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 ميف و مفاهيتعار

 تعريف مشاوره

يندي فعال، پويا و روياروي بين مراجعين و مشاور است كه در طي آن به مراجعين آمشاوره فر

هاي خويش و نيز امكانات و شود تا به شناخت بهتري از توانايي و قابليتكمك مي

هاي محيطي نائل شوند و در نهايت به سازگاري بيشتر در زندگي دست يابند. مشاور فرصت

كند تا نحوه برقراري ارتباط با ديگران را بياموزد، ك ميدر فرايند مشاوره به مراجعين كم

اش را بشناسد، هاي معقول براي ارضاء نيازهايش را فرا گيرد، احساسات ناشناختهشيوه

اطالعات وسيع و عميق درباره خويشتن را بدست آورد و پس از شناخت اهداف زندگي و 

 ي و منطقي براي نيل به هدف گردد. هاي اصولگيريچگونگي رسيدن به آنها قادر به تصميم

 مشاوره تحصيلي

هاي يادگيري، غلبه بر بندي، آموزش شيوهريزي، زماناين شاخه از مشاوره به نحوه برنامه

هاي پيشرفت تحصيلي و مواردي از اين قبيل پرتي مطالعه صحيح، تقويت انگيزهحواس

 پردازد. مي

 مشاوره فردي

و مشكالتي است كه افراد، عالقمند به طرح و مواجه شدن با بحث و بررسي پيرامون مسائل  

كند تا فرد نحوه ارتباط با ديگران را فرا گيرد، باشد. در اين جريان مشاور كمك ميآنها مي

نيازهايش را به طور مقبول و معقول برآورده سازد، احساساتش را بشناسد، اطالعاتي درباره 

هاي دستيابي ا تبيين و شناخت اهداف آينده شيوهنقاط قوت و ضعف خويش بدست آورد و ب

ها، رفتارها توان گفت مشاوره به تغيير اداراكات، اعتقادات، نگرشبه آنها را تعيين كند. مي

 شود. و نهايتاً تغيير نحوه زندگي منجر مي

 مشاوره خانواده

گي ارتباط با افراد به بررسي مشكالت دانشجو در خانواده، تاثير خانواده بر رفتار فعلي، چگون

  پردازد.روابط معيوب در خانواده مي خانواده و اصالح

 مشاوره روانشناختي

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

 روانپزشكي

  پردازد.به تشخيص و درمان مشكالت عاطفي، فكري و رفتاري مي 
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 روانسنجي

هاي درمان كننده و نيز تعيين راهروانشناس براي تشخيص دقيق مسائل مراجعه ابزار مشاور و

شناختي است. گاهي هاي روانمشاهده، مصاحبه، بررسي تاريخچه زندگي آنها و آزمون

شناختي هاي روانهاي متناسب اجراي آزمونجهت ارزيابي، تشخيص و پيگيري درمان

شناختي است كه مسيري دشوار اما مهم ي از رواناسنجي شاخهرسد. روانضروري به نظر مي

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

 مددكاري

گشايي در روابط انساني سازد. به مشكلاين حرفه بستر تغييرات اجتماعي را فراهم مي 

خشد. مددكاري اجتماعي بپردازد و با توانمندسازي افراد، كيفيت زندگي آنها را بهبود ميمي

دهد تا به تحليل هاي اجتماعي را مورد استفاده قرار ميهاي توسعه و رفتار انساني و نظامنظريه

هاي دشوار و پيچيده پرداخته تغييرات فردي سازماني اجتماعي فرهنگي را تسهيل موقعيت

نوادگي يا نمايد. حمايت از دانشجو در مواقع الزم و پيگيري حل مشكالت تحصيلي، خا

 شود.  مشكل در خوابگاه توسط مددكار انجام  مي

 مشاوره ازدواج

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

ها، تصميمات بنيادي در زندگي است. در مشاوره ازدواج به مسائل اين دوران ازقبيل آشنايي

 شود. ي  و پيشگيري از وابستگي پرداخته ميعشق، دوران نامزدي و همسر گزين

 صندوق رفاه دانشجويان

به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد استعدادها و كمك به وضع تحصيلي و معيشت  

 "صندوق رفاه دانشجويان"دانشجويان مستعد و كم بضاعت كشور، صندوقي تحت عنوان 

هاي فرهنگ و آموزش از وزارتخانهشود، در هر يك كه در اين قانون صندوق ناميده مي

 گردد. عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي

 وام تحصيلي

مسال از شروع سال تحصيلي يك نيدر سقف اعتبارات مصوب هيئت امناء پس از گذشت  

 ل به دانشجويان واجد شرايط تعلق خواهد گرفت.يو بر اساس مصوبه هيئت امناء به شرح ذ

 الير000/300/1انه يجرد ماهان ميدانشجو
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 الير 000/000/3 انهيان متاهل ماهيدانشجو

 رد.يگيال حق اوالد تعلق مير 000/00/4هر فرزند  يبه ازا

 وام مسكن

هاي دانشجويي به تناسب منابع موجود به دانشجويان غيربومي و دانشجوياني كه در خوابگاه 

 ينامه دارااجاره يليشروع سال تحصمسال از يك نيسكونت نداشته باشند و پس از گذشت 

مورد تاييد ارائه دهند، پرداخت خواهد شد. مدت استفاده از وام تحصيلي و  يريكد رهگ

 باشد:مسكن در طول تحصيل با رعايت مقررات آموزش به شرح زير مي

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

 نيمسال تحصيلي 8دوره كارشناسي پيوسته حداكثر  (2

 نيمسال تحصيلي 14( دوره دكتراي عمومي حداكثر 3

 الير 000/250/1انه يان مجرد ماهيدانشجو

 الير000/600/2انه يان متاهل ماهيدانشجو

 ممنوع است. يلير مقاطع تحصيان سايو مسكن به دانشجو يليپرداخت وام تحص

 يوام ضرور

كسال از شروع يشوند، پس از يدادها با مشكل روبرو ميجه رويكه در نت يانيبه دانشجو

 شود:يل پرداخت ميل به شرح ذيك نوبت در طول تحصيل و يتحص

 الير 000/000/10اران     يو دست يتخصص يمقاطع دكترا

 ال ير 000/000/6ر مقاطع                                  يسا

و  يورزشجج يو قهرمان يو انفراد يمي، تيسججوم مسججابقات قرآنان نفرات اول تا يبه دانشجججو

متمركر جامعه علوم  يهاو آزمون يفرهنگ يادهايالمپ يو انفراد يمينفرات اول تا سجججوم ت

شكيپا شكيه پز ساز ي، دندانپز شجويو دارو س يعيطب يايده در باليان حادثه دي، دان ل و ي)

صادفات، مبتال به ب سوانح و ت ضرورينه ياص و پر هزخ يهايماريزلزله(  به  يك نوبت وام 

قاطع  يبرا يال( عالوه بر وام ضجججرورير 000/000/2زان دو برابر سجججقف مجاز )يم همه م

 باشد.يقابل پرداخت م يليتحص

 يك نوبت وام ضروريباشند  يات ميكه عازم سفر عمره مفرده و عتبات عال يانيبه دانشجو

 گردد.يپرداخت م يليتحص همه مقاطع يبرا الير 000/000/7زان  يبه م
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 عه مسكنيود

 يهاا در خوابگاهيان متأهل دوره روزانه كه در محل سججكونت خانواده نبوده و يبه دانشجججو 

شجو سم ييدان شند، و اجاره نامه ر شته با ند در يارائه نما يريكد رهگ يدارا يسكونت ندا

واحد  بعداز  12به شجججرط داشجججتن حداقل  ياحرفه يو دكتر ي، كارشجججناسجججيمقاطع كاردان

ن وام در يگردد. ايكبار پرداخت مي ي، فقط برايليمسججال از شججروع تحصججيك نيگذشججت 

گر تماماً به صندوق مسترد يل ديا به هر دليو  ياا ترک منزل اجارهيل يزمان فراغت از تحص

 000/000/120ياحرفه يو دكتر ي، كارشججناسججيان مقاطع كاردانيدانشجججو يبرا گردد.يم

شجو يبرا الير س يليان مقاطع تكميدان شنا ست يشد، دكترار ي)كار صيو د ص  )ياران تخ

  الير 000/000/160

 انيكمک در موارد خاص به دانشجو ياعطا

شت يليتحص يهانهياز هز ين بخشيبه منظور كمك به تأم  يايكه در بال يانيدانشجو يو معي

س يعيطب سارت و  يماريل و زلزله و...(، حادثه و بي) شكالتدچار خ ز يا حايگردند و يم يم

وزارت و  يو فرهنگ ييمعاونت دانشجو يكبار و پس از معرفي يباشند، برايط خاص ميشرا

أت امناء به صججورت كمك بالعو  يزان مصججوب هيس صججندوق حداكثر به ميدسججتور رئ

 گردد.يپرداخت م

 يو آموزش يمقررات عموم

 ييت شئون دانشجويورعا يت اخالقي( دارا بودن صالح1

 ياز ماليت ني( دارا بودن اولو2

 يمجاز آموزش ي( ثبت نام در حداقل تعداد واحدها3

 زان كمکيط كمک خاص و ميشرا

 يعيطب يايده در باليحادثه د ي( دانشجو4

 ده در سوانح و تصادفاتيحادثه د ي( دانشجو5

 نهيخاص و پرهز يماريمبتال به ب ي( دانشجو6

 س صندوقيرئص ير موارد مشابه به تشخي( سا7

ال كمك بالعو  تعلق ير 000/000/5زان يك نوبت حداكثر به ميان مذكور يبه دانشجو 

 رد.يگيم

 افت كرده باشند.يدر يوام ضرور يستيبا يان متقاضيالزم به ذكر است دانشجو
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 ياد علويوام بن

 ييوت شئون دانشجيو رعا يت اخالقي، مشروط به دارا بودن صالحيان متقاضيوام به دانشجو 

 ل قابل پرداخت است:يبا دو شرط ذ

 ياحرفه يارشد و دكتر ي، كارشناسيدر مقاطع كارشناس 14معدل 

 ل را داشته باشند:يط ذياز شرا يكيبه همراه  1ط بنديرد كه شرايگيتعلق م يانيوام به دانشجو

 كشور يهادانشگاه ي( نفرات اول تا سوم مسابقات قرآن1

 يالمللنيب يت قرآن( نفرات اول تا سوم مسابقا2

 ربطيذ يهاد ارگانييفعال تأ يجي( بس3

 ماه حضور درجبهه( 6( رزمنده )حداقل 4

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

 ( آزاده6

 ( همسر و فرزندآزاده7

 د(يهمسر و فرزند شه يجانباز %50( جانباز )حداقل 8

 دي( همسر و فرزند شه9

 ياد علويرعامل بنياد مستضعفان و مدياست محترم بنيد  رييبا تأ( موارد خاص  10

 يزان وام علويم

 الير 000/000/6ان مجرد هر ترم يدانشجو

 الير 000/000/8ان متأهل هر ترم يدانشجو

 باشد:يل ميبه شرح ذ يليان براساس مقطع تحصيدانشجو يمدت استفاده از وام برا

 يليمسال تحصين 4وسته حداكثر يارشد ناپ يوسته و كارشناسيناپ يمقاطع كارشناس

 يليمسال تحصين 8و تخصص حداكثر  يتخصص يوسته، دكتريپ يمقاطع كارشناس

 يليمسال تحصين 14حداكثر  ياحرفه يمقاطع دكتر

 ان ممتاز و نمونهيوام دانشجو

ان ممتاز يدانشجو يشتيو مع يليتحص يهانهياز هز ين بخشيصندوق به منظور كمك به تأم 

 د.ينمايالت پرداخت مينامه مربوطه تسهنيينمونه در چارچوب آو 
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 يط عموميشرا

 است. يان ممتاز ضروريدانشجو يه درخواست وام برايدرزمان ارا 17( داشتن معدل 1

 واحد( 6) يمورد لزوم مقررات آموزش ي( ثبت نام در حداقل تعداد واحدها2

توانند درخواست وام يك نوبت مي يو برا يليكسال تحصيان ممتاز بعد از ي( دانشجو3

 ند.ينما

 د.يتواند درخواست وام نمايل مي( دانشجو در سنوات مجاز تحص4

 

 يط اختصاصيشرا

 ياول تا سوم كنكور سراسر يهادگان رتبهي( برگز1

 يتخصص يارشد، دكتر يكارشناس ياول تا سوم آزمون ورود يهادگان رتبهي( برگز2

 يآموزدانش يعلم يادهاياز المپ يو برنز كشور ( دارندگان مدال طال، نقره3

 ان كشوريدانشجو ياد علميالمپ يكشور ياول انفراد يها( رتبه4

 ييدانشجو يالمللنيب يادهاي( دارندگان مدال المپ5

  يخوارزم ، جواني، خوارزميرازجشنواره  يياول تا سوم نها يهاز رتبهيدگان حاي( برگز6

 ينه علوم پزشكياختراع ثبت شده در زما ي( مالكان ابداع 7

 التيزان و نوع تسهيم

 يليالف: وام تحص

 رد.يگيط تعلق ميان واجد شرايسه برابر سقف مصوب به دانشجو

 يب:وام ضرور

 رد. يگيط تعلق ميان واجد شرايسه برابر سقف مصوب به دانشجو

 و فوق برنامه يهاي فرهنگفعاليت 

ان يبه دانشجو يفرهنگ يهاحركت يواگذار ينامه در راستابرو فوق يهاي فرهنگفعاليت 

مناسب در جهت  يان و بسترسازيآور دانشجوبنا نهاده شده است و استفاده از تفكر خالق و نو

و  يفرهنگ يهاتيكردن فعال يشان از جمله اهداف آن است. تخصصيا ينيمشاركت آفر

 يعيتواند در گستره وسيها متين فعاليا ان است.يق دانشجويه عاليفوق برنامه دانشگاه بر پا

 و..... باشد. ي، هنري، گردشگري، اجتماعي، فرهنگيمذهب يهاتياز موضوعات از جمله فعال
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 :ها عبارتند ازتياين فعال

 دانشگاه  ييدانشجو يهاو كانون ياسالم يهات تشكليفعال يريگيت و پي( حما1

 دانشگاه  يفرهنگ يمصوبات شورا يريگيو پ ي(  برگزار2

  ييدانشجو ي، علميارتي، زياحتيس -يحيتفر ياردوها يزير(  برنامه3

  يليالتحصفارغ يهاجشن يزير(  برنامه4

  يو فرهنگ يعلم يهاسلسله نشست يو برگزار يزير(  برنامه5

  يآموزش يهاكالس ي(  برگزار6

  ييات دانشجويو انتشار نشر يباني(  پشت7

 ها مختلف در دانشگاه و خوابگاه يهابه مناسبت يمسابقات فرهنگ ي(  اجرا8

  يو اجتماع ي، مذهبي، ملياسي، سيمراسمات مختلف فرهنگ ي(  برگزار9

 ان يجهت كاركنان و دانشجو يآموزش يهاكارگاه ي(  برگزار10

  ييدانشجو يهاها و كانونتشكلس يت و نظارت بر تأسي(  حما11

 ان يدانشجو يفرهنگ يهاتيت و نظارت بر فعالي، هدايزير(  برنامه12

  ييدانشجو يشعرهاشب ي(  برگزار13

  يو هنر يفرهنگ يهاشگاهينما ي(  برگزار14

  يمراسمات قرآن ي(  برگزار15

 الد ائمه يجشن م ي(  برگزار16

  يعزادارو  يمراسمات سوگوار ي(  برگزار17

ج فرهنگ ي)ترو ييدانشجو يهام در خوابگاهيقرآن كر يآموزش يهاكالس ي(  برگزار18

 ( يقرآن

 دالورود يان جديجهت دانشجو يهيجشن توج ي(  برگزار19

 كشور  يعلوم پزشك يهادانشگاه يفرهنگ يسراسر  يها(  شركت در جشنواره20

 ت ايته ناظر بر نشرينشست ماهانه كم ي(  برگزار21

  يدانشگاه يها و واحدهان خوابگاهيدر ب ييات دانشجويع نشري(  توز22
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 ييف كار دانشجويتعر

طه يان با منظور كسب تجربه آنها در حيدانشجو ياستفاده از توانمند يبه معن ييكار دانشجو 

 يص معاون فرهنگيتحت نظر مسئول واحد مربوطه ، به تشخ ، دانشگاه يت هايفعال

دانشگاه  ييدانشجو يشورا ين شده از سوييط تعيطبق  ضوابط و شرا ، دانشگاه ييدانشجو

 باشد .   ياز وزارت متبوع م ين نامه ابالغييو بر اساس مفاد آ

 تربيت بدني

بدني فرآيندي آموزشي تربيتي است كه هدف آن بهبود بخشيدن به اجرا و رشد انسان تربيت 

هاي حركتي، توسعه و شامل كسب و اعمال مهارتهاي جسماني است  كه  از طريق فعاليت

هاي هاي علمي درباره فعاليتنگهداري جسماني براي تندرستي و سالمت، كسب دانش

اي هاي جسماني به عنوان وسيلهجسماني و تمرين و توسعه تصور و ذهنيت مثبت از فعاليت

عليم و تربيت است كه براي اجرا و عملكرد انسان است. اين فعاليت همچنين بخش مهمي از ت

از طريق حركات مبتني بر اصول علمي، جريان رشد و تكامل را در همه ابعاد وجود انسان 

)جسماني، رواني و اخالقي( تسهيل و هماهنگ نموده و به رشد و شكوفايي استعدادهاي فرد 

 كند.كمك مي

 ورزش 

هاي منظور كسب مهارت شود كه بههاي سازمان يافته اطالق مياي از فعاليتبه مجموعه 

 شوند. هاي بدني و ايجاد رقابت ايجاد ميحركات، افزايش قابليت

 خوابگاه 

خوابگاه مكاني است جزء امكانات رفاهي دانشگاه كه دانشجويان طبق ضوابط و شرايط  

تعيين شده به صورت فردي يا گروهي قسمتي از اوقات فراغت و استراحت خود را در آنجا 

به هنگام سكونت ضمن رعايت حقوق ديگران و مقررات خوابگاهي از امكانات  به سر برده و

فرهنگي، فوق برنامه، ورزشي، معيشتي و خدماتي آن در حدود امكانات دانشگاه استفاده 

 نمايند.مي

 ها خوابگاه يدسته بند

 يمشاركت يها( خوابگاه3 يجارياست يها( خوابگاه2 يملك يها( خوابگاه1
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 يملكخوابگاه 

ز بر يزات آن نيرو و تجهين نيباشججد و تاميت آن متعلق به دانشججگاه ميكه مالك ييهاخوابگاه 

 عهده دانشگاه است.

 يجارياست يهاخوابگاه

بوده كه بصججورت قرارداد رهن و  يت آن متعلق به بخش خصججوصججيكه مالك ييهاخوابگاه 

تامهن نوع خوابگاهيباشجججد. در ايار دانشجججگاه مياجاره در اخت با يرو و تجهين نيا  زات آن 

 باشد.يدانشگاه م

 يمشاركت يهاخوابگاه

 يبرداربوده و قرارداد بهره يا تعاوني يت آن متعلق به بخش خصوصيكه مالك ييهاخوابگاه

ا هر نوع يو دانشججگاه به صججورت قرارداد اجاره  يا تعاوني ين بخش خصججوصججيماب ياز آن ف

 گردد.يگر منعقد ميتوافق د

 هيتغذ اداره

اداره تغذيه با هدف تهيه و توزيع غذاي سجججالم و بهداشجججتي در جهت ارتقاي ايمني غذا و  

شد  شجويان عزيز انجام وظيفه مي نمايد و با اين اقدامات مي كو سالمتي جسمي روحي دان

ه غذاي مناسجججب و بهداشجججتي با رعايت ارزش غذايي و توزيع بهداشجججتي آن ياز طريق ارا

به طريق برگزاري مناقصججه ع غذا از يطبخ و توز. دانشجججويان را فراهم نمايدرضججايت خاطر 

ه و ي، تهكاركنان سججلف سججرويسمانكار ويپ نظارت بر عملكردشججود.  يمانكار واگذار ميپ

غذايتدو مه  نا ظارت بر تهيين بر جاميه و طبخ، توزيه مواد اولي، ن غذا، ان  به مربوط امور ع 

، يفراموشججج ژتون صجججدور و دانشججججو يغذا حذف و ورزر ه،يتغذ كارت اعتبار شيافزا

ضطرار صدوركارت يا شجويتغذ و  شجو اطالعات و ثبت ييه و دان اداره  فيان از وظايدان

 باشد.تغذيه مي

 سلف سرويس

باشد و هر سلف سرويس دانشگاه شامل دو بخش سلف سايت پرديس و سلف پزشكي مي 

بوده و دانشججججويان از طريق سجججيسجججتم  ها و آقايانسجججلف داراي دو سجججالن مجزا براي خانم

سيون تغذيه اقدام به رزرو و دريافت غذاي خود مي صه،  نمايند.اتوما از طريق برگزاري مناق

صورت پيمانكاري فعاليت كرده و نظارت بر عملكرد كاركنان  شگاه به  سرويس دان سلف 

 باشد.سلف سرويس به عهده اداره تغذيه مي
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 ن شرع مقدس يبا مواز يموسسات پزشك يو فن يانطباق امور ادار

 1364 مهرماه مصوّب آموزش و ،درمان بهداشت وزارت ليتشك قانون 3 ماده ياجرا در

 اسالم مقدّس شرع نيمواز با يپزشك امور انطباق منظور به است وزارتخانه موظّف ني،ا

 امور نمودن يعمل جهت يياجرا نامه نييآ نيوتدو يزير برنامه و يگذار اسججتيسجج ،

 . رساند انجام به را مقدّس شرع نيمواز با مذكور

 يصنف يشوراها

و مشاركت  يهمفكر ينه هايت زميتقو يجاد بستر مناسب برايبه منظور ا يصنف يشوراها 

 گردند . يل ميتشك ييم دانشجويحقوق و حر يريگيو حفظ و پ يان در امور صنفيدانشجو

 (مفدا)بوشهر يدانشگاه علوم پزشك ييودانشجو يت فرهنگمعاون يروابط عموم

جاتدر عصر  مروزها  جاتو  ارتباط جترشو با  اطالع نترنت، ير، اينظ يل ارتباط جمعيوسا گس

ع، يد سججريو تول ير خبررسججانيو... امر خط ياجتماع يهمراه هوشججمند، شججبكه ها يتلفن ها

همه  يت هايق و ذائقه مخاطبان از جمله اولويح و منصجججفانه اخبار متناسجججب با سجججاليصجججح

 يروابط عموم باشد. يكه با جوانان سرو كار دارند، م ييدستگاه ها و نهادها، خصوصا آنها

 يدر راسجججتا يوزارت بهداشجججت، درمان و آموزش پزشجججك ييو دانشججججو يمعاونت فرهنگ

 64 ياندازكشججور، اقدام به راه يعلوم پزشججك يهادر دانشججگاه يارسججانه يهاتيفعال يارتقا

فدا»با عنوان  يگاه خبريپا كه ا« م پايكرده اسججججت  نا يخبر يهاگاهين مجموعه   يبر مب

سا. شودير اداره ميك نفر مديبهداشت و توسط وزارت  يهااستيس  يخبر يت هايوب 

 يكشور موسوم به مفدا در راستا يعلوم پزشك يدانشگاه ها ييو دانشجو يمعاونت فرهنگ

عال يموجود در امر اطالع رسججججان رفع خالء هايف و  ي، پژوهشجججي، فرهنگيآموزشججج يت 

 شده است. يو راه انداز يطراح يعلوم پزشك يدانشگاه ها ييدانشجو
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 معاونت دانشجويي و فرهنگي يهاشاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= درصد دانشجويان جديدالورود 

 تحت پوشش پايش سالمت روان

 تعداد دانشجويان جديدالورود شركت كننده در 

 ×100 طرح پايش سالمت روان

 تعداد كل دانشجويان جديدالورود )پذيرفته شده(

= درصد دانشجويان جديد الورود تحت 

 هاي زندگيپوشش آموزش مهارت

تعداد دانشجويان جديدالورود شركت كننده در 

 ×100 هاي زندگيي مهارتدوره

 تعداد كل دانشجويان جديدالورود )پذيرفته شده(

= درصد شركت كنندگان 

 يآموزش يهادر كارگاه

    يآموزش يهاتعداد كل شركت كنندگان در كارگاه
100× 

 انيكل دانشگاه

= 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 

 ×100 جشنواره قرآن و عترت

 تعداد كل دانشجويان 

دانشجويان استفاده كننده از = درصد 

 اردوهاي سياحتي زيارتي و علمي

 تعداد دانشجويان شركت كننده اردوها
100× 

 تعداد كل دانشجويان
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 كنند.دانشجويان خوابگاهي كه از يك دستگاه رايانه استفاده ميسرانه رايانه خوابگاهي: تعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 سرانه رايانه خوابگاهي=  
 تعداد كل دانشجويان خوابگاه

 
 هاي موجود در خوابگاهتعداد كل رايانه

= ميزان پوشش دانشجويان 

 جديدالورود متقاضي خوابگاه

 افته خوابگاهيتعداد دانشجويان روزانه اسكان 

)واجد  يتعدادكل دانشجويان متقاض ×100

 ط(خوابگاه يشرا

 = ميزان پوشش خوابگاه 
 كل ساكنين خوابگاه 

100× 
 تعدادكل دانشجويان 

= درصد دانشجويان شركت كننده 

 در مسابقات خوابگاهي 

تعداد دانشجويان خوابگاهي شركت كننده در 

 ×100 مسابقات  خوابگاهي 

 تعداد كل دانشجويان خوابگاه 

 = سرانه فضاي فيزيكي خوابگاه 
 ها مساحت كل خوابگاه

 
 تعداد كل دانشجويان خوابگاه 

 تراكم دانشجو در اتاق= 
 ان ساكن در خوابگاهيتعداد كل دانشجو

 قابل سكونت در خوابگاه يهاتعداد 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 
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 ييدانشجو يهايغذاخور ي= سرانه فضا
 يمساحت سالن غذاخور

 هايدر غذاخور يعيتوز يحداكثر تعداد غذا

 ييدانشجو يهاياشپزخانه غذاخور ي= سرانه فضا
 هامساحت كل آشپزخانه

 پخت شده يتعداد پرس غذا

ع غذا در يتوز يهامحل يفضا= سرانه 

 ييدانشجو يهاخوابگاه

 ع غذا در خوابگاهيتوز يهامساحت محل

در  يعيتوز يحداكثر آمار تعداد غذا

 هاخوابگاه

= 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

 متوسط تعداد دانشجويان خوابگاهي كه طي يك ماه 

 ×100 كنند از سرويس استفاده مي 

 تعداد كل دانشجويان خوابگاهي

= درصد كاركنان استفاده كننده 

 از وسايل اياب و ذهاب

اب و ذهاب يل ايكاركنان استفاده كننده از وساتعداد 

×100 به صورت روزانه  

 تعداد كل كاركنان

 دانشجويان  بهعلمي و فرهنگي  يچاپنشريات  نسبت= 
 تعداد تيراژ نشريات چاپ شده

 
 تعداد كل دانشجويان
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ان شركت كننده در ي= درصد حضور دانشجو

 يفرهنگ يجشنواره ها

شركت كننده در  انيتعداد دانشجو

 ×100 يفرهنگ يجشنواره ها

 تعداد كل دانشجويان

دو يان، اساتي= درصد حضور دانشجو

 يقرآن يهاكارمندان در جشنواره

دو كارمندان در يان، اساتيتعداد دانشجو

 ×100 يقرآن يهاجشنواره

 انيكل دانشگاه

ان شركت كننده يدانشجو= درصد 

 اديالمپو  يدر مسابقات قهرمان

ان شركت كننده در يدانشجوتعداد 

 ×100 اديو المپ يمسابقات قهرمان

 تعداد كل دانشجويان

د وكاركنان شركت ي= درصد اسات

 كننده در ورزش قهرماني

د وكاركنان شركت كننده در يتعداد اسات

 ×100 ورزش قهرماني

 د وكاركنانيتعدادكل اسات

 

كننده  د و كاركنان شركتياساتدرصد = 

 اديو المپ يدر مسابقات قهرمان

دوكاركنان شركت كننده در ياساتتعداد 

 اديو المپ يمسابقات قهرمان
 

100× 
 دوكاركنانيتعداد كل اسات

رنده به كل يان وام گي= درصد دانشجو

 هاان واميمتقاض

 رندهيان وام گيتعداد دانشجو
100× 

 ان وام يتعداد كل متقاض

 يدارا انيدانشجو= درصد 

 ان  يبه كل دانشجو ييكاردانشجو

 در سال ييكاردانشجو يان دارايتعداد دانشجو
100× 

 انيتعداد كل دانشجو
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 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك يو فرهنگ ييدانشجو يها.  شاخص1-8جدول 

 

 

 

 

  

 1398 1397 عنوان شاخص فيرد
 100 100 سالمت روانش يد الورود تحت پوشش پايان جديدرصد دانشجو 1
 100 100 يزندگ يهاد الورود تحت پوشش آموزش مهارتيان جديدرصد دانشجو 2
 8/37 37  يگروه يهاان تحت پوشش آموزشيدرصد دانشجو 3
 9/24 24 انيدانشجو يدرصد مشاوره فرد 4
 8/12 8/13 يقرآن يهاد و كارمندان در جشنوارهيان، اساتيدرصد حضور دانشجو 5
 8/7 97/6  يفرهنگ يكننده در جشنواره هاان شركتيدرصد حضور دانشجو 6
 56 49 انيبه كل دانشجو يو علم يارتيز ياحتيس يان استفاده كننده از اردوهايدرصد دانشجو 7
 62/74 4/53 يانه خوابگاهيسرانه را 8
 42/11 56/12 خوابگاه يكيزيف يسرانه فضا 9
 64/4 52/4 تراكم دانشجو در اتاق 10
 100 100 خوابگاه يدالورود متقاضيان جديزان پوشش دانشجويم 11
 23/52 5/53 ميزان پوشش خوابگاه 12
 70 95/65 ان شركت كننده در مسابقات خوابگاهييدرصد دانشجو 13
 56/1 67/1 انيده دانشجويسرپوش يورزش يسرانه فضا 14
 1 74/1 اديالمپو  يان در مسابقات قهرمانيدرصد مشاركت دانشجو 15
 0 2/0 اديو المپ يد و كاركنان شركت كننده در مسابقات قهرمانيدرصد اسات 16
 32/0 36/0 ييدانشجو يآشپزخانه غذاخور يسرانه فضا 17
 91/0 03/1 ييدانشجو يها يغذا خور يسرانه فضا 18
 22/0 21/0  ييدانشجو يهاع غذا در خوابگاهيتوز يهامحل يسرانه فضا 19
 100 100 اب و ذهابيل ايان استفاده كننده از وسايدرصد دانشجو 20

 ادامه در صفحه بعد
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 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك يو فرهنگ ييدانشجو يها.  شاخص1-8ادامه جدول 

 

 

 

 1398 1397 عنوان شاخص فيرد

 100 100 اب و ذهابيل اياستفاده كننده از وسا يان خوابگاهيدرصد دانشجو 21

 30 5/27 اب و ذهابيل ايدرصد كاركنان استفاده كننده از وسا 22

 17/0 16/0 انيدانشجوكل به  يو فرهنگ يعلم يچاپات ينشر نسبت 23

 12 11 ييفعال دانشجو يهاتعداد كانون 24

 14 14 ييفعال دانشجو يعلم يهاتعداد انجمن 25

 19 17 انيدانشجو به كل ييكار دانشجو يان زن دارايدرصد دانشجو 26

 20 29 انيبه كل دانشجو ييكار دانشجو يان مرد دارايدرصد دانشجو 27

 92 85 هاان واميرنده به كل متقاضيان وام گيدرصد دانشجو 28

 35 41 انيرنده وام مسكن به كل متقاضيان گيدرصد دانشجو 29

 100 100 انيعه مسكن به كل متقاضيرنده وام وديان گيدرصد دانشجو 30

 92 96 انيبه كل متقاض  يليرنده وام تحصيان گيدرصد دانشجو 31

 100 92 انيبه كل متقاض  يرنده وام ضروريان گيدرصد دانشجو 32

 70 21 انيه به كل متقاضيرنده وام شهريان گيدرصد دانشجو 33

 92 29 انيبه كل متقاض  يرنده وام علويان گيدرصد دانشجو 34

 
صفحه قبلادامه از 
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 1398سال  -بوشهر  يدانشگاه علوم پزشك ييدانشجو يها. مشخصات خوابگاه2-8جدول 

 
 

 

 نام خوابگاه                

 امكانات
 جمع يمتأهل نايس 3انايآر 1انايآر صدف 3سيپرد 2س يپرد 1س يپرد

 - متأهلي پسرانه پسرانه دخترانه دخترانه پسرانه دخترانه دخترانه نوع خوابگاه

 13644 548 1983 1400 1400 1079 1700 2767 2767 ربنا )مترمربع(يمساحت ز

ت يوضع

 ساختمان

 - *    * * * * يملك

 -  *       يجارياست

 -   * *     يمشاركت

 279 11 37 20 24 32 52 55 48 تعداد اتاق

 257 11 36 20 24 30 40 51 45 تعداد اتاق قابل سكونت 

 1213 10 157 110 128 104 240 250 214 يت اسميظرف

 1194 5 148 98 103 102 225 272 241 يت فعليظرف

 افتهيتعداد اسكان 

 دالورود يجد
44 92 41 - 39 89 29 - 334 

تعداد 

 نيشاغل

 8 - 3 3 - - 2 - - ناظم

 12 - - - 3 3 - 3 3 ناظمه

 10 - 1 1 1 2 1 2 2 خدمتكار

ت يوضع

 تاهل

 1126 - 147 97 96 97 218 246 225 مجرد

 69 5 1 1 8 5 7 26 16 متاهل

 257 10 30 21 25 32 43 50 46 خچاليتعداد 

 297 10 45 23 24 33 50 59 53 تعداد كولر

 115 10 18 10 13 9 17 19 19 يس بهداشتيتعداد سرو

 105 10 18 10 12 9 18 17 11 تعداد حمام

 8 - 2 1 1 1 1 1 1 سالن مطالعه

 7 - 1 1 1 1 1 1 1 نمازخانه

 16 - 2 2 3 2 - 3 4 انهيتعداد را

 - - شبكه شبكه شبكه شبكه - شبكه شبكه امكانات اينترنت

 1 - - - - - - - 1 كتابخانه
ان كار يتعداد دانشجو

 ييدانشجو
7 7 4 4 4 4 7 0 37 
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1398سال  -ن به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ي. مراجع3-8جدول    

 

 
 

 

 

 

 

 

 جمع مرد زن يليمدرک تحص

 218 104 114 يادكتراي حرفه

 12 12 0 يليالت تكميتحص

 334 104 230 يكارشناس

 3 3 0 يكاردان

 جمع مرد زن وضعيت تأهل

 548 221 327 مجرد

 19 2 17 متأهل

 جمع مرد زن گروه سني

20- 18 187 87 274 

22- 20  109 85 194 

24- 22  34 36 70 

 29 15 14 به باال 24

 جمع مرد زن وضعيت سكونت

 487 201 286 خوابگاهي

 80 22 58 غيرخوابگاهي

 جمع مرد زن وضعيت 

 410 149 261 بومي

 157 74 83 غيربومي

 567 223 344 جمع
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8139سال  -بوشهر  يهاي اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشك.  فعاليت4-8جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1398سال  -ک نوع وام يان به تفكيبه دانشجو يياعطا يهازان وامي. م5-8جدول 

 

 

 

 

 

 

 عنوان برنامه تعداد

 خدمات مشاوره فردي 567

 خدمات مددكاري 20

 خدمات مشاوره تلفني 90

 يا سالمت عمومي GHQبرگزاري آزمون  430

 هاي آموزشي تعداد دانشجويان شركت كننده دركارگاه 866

 هاي دانشجوييبرگزاري جلسات گروهي در خوابگاه 85

 توزيع بروشور و پمفلت 160

 تعداد كتب معرفي شده به دانشجو  83

 هاي بهداشت روان پيام 186

 ال(يرون يليممبلغ ) ان واميتعداد متقاض رندگانيتعداد وام گ نوع وام

 914 92 85 يعلو

 960 8 8 عه مسكنيود

 318 54 19 مسكن

 195 315 315 يضرور

 995/13 2032 1882 يليتحص

 050/1 30 21 هيشهر

 432/17 2531 2330 جمع
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 1398سال  -ک نوع كالس  يبه تفك يورزش يفوق برنامه فرهنگ يها. كالس6-8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد

 عنوان 

 فرزندان انيدانشجو كاركنان دياسات
 جمع

 كاركنان دياسات زن مرد زن مرد زن مرد

 222 33 17 64 0 53 0 55 0 كيروبيا

 864 75 35 53 270 0 385 0 46 فوتسال

 170 38 15 0 70 0 27 0 20 فوتبال

 328 18 12 38 81 37 86 18 38 باليوال

 547 32 21 53 164 52 135 38 52 يبدنساز

 276 23 17 37 69 27 53 18 32 زيم يس رويتن

 342 45 25 44 73 42 75 12 26 دارت

 322 33 15 48 73 35 63 27 28 يفوتبال دست

 86 0 0 22 47 0 0 0 17 بسكتبال

 202 35 28 41 25 25 33 0 15 يرزم يهاورزش

 430 38 25 59 78 72 88 25 45 شنا

 230 20 15 35 30 45 35 30 20 يروادهيپ

 4019 390 225 494 980 388 980 223 339 جمع 
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و  يليک مقطع تحصيبه تفك يان شركت كننده در مسابقات ورزشي. تعداد دانشجو7-8جدول 

 1398سال  -ت يجنس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تيجنس -مقطع

 

 نام مسابقه

 يكارشناس يكاردان
الت يتحص

  يليتكم

 يدكترا

 جمع  ياحرفه

 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 باليوال

 12 1 0 0 0 8 0 3 0 يكشت

 9 1 0 0 0 6 0 2 0 تكواندو

 26 1 1 0 7 10 3 4 0 يدانيدوم

 26 10 2 0 0 7 2 5 0 شنا

 10 2 1 0 0 4 2 1 0 كاراته

 72 25 8 0 0 14 15 10 0 بسكتبال

 30 5 0 0 0 17 8 0 0 شطرنج

 834 124 29 62 28 388 106 97 0 جمع
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  يخوابگاه ان شركت كننده در مسابقاتيتعداد دانشجو. 8-8جدول 

 1398سال   - تيک جنسيبه تفك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيجنس

 نام مسابقه
 جمع پسر دختر

 121 50 71 يجسمان يآمادگ

 77 40 37 فوتبال گل كوچك

 32 0 32 يپرتاب پنالت

 90 70 20 يفوتبال دست

 232 200 32 فوتسال

 51 40 11 زيم يس رويتن

 86 70 16 يطناب كش

 81 35 46 دارت

 30 20 10 ييروپا

 40 25 15 يطناب زن

 840 550 290 جمع
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  اديالمپ ،يدر مسابقات قهرمان گانتعداد  شركت كنند. 9-8جدول  

 1398سال  -ت يک جنسيبه تفك

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 1398سال   -هاي  واحد تغذيه فعاليت. 10-8 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيجنس -نوع 

 مسابقهنام 

 انيدانشجو
 جمع

 پسر دختر 

 فوتسال
 12 12 - يقهرمان

 12 - 12 اديالمپ

 شنا
 - - - يقهرمان

 2 - 2 اديالمپ

 كاراته
 - - - يقهرمان

 1 - 1 اديالمپ

 جمع 
 12 12 - يقهرمان

 15 - 15 اديالمپ

 27 جمع كل

 شده بهپرداخت   درآمد

 )ريال( تغذيهحساب واحد  
 وعده ساالنه تعداد پرس

 صبحانه 87963 703704000

 ناهار 190017 2801287500

 شام 141885 2083021500
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 1398سال  –اقالم آماري واحد تغذيه . 11-8جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدار عنوان

 2 هاي دانشگاهتعداد سلف سرويس

 1285 هاي دانشگاههاي سلف سرويسمساحت غذاخوري

 450 هامساحت آشپزخانه

 100 ع غذا در خوابگاهيمساحت محل توز

 3 تعداد كارشناس تغذيه

 1 تعداد كارشناس بهداشت محيط

 1 تعداد اپراتور اتوماسيون تغذيه

 10 تعداد واحد ارائه لبنيات به دانشجويان در هفته

 12 فتههان در يجات خام و پخته به دانشجويسبزتعداد واحد ارائه 

 7 وه جات به دانشجويان در هفتهيتعداد واحد ارائه م

 1400 پخته شده  يحداكثر پرس غذا

 1400 دانشگاه يع شده در غذا خوريتوز يتعداد حداكثر غذا

 450 در خوابگاه يعيتوز يحداكثر غذا

 915 دانشجوييميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه ناهار 

 688 ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه شام دانشجويي

 350 ميانگين ساالنه آمار رزرو روزانه صبحانه دانشجويي
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 1398سال   - مركز قرآن و عترت. عملكرد  12- 8جدول 

 

 

 

 عنججوان عملكرد

 ستاد اقامه نماز كانون قرآن و عترت
از  يته امر به معروف و نهيكم

 منكر

مه
رنا
د ب
دا
تع

 

تعداد شركت 

 كننده

مه 
رنا
د ب
دا
تع

 

 تعداد شركت كننده

مه
رنا
د ب
دا
تع

 

تعداد شركت 

 كننده

رد
م

 

زن
رد 
م

 

زن
رد 
م

 

زن
 

 مم- - - - - - 30 45 2 اردوها  يبرگزار

مراسمات  يبرگزار

 يو مذهب يمل
45 150 200 24 220 250 25 123 325 

 - - - - - - 175 145 4 شهايهما يبرگزار

 98 45 6 140 100 6 210 175 12 كارگاهها يبرگزار

جلسات  يبرگزار

 يدرون بخش يهماهنگ
32 65 93 70 25 20 43 120 310 

جشنواره ها و  يبرگزار

  يمسابقات قرآن
3 135 178 3 80 65 - - - 

 يمحافل قرآن يبرگزار

 تالوت يها يو كرس
18 170 203 210 120 150 - - - 

 76 34 7 130 80 5 160 90 2 شگاههاينما يبرپائ

زر ، يپ ، تيساخت كل

 مستند 
15 - - 67 - - 2 - - 

 - - 2 - - 1 - - 2 ه يچاپ نشر

 يامك هايارسال پ

 به اعضاء يفرهنگ
24000 7500 16500 530000 250000 28000 6000 2500 3500 

 - - - 140 100 800 - - - يادت معنويع

 - - - 280 250 100 - - - ران سالمتيسف
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 1398سال -عترت  و قرآن يهاجشنوارهدر شده كسب يها. مقام 13- 8 جدول

 

 

ان شركت كننده يدانشجو كاركنان و تعداد. 14 – 8جدول  

8139سال  -مرغ يس ين المللين جشنواره بيدهمدر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عنوان
 كاركنان دياسات انيدانشجو مرحله

 جمع
 زن مرد زن مرد زن مرد يسراسر يدانشگاه

 1328 482 234 15 11 365 221 120 1208 تعداد ثبت نام كنندگان

 295 99 97 15 7 45 32 45 250 ن يتعداد منتخب

 22 2 3 1 3 7 6 22 - تعداد اعزام شوندگان

 156 46 27 9 8 38 28 9 147 تعداد رتبه آوران 

 

 جمع
تعداد  د و كاركنانياسات انيدانشجو

 برنامه
 عنوان برنامه

 دختر پسر دختر پسر

 تئاتر  يل گروههايتشك 2 - - 35 32 67

  يبرگزاري مسابقه و كالس اسندآپ كمد 3 - - 12 15 27

 و اجرا يندگيبرگزاري  دوره گو 13 - - 21 12 33

 دوره شعر و مشاعره يبرگزار 10 - - 10 8 18

  يتجسم يهنرها يكارگاه ها يبرگزار 1 - - 30 20 50

 يقيموس يدوره ها يبرگزار 25 - - 1 6 7

 لم مستنديه و ارسال فيته 10 3 2 3 2 10
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دانشگاه  و كاركنان انيدانشجو توسطكسب شده  يهامقام.  15 – 8جدول   

8139سال  -مرغين جشنواره سيدرنهم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1398سال -يو هنر يفرهنگ يهاكانون تيفعال. 16– 8جدول

 

 

 

 تيجنس

 

  نام مسابقه

 مرغيجشنواره س

 انيدانشجو  د و كاركنانياسات

 مرد زن مرد زن

 1 - 1 - يش نامه خوانينما

 1 - - - پوستر

 - - 2 - شعر

انجام شده يتعداد برنامه ها  عنوان كانون تعداد اعضا شركت كننده 

 كانون شعرو ادب 150 3

 يتجسم يكانون هنرها 185 4

 كانون تئاتر 45 3

 يكانون گردشگر 160 3

 لم و عكسيكانون ف 350 4

 كانون هالل احمر 220 7

 كانون نجوم 35 1

 يجهاد يكانون اردوها 710 14

 يقيكانون موس 1500 3

 كانون علم و مهر 65 1

 ران سالمتيكانون سف 100 2
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 1398سال - ييدانشجو يها. عملكرد تشكل 17 – 8جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد                              

 

 تيفعال

يبس
ج 

جو
نش

دا
ي

ي
 

ه 
مع

جا
الم

اس
 ي

الم
اس

ن 
جم

ان
 ي

يه
ن 

را
تظ

من
ت 

ئ

يبق
هلل

ه ا
 

ع 
جم

 

 9 - - 1 8 اردو

 48 35 1 2 10 يوفرهنگ يكارگاه آموزش

 48 35 1 2 10 يومذهب يمراسمات مل

 6 3 - 2 1 يفرهنگ يشگاه و دستاوردهاينما

 8 4 - 1 3 دار با خانواده شهدايد

 50 15 8 2 25 يفرهنگ ياسيس يهانشست

 8 3 2 2 1 پيكل، لميپخش ف

 29 2 2 10 15 هيريانجام امور خ
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1398سال   - ي. عملكرد اداره امور فرهنگ 18-8جدول  

 

 

 

 
 

 

 عنوان عملكرد

 يج جامعه پزشكيبس
ثارگران و يامور ا

 جانبازان
 ت از بانوانيستاد حما

مه
رنا
د ب
دا
تع

 

تعداد شركت 

 كننده

مه 
رنا
د ب
دا
تع

 

 تعداد شركت

 كننده

مه
رنا
د ب
دا
تع

 

تعداد شركت 

 كننده

رد
م

 

زن
رد 
م

 

زن
رد 
م

 

زن
 

جلسات و  يبرگزار

 يآموزش يكارگاهها
7 460 480 2 450 650 37 50 210 

 0 0 0 22 8 1 56 30 3 اردوها  يبرگزار

 يهابرنامه يبرگزار

 يفرهنگ
38 250 200 10 35 30 0 0 0 

 ينشست ها يبرگزار

 يو فرهنگ ياسيس
0 0 0 0 0 0 7 50 550 

 يدار با خانواده هايد

شهداء، جانبازان و 

 ثارگرانيا

1 5 4 25 50 10 0 0 0 

اوقات فراغت فرزندان 

 پرسنل
0 0 0 0 0 0 2 15 15 

در ارتقاء  يش همگانيپو

 نشاط و سالمت زنان
0 0 0 0 0 0 1 0 200 

 0 0 0 0 0 0 3 2 1 يمسابقات ورزش يبرگزار

مارستان يب ييبرپا 

 ييصحرا
7 7000 7500 0 0 0 0 0 0 
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 1398سال  -و فوق برنامه يهاي  اداره فرهنگفعاليت .  19 – 8جدول 

 

  يدانشگاه يواحدها يصنف يشوراها يتعداد اعضا.  20 – 8جدول 

 1398سال  -ت و درصد مشاركتيک جنسيبه تفك

 

 
 

 

 

 

 

 

 كنندگانشركت
 عنوان برنامه تعداد برنامه

 مرد زن جمع

 مجوز صدور نشريه 3 8 3 11

 ييات دانشجويته ناظر بر نشريكم يهاجلسه يبرگزار 5 8 3 11

 يواحد دانشگاه
درصد مشاركت در  يصنف يشورا يتعداد اعضا

 پسر دختر انتخابات

8/10 4 3 يدانشكده پزشك  

7/4 5 2 يدانشكده دندانپزشك  

 17 2 4 ييماما يدانشكده پرستار

8/18 0 6 دانشكده بهداشت   

5/9 1 7 يراپزشكيدانشكده پ  

4/39 0 7 كيس يخوابگاه پرد  

3/41 0 7 س دويخوابگاه پرد  

7/39 6 0 س سهيخوابگاه پرد  

8/32 5 0 نايخوابگاه س  

3/27 0 4 كيانا يخوابگاه آر  
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 1398سال   -شناسنامه نشريات دانشجويي دانشگاه .   21– 8جدول

 

 باشد.يم يکيوالکترون يراژ شامل نسخه چاپين تيا *قابل ذکر است که

  1398سال  -يامور ادار كارگروه انطباق يون هايسيكمت يفعال. 22 – 8جدول  

 

 

 

 

 

 رديف عنوان  زمينه  انتشار انتشار نوع  *تيراژ

 1 تلنگر ياسيس يفرهنگ گاهنامه 120

 2 ياديبن يسلولها يعلم گاهنامه 150

 3 شيپا  ياسيس يفرهنگ گاهنامه 120

 4 313/1 ياجتماع ياسيس يفرهنگ گاهنامه 140

 5 روشنا ياجتماع ياسيس يفرهنگ گاهنامه 150

 6 افق ياجتماع ياسيس يفرهنگ گاهنامه 250

 7 سيه ياجتماع ياسيس يفرهنگ گاهنامه 130

 8 حرف دل ياجتماع ياسيس يفرهنگ گاهنامه 150

 9 ليرح يصوت ياجتماع ياسيس يفرهنگ گاهنامه 180

 10 دئو چکيو ياسيس يفرهنگ گاهنامه 200

 11 ضربان يعلم گاهنامه 200

 12 عتا يعلم گاهنامه 200

 زمان اجرا تيفعال يمجر تيعنوان فعال فيرد

 هر سه ماه يته دانشگاهيرخانه کميدب انطباق يته دانشگاهيل جلسات کميتشک 1

 هر شش ماه رخانه کارگروهيدب يتخصصل جلسات کارگروه يتشک 2

 هر شش ماه يدانشگاه يم بازرسيت ماهه اول 6 يدولت يمارستانهاياز ب يبازرس 3

 هر شش ماه يدانشگاه يم بازرسيت ماهه دوم 6  يدولت يمارستانهاياز ب يبازرس 4

5 
با موضوعات انطباق  يآموزش يل کارگاههايتشک

 يامور ادار

 يته هايرخانه کميدب

 يمارستانيو ب يدانشگاه
 در طول سال

6 
مارستانها در حوزه يژه بيو يل گروه بازرسيتشک

 انطباق
 در طول سال يته دانشگاهيرخانه کميدب
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 دشده درمفدايتول ي. تعدادمحتوا23-8 جدول

 

 

 1398- ييدانشجو يعلم يانجمن هاعملكرد . 24 – 8جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 تعداد كل اخبار مفدا بوشهر يدياخبار تول بازنشر/ياخبار اقتباس

151 590 741 

 جمع پسر دختر تعداد تيعنوان فعال فيرد

 900 350 550 7 يآموزش يكارگاهها يبرگزار 1

 750 310 440 3 ناريسم يبرگزار 2

 64 28 36 3 يتخصص يونشست ها يشيهم اند 3

 73 38 35 2 يعلم يافته هايج ينشر وترو 4

5 
 ياز مراكز صنعت يعلم يدهايگردشها وبازد

 يوفن آور ي،علم
6 105 95 200 

6 

در حوزه علم  يمجاز يت هاياستفاده از ظرف

 يوماما يمشترک دانشكده پرستار يوفن آور

 يشگاهي،علوم آزمايجراح يتكنولوژ

110 286 350 636 
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ييكار دانشجو يان داراي.  تعداد دانشجو25– 8جدول   

8139سال  - تيک دانشكده وجنسيبه تفك   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت يجنس
 

 دانشكده 

 مرد زن

تعداد نفر 

 در ماه

 ساعات كار 

 در سال

تعداد نفر 

 در ماه

ساعات كار 

 درسال

 227 4 230 5 يپزشك

 105 2 50 1 يدندانپزشك

 362 6 274 7 يرا پزشكيپ

 171 3 92 2 ييماما يپرستار

 100 2 233 7 بهداشت

 965 17 879 22 جمع


