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 مدیریت اموردانشجویی

 خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال تحصیلی94-95

ظرفیت   ظرفیت فعلی  نوع  نام خوابگاه

  استاندارد

  زیربنا  متراژ کل

   116 135  دختران  بوستان

  10200مشترك 
2000  

  2000  116 136 دختران  گلستان

  2010  115 130  دختران  بهارستان

  400  400  22 24 دختران  )کوثر(پیمانیه

  6410  10600  369  425  دختران  جمع خوابگاه دختران

  2514  5890  125  186  پسران  شهیددانشپور

  180  340  20  13  پسران  )کلینیک هنري(احسان

  2694  6230  145 213  پسران  خوابگاه پسران جمع
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

 مطهري، واقع در کلینیک هنريآدرس:بولوار شهید  -2 احسان نام خوابگاه: -1

 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):    نفر -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 متر مربع 340مساحت کل خوابگاه: -6  1358 سال احداث: -5
 �متأهلین  پسران   �نوع خوابگاه:   دختران -8  1360سال بهره وري: -7
 نفر  13خوابگاه:تعداد دانشجویان استفاده کننده از  -10  متر مربع 180مساحت زیربنا: -9

  آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -12  با ذکر نوع�سایر�استیجاري   �وقفیمالکیت: دولتی  -11
  خیر�بلی 

  آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -13
  خیر�بلی

  گاز نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -14

  

  
  
  

  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  امکانات برحسب تعداد: -16
 16 مطالعهمساحت سالن  4 تعداد توالت ها 11 تعداد بلوك ساختمانی

 - مساحت سالن اجتماعات 4 تعداد دستشویی ها 11 تعداد کل اتاق ها
 - مساحت سالن غذاخوري 1 تعداد خطوط تلفن شهري 31 تعداد کل تخت ها

 - مساحت سالن تلویزیون 1 تعداد خطوط تلفن راه دور 2 تعداد دوش هاي حمام
 - نمازخانهمساحت  8 تعداد تلویزیون 2 تعداد آبسردکن ها

 - مساحت بوفه 2 تعداد اجاق گاز 8 تعداد یخچال ها
 - مساحت فضاي ورزشی   4 تعداد کپسول آتش نشانی

  
  �ندارددارد سیستم ایاب و ذهاب: -19        �نداردداردسیستم خنک کننده :  -18
  �خیر   �بلی سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ آیا نیاز به 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
       0   تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه: -21

  
  

  

  
                  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 94-95سال تحصیلی:                                                                                                                                                                    خوابگاه نوع واحد:
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

 آدرس:انتهاي خیابان ولی عصر واقع در بیمارستان پیمانیه -2 کوثر نام خوابگاه: -1

 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):     نفر -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 متر مربع 400مساحت کل خوابگاه: -6  1389سال احداث: -5
 �متأهلین  �پسران نوع خوابگاه:   دختران  -8  1390سال بهره وري: -7
 نفر24تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه:  -10  متر مربع 300مساحت زیربنا: -9

  آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -12  با ذکر نوع�سایر    �استیجاري   �وقفی    مالکیت: دولتی -11
  خیر      �بلی 

  آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -13
  �خیر   بلی 

  گاز گرمایش خوابگاه:نوع سوخت  -14

  

  
  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  :امکانات برحسب تعداد -16

 15 مساحت سالن مطالعه 6 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی
 - سالن اجتماعاتمساحت  2 تعداد دستشویی ها 12 تعداد کل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري - تعداد خطوط تلفن شهري 48 تعداد کل تخت ها
 - مساحت سالن تلویزیون - تعداد خطوط تلفن راه دور 6 تعداد دوش هاي حمام

 - مساحت نمازخانه 12 تعداد تلویزیون 0 تعداد آبسردکن ها
 - مساحت بوفه 2 تعداد اجاق گاز 14 تعداد یخچال ها

 - مساحت فضاي ورزشی   2 تعداد کپسول آتش نشانی

  
  �ندارد  سیستم ایاب و ذهاب: دارد  -19        �دارد  سیستم خنک کننده : دار -18
  �خیر   �آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
       نفرپاره وقت خدماتی 1تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   زن -21

  
  
  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 94-95سال تحصیلی:   خوابگاه                                                                                                                      نوع واحد:
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

 هاآدرس:بولوار شهید مطهري،سایت پردیس، مجموعه خوابگاه  -2 بهارستان نام خوابگاه: -1

 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):   نفر -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 متر مربع (مشترك) 10200مساحت کل خوابگاه:  -6  1385سال احداث: -5
 �متأهلین�پسران  نوع خوابگاه:   دختران -8  1390سال بهره وري: -7
 نفر 130تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه:  -10  متر مربع 2010مساحت زیربنا: -9

  آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -12  با ذکر نوع�سایر    �استیجاري   �وقفی   مالکیت: دولتی -11
 خیر      �بلی 

  آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -13
  �خیر    بلی

  گاز نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -14

  

  
  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  :امکانات برحسب تعداد -16

 مشترك) 174+(32 مساحت سالن مطالعه 18 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی

 180 مساحت سالن اجتماعات 18 دستشویی هاتعداد  44 تعداد کل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري 2 تعداد خطوط تلفن شهري 139 تعداد کل تخت ها

 24 مساحت سالن تلویزیون 1 تعداد خطوط تلفن راه دور 12 تعداد دوش هاي حمام

 - مساحت نمازخانه 1 تعداد تلویزیون 3 تعداد آبسردکن ها

 مشترك 30 مساحت بوفه 9 تعداد اجاق گاز 49 تعداد یخچال ها

 2000 مساحت فضاي ورزشی   4 تعداد کپسول آتش نشانی

  
  �ندارد سیستم ایاب و ذهاب: دارد -19        �نداردسیستم خنک کننده : دارد  -18
  �خیر   �وجود دارد؟ بلی آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
  نفرمشترك با خوابگاه گلستان و بهارستان 6مرد    نفر      4تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   زن -21

  
  
  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 94-95سال تحصیلی:   خوابگاه                                                                                                                      نوع واحد:
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه
 آدرس:بولوار شهید مطهري، سایت پردیس ، مجموعه خوابگاه ها -2 گلستان نام خوابگاه: -1

 54337061تلفن: -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):     نفر -6  1371سال احداث: -5
 (مشترك)متر مربع  10200مساحت کل خوابگاه: -8  1374سال بهره وري: -7
 �متأهلین  �پسران نوع خوابگاه:   دخترا ن   -10  متر مربع2000مساحت زیربنا: -9

 نفر  136خوابگاه:تعداد دانشجویان استفاده کننده از  -12  با ذکر نوع�سایر    �استیجاري   �وقفی   مالکیت: دولتی  -11
  آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -13

  �خیر     بلی 
  آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -14

 خیر       �بلی 
   گاز و گازوئیل نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -15

  

  
  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  امکانات برحسب تعداد: -16

 174 مساحت سالن مطالعه 18 تعداد توالت ها 1 بلوك ساختمانیتعداد 

  180 مساحت سالن اجتماعات 18 تعداد دستشویی ها 44 تعداد کل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري 2 تعداد خطوط تلفن شهري 151 تعداد کل تخت ها

 24 تلویزیونمساحت سالن  1 تعداد خطوط تلفن راه دور 12 تعداد دوش هاي حمام

 - مساحت نمازخانه 1 تعداد تلویزیون 3 تعداد آبسردکن ها

 مشترك 30 مساحت بوفه 9 تعداد اجاق گاز 46 تعداد یخچال ها

 2000 مساحت فضاي ورزشی   4 تعداد کپسول آتش نشانی

  
  �ندارد سیستم ایاب و ذهاب: دارد   -19        �ندارد  سیستم خنک کننده : دارد  -18

     �خیر    �آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
  نفر مشترك با خوابگاه بوستان و بهارستان6مرد   نفر      4تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   زن -21

  
  
  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 94-95سال تحصیلی:                                                                                                                                                                               خوابگاه نوع واحد:
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه
 آدرس:بولوار شهید مطهري، سایت پردیس ، مجموعه خوابگاه ها -2 بوستان خوابگاه:نام  -1

 54445011تلفن: -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):     نفر -6  1371سال احداث: -5
 متر مربع (مشترك) 10200خوابگاه:مساحت کل  -8  1374سال بهره وري: -7
 �متأهلین  �پسران   نوع خوابگاه:   دختران  -10  متر مربع2000مساحت زیربنا: -9

 نفر   135:تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه -12  با ذکر نوع�سایر    �استیجاري   �وقفی مالکیت: دولتی   -11
  آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -13
  �خیر     بلی

  آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -14
 خیر       �بلی 

   گاز و گازوئیل نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -15

  

  
  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  تعداد:امکانات برحسب  -16

  174 مساحت سالن مطالعه 18 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی
  180 مساحت سالن اجتماعات 18 تعداد دستشویی ها 44 تعداد کل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري 2 تعداد خطوط تلفن شهري 169 تعداد کل تخت ها
 24 مساحت سالن تلویزیون 1 تعداد خطوط تلفن راه دور 12 حمام تعداد دوش هاي

 - مساحت نمازخانه 1 تعداد تلویزیون 3 تعداد آبسردکن ها
 مشترك 30 مساحت بوفه 9 تعداد اجاق گاز 49 تعداد یخچال ها

 2000 مساحت فضاي ورزشی   4 تعداد کپسول آتش نشانی

  
  �نداردسیستم ایاب و ذهاب: دارد  -19        �ندارد  سیستم خنک کننده : دارد  -18
     �خیر    �آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
  نفر  مشترك با خوابگاه بوستان و بهارستان6مرد   نفر      4تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   زن -21

  
  

با توجه به مجتمع بودن خوابگاه ها ي گلستان وبوستان ،سالن اجتماعات ، سالن مطالعه ، تلویزیون ، فضاي ورزشی  بین 
  این دو خوابگاه مشترك می باشد.

  
  
  

  بسمه تعالی
  آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 94-95سال تحصیلی: خوابگاه                                                                                                                      نوع واحد:
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  دانشگاهمشخصات خوابگاه هاي 
 آدرس: بولوار شهید مطهري، سایت پردیس دانشگاه -2 شهید دانشپور نام خوابگاه: -1

 54345011تلفن: -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):     نفر -6  1387سال احداث: -5
 متر مربع 5890کل خوابگاه: مساحت -8  1389سال بهره وري: -7
 �متأهلین ن  پسرا  �دختراننوع خوابگاه:    -10  متر مربع2514مساحت زیربنا: -9

 نفر 186 خوابگاه:تعداد دانشجویان استفاده کننده از  -12  با ذکر نوع�سایر    �استیجاري   �وقفی   مالکیت: دولتی  -11
  آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -13

  �خیر  بلی 
  آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -14

 خیر       �بلی 
   گاز نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -15

  
  �ندارد  سیستم ایاب و ذهاب: دارد  -19        �ندارد سیستم خنک کننده : دارد   -18
     � خیر   �نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلیآیا  19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
  نفر4مرد   تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:    -21

  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 
  

 94-95سال تحصیلی:                                                                                                                                                                          خوابگاه نوع واحد:

  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  امکانات برحسب تعداد: -
 42 مساحت سالن مطالعه 15 توالت هاتعداد  1 تعداد بلوك ساختمانی

 - مساحت سالن اجتماعات 18 تعداد دستشویی ها 54 تعداد کل اتاق ها
 - مساحت سالن غذاخوري 1 تعداد خطوط تلفن شهري 194 تعداد کل تخت ها

 57 مساحت سالن تلویزیون  تعداد خطوط تلفن راه دور 18 تعداد دوش هاي حمام
 45 مساحت نمازخانه 1 تعداد تلویزیون 4 تعداد آبسردکن ها
 20 مساحت بوفه 8 تعداد اجاق گاز 55 تعداد یخچال ها

 1430 مساحت فضاي ورزشی   5 تعداد کپسول آتش نشانی
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 فعالیت صندوق رفاه سال تحصیلی1395  -     1394
 اعتبارکل تعداد نیمسال وام هاي دانشجویی

94-95نیمسال اول تحصیلی  وام تحصیلی 000/485/972/1 نفر 560   
نفر 560  94-95تحصیلی دومنیمسال  وام تحصیلی  000/220/409/2  
94-95نیمسال اول تحصیلی  وام مسکن نفر 12   000/775/53  
نفر 13  94-95تحصیلی دومنیمسال  وام مسکن  000/525/63  
94-95نیمسال اول تحصیلی  وام ضروري نفر 98   000/125/369  
نفر 75  94-95تحصیلی دومنیمسال  وام ضروري  500/062/280  
94-95نیمسال اول تحصیلی  ودیعه مسکن نفر 2   000/000/60  
 - -  94-95تحصیلی دومنیمسال  ودیعه مسکن

 
 

  کاردانشجویی
  تعداد  نیمسال

  155  94-95نیمسال اول تحصیلی 
  113  94-95نیمسال دوم تحصیلی 

 
 

گرفتن دانشنامه و گواهی موقتصدور نامه تسویه حساب از وزارت جهت   
 رشته تعداد
 پزشکی 50
 پرستاري 49
 فوریت پزشکی 90
 اتاق عمل 60
 هوشبري 85
 بهداشت 16

نفر از دانشجویان 40نامه موکول سربازي جهت   
نفر از دانشجویان 20نامه موکول بدهی به بعد از مقطع جدید جهت   
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  دانشجوییسرویس هاي ایاب و ذهاب 
 

  ایستگاه (رفت و برگشت ) 339نفر دانشجو در  1071سرویس دهی روزانه به  
 

 

 
  

  :شارژ اینترنت
گیگ  3نفر از دانشجویان از طرف صندوق رفاه دانشجویان ( هزینه هر  82گیگابایت حجم اینترنت به  3تخصیص 

  ریال) صورت گرفت. 75000جهت دانشجو 
  :کمد دانشجویی

دانشجویان دانشکده پزشکی از طرف صندوق رفاه دانشجویان جهت نگهداري وسایل عدد کمد به  141تخصیص 
 ایشان .

 
 
 

  ردیف عملکرد تعداد -
  تعداد سرویس هاي روزانه  بین دانشکده ها 56

  
1  

  روزانه بین دانشکده ها و مراکز درمانی تعداد سرویس هاي 22
  

2  

4078   3  تعداد کل سرویس هاي انجام شده در طول ترم بین دانشکده ها 
  

  4 تعداد کل سرویس هاي بین دانشکده ها و مراکز درمانی در طول ترم  3003
  4 تعداد کل سرویس هاي ارائه شده جهت مراسم هاي مختلف امور فرهنگی 40
گیده جهت اردوهاي مختلف علمی و فرهنتعداد کل سرویس هاي ارائه ش 30  

 
5  

  6 تعداد کل سرویس هاي ارائه شده جهت برنامه هاي تربیت بدنی 21
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 وضعیت سلف سرویسهاي دانشگاه

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  آمار غذاي توزیع شده در سلف سرویس دانشگاه
  

تعداد پرس وسال                                                                                                           
  نام سلف

تعداد پرس غذاي 
  دانشجویی

  غذاي مراسم ها تعداد پرس

1394  1394  

  پرس      7705  پرس 265631  سلف پردیس
  ----  ----  سلف پرستاري

 
  
 

  
  
  
  
  
  
  

سال                                     
  عنوان                                   

1394  
  

  407  مساحت سلف دانشکده پرستاري
  576  مساحت سلف دانشکده پزشکی

  983  جمع مساحت
  9/0  سرانه

  خوب  وضعیت
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  1394اداره تعالی فرهنگی و فعالیت هاي فوق برنامه 
  فعالیتهاي قرآ ن و عترت

 
 نوع فعالیت ردیف

 جشنواره قران و عترت جهرم  در  بیستمینکسب مقام هاي برتر اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  1
خانم ها مرضیه کارگر جهرمی دررشته آشنایی با احادیث و ادعیه  در حوزه اساتید و  –کشور دانشگاه هاي علوم پزشکی 

عرفانه رحیم خانلی در حوزه کارکنان  نفر اول رشته آشنایی با احادیث و ادعیه و فاطمه معروفی در حوزه دانشجویی نفر سوم 
 رشته ترجمه و مفردات قرآن

  جزء  قرآن کریم 5ی درحوزه اساتید کسب رتبه دوم دربخش حفظ در بخش شفاهی سرکار خانم مرضیه کارگر جهرم 

نفر پس از دانشگاه  708کسب عنوان دوم بیشترین آمار شرکت کننده (کارکنان)در بیستمین جشنواره قرآن و عترت با مشارکت  2
  علوم پزشکی  شیراز

  نفر از دانشجویان در مراسم پر فیض دعاي عرفه  در مصلی نماز جمعه شهرستان جهرم  120حضور  3

 برگزاري مراسم دعاي کمیل شامگاه پنجشنبه هر هفته در حسینیه دانشگاه  

 برگزاري مراسم دعاي پر فیض ندبه صبحگاهان جمعه هر هفته  در حسینیه دانشگاه  5

 برگزاري مراسم قرائت دعاي پر فیض زیارت عاشورا در دهه هاي اول و دوم ماه محرم و ماه صفر  6

ن با ایام روحانی ماه رجب المرجبنفر از دانشجویان در مراسم معنوي اعتکاف همزما 22مشارکت  7  

    برگزاري جلسات روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه دانشجویان با حضور اساتید مجرب 8

  برگزاري جلسات ختم قرآن کریم در خوابگاه هاي دانشجویی با مشارکت کانون قران و عترت  10

 برگزاري کالس هاي آموزشی تجوید قرآن کریم جهت دانشجویان با حضور اساتید مجرب به صورت هفتگی  11

  صورت هفتگیبرگزاري کالس هاي تفسیر قرآن کریم جهت دانشجویان با حضور اساتید مجرب به  12

 برگزاري مراسم معنوي لیله الرغائب در اولین پنجشنبه ماه مبارك رجب جهت دانشجویان 13

  برگزاري مراسم عزاداري به مناسبت ایام فاطمیه جهت دانشجویان 14

 برگزاري مراسم سوگواري دهه اول ماه  محرم در حسینیه دانشگاه   15
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  4139سال فعالیت هاي فرهنگی و فوق برنامه 
  

تعداد شرکت  نوع فعالیت ردیف
 کننده

1 
  در دانشگاه علوم پزشکی جهرم تشیع و تدفین دو شهید گمنام 

  نفر 1000

سردار محمد احمدیان از فرماندهان اطالعات عملیات و برگزاري چهارمین مراسم یادواره شهداي دانشگاه با حضور  2
  همرزم شهیدخرازي

700  

  فضاسازي مراسم چهارمین یادواره شهدا  با امور تبلیغات و نصب پوستر و بنر در محوطه هاي دانشگاه   3

   تشکیل کمیته دانشجویی و کارمندي چهارمین یادواره شهدا جهت ساماندهی و تقسیم مسوولیت هاي مختلف  4

  40  دیدار از خانواده معظم شهداي دانشگاه و همچنین شهداي مدافع حرم  5

  100  مراسم غبارروبی و عطر افشانی قبور شهدا  6

برگزاري هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی  7
  جهرم 

200 

 500  برگزاري نمایشگاه کتب فرهنگی جهت دانشجویان  8

 400  برگزاري نمایشگاه حجاب و عفاف جهت دانشجویان و کارکنان دانشگاه   9

 500  برگزاري مراسم میالد حضرت مهدي ( عج )  10

 100  برگزاري مراسم گرامیداشت میالد حضرت زینب ( س)  11

 200  برگزاري مراسم میالد حضرت علی  ( ع)  12

   مشارکت در برگزاري روز معرفی دانشگاه علوم پزشکی جهرم  13

 200  برگزاري مراسم جشن عقد دانشجویی  14

 300  برگزاري مانور زلزله و امداد  15

  اجراهاي گروه موسیقی دانشگاه در مراسم هاي مختلف  به سرپرستی یکی از دانشجویان رشته پزشکی 16
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تعداد شرکت  نوع فعالیت ردیف
 کننده

جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی  هفتمینراه یابی گروه دانشجویی موسیقی در اختتامیه  17
 سراسر کشور 

- 

 200  90برگزاري مراسم فارغ التحصیلی رشته علوم آزمایشگاهی   18

 400   90برگزاري مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان پرستاري  19

بهداشت، اتاق (مراسم فارغ التحصیلی سه گروه آموزشی در سالن آمفی تئاتردانشکده پرستاري و پیراپزشکیبرگزاري  20
  )92	و کاردانی فوریت هاي پزشکی  90عمل 

300 

 200  برگزاري مراسم جشن  عید غدیر خم  21

  150  برگزاري برنامه جذاب رصد ستارگان در محوطه سازمان هالل احمر  22

 ینا ماريسمینار هنجارهاي اخالقی منطبق با فرهنگ اسالمی جهت دانشجویان و کارکنان با حضور تبرگزاري  23
 هاسکی پرستار و دختر یک کشیش آمریکایی 

300  

 100  آذر  16برگزاري تریبون آزاد دانشجویی و طرح مطالبات دانشجویی به مناسبت  24

 150  برپایی بازارچه خیریه دانشجویی غذا  25

 500  برگزاري اولین جشنواره داخلی فرهنگی دانشجویی دانشگاه با موضوع ویژه جشنواره سالمت معنوي  26

   اجراي موفق کانون تئاتر در  هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور 27

 180  برگزاري مراسم جشن تکلیف ویژه فرزندان پرسنل دانشگاه  28

   اقامه  نمازهاي  جماعت با حضور روحانیون و طالب محترم حوزه علمیه  29

   تجهیز نمازخانه ها ي تحت پوشش دانشگاه  30

 100  جهت دانشجویان  کارگاه پیشگیري از اختالالت اسکلتی و راهکارهاي درمانیبرگزاري  31

 100  برگزاري کارگاه تخصصی نشریات دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم  32
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تعداد شرکت  نوع فعالیت ردیف
 کننده

برگزاري کارگاه دانش افزایی جهت اساتید و اعضاي محترم هیات علمی دانشگاه با حضور مدیر کل فرق و ادیان  33
  وزارت اطالعات 

200 

 80  نشست دبیران کانونها و تشکلها  با قائم مقام مدیر کل فرهنگی  وزارت  بهداشت  34

 30  نشست دبیران کانونها و تشکلها با ریاست دانشگاه 35

 80  نشست نمایندگان دانشجویان با ریاست دانشگاه جهت طرح مطالبات دانشجویی 36

 90   نخستین نشست فعاالن نشریات دانشجویی دانشگاه برگزاري  37

 7  برگزاري منظم جلسات شوراي فرهنگی دانشگاه  38

 7  برگزاري کمسیون هاي ماده یک معاونت دانشجویی و فرهنگی  39

 2  تشکیل کمیته حجاب و عفاف و ترویج حجاب و عفاف در دانشگاه   40

 2  برگزاري سلسله جلسات هیات نظارت بر نشریات در دانشگاه علوم پزشکی جهرم  41

برگزاري سلسله جلسات درس منطق با حضور عضو محترم هیات علمی دانشگاه و نماینده ولی فقیه و امام جمعه  42
  شهرستان جهرم 

12 

 8  برگزاري سلسله جلسات داستان نویسی  43

 80  "نهضت تفسیري  "از کتاب  برگزاري مسابقه کتابخوانی 44

 60 برگزاري مسابقه حفظ و ترجمه سوره یاسین 45

 50  برگزاري مسابقه کانون خالقیت و سرگرمی  46

   تاسیس کانون فرهنگ و سالمت با هدف فرهنگ سازي سالمت و تقویت روحیه خود مراقبتی  47

   تقویت و ساماندهی نشریات دانشگاهتاسیس و راه اندازي کانون دانشجویی نشریات با هدف  48

 12  برگزاري کالسهاي کمک هاي اولیه با همکاري کانون هالل احمر  49

 5  برگزاري  بر نامه نمایش فیلم در سالن آمفی تئاتر پردیس  50

   برگزاري بیست و چهارمین دوره جشنواره دانشجوي نمونه در مرحله دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جهرم  51
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  اردوهاي برگزارشده    
  

  تعداد افرادشرکت کننده  محل برگزاري اردو  نوع اردو  ردیف

  نفر 120  کربال  زیارتی  1

  نفر  50  راهیان نور   زیارتی  2

  نفر  150  مشهد مقدس   زیارتی   3

  نفر  45 قم جمکران   زیارتی   4

  نفر  30  مناطق محروم   جهادي   5

 نفر  35  دانشجویان دختر مقطع بالینی  تفریحی   6

 نفر  90  دختران دختر مقطع پیراپزشکی  تفریحی   7

 نفر 90  گردشگري دانشجویان ورودي جدید  تفریحی   8

  نفر  30  کالسی علوم آزمایشگاهی(درون شهري)   تفریحی   9

 نفر  33  کالسی دانشجویان مقطع بالینی(درون شهري)   تفریحی   10

 نفر  33  کالسی پرستاري (درون شهري) تفریحی   11

  نفر  33  کالسی اتاق عمل و هوشبري (درون شهري) تفریحی   12

  نفر  95  اردوي نمایشگاه کتاب  تفریحی   13
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  1394کانون ها وتشکل هاي  دانشجویی زیرمجموعه اداره فرهنگی و فوق برنامه سال 

  سال تأسیس  حوزه فعالیت  نام کانون دانشجویی  ردیف

  89  اجتماعی -فرهنگی  کانون باران  1

 89  اجتماعی -فرهنگی  کانون ریحانه  2

 86  تخصصی  کانون شعر و ادب  3

 84  مذهبی -فرهنگی  کانون قرآن و عترت  4

 89  هنري -فرهنگی  کانون فیلم  5

  89  امداد و نجات   کانون هالل احمر  6

  92  فناوري اطالعات  کانون خدمات مجازي  7

  92  فرهنگی   کانون افق   8

   93  هنري  کانون هنري تئاتر  9

  92  اجتماعی   کانون گردشگري   10

  93  اجتماعی   کانون خالقیت و سرگرمی   11

  94  علمی   کانون آفرینش   12

  94  فرهنگی اجتماعی   فرهنگ و سالمت   13

  94  فرهنگی اجتماعی   کانون نشریات   14

  94  اجتماعی   کانون همتایاران سالمت رفتار    15

  90  مذهبی   هیات فاطمیون   16

  93  اجتماعی  کانون بومی هاي جهرم  17
  

  سال تأسیس  حوزه فعالیت  نام تشکل دانشجویی  ردیف

  68  اجتماعی -سیاسی  بسیج دانشجویی  1

  94  اجتماعی  –علمی   تشکل فرهنگ و اندیشه هدي   2

  94  اجتماعی  -سیاسی  انجمن اسالمی پیرو خط امام(ره)  3
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  نشریــــــــات
  

1  

  حنان

  صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت  

  رضا محمدپور احمدمدیر مسوول: 

  

 

 

3 

 

  

  زیپ

   93صاحب امتیاز:گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی 

  مدیر مسوول:غالمرضا نادي

 

2  

  هدي

  صاحب امتیاز:تشکل مطالعاتی هدي 

  مدیر مسوول:عارف گلستان

   

 

 

4 

 

  

  شاین

   edcمطالعات و توسعه صاحب امتیاز: مرکز

  مدیر مسوول: فرزانه علیپور 
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  ن روااداره مشاوره و سالمت   

  49-59تعداد مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه در سال تحصیلی 
  

  تعداد مراجعین  مقاطع تحصیلی
  جمع  مرد  زن

  113  49  64  دکتري عمومی
  217  67  150  کارشناسی
  ----  ----  ----  کاردانی
  330  116  214  جمع کل

  
  تعداد مراجعین  وضعیت سنی

  جمع  مرد  زن
20-18  70  24  94  
22-20  73  36  109  
24-22  45  27  72  

  55  29  26  و باالتر 24
  330  116  214  جمع کل

  

 
  

  
  
  

  

  تعداد مراجعین  تعداد وضعیت تأهل
  جمع  مرد  زن

  235  92  143  مجرد
  95  24  71  متأهل

  330  116  214  جمع کل

  تعداد مراجعین  وضعیت سکونت
  جمع  مرد  زن

  147  64  83  بومی
  183  52  131  غیربومی
  330  116  214  جمع کل
  192  65  127  خوابگاهی

  138  51  87  غیرخوابگاهی
  330  116  214  جمع کل
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  نمودار تعداد افراد مراجع کننده به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی
  

  
  

  نمودار تعداد افراد مراجعه کننده به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک جنسیت
  

  
  
  

  

0

50

100

150

200

250

300

350

1393سال  1394سال 

41
113

64

217
کارشناسی
پزشکی

0

50

100

150

200

250

300

350

1393سال  1394سال

57
116

48

214

زن مرد

١٠٥  

٣٣٠ 

١٠٥  

٣٣٠ 



 

www.jums.ac.ir 

٨٨ 

  نمودار تعداد جلسات مشاوره در دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی
  

  
  
  

  نمودار تعداد جلسات مشاوره در دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک جنسیت
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  اقدامات پیشگیري اولیه (فراگیر) غیر محرمانه و قابل درج  در اداره مشاوره دانشجویی 
  94-95سال تحصیلی 

  عناوین  تعداد  رئوس برنامه ها

خدمات پیشگیري سطح اول (فراگیر)
  

  کارگاه هاي آموزشی
  10  

کارگاه مهارت هاي زندگی ویژه دانشجوان  6
اعتماد به کارگاه با موضوعات  4جدیدالورود و 

 -کاهش تنش در زندگی دانشجویی -نفس
 -روابط بین فردي براساس ان ال پی

  راهکارهاي مقابله با استرس

  سمینار بهداشت روان دانشجویی  2  سمینارها و همایش هاي روانشناختی
  خانواده کارمنديسمینار استحکام 

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ در خوابگاههاي   15  نشست هاي آموزشی
  دانشجویی

تهیه و توزیع پوستر، بروشور، پمفلت و تراکت هاي 
شادکامی، شیوه مطالعه دروس، شیوه هاي   36  بهداشت روانی

  افزایش تمرکز و....
  مشاورهکتابخانه موجود در اداره   300  تهیه و معرفی کتاب

  43 ها و فیلم هاي آموزشی)CDدیداري و شنیداري(
مهارت هاي ارتباطی،مدیریت استرس،مهارت 

مقابله با خشم،مهارت مقابله با افکار منفی،مدیریت 
  زمان،اختالالت جنسی

  25  فعالیت رابطین بهداشت روانی (کانون سالمت رفتار)
 راه اندازي ، معرفی وعضو گیري کانون ، راه اندازي
اولین غرفه ، برگزاري مسابقات و گزارش نشستها ، 

  بررسی مشکالت دانشجویان

  35  خدمات بدو ورود

پیگیري مشکالت دانشجویان داراي مشکالت 
اقتصادي، پیگیري مشکالت حقوقی و انعقادقرارداد 
با وکیل ، پیگیري مسائل مرافه اي دانشجویان با 

  خانواده ،کارمندان و دیگر دانشجویان
  پیگیري خدمات ممدکاري دانشجویان  19  خدمات مددکاري

راه اندازي گروه همتا یار، مشاور افت و پیشرفت   21  سایر خدمات
  تحصیلی

  بررسی مشکالت ویژه دانشجویان  12  تعداد جلسات کمیته روانشناختی
  هر نیمسال یک جلسه  2  تعداد جلسات شوراي تأمین بهداشت روانی

  هر نیمسال یک جلسه  2  هاي مشاوره پیشرفت تحصیلیتعداد جلسات هسته 
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اداره مشاوره دانشجویی قایسه فعالیتهاي غیر حضوريم نمودار  
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  اداره تربیت بدنی دانشگاه

  94وضعیت فضاهاي ورزشی روباز و سرپوشیده در سال 
  

  94سال   فضاي ورزشی روباز
  متر مربع 680  دانشکده پرستاري

  مترمربع1460  خواهران(زمین اسکیت)خوابگاه 
  متر مربع 336  فضاي بازي خوابگاه بوستان وگلستان

  مترمربع 1266  خوابگاه برادران(فضاي پشت خوابگاه دانشپور)
  متر مربع 3742  جمع
  متر مربع68/3  سرانه

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    

  94سال     فضاي ورزشی سرپوشیده
  مترمربع 2400    سالن وزشی
  مترمربع 240    سالن الحاقی

  مترمربع2640    جمع
  متر مربع 58/3    سرانه

  94سال   مجموع فضاهاي ورزشی
  متر مربع 6382  جمع فضاهاي روباز و سرپوشیده

  متر مربع 26/7  سرانه
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  برگزاري وشرکت درمسابقات 
  

  
 ردیف

  
 رشته ورزشی

 مسابقات درون دانشگاهی

 کنندگان پسرتعداد شرکت  تعدادشرکت کنندگان دختر

1393  1394  1393  1394  
  نفر 40 50  نفر 60 120 والیبال 1
  نفر 100 90  ---- 48 فوتسال 2
  نفر 20 41  نفر 20  25 تنیس روي میز 3
  نفر 20 20  نفر 18 14 مترسرعت 60دو 4
  ---- -----  نفر 30 15 الپرتاب پنالتی بسکتب 5
  نفر20 16  نفر 10 20 شطرنج 6
  نفر 10 15  ---- --- پرس سینه 7
  نفر 20 35  ---  ---  شنا  8
  نفر 30  25  ----  ----  مچ اندازي  9
  نفر 30  20  نفر 30  20  بدمینتون  10
  نفر 42  نفر 36  نفر 54  نفر 30  داژبال  11
  نفر 30  نفر20  نفر 70  نفر 60  دارت  12
  نفر 50  نفر 48  نفر 40  نفر 48  طناب کشی  13
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 ردیف

  
رشته 
 ورزشی

 المپیادها

 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر

1393  1394  1393  1394  
  ---- نفر 6  ---- --- کشتی 1
  ---- ----  نفر 6  --- دوومیدانی 2
  ---- نفر 6  نفر 6  ---  تیراندازي 3
  ---- نفر 3  نفر 2  ---  کاراته  4
  ---- ---  ----  نفر 14  والیبال  5
  نفر 11 نفر 10  نفر 14  نفر 14 بسکتبال  6
  ----  ---- ---  نفر 2  شنا 7
  نفر 12  نفر 14  ----  -----  فوتسال  8
  نفر2  --  ----  ----  دارت  9
  نفر 2  ---  ---  ---  طناب زنی  10
  نفر 10  ---  ---  ---  فریزبی  11
  نفر10  ---  ---  ----  داژبال  12
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  1394برگزاري و شرکت در مسابقات سال 
  

  
  ردیف

  نوع مسابقه
  
  
  

  رشته ورزشی

مسابقات درون 
  دانشگاهی

مسابقات 
دانشگاهی 

  استانی

  
  مسابقات خوابگاهی

  قهرمانی کشور
  (تک رشته اي)

  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر

  --  ----  20  ----  --    -  ---  فوتبال  1
  12  ----  50  ---  20    100  ---    فوتسال  2
  ----  ----  20  25  ----    20  25  تنیس روي میز  3
  --  --  15  27  ----    15  27  دوومیدانی  4
  ---  ---  20  20  ----    20  20  بدمینتون  5
  ----  ----  80  80  ----    80  80  طناب کشی  6
  ---  14  40  40  ----    40  40  والیبال   7
  6  ----  20  16  ----    20  16  شطرنج  8
  11  14  35  32  ----    35  32  بسکتبال  9

  
  فعالیت هاي ورزشی درخوابگاه هاي دانشجویی 

  
  

 ردیف
  

 عنوان فعالیت
 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر

1394  1393 1394  1393 
  نفر 15 نفر 20  نفر 27  نفر 40 متر 400دو 1
  ---- ----  نفر 15  نفر 30  الپرتاب پنالتی بسکتب  2
  نفر 60 نفر 80  نفر 60  نفر 80  طناب کشی  3
  نفر 20 نفر 20  نفر 16 نفر 20  شطرنج  4
  نفر 25 نفر 30  --- ----  مچ اندازي  5
  نفر 30 نفر 40  نفر 32 نفر 30  دارت  6
  نفر50  ----  نفر 40  نفر 54  داژبال  7
  نفر 20  نفر 15  نفر 20  نفر 18  بدمینتون  8
  نفر 20  نفر 30  نفر 25  نفر 15  تنیس روي میز  9
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  بدنی  تربیتکالس هاي آموزشی     
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  1394اهم فعالیت هاي ورزشی کارمندان دانشگاه در سال 

  

 

 کالس هاي آموزشی رشته هاي ورزشی دانشجویان
 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر عنوان رشته ورزشی

1394  1393 1394  1393 
  نفر 50  نفر 70  نفر 90  نفر 100  شنا

  نفر 15  نفر 20  نفر10  نفر 12  شطرنج
  80  نفر 70  30  نفر 100  کوهنوردي

  40  نفر 50  40  نفر 80  والیبال 
  25  نفر 30  32  نفر 25  بسکتبال

  10  نفر 10  25  نفر 20  تنیس روي میز
  45  60  ---  نفر 20  فوتسال 

  18  نفر 15  15  نفر 10  تیراندازي
  12  نفر 12  10  نفر 15  بدمینتون

  15  نفر 30  18  ----  دو و میدانی
  ---  ----  نفر 20  نفر 30  ایروبیک

  نفر12  نفر 10  ---  ----  کشتی

  عنوان
  مسابقات طناب کشی به مناسبت روز زن

  برگزاري برنامه کوهنوردي کارکنان تمامی معاونت ها
  اعزام تیم کارکنان بانوان به المپیاد ورزشی

  برگزاري مسابقات فوتسال کارکنان مر د به مناسبت ماه مبارك رمضان
  اعزام تیم والیبال کارکنان بانوان به المپیاد ورزشی

  مسابقات طناب کشی کارکنان مرد به مناسبت هفته تربیت بدنی
  مسابقه والیبال بین کارکنان مرد و تیم والیبال دانشجویان پسر

  اعزام تیم والیبال کارکنان مرد به المپیاد ورزشی
  پرسنلبرگزاري کالس آموزشی والیبال جهت بانوان 

  جهت بانوان کارمند)جام رمضان(برگزاري مسابقات تنیس روي میز 
  عقد قرارداد با استخر جهت استفاده اعضاء هیئت علمی وکارکنان وپزشکان

  برگزاري مسابقات دارت به مناسبت دهه مبارکه فجر 
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  مقام هاي ورزشی کسب شده در مسابقات و المپیاد هاي ورزشی

  
  مقامکسب   رشته  ردیف

مسابقات فوتسال (تک رشته اي ) دانشجویان پسر دانشگاههاي علوم پزشکی   1
  )94بهمن ماه-(خزرآبادساريکشور

  پنجم مقام

مسابقات فوتسال (تک رشته اي ) دانشجویان پسر دانشگاههاي علوم پزشکی   2
  )93بهمن ماه-(خزرآباد ساريکشور

مقام اول مسابقات 
کاپ  سومیمقام و

  اخالق
مسابقات تیراندازي  دررشته تیمی تپانچه بادي دریازدهمین المپیاد ورزشی   3

  )93مردادماه  -دانشجویان پسر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور(تبریز
  مقام اول

  مقام اول  )94ماه اردیبهشتمسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاههاي جهرم(  4
آبان ماه  -دانشجویان استان فارس(شیرازمسابقات تیراندازي با تفنگ وتپانچه   5

93(  
  مقام سوم

مسابقات تیراندازي دررشته تپانچه تیمی دردوازدهمین المپیاد ورزشی   6
  )94مرداد ماه  -دانشجویان دختر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور(ارومیه

  مقام دوم تیمی

 ورزشیمسابقات تیراندازي دررشته تفنگ وتپانچه دردوازدهمین المپیاد   7
  )94مرداد ماه  -دانشجویان دختر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور(ارومیه

مقام سوم مجموع 
  تفنگ وتپانچه

مسابقات تیراندازي دررشته تفنگ وتپانچه دردوازدهمین المپیاد ورزشی   8
  )94مرداد ماه  -دانشجویان دختر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور(ارومیه

کاپ  اولیمقام 
  اخالق

مسابقات کاراته دردوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههاي   9
  )94مرداد ماه  -علوم پزشکی کشور(ارومیه

مقام پنجم دررشته 
  کاتاي تیمی

مسابقات بسکتبال انتخابی دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر   10
  خزرآباد ساري) -93دانشگاههاي علوم پزشکی کشور (اسفند ماه

  قام سومم

مسابقات فریزبی اولین المپیاد ورزش هاي همگانی دانشجویان پسر   11
  )94اسفندماه-دانشگاههاي علوم پزشکی کشور(خزرآباد ساري

  مقام سوم

 
 
 

  


