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 مدیریت اموردانشجویی

96-97سال تحصیلی خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکی جهرم    
 

  نام خوابگاه
 

  نوع
 

  ظرفیت فعلی
ظرفیت 
  استاندارد

 

  متراژ کل
 

  زیربنا

   116 113  دختران  بوستان
  10200مشترك 

2000  
  2000  116 114 دختران  گلستان
  2010  115 133  دختران  بهارستان

  300  400  22 21 دختران  )کوثر(پیمانیه
  6310  10600  369  381  دختران  جمع خوابگاه دختران

  2514  5890  125  186  پسران  شهیددانشپور
  180  340  20  37  پسران  )کلینیک هنري(احسان

  410  740  40  50  پسران  اکبري
  3104  6970  145 273  پسران  جمع خوابگاه پسران
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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):     -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 نفر

 متر مربع 340مساحت کل خوابگاه: -6  1358سال احداث:  -5
 �متأهلین  پسران   �نوع خوابگاه:   دختران -8  1360سال بهره وري: -7
 نفر 37خوابگاه:تعداد دانشجویان استفاده کننده از  -10  متر مربع 180مساحت زیربنا: -9

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

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

  شوفاژ -گاز سوخت گرمایش خوابگاه: نوع -14

  
  

  
  

  مساحت (متر مربع)امکانات  برحسب  -17  امکانات برحسب تعداد: -16
 16 مساحت سالن مطالعه 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 37 تعداد کل تخت ها

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

 - مساحت بوفه 2 تعداد اجاق گاز 16 تعداد یخچال ها
 - مساحت فضاي ورزشی   6 تعداد کپسول آتش نشانی

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

  
  
  

  
                  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 96-97سال تحصیلی:                                                                                                                                                                    خوابگاه نوع واحد:
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

 پیمانیهآدرس:انتهاي خیابان ولی عصر واقع در بیمارستان  -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
 نفر21تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه:  -10  مربع متر 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 

  شوفاژ -گاز سوخت گرمایش خوابگاه:نوع  -14

  

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

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

 - مساحت سالن غذاخوري - تعداد خطوط تلفن شهري 24 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
  

 96-97سال 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
 نفر133تعداد 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

  شوفاژ-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 تعداد دستشویی ها 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   �وذهاب وجود دارد؟ بلیآیا نیاز به سرویس ایاب  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
  

 96-97سال تحصیلی:   خوابگاه                                                                                                                      نوع واحد:
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه
 آدرس:بولوار شهید مطهري، سایت پردیس ، مجموعه خوابگاه ها -2 گلستاننام 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   114تعداد 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  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 6 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
  

 96-97سال 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  113تعداد 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

  

 
 

  �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

  
  

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

  بسمه تعالی
  آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 96-97سال تحصیلی: خوابگاه                                                                                                                      نوع واحد:

  (متر مربع) امکانات  برحسب مساحت -17  امکانات برحسب تعداد: -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 تعداد دوش هاي حمام
 - مساحت نمازخانه 1 تعداد تلویزیون 3 تعداد آبسردکن ها

 مشترك 30 مساحت بوفه 8 تعداد اجاق گاز 49 تعداد یخچال ها
 2000 مساحت فضاي ورزشی   5 تعداد کپسول آتش نشانی
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه
 بولوار شهید مطهري، سایت پردیس دانشگاهآدرس:  -2 شهید دانشپورنام خوابگاه:  -1

 54345011تلفن: -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):     نفر -6  1387سال احداث: -5
 متر مربع 5890مساحت کل خوابگاه: -8  1389سال بهره وري: -7
 �متأهلین ن  پسرا  �دختراننوع خوابگاه:    -10  متر مربع2514زیربنا:مساحت  -9

 نفر186تعداد 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 
  در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ آیا ساختمان -14

 خیر       �بلی 

   شوفاژ-گاز نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -15

  
  �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
  نفر4مرد   تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:    -21

  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 96-95سال تحصیلی:                                                                                                                                                                          خوابگاه نوع واحد:

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

 147 مساحت سالن اجتماعات 18 تعداد دستشویی ها 56 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 3 تعداد تلویزیون 4 تعداد آبسردکن ها

 20 مساحت بوفه 8 تعداد اجاق گاز 56 تعداد یخچال ها
 1430 مساحت فضاي ورزشی   12 تعداد کپسول آتش نشانی
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

 مطهري، واقع دردانشکده پرستاري آدرس:بولوار شهید -2  شهید اکبرينام خوابگاه:  -1

 نفر  37تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):   -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 متر مربع   340مساحت کل خوابگاه: -6  1357سال احداث:  -5
 �متأهلین  پسران   �نوع خوابگاه:   دختران -8  1360سال بهره وري: -7
 نفر50تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه: -10  متر مربع 410مساحت 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

  شوفاژ  نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -14

  
  

  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  امکانات برحسب تعداد: -16
 16 مساحت سالن مطالعه 5 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی

 - مساحت سالن اجتماعات 5 تعداد دستشویی ها 13 تعداد کل اتاق ها
 - مساحت سالن غذاخوري 0 تعداد خطوط تلفن شهري 37 تعداد کل تخت ها

 26 مساحت سالن تلویزیون 1 تعداد خطوط تلفن راه دور 3 تعداد دوش هاي حمام
 70 مساحت نمازخانه 1 تعداد تلویزیون 2 تعداد آبسردکن ها

 12 مساحت بوفه 1 تعداد اجاق گاز 13 تعداد یخچال ها
 200 مساحت فضاي ورزشی   4 تعداد کپسول آتش نشانی

  
  �ندارددارد سیستم ایاب و ذهاب: -19        �نداردداردسیستم خنک کننده :  -18
  �خیر   �بلی آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ 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
  

 97-96سال تحصیلی:                                                                                                                                                                    خوابگاه نوع واحد:
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 فعالیت هاي صندوق رفاه دانشجویان  سال تحصیلی97-96
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کاردانشجویی
  
  

  مبلغ کل کار دانشجویی  تعداد نیمسال

 ریال  000/065/573 نفر 155 97-96 اول نیمسال

  ریال 000/444/553  نفر 140 96-95 دوم نیمسال 

  

  

 اعتبارکل تعداد نیمسال وام هاي دانشجویی
نفر 528 نیمسال  اول وام تحصیلی ریال 000/050/932/2   

نفر 543 نیمسال دوم وام تحصیلی ریال000/770/966/1   
نفر 25 نیمسال  اول وام مسکن ریال 000/950/147   

نفر 31 نیمسال  دوم وام مسکن ریال 000/150/66   
نفر 68 نیمسال  اول وام ضروري عادي ریال 500/062/264   

ضروري عادي وام نفر 78 نیمسال  دوم  ریال 500/062/264   

 وام ضروري دو برابر
 

نفر 2 نیمسال دوم ریال 000/000/20   

نفر1 نیمسال اول ودیعه مسکن ریال 000/000/60   

نفر1 نیمسال  دوم ودیعه مسکن ریال 000/000/45   
  -  - نیمسال  اول  وام (شهریه)

  -  - نیمسال  دوم  وام (شهریه)

  ریال 000/000/248 نفر 38 نیمسال  اول  بنیاد علويوام 

  ریال 000/000/410  نفر 65 نیمسال  دوم  وام بنیاد علوي

  ریال 000/030/588/7 مبلغ کل وامها



 

www.jums.ac.ir 

٧٨ 

 صدور نامه تسویه حساب از وزارت جهت گرفتن دانشنامه و گواهی موقت دانشجویان  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رشته تعداد
 پزشکی 65

 
 پرستاري 60

 
پزشکی هاي فوریت 65  

 
 اتاق عمل 48

 
 علوم آزمایشگاهی 32

 
 هوشبري 61

 
عمومی  بهداشت 25  

 
7 
 

 انگل شناسی
نفر از دانشجویان 25نامه موکول سربازي جهت   

 
نفر از دانشجویان 14نامه موکول بدهی به بعد از مقطع جدید جهت   
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هاي ایاب و ذهاب دانشجویان عملکرد سرویس  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

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

  
  
  

   

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

  روزانه بین دانشکده ها و مراکز درمانی تعداد سرویس هاي 22
  

2  

  3  تعداد کل سرویس هاي انجام شده در طول ترم بین دانشکده ها 8407
  

  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
 تعداد کل سرویس هاي ارائه شده جهت اردوهاي مختلف علمی و فرهنگی 30

 
5  

  6 تعداد کل سرویس هاي ارائه شده جهت برنامه هاي تربیت بدنی 21
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 جشنواره دانشجوي نمونه 

 انتخاب برگزیدگان دانشگاهی بیست و پنجمین دوره جشنواره دانشجوي نمونه

96-95نیمسال دوم   
 رتبه

 
 نام و نام خانوادگی رشته

91هوشبري  رتبه اول دانشگاهی فرزانهمهران    
92علوم آزمایشگاهی  رتبه دوم دانشگاهی  یوسف حسینی 
91علوم آزمایشگاهی  رتبه سوم دانشگاهی  مریم مهندسی 

 

نتخاب برگزیدگان دانشگاهی بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوي نمونها  
 

96-97نیمسال اول   
 نام و نام خانوادگی رشته رتبه

92علوم آزمایشگاهی  رتبه اول دانشگاهی  یوسف حسینی 
91هوشبري  رتبه دوم دانشگاهی  مهران فرزانه 
91پزشکی  رتبه سوم دانشگاهی  آیدا بهمن جهرمی 

92پرستاري  رتبه چهارم دانشگاهی  محمد دالیی میالن 
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:مدهاي دانشجوییک  

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

  
 وضعیت سلف سرویس مرکزي دانشگاه

  
96آمار غذاي توزیع شده در سلف سرویس مرکزي درسال   

 
 
 

 

مراسمات و همایش ها و  تعدادپرس غذاي
 کنگره ها

سرویسنام سلف   یغذاي دانشجوی تعدادپرس  

96مجموع پرس سال 8490  
 

96مجموع پرس سال 300845  سلف سرویس مرکزي 

خواهران پزشکی دانشکده غذاخوري سالن  
  برادران پزشکی دانشکده غذاخوري سالن

  پرستاري دانشکده غذاخوري سالن

سالن)3( سالن هاي غذاخوري  
 
 

متر مربع417 آشپزخانه  پخت مساحت سالن   
مترمربع538 وخواهران برادران پزشکی دانشکده غذاخوري سالنمساحت    
مترمربع650 پرستاري دانشکده مساحت سلف   

 نوع پخت غذاي دانشجویی نیمه صنعتی
نفر1400  ظرفیت پذیرش کل سلف 

)سلف پردیس وسلف دانشکده پرستاري (واحد2  
 

 تعداد سلف دانشجویی
 

پرس2000  ظرفیت پخت دانشجویی روزانه 
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  اعتباربخشی و رتبه بندي حوزه رفاهی ( تغذیه)جدول شاخص هاي 

  

 

  
  
  
  
  

  استاندارد یا وضعیت مطلوب  نمره نهایی  عنوان شاخص  بخش   ردیف
  /75/ تا 65  /9  سرانه فضاي غذاخوري هاي دانشجویی( دانشگاه ها)  تغذیه  1
  /25/ تا 2  /3  سرانه فضاي آشپزخانه غذاخوري هاي دانشجویی دانشگاه و خوابگاه  تغذیه  2
  بهداشت محیط فرآیند آماده سازي ، طبخ و توزیع غذا  تغذیه  3

   
  درصد 90تا  85  97%

 تعداد پرسنل داراي کارت تندرستی     
  

  -  نفر20

  -  نفر1  تعداد کارشناس بهداشت محیط    
واحد در  13  تعداد واحد توزیع سبزیجات خام و پخته به دانشجویان تغذیه  4

  هفته
  واحد در هفته 5 

  نفر 1پخت   1000به ازاي هر   /5  تعداد کارشناس تغذیه تغذیه  5
واحد در  6  تعداد واحد توزیع میوه جات به دانشجویان تغذیه  6

  هفته
  واحد در هفته 5

واحد در  9  شیر) -دوغ-تعداد واحد توزیع لبنیات ( ماست تغذیه  7
  هفته

  واحد در هفته 10

  درصد 50تا  40  %59  دانشجویی در یک روزدرصد دانشجویان استفاده کننده از ناهار  تغذیه  8
درصد دانشجویان خوابگاهی استفاده کننده از شام دانشجویی در یک  تغذیه  9

  روز
  درصد 70تا  50  78%

درصد دانشجویان خوابگاهی استفاده کننده ازصبحانه دانشجویی در یک  تغذیه  10
  روز

  درصد 60تا  40  46%

به سیستم اتوماسیون تغذیه جهت رزرو، میزان دسترسی دانشجویان  تغذیه  11
  تحویل و پرداخت هزینه غذا

  درصد 90تا  85  100%

  درصد 80تا  75  %72  تجهیزات طبخ و توزیع و نگهداري غذا تغذیه  12
  درصد 90تا  80  %97  اجراي الگوي تغذیه سالم  تغذیه  13
  درصد 90تا  85  %100  اتوماسیون تغذیه تغذیه  14
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 بیمه دانشجویی 
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  پایگاه اطالع رسانی معاونت فرهنگی دانشجویی

 1396مطالب منتشر شده در سال

  

  

  

  

  

تعداد عکس 
گرفته شده در 

 زمانی  این بازه

تعداد کلمات 
 تولیدي در مفدا

تبلیغات و 
 نظر سنجی 

تعداد فیلم 
 تولیدي 

تعداد گزارشات 
 تصویري

تعداد 
  مصاحبه

تعداد نشریات 
ستادي ثبت 

 شده 

تعداد 
نشریات 

دانشجویی 
 ثبت شده

تعداد 
لینک 

 تولیدي

تعداد مطالب 
 اقتباسی

تعداد مطالب 
 تولیدي

 به صورت 47598 107500
مداوم و 
 مستمر 

4 95 6 2 12 58 18 504 

 جهرم-مفدا

 
رسانی معاونت 
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  ناداره مشاوره و سالمت روا  

  69-79تعداد مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه در سال تحصیلی 

  
  

  
  
  
 
  

  
  
 

  
  
  

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

  تعداد مراجعین  مقاطع تحصیلی
  جمع  مرد  زن

  121  50  71  دکتري عمومی
  241  116  125  کارشناسی
  362  166  196  جمع کل

  تعداد مراجعین  تعداد وضعیت تأهل
  جمع  مرد  زن

  327  147  180  مجرد
  35  19  16  متأهل

  362  166  196  جمع کل

  تعداد مراجعین  وضعیت سنی
  جمع  مرد  زن

20-18  73  27  100  
22-20  76  39  115  
24-22  48  30  78  

  61  31  30  و باالتر 24
  362  166  196  جمع کل

  تعداد مراجعین  وضعیت سکونت
  جمع  مرد  زن

  46  16  30  بومی
  316  150  166  غیربومی
  362  166  196  جمع کل
  314  148  166  خوابگاهی

  48  18  30  غیرخوابگاهی
  362  166  196  جمع کل
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  کننده به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی هنمودار تعداد افراد مراجع
 

 
 
 

  نمودار تعداد افراد مراجعه کننده به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک جنسیت
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  تعداد افراد مراجعه کننده به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک محل سکونتنمودار 
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  اقدامات پیشگیري اولیه (فراگیر) غیر محرمانه و قابل درج  در اداره مشاوره دانشجویی 
  97-96سال تحصیلی 

  

 ردیف برنامه آموزشی تعداد جمعیت تحت پوشش
کارگاه مهارتهاي زندگی ویژه دانشجویان ورودي مهر رشته  چهار کارگاه  نفر     100

، پرستاري و علوم آزمایشگاهی  پزشکی  
1 

کارگاه  پنج نفر 53  کارگاه مهارتهاي زندگی ویژه دانشجویان ورودي بهمن رشته 
 اتاق عمل ، هوشبري ، بهداشت عمومی و پزشکی

2 

جلسه در دو نیم سال 2 نفر 62  3 یوگاي خنده 
در دو نیم سال جلسه  2 نفر 45  4 کارگاه تفاوت روانشناختی زنان و مردان 
جلسه در دو نیم سال  1 نفر 63 افزایش تمرکز حواس و آموزش اصول صحیح مطالعهکارگاه    5 
جلسه در دو نیم سال  2 نفر 65  6 کارگاه دو روزه آموزش پیش از ازدواج 
جلسه در دو نیم سال  2 نفر60  7 کارگاه آشنایی و پیشگیري از اعتیاد 

جلسه در دو نیم سال  1 اعضاي کمیته  8 کارگاه آموزش رفتارهاي خود آسیب رسان 
کارکنان معاونت فرهنگی 

 دانشجویی
31/5/96   9 کارگاه مهارتهاي بین فردي  

کارکنان معاونت فرهنگی 
 دانشجویی

5/4/96  10 کارگاه آموزشی عزت نفس و اعتماد به نفس 

کارکنان معاونت فرهنگی 
 دانشجویی

31/4/96  11 کارگاه خودشناسی و خودآگاهی 

کارکنان معاونت فرهنگی 
 دانشجویی

21/4/96  12 کارگاه تفاوت روانشناختی زنان و مردان 

11/4/96 کارمندان دانشگاه   13 کارگاه اهمیت نقش والدین در پیشگیري از اعتیاد 
نفر 15  14 اردوي یک روزه همتایاران سالمت روان  یک اردو 

نفر در هر جلسه 50 جلسه  2  توانبخشی الزهرا  بازدید از مرکز   15 
نفر 250 جلسه 4   16 سلسله کارگاههاي از هدف تا موفقیت  

نفر در هر جلسه 100 جلسه 2   17 باشگاه رنگ مغز  
جلسه 4 کلیه همتایاران  برگزاري جلسات توانمند سازي و آموزشی همتایاران سالمت  

 روان دانشجویی
18 
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  همایش ها و سمینارها

نفر     150 جلسه  1   1 باشگاه نشاط ویژه دختران  
نفر    400  2 همایش سالمت روان در محیط کار  ویژه کارمندان 

نفر  250  3 سمینار انسان معاصر و تراژدي جستجوي معنا ویژه دانشجویان و اساتید  

نفر   180  4 سمینار اعتماد ویژه دانشجویان  
نفر  450 ، نشاط، خانواده  سمینار زن ویژه بانوان شهرستان جهرم    5 
نفر 40 توسط همتایاران سالمت روان  

 دانشجویی
مراسم حسن استقبال از معاون کل فرهنگی 

 دانشجویی 
6 

نفر  60 توسط همتایاران سالمت روان  
 دانشجویی

 7 مراسم حسن استقبال از اساتید جدید 
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  1396اداره تعالی فرهنگی و فعالیت هاي فوق برنامه 
  و هیأت فاطمیون فعالیتهاي قرآ ن و عترت

 
 ردیف

 
 

تعداد  نوع فعالیت
شرکت 
 کننده 

  45 برگزاري مراسم دعاي کمیل شامگاه پنجشنبه هر هفته در حسینیه دانشگاه 1
 50 برگزاري مراسم دعاي پر فیض ندبه صبحگاهان جمعه هر هفته  در حسینیه دانشگاه 2
 700 برگزاري مراسم قرائت دعاي پر فیض زیارت عاشورا در دهه هاي اول و دوم ماه محرم و صفر 3
  30  برگزاري جلسات حفظ قرآن کریم ویژه دانشجویان با حضور اساتید مجرب 4
  250  برگزاري جلسات ختم قرآن کریم در خوابگاه هاي دانشجویی با مشارکت کانون قرآن و عترت 5
  500  برگزاري مراسم عزاداري به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه دانشگاه 6
ماه  محرم در حسینیه دانشگاه و دعوت از مداحان و سخنرانان برگزاري مراسم سوگواري دهه اول 7  700 
 700 تهیه و توزیع نذري بین دانشجویان شرکت کننده در مراسم شبهاي  دهه محرم 8
 150 برگزاري محفل انس با قرآن کریم با حضورآقاي رضا گلشاهی قاري بین المللی از مشهد و گروه تواشیح طه از شیراز 9
 80 برگزاري محفل انس با قرآن کریم با حضور قاري برجسته شهرستان آقاي خادم پیر در ماه مبارك رمضان 10
 60 تقدیر از برگزیدگان مرحله دانشگاهی و کشوري  بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت 11
ماه مبارك رمضانبرگزاري مراسم جزء خوانی به همراه تفسیر آیات کالم اهللا  قرآن مجید ویژه ایام  12  80 
 200 برگزاري مراسم شهادت حضرت رقیه سالم اهللا 13
 90 برگزاري مسابقه کتابخوانی نامیرا و تقدیر از برگزیدگان مسابقه 14
 120 برگزاري مراسم لیالی قدر 15
 80 برگزاري مسابقه  بهترین عکس از شب هاي قدروسفره هاي افطار در کانال کانون قرآن و عترت  16
 80 برگزاري مسابقه روزانه سوال از هر جزء قرآن کریم  در ایام ماه رمضان از طریق کانال کانون قرآن و عترت 17
 809 برگزاري مسابقات کتبی و شفاهی مرحله دانشگاهی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت ویژه دانشگاهیان 18
 10 تشکیل مجمع قرآن و عترت 19
حضور دانشجویان در برنامه یادمان یاس کبود شهرستان  به مناسبت شهادت حضرت زهرا سالم اهللا هماهنگی جهت  20

 علیها
80 

 60 برگزاري مسابقه کتاب انتظار عامیانه ،عالمانه و عارفانه استاد پناهیان در فضاي مجازي 21
 200 برگزاري کارگاه نهضت حسینی با حضور استاد انجوي نژاد 22
جلسات تفسیر قرآن کریمبرگزاري  23  35 
 30 تجلیل از اعضاء فعال کانون قرآن و عترت 24
 300 برگزاري ایستگاه صلواتی یلداي مهدوي به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج) 25
 45 برگزاري مسابقه بیعت با امام زمان با همکاري کانون سالله پاکان شهرستان 26
پرسش و پاسخ از کتاب تمثیالت حاج آقا قرائتیبرگزاري مسابقه هر روز یک  27  60 
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 ردیف
 
 

تعداد  نوع فعالیت
شرکت 
 کننده 

 120 برگزاري برنامه ساعت صفر عاشقی به مناسبت شهادت حضرت رقیه در تپه شهداي گمنام شهرستان 28
 13 پخش کلیپ هاي عارفانه و بصیرتی در حسینیه دانشگاه  29
دانشجویان در ایام ماه مبارك رمضانتوزیع افطاري به  30  780 
 160 برگزاري مسابقه دعاي عهد در دو مرحله  و تقدیر از برگزیدگان مسابقه  30
 80 برگزاري مسابقه سوره واقعه و تقدیر از برگزیدگان  31
 180 برگزاري مراسم جشن میالد امام حسین (ع) 32
 200 سامانه پاسخ به شبهات در کانال قرآن و عترت  33
 80 صفحه اینستاگرام کانون قرآن و عترت  34

  

  مقام هاي کسب شده در بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت 

  دررشته حفظ موضوعی قرآن کریم کسب مقام سوم کشوري در حوزه کارکنان  توسط خانم عاطفه رعایت   
  دررشته صحیفه سجادیه کسب مقام دوم  کشوري و دوم ملی در حوزه دانشجویان  توسط خانم عالیه بردبار 

  
  1396اردوهاي برگزارشده سال 

  

  تعداد افرادشرکت کننده  محل برگزاري اردو  نوع اردو  ردیف

  نفر  37  عتبات عالیات   زیارتی  1

  نفر  50  راهیان نور   زیارتی  2

  نفر170   محروممناطق   جهادي  3

  نفر120  استهبان  سیاحتی  4

  نفر40  سپیدان  سیاحتی  5

 نفر 80  قم  سیاحتی –زیارتی   6

 نفر40  قشم سیاحتی  7
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  1396فعالیت هاي فرهنگی و فوق برنامه سال   
  

 تعداد شرکت کننده   نوع فعالیت ردیف
1 

  برگزاري مراسم یادمان شهداي گمنام
200  

 100  روبی قبور شهدابرگزاري مراسم غبار  2

40   برگزاري اردوي جهادي سالمت در منطقه روستاي امیر ساالر خفر 3  

 120  برگزاري کرسی آزاد اندیشی در خصوص انتخابات ریاست جمهوري 4

 220  برگزاري همایش سخنرانی حامیان دولت با دعوت از دکتر قنبري  در خصوص انتخابات ریاست جمهوري 5

 200  راه و بیراه با دعوت از دکتر قره باغی  در خصوص انتخابات ریاست جمهوري برگزاري همایش 6

 90  برگزاري کارگاه اخالق حرفه اي انجمن علمی پرستاري 7

 220  برگزاري مراسم تقدیر از فعاالن فرهنگی 8

 200  برگزار ي جشن پیروزي دکتر روحانی در ریاست جمهوري 9

 200  آزاد سازي خرمشهربرگزاري مراسم سوم خرداد و  10

 250  برگزاري مراسم میالد حضرت مهدي ( عج ) 11

 180  برگزاري رادیو دانشجو 12

 300  92برگزاري مراسم تودیع پرستاري  13

 200  92برگزاري مراسم تودیع علوم آزمایشگاهی  14

 400  89برگزاري مراسم تودیع پزشکی  15

 40  روستاي کوشکساربرگزاري اردوي جهادي شهید حججی در  16

 300  "فصل نو فصل همدلی "با عنوان  96برگزاري مراسم معارفه دانشجویان ورودي  17

 80  "سفر سرخ  "مسابقه کتابخوانی از کتاب  18

اجرا  5 اجراهاي گروه موسیقی دانشجویی دانشگاه در مراسم هاي مختلف 19  
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 تعداد شرکت کننده    نوع فعالیت ردیف

کارگاه هاي کاریکاتور ، نقاشی ، خوشنویسی ، عکاسی ، شعر  ، جهت شرکت دانشجویان در  برگزاري 20
 جشنواره بین المللی سیمرغ

80 

 100  برگزاري دو جلسه کارگاه سوچر زنی انجمن علمی اتاق عمل 21

 30  برگزاري اردوي جهادي روستاي کوشکسار 22

 1500  برگزاري مراسم یادواره شهدا 23

 50  با خانواده شهداي دانشگاهدیدار  24

 150  "اعتماد از منظر روانشناسی  "جلسه سخنرانی  25

  100  "تحصیالت تکمیلی  "سلسله کارگاه هاي  انجمن علمی بهداشت با عنوان  26

 150  "استکبار ستیزي  "جلسه سخنرانی دکتر صفر پور با عنوان  27

 120  برگزاري برنامه شب داستان 28

مراسم فارغ التحصیلی سه گروه آموزشی در سالن آمفی تئاتردانشکده پرستاري و برگزاري  29
  ) 92اتاق عمل  هوشبري و بهداشت،(پیراپزشکی

300 

  300  برگزاري مراسم جشن  میالد حضرت محمد ( ص )  و مراسم روز دانشجو 30

 100  آذر 16برگزاري تریبون آزاد دانشجویی و طرح مطالبات دانشجویی به مناسبت  31

در سطح دانشگاه و   تبلیغات و اطالع رسانی نهمین جشنواره فرهنگی بین المللی سیمرغ  دانشجویان ، کارکنان و اساتید 32
دانشکده و خوابگاهها و 

 بیمارستانها 
 296  ثبت نام در سامانه  جشنواره بین المللی سیمرغ 33

 722  ثبت اثر در سامانه جشنواره بین المللی سیمرغ 34

 20  نشست با سفیران جشنواره بین المللی سیمرغ 35

اثر 50  دریافت آثار  هنرهاي تجسمی جشنواره بین المللی سیمرغ 36  

 80  نشست دبیران کانونها و تشکلها  با مدیریت و معاونت دانشجویی و فرهنگی 37

 30  نشست دبیران  انجمن هاي علمی و تشکلها با ریاست دانشگاه 38
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 تعداد شرکت کننده    فعالیتنوع  ردیف

 150  "انسان معاصر و تراژدي انسان معاصر  "جلسه سخنرانی دکتر بنایی با عنوان  39

 80  برگزاري کارگاه تزریقات و اي کی جی 40

جلسه  10  برگزاري منظم جلسات شوراي فرهنگی دانشگاه 41  

جلسه  7  برگزاري هیأت نظارت بر تشکلها 42  

جلسه  2  نظارت بر انجمن هاي علمی دانشگاه برگزاري کمیته 43  

 300  برگزاري مراسم شب یلدا 44

 120  برگزاري انتخابات انجمن اسالمی دانشجویان پیرو خط امام ( ره ) 45

غرفه  2  برپایی غرفه تبلیغات جشنواره سیمرغ 46  

 150  برگزاري سلسله جلسات داستان نویسی 47

 50  با حضور دانشجویان ، پزشکان و متخصصینبرگزاري اردوي جهادي سالمت  48

 220 داوري مرحله دانشگاهی جشنواره بین المللی سیمرغ  ( آثار هنرهاي تجسمی دانشجویان ) 49

 12  جشنواره بین المللی سیمرغ ارسال آثار تجسمی به دبیرخانه کشوري  50

 300  برگزاري  بر نامه نمایش فیلم در سالن آمفی تئاتر شهید قادري 51

 200  برگزاري مراسم رادیو دانشجو 52

 250  برگزاري مراسم درختکاري 53

 pcr 40برگزاري کارگاه  54

 90  جلسه ) 3برگزاري سلسله کارگاه هاي فارماکولوژي (  55

 400  برگزاري نمایشگاه حجاب و عفاف به مدت یک هفته 56

 150  "تحقق آرمانهاي انقالب  "برگزاري مناظره با موضوع  57

  نفر از دانشجویان به مرحله کشوري جشنواره  3برگزاري مرحله دانشگاهی مسابقه مشاعره و انتخاب  58
  بین المللی سیمرغ

15 

 100  برگزاري انتخابات انجمن علمی پرستاري و انجمن علمی بهداشت 59
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  1396تشکل ها ي  دانشجویی زیرمجموعه اداره تعالی فرهنگی  سال 
  

  تعداد فعالیت  سال تأسیس  حوزه فعالیت  تشکل دانشجویینام   ردیف

  35  68  اجتماعی -سیاسی  بسیج دانشجویی  1

  4  94  اجتماعی  –علمی   تشکل فرهنگ و اندیشه هدي   2

  20  94  اجتماعی  -سیاسی  انجمن اسالمی پیرو خط امام(ره)  3

  

  1396انجمن هاي علمی زیرمجموعه اداره تعالی فرهنگی  سال 

   

  تعداد فعالیت   سال تأسیس  حوزه فعالیت  نام انجمن علمی   ردیف

  -  94  علمی   انجمن علمی پزشکی   1

  9  95  علمی   انجمن علمی پرستاري   2

  2  95  علمی   انجمن علمی بهداشت   3

  4  95  علمی   انجمن علمی اتاق عمل   4

  -  95  علمی   انجمن علمی علوم آزمایشگاهی   5
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  جشنواره فرهنگی بین المللی سیمرغکسب مقام هاي نهمین 

  عنوان مقام  رشته  نام و نام خانوادگی  ردیف

  مقام اول   بخش  فرهنگ سالمت  –کاریکاتور   امیر حسین پروین   1

  مقام دوم   بخش آزاد  –کاریکاتور   امیر حسین پروین   2

  مقام دوم  بخش فرهنگ سالمت  –اینفوگرافیک   امید  رضا عزیزي   3

  

  آثار راه یافته به مرحله کشوري نهمین جشنواره فرهنگی بین المللی سیمرغ  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعداد اثر رشته بخش  نام و نام خانوادگی

  1  فیلم مستند    کارکنان   علی قلج خانی 

  1  فیلم داستانی   کارکنان   علی قلج خانی 

  3  کاریکاتور  بخش آزاد  دانشجو  امیر حسین پروین  

  2  کاریکاتور بخش فرهنگ سالمت   دانشجو   امیر حسین پروین 

  1  نقاشی    دانشجو  مائده محمدي 

  1  نثر ادبی طنز   دانشجو  یاسر رفیعی 

  1  اینفوگرافیک   دانشجو   امید رضا عزیزي 
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 نشریات داراي مجوز 
 نام نشریه مشخصات نشریه نام نشریه مشخصات نشریه

 صاحب امتیاز:کانون ریحانه
مسئول:انسیه قاسمیمدیر   

 سردبیر:شیدا محمدپوري

 
 به قیمت بهشت

 صاحب امتیاز:زهرا غریب زاده
مدیر مسئول:زهرا غریب زاده                                           

 سردبیر:زهرا غریب زاده

 
 صنف

 صاحب امتیاز:شورا صنفی
 مدیر مسئول:سعید نیکویی
 سردبیر:نرگس محالتی

 
 شورا صنفی

امتیاز:فاطمه فالمرزيصاحب   
مدیر مسئول:فاطمه فالمرزي                                          

 سردبیر:زهرا وزیر زاده

 
 تنوع کده

 
 صاحب امتیاز:محبوبه رنجبر
 مدیر مسئول:نازنین خرسندي

 سردبیر: محبوبه رنجبر

 
 فانوس

 صاحب امتیاز:سجاد قناعتیان
 مدیر مسئول: سجاد قناعتیان

سردبیر:سجاد قناعتیان   

 
 آلزایمر

 صاحب امتیاز:حسین اخگر
 مدیر مسئول: حسین اخگر

 سردبیر: غالمرضا جوانمردي

 
 جامز پست

 

 صاحب امتیاز:پویا رحمانیان
 مدیر مسئول:پویا رحمانیان 

 سردبیر: پویا رحمانیان

 
 تاللو

 
 صاحب امتیاز:هلیا آریاپور
 مدیر مسئول:هلیا آریاپور

 سردبیر:رکسانا روحی

 
 بی مثبت

 صاحب امتیاز:محمد جمشیدي
 مدیر مسئول:محمد جمشیدي

 سردبیر: محمد جمشیدي

 
 پژواك

 صاحب امتیاز:زهرا حسن زاده
 مدیر مسئول:زهرا حسن زاده

 سردبیر:آیدا ظهرابی

 
 سنگ کاغذ قیچی

 صاحب امتیاز:هدي بهجو
 مدیر مسئول: هدي بهجو
 سردبیر:مهرنوش عربلو

 
پاك کنگوش   

 صاحب امتیاز:تشکل هدي
 مدیر مسئول:عارف گلستان

 سردبیر:پریسا زرنگار

 
 هدي

 صاحب امتیاز:کانون شعر و ادب
 مدیر مسئول:وحید رجب پور

 سردبیر: وحید رجب پور

 
 نشاد

 صاحب امتیاز:محسن فرهنگ
 مدیر مسئول:محسن فرهنگ

 سردبیر: محسن فرهنگ

 
 محقق

 صاحب امتیاز:هیات فاطمیون
مسئول:یاسر رفیعی مدیر  

 سردبیر:فروغ نجفی

 
 مسیر فاطمی

 صاحب امتیاز:انجمن علمی پرستاري
 مدیر مسئول:فریده بخشایش

 سردبیر:فاطمه داوند

 
 پرستاري نوین

 صاحب امتیاز:عارف گلستان
 مدیر مسئول:محمد فالحی

 سردبیر:عارف گلستان

 
 صیاسط نامه

 صاحب امتیاز:انجمن علمی بهداشت
مسئول:غالمرضا ناديمدیر   

 سردبیر:زهرا شهابی

 
 زیپ

 صاحب امتیاز:انجمن علمی اتاق عمل
 مدیر مسئول:سارا معصومی

 سردبیر:زهرا یگانه

 
 اتحاد سبز
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 نام نشریه مشخصات نشریه نام نشریه مشخصات نشریه

 صاحب امتیاز:کمیته تحقیقات دانشجویی
 مدیر مسئول:فرشید جاودانی

قربانیسردبیر:سونیا رستمی   

 
 تب طب

 صاحب امتیاز:کانون قران و عترت
 مدیر مسئول:فاطمه آتشی

 سردبیر:فاطمه آتشی

 
 حنان

 صاحب امتیاز:تشکل هدي
 مدیر مسئول:محمد جمالی

 سردبیر:علی مقربی

 
 سمعک

 صاحب امتیاز:کانون خالقیت و سرگرمی
 مدیر مسئول:امید مجرد

 سردبیر:امید مجرد

 
 خودمونی

تحقیقات دانشجویی صاحب امتیاز:کمیته  
 مدیر مسئول:آیدا بهمن
 سردبیر:مهران فرزانه

 
 سالمت معنوي

 صاحب امتیاز:کمیته تحقیقات دانشجویی 
 مدیر مسئول:وحید زارعان

 سردبیر:شیوا صالح

 
 وندیداد

 صاحب امتیاز:کانون نشریات
 مدیر مسئول:محسن فرهنگ

 سردبیر:زهرا هوشیار

 
 قلم

 صاحب امتیاز:تشکل بسیج
مسئول:احمدرضا محمدپورمدیر   

 سردبیر:عاطفه امیري

 
 بیدارباش

 صاحب امتیاز:معاونت آموزشی
 مدیر مسئول:شیوا صالح

الهام رضایی-سردبیر:مائده محمودي  

 
 رازي

 صاحب امتیاز:کانون فرهنگ و سالمت
 مدیر مسئول:طوبی قاسمی

 سردبیر:ساناز جهانپور

 
 سین اول

EDC:صاحب امتیاز 
علی پورمدیر مسئول:فرزانه   

 سردبیر:محمودرضا آچاك

 
Shin 

 
 

 صاحب امتیاز:کانون گردشگري
 مدیر مسئول:وحید مظلومی

 سردبیر: وحید مظلومی
 

 
 چاووش

 صاحب امتیاز:مریم میرزایی
 مدیر مسئول:حسین رئیسی

 سردبیر:سعید احمدي

 
 علم روز

 صاحب امتیاز:امیدرضا عزیزي
 مدیر مسئول:پوریا رنجبر

عزیزيسردبیر:امیدرضا   

 
 انعکاس

 صاحب امتیاز:تشکل انجمن اسالمی
 مدیر مسئول:حسین بهمنی

مهرداد استخر-سردبیر:زکیه بصیري  

 
 آرمان
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 نشریات فعال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)10مقام آوران جشنواره سراسري رسانه و نشریات دانشجویی(تیتر   

 

 برگزاري جشنواره داخلی نشریات و انتخاب نشریات برتر
 

 

 

 

 

 

 ردیف نام نشریه ردیف نام نشریه
 1 آرمان 2 انعکاس
 3 بیدارباش 4 پژواك
 5 تاللو 6 چاووش
 7 چکامه 8 حنان

 9 خودمونی 10 اتحاد سبز
کاغذ قیچیسنگ   11 زیپ 12 

 13 سین اول 14 صیاسط نامه
 15 به قیمت بهشت 16 محقق
 17 مسیر فاطمی 18 وندیداد
 19 هدي 20 آلزایمر
 21 پرستاري نوین 22 سمعک

 23 صنف

 نام نشریه مدیر مسئول مقام
رسته طرح اول ملی  انعکاس پوریا رنجبر 

 انعکاس پوریا رنجبر اول کشوري رسته طرح
 زیپ غالمرضا نادي دوم کشوري نشریات کاغذي الکترونیک

 نام نشریه مدیر مسئول مقام
 آرمان حسین بهمنی کوخدان اول
 هدي عارف گلستان جهرمی دوم
 سین اول طوبی قاسمی سوم
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 برنامه هاي برگزار شده
 

 

 

 برگزاري انتخابات نمایندگان مدیران مسئول عضو کمیته ناظر بر نشریات
 منتخب دوم(عضو اصلی دوم)   منتخب سوم(عضو علی البدل)

 
اصلی اول)منتخب اول(عضو   

 احمد رضا محمدپور سارا معصومی عارف گلستان جهرمی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات کمیته ناظر بر نشریات برگزار شده 11

 کارگاه هاي آموزشی نشریات 3
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 کانون هاي فرهنگی هنري

  1396کانون ها ي زیرمجموعه اداره تعالی فرهنگی  سال 

  سال تأسیس  حوزه فعالیت  نام کانون دانشجویی  ردیف

  89  اجتماعی -فرهنگی  کانون خیریه 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

   93  هنري  کانون هنري تئاتر  7

  92  اجتماعی   کانون گردشگري   8

  93  اجتماعی   کانون خالقیت و سرگرمی   9

  94  فرهنگی اجتماعی   فرهنگ و سالمت   10

  95  اجتماعی  –فرهنگی   کانون جهادي سالمت   11

  96  مذهبی  –فرهنگی   کانون نماز کوثر  12
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  1396فعالیت هاي فرهنگی و فوق برنامه سال 

 تعداد شرکت کننده نوع فعالیت ردیف
1 

  مینروا اجراي نمایشنامه خوانی براي دانشجویان توسط کانون تئاتر
  نفر 200

 200  پخش فیلم در هر هفته توسط کانون فیلم 2

 20 مسابقه رمزگردانی توسط کانون خالقیت و سرگرمی 3

 20  مسابقه عکس حرم و مدافعان حرم  توسط کانون خالقیت و سرگرمی 4

 20  مسابقه نقاشی محرم  توسط کانون خالقیت و سرگرمی 5

  50  توسط کانون خالقیت و سرگرمی  نفره خواهران 3مسابقه والیبال  6

 50  مسابقه هفت سنگ دختران  توسط کانون خالقیت و سرگرمی 7

 50  مسابقه دارت پسران  توسط کانون خالقیت و سرگرمی 8

 60  اجراي مسابقه آشپزي در خوابگاه دختران توسط کانون ریحانه 9

 200  برگزاري کارگاه سالمت زنان توسط کانون ریحانه 10

 100  برگزاري کارگاه آموزشی به تو چه؟ توسط کانون نماز کوثر 11

 120  برگزاري شب شعر توسط کانون شعر و ادب  12

 200  جمع آوري کمک هاي مردمی به زلزله زدگان غرب کشور توسط کانون خیریه باران 13

 100  برگزاري طرح عیدانه به مناسبت آغاز سال جدید توسط کانون خیریه باران 14

 50  برگزاري اردوي جهادي توسط کانون جهادي سالمت 15

 30 برگزاري دوره آموزشی اسکان اضطراري(چادرزنی) توسط کانون هالل احمر 16

 65 برگزاري دوره آموزشی امداد و کمک هاي اولیه توسط کانون هالل احمر 17



 

www.jums.ac.ir 

١٠٣ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد شرکت  نوع فعالیت ردیف
 کننده

 200  فرهنگ با محوریت فرهنگ و سالمت توسط کانون فرهنگ و سالمتاجراي برنامه جشن روز  18

 30  اجراي برنامه زمین پاك و پاکسازي تپه شهدا توسط کانون فرهنگ و سالمت 19

 100  اجراي برنامه صبحانه سالم در هفته سالمت توسط کانون فرهنگ و سالمت 20

  33  و سالمتبرگزاري دوره آموزشی نسخه خوانی توسط کانون فرهنگ  21
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  دانشگاهاداره تربیت بدنی 
   

  96سال   فضاي ورزشی روباز
  608  دانشکده پرستاري

  متر مربع 
  مترمربع1460  خوابگاه خواهران(زمین اسکیت)

  متر مربع 336  فضاي بازي خوابگاه بوستان وگلستان
  مترمربع 1266  خوابگاه برادران(فضاي پشت خوابگاه دانشپور)

  متر مربع 3742  جمع
  متر مربع68/3  سرانه

  
  
  

  96سال   فضاي ورزشی سرپوشیده
  مترمربع 2400  سالن وزشی
  مترمربع 240  سالن الحاقی

  مترمربع 1000  استخر
  مترمربع3640  جمع
  متر مربع 58/3  سرانه

  
  

  
  
  

  
  
 
 
 
  

  96سال   مجموع فضاهاي ورزشی
  متر مربع 7382  جمع فضاهاي روباز و سرپوشیده

  متر مربع 26/7  سرانه
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  برگزاري وشرکت درمسابقات   

 
 ردیف

 
 رشته ورزشی

  مسابقات درون دانشگاهی
 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر

1395  1396  1395  1396  
  نفر 20 50  نفر 20 70 والیبال 1
  نفر 100 120  نفر 40 60 فوتسال 2
  نفر 20 30  نفر 10  30 تنیس روي میز 3
  نفر 20 40  ---- 20 مترسرعت 60دو 4
  ---- -----  نفر 25 30 الپرتاب پنالتی بسکتب 5
  نفر 10 20  نفر 25 28 شطرنج 6
  نفر 10 18  ---- --- پرس سینه 7
  --- ---  ---  ---  شنا  8
  نفر 30  نفر 20  ----  ----  مچ اندازي  9
  نفر 20  20  نفر 10  30  بدمینتون  10
  نفر 42  نفر 20  نفر 60  نفر 50  داژبال  11
  نفر 31  نفر 33  نفر 50  نفر 60  دارت  12
  ----  نفر 48  نفر 50  نفر 80  طناب کشی  13
  نفر 38  نفر 50  نفر 50  ----  دوچرخه  14
  نفر 25  نفر 30  نفر 20  نفر 40  فریزبی  15

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

رشته  ردیف
 ورزشی

 المپیادها
 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر

1395  1396  1395  1396  
  ---- نفر 6  ---- --- کشتی 1
  ---- نفر 6  نفر 6  ----  تیراندازي 2
  ---- نفر 2  نفر 1  نفر 2  کاراته  3
  ---- ----  نفر 12  ---- بسکتبال  4
  نفر 12  نفر 14  ----  ----  فوتسال  5
  ----  ----  نفر 4  ----  تنیس  6
  ----  نفر 2    ---  شطرنج  7
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 1396برگزاري و شرکت در مسابقات سال 

  
  نوع مسابقه  ردیف

  
  
  

  رشته ورزشی

مسابقات درون 
  دانشگاهی

مسابقات 
دانشگاهی 

  استانی

  
  مسابقات خوابگاهی

  قهرمانی کشور
  (تک رشته اي)

  المپیادهاي کشوري
  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر

  14  12  100  40  20  16  100  40  فوتسال  2
  ----  4  20  10  ----  5  20  10  روي میز تنیس  3
  ---  ---  20  ---  ----  ---  20  ---  دوومیدانی  4
  ---  ---  20  10  ----  5  20  10  بدمینتون  5
  ----  ----  ---  50  ----  ---  ---  50  طناب کشی  6
  ---  14  20  20  ----  ---  20  20  والیبال  7
  ---  ---  10  25  ----  ---  10  25  شطرنج  8
  ---  12  ---  25  ----  14  ---  25  بسکتبال  9

  ---  ---  10  ---  ---  ---  10  ---  پرس سینه  10
  ---  ---  30  ---  ---  ---  30  ---  مچ اندازي  11
  ---  ---  25  20  ---  ---  25  20  فریزبی  12
  ---  ----  38  50  ---  ---  38  50  دوچرخه  13
  ---  ---  42  60  ---  ---  42  60  داژبال  14
  ---  ---  31  50  ---  ---  31  50  دارت  15
  ---  6  12  15  ----  6  12  15  تیراندازي  17
  ---  1  ---  ---  ---  2  ---  ---  کاراته  18
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  بدنی  تربیتالس هاي آموزشی ک

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
 
 

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

1396  1395 1396  1395 
  نفر 90  نفر 70  نفر 120  نفر 100  شنا

  نفر 20  ---  نفر 28  ---  شطرنج
  50  نفر 70  80  نفر 100  کوهنوردي

  50  نفر 20  70  نفر 20  والیبال
  30  ---  30  نفر 25  بسکتبال

  30  ---  30  نفر 20  تنیس روي میز
  30  30  30  نفر 20  فوتسال

  15  نفر 15  15  نفر 10  تیراندازي
  10  ---  15  نفر 15  بدمینتون

  10  ---  12  ----  دو و میدانی
  ---  ---  نفر 20  نفر 30  ایروبیک
  نفر12  ---  ---  ----  کشتی
  40  نفر30  20  10  فریزبی

  90  نفر100  50  30  آمادگی جسمانی
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  عنوان

  مسابقات طناب کشی به مناسبت روز زن

  برگزاري برنامه پیاده روي کارکنان تمامی معاونت ها به مناسبتهاي مختلف

  اعزام تیم والیبال بانوان کارمند به المپیاد ورزشی کارکنان علوم پزشکی کشور

  برگزاري مسابقات فوتسال کارکنان مر د به مناسبت ماه مبارك رمضان

  تنیس کارکنان مر د به مناسبت ماه مبارك رمضان برگزاري مسابقات

  اعزام تیم تنیس بانوان کارمند به المپیاد ورزشی کارکنان علوم پزشکی کشور

  مسابقات دارت کارکنان زن به مناسبت هفته تربیت بدنی

  مسابقه والیبال بین کارکنان مرد و تیم والیبال دانشجویان پسر

  مرد به المپیاد ورزشیاعزام تیم والیبال کارکنان 

  برگزاري کالس آموزشی والیبال جهت بانوان پرسنل

  برگزاري مسابقات تنیس روي میز (جام رمضان)جهت بانوان کارمند

  عقد قرارداد با استخر جهت استفاده اعضاء هیئت علمی وکارکنان وپزشکان

  استفاده از سالن ورزشی دانشگاه

  در محوطه سایت خرید دوچرخه جهت استفاده کارکنان

 باکمان(کامپوند)توسط خانم زهرا يراندازیدررشته ت يکشور یمسابقات قهرمان

  )95اسفند–(بوشهر انیمراد
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  امکسب مق  رشته  ردیف
  یک هشتم  مسابقات فوتسال (تک رشته اي ) دانشجویان پسر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور  1
دومین دوره المپیاد ورزش هاي همگانی دانشجویان دختر دانشگاههاي علوم پزشکی کشوردررشته تنیس   2

  روي میز
  مقام هفتم

  اولمقام   96مسابقات کاراته استانی  دانشجویان دختر(شیراز)تیرماه  3
  مقام دوم  96تیرماه)کرماندختر( انیدانشجو کشوريمسابقات کاراته   4
  پنجممقام   )96 تیرماه -مسابقات تیراندازي با تفنگ وتپانچه دانشجویان استان فارس(شیراز  4


