارشناس بهداشت محيط

 3 تعداد اپراتور اتوماسيون تغذيه

 10 دفعات ارائه لبنيات به دانشجويان در هفته

 12 دفعات ارائه ميوه و سبزي به دانشجويان در هفته

 808 ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه ناهار دانشجويي

 498 ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه شام دانشجويي

 231 ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه صبحانه دانشجويي
 


