
 

www.jums.ac.ir  ٦٨  
 

 1392 معاونت فرهنگی دانشجویی

  
 
 

 
  
  
  

  
  
  
  
 
  
  



 

www.jums.ac.ir  ٦٩  
 

 1392 معاونت فرهنگی دانشجویی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ریاست دانشگاه 

  فرهنگی دانشجویی  معاونت

اداره تعالی فرهنگی و 
 فعالیتهاي فوق برنامه 

 مدیریت امور دانشجویی 

 دانشکده ها و مراکز تحقیقات 

 اداره تربیت بدنی  
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  92-93مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه در سال تحصیلی 
  

  تعداد مراجعین  مقاطع تحصیلی
  جمع  مرد  زن

  98  30  68  دکتري عمومی
  150  41  109  کارشناسی
  ----   ----   ----   کاردانی
  248  71  177  جمع کل

  

  مراجعین تعداد  وضعیت سنی
  جمع  مرد  زن

20-18  51  14  65  
22-20  61  21  82  
24-22  35  28  63  

  38  8  30  و باالتر 24
  248  71  177  جمع کل

  تعداد مراجعین  تعداد وضعیت تأهل
  جمع  مرد  زن

  214  66  148  مجرد
  34  5  29  متأهل

  248  71  177  جمع کل

  تعداد مراجعین  وضعیت سکونت
  جمع  مرد  زن

  49  17  32  بومی
  199  54  145  غیربومی
  248  71  177  جمع کل
  199  45  145  خوابگاهی

  49  17  32  غیرخوابگاهی
  248  71  177  جمع کل
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  92-93مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه علوم پزشکی جهرم براساس نوع مشکل درسال تحصیلی 
  

نوع مشکل با موضوع   دسته بندي  ردیف
  مشاوره

  تعداد مراجعین
  تعداد جلسات  جمع  مرد  زن

  اختالالت روانی  1

  74  37  6  31  اضطراب
  50  23  5  18  افسردگی
  9  2  ----   2  وسواس

  14  5  1  4  اختالل شخصیت

  مشکالت تحصیلی  2

  19  19  9  10  عدم عالقه به رشته تحصیلی
عدم آگاهی در خصوص مسائل 

  11  11  6  5  آموزشی و واحدهاي درسی

برنامه ریزي افت تحصیلی و 
  67  67  26  41  درسی

  ازدواج  3
  31  30  1  29  مشاوره قبل از ازدواج

  2  2  ----   2  مسائل زناشویی
  1  1  ----   1  مسائل جنسی

  ارتباط  4

  8  8  4  4  ناسازگاري در خوابگاه
  8  6  2  4  ناسازگاري در خانواده

  6  6  1  5  ارتباط بین فردي در دانشگاه
خارج از ارتباط بین فردي در 

  14  14  3  11  دانشگاه

  خودکشی  5
  ----   ----   ----   ----   افکار خودکشی
  ----   ----   ----   ----   اقدام ناموفق
  ----   ----   ----   ----   اقدام موفق

  ----   ----   ----   ----   سوءمصرف مواد  6

مکاتبات با سایر واحدها و پیگیري هاي (خدمات مددکاري   7
  10  5  2  3  )انجام شده

  4  2  ----   2  مشکالت اقتصادي  8
  15  10  5  5  مشکالت خانوادگی، آموزشی، شغلی و سایر موارد  9

  343  248  71  177  تعداد کل  10
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  92- 93سال تحصیلی در اداره مشاوره دانشجویی ) فراگیر(خالصه آمار و اقدمات پیشگیري اولیه 

  
  عناوین  تعداد  رئوس برنامه ها

خدمات پیشگیري سطح اول 
)

فراگیر
(  

کارگاه مهارت هاي زندگی ویژه دانشجوان   11  کارگاه هاي آموزشی
  جدیدالورود

  و همایش ازدواجسمینار اعتیاد  2  سمینارها و همایش هاي روانشناختی

سات پرسش و پاسخ در خوابگاههاي لبرگزاري ج  10  نشست هاي آموزشی
  دانشجویی

هاي روشور، پمفلت و تراکت تهیه و توزیع پوستر، ب
مهارتهاي تحصیلی، ابزار وجود،خشم،عزت   78  روانی بهداشت

  نفس،سوگ،اختالف با دیگران،ازدواج و مسائل آن
    300  تهیه و معرفی کتاب

  44 )ها و فیلم هاي آموزشیCD(دیداري و شنیداري
مهارت هاي ارتباطی،مدیریت استرس،مهارت 

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

    ----   )کانون سالمت رفتار(فعالیت رابطین بهداشت روانی 

  5  خدمات بدو ورود
توزیع پیک مشاور و پمفلت با عنوان هاي معرفی 
مرکز مشاوره و توصیه هاي مسئول مرکز مشاوره 

  دانشجویی
    5  خدمات مددکاري

    ----   سایر خدمات
    2  جلسات کمیته روانشناختیتعداد 

    2  تعداد جلسات شوراي تأمین بهداشت روانی
    2  تعداد جلسات هسته هاي مشاوره پیشرفت تحصیلی
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  91-92مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه  در  سال تحصیلی 

  
  مقاطع تحصیلی

  تعداد مراجعین
  جمع  مرد  زن

  91  29  62  دکتري عمومی
  140  39  101  کارشناسی

  --   --   --   کاردانی
  231  68  163  جمع کل

  
  

  تعداد
  وضعیت تأهل

  تعداد مراجعین
  جمع  مرد  زن

  199  61  138  مجرد
  32  7  25  متأهل

  231  68  163  جمع کل
  

وضعیت 
  سکونت

  تعداد مراجعین
  جمع  مرد  زن

  54  20  34  بومی
  177  48  129  غیر بومی
  231  68  163  جمع کل

  177  48  129  خوابگاهی
  54  20  34  غیر خوابگاهی

  231  68  163  جمع کل
  
 
  
  

  تعداد مراجعین  وضعیت سنی
  جمع  مرد  زن

20-18  48  11  59  
22-20  52  28  80  
24-22  34  22  56  

  36  7  29  و باالتر 24
  231  68  163  جمع کل
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  91-92در سال تحصیلی  نوع مشکل مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه علوم پزشکی جهرم  براساس

  
نوع مشکل با موضوع   دسته بندي  

  مشاوره
  تعداد مراجعین

  تعداد جلسات  جمع  مرد  زن
1  

  اختالالت روانی

  64  33  7  26  اضطراب
  38  29  8  21  افسردگی
  17  5  1  4  وسواس

  13  3  1  2  اختالل شخصیت
2  

  مشکالت تحصیلی

  20  11  2  9  عدم عالقه به رشته تحصیلی
عدم آگاهی در خصوص مسائل 

  آموزشی و واحدهاي درسی
7  5  12  12  

افت تحصیلی و برنامه ریزي 
  درسی

32  23  55  93  

3  
  ازدواج

  33  29  4  25  مشاوره قبل از ازدواج
  2  1  --  1  مسائل زناشویی

  9  --  --  1  مسائل جنسی
4  

  ارتباط

  14  12  7  5  ناسازگاري در خوابگاه 
  12  8  4  4  ناسازگاري در خانواده 

  10  10  2  8  ارتباط بین فردي در دانشگاه 
ارتباط بین فردي در خارج از 

  دانشگاه 
8  2  10  11  

5  
  خودکشی

  --   --  --  --  افکار خودکشی
  --   --  --  --  اقدام ناموفق
  --   --  --  --  اقدام موفق 

  --   --  --  --  سوء مصرف مواد   6
مکاتبات با سایر واحدها و (مددکاريخدمات   7

  )پیگیري هاي انجام شده
3  2  5  7  

  3  1  --  1  مشکالت اقتصادي  8
  10  6  --  6  ی، شغلی و سایر مواردشمشکالت خانوادگی،آموز  9

  368  231  68  163  تعداد کل   10
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  1391اداره مشاوره دانشجویی سال در ) فراگیر(خالصه آمار و اقدامات پیشگیري اولیه 

  
  
  
  

    رئوس برنامه ها

  عناوین  تعداد

خدمات پیشگیري سطح اول
)

فراگیر
(  

  

  کارگاه مهارت هاي زندگی ویژه دانشجویان جدید الورود  11  *آموزشیکارگاههاي 

  سمینار اعتیاد و همایش ازدواج  2  *سمینارها و همایش هاي روانشناختی

  برگزاري جلسات پرسش و پاسخ در خوابگاه هاي دانشجویی  10  *نشست هاي آموزشی

تهیه و توزیع پوستر، بروشور، پمفلت و تراکت 

  **روانیهاي بهداشت 

ابزار وجود، خشم ، عزت نفس، سوگ  مهارت هاي تحصیلی،  78

  ازدواج و مسائل آن اختالف با دیگران ، ، )فقدان(

    300  تهیه و معرفی کتاب

  )ها و فیلم هاي آموزشی CD(دیداري و شنیداري 

مهارت هاي ارتباطی، مدیریت استرس، مهارت مقابله با خشم،   44

منفی، مهارت مدیریت زمان، ازدواج و مسائل مهارت مقابله با افکار 

جلوگیري از خشونتهاي  پرخاشگري ، اختالالت جنسی، آن،

اوقات فراغت ، غرقه و تجربه بهینه، اوج عملکرد  استرس ، خانگی،

  معرفی انواع مواد مخدر و راههاي پیشگیري از آن ،)عملکرد مطلوب(

کانون سالمت (فعالیت رابطین بهداشت روانی 

  )رفتار

    

توزیع پیک مشاور و پمفلت با عنوان هاي معرفی مرکز مشاوره و   5  خدمات بدو ورود

  توصیه هاي مسئول مرکز مشاوره دانشجویی 

    5  خدمات مدد کاري
    -  سایر خدمات

    2  تعداد جلسات کمیته روانشناختی

    2  تعداد جلسات شوراي تامین بهداشت روانی

هاي مشاوره پیشرفت تعداد جلسات هسته 

  تحصیلی

1    
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  نمودار مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی
  

  
  جنسیتنمودار مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک 
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 وضعیت خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 

 
  

  وضعیت سلف سرویسهاي دانشگاه 
سال                                     

  عنوان                                   
1391  1392  

  
  407  407  پرستاريمساحت سلف دانشکده 

  576  576  مساحت سلف دانشکده پزشکی
  983  983  جمع
  9/0  1  سرانه

  خوب  عالی  وضعیت
  

  آمار غذاي توزیع شده در سلف سرویس دانشگاه
  

تعداد پرس وسال                                                                                                   
  سلفنام 

  تعداد پرس غذاي مراسم ها  تعداد پرس غذاي دانشجویی

1391  1392  1391  1392  

  پرس      7705  پرس  2700  پرس 265631  پرس       245806  سلف پردیس
  ----   ----   ----   پرس 7500  سلف پرستاري

  
  
  
  
  

ظرفیت  ظرفیت نوع نام خوابگاه  ردیف
 استاندارد

  متراژ خوابگاه
  1392  1391 )متر مربع ( 

 2000 120  169 173 دختران بوستان  1

 2000 120  151 158 دختران گلستان  2

 2010 120  139 146 دختران بهارستان  3

 400 24  25 26 دختران ) پیمانیه( کوثر  4

 2514 120  194 194 پسران شهید دانشپور  5

 180 22  22 24 پسران )کلینیک هنري ( احسان   6
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه
 بولوار شهید مطهري، واقع در کلینیک هنري:آدرس -2 احسان :خوابگاهنام  -1

 54341500:تلفن -4 ریال:              میزان اجاره بها ماهانه -3
 نفر):    متأهلین(تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه  -6  1358 :سال احداث -5
 مربعمتر  300:مساحت کل خوابگاه -8  1360:سال بهره وري -7
 �متأهلین  پسران   �دختران:   نوع خوابگاه -10  متر مربع 180:مساحت زیربنا -9

 نفر  22:تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه -12  با ذکر نوع�سایر�استیجاري   �وقفیدولتی : مالکیت -11
  : آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است -13
  خیر�بلی

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

   گاز :نوع سوخت گرمایش خوابگاه -15
  

  
  )متر مربع(امکانات  برحسب مساحت  -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 31 تعداد کل تخت ها
 - مساحت سالن تلویزیون 1 تعداد خطوط تلفن راه دور 2 دوش هاي حمامتعداد 

 - مساحت نمازخانه 8 تعداد تلویزیون 2 تعداد آبسردکن ها
 - مساحت بوفه 2 تعداد اجاق گاز 8 تعداد یخچال ها

 - مساحت فضاي ورزشی   3 تعداد کپسول آتش نشانی

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

  
  
  

  
  
  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
  

 92-93:سال تحصیلی                                                                                                                                                                    خوابگاه :نوع واحد



 

www.jums.ac.ir  ٧٩  
 

 1392 معاونت فرهنگی دانشجویی

 
  دانشگاه مشخصات خوابگاه هاي

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

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

 نفر  25: تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه -12  با ذکر نوع�سایر    �استیجاري   �وقفی    دولتی: مالکیت -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
  

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

 - 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 48 تعداد کل تخت ها
 - مساحت سالن تلویزیون - تلفن راه دورتعداد خطوط  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  دارد : سیستم ایاب و ذهاب -19        �دارد  دار: سیستم خنک کننده  -18
  �خیر   �آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
  مردنفر     نفرپاره وقت خدماتی 1زن:   تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه -21

  
  
  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 92- 93:سال تحصیلی                                                                                                                        خوابگاه :نوع واحد



 

www.jums.ac.ir  ٨٠  
 

 1392 معاونت فرهنگی دانشجویی

     
  شخصات خوابگاه هاي دانشگاهم

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

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

 نفر  139: تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه -12  با ذکر نوع�سایر    �استیجاري   �وقفی   دولتی: مالکیت -11
  : آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است -13
  �خیر    بلی

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

   گاز :نوع سوخت گرمایش خوابگاه -15
  

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

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

 مشترك 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 آبسردکن هاتعداد 

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

 2000 مساحت فضاي ورزشی   4 تعداد کپسول آتش نشانی

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

  
  
  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم
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  دانشگاه مشخصات خوابگاه هاي
 بولوار شهید مطهري، سایت پردیس ، مجموعه خوابگاه ها:آدرس -2 گلستان :نام خوابگاه -1

 54337061:تلفن -4 ریال:              میزان اجاره بها ماهانه -3
 نفر):     متأهلین(تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه  -6  1371:سال احداث -5
 )مشترك( متر مربع 10200:مساحت کل خوابگاه -8  1374:سال بهره وري -7
 �متأهلین  �پسران ن   دخترا:   نوع خوابگاه -10  متر مربع2000:مساحت زیربنا -9

 نفر  151:تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه -12  با ذکر نوع�سایر    �استیجاري   �وقفی   دولتی : مالکیت -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
  

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

 174 مساحت سالن مطالعه 18 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی

 مشترك 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 مساحت سالن تلویزیون 1 تعداد خطوط تلفن راه دور 12 دوش هاي حمامتعداد 

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

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

  
بین دو خوابگاه بوستان و ، سالن مطالعه ، تلویزیون ، فضاي ورزشی  با توجه به مجتمع بودن خوابگاه ها سالن اجتماعات 

  .گلستان مشترك می باشد
  
  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه
 مطهري، سایت پردیس ، مجموعه خوابگاه هابولوار شهید :آدرس -2 بوستان :نام خوابگاه -1

 54445011:تلفن -4 ریال:              میزان اجاره بها ماهانه -3
 نفر):     متأهلین(تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه  -6  1371:سال احداث -5
 )مشترك( متر مربع 10200:مساحت کل خوابگاه -8  1374:سال بهره وري -7
 �متأهلین  �پسران    دختران:   نوع خوابگاه -10  متر مربع2000:زیربنامساحت  -9

 نفر  169:تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه -12  با ذکر نوع�سایر    �استیجاري   �وقفی تی  دول: مالکیت -11
  : آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است -13
  �خیر     �بلی

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

   گاز و گازوئیل :نوع سوخت گرمایش خوابگاه -15
  

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

  174 مساحت سالن مطالعه 18 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی
 مشترك 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 9 تعداد اجاق گاز 49 تعداد یخچال ها

 2000 مساحت فضاي ورزشی   4 تعداد کپسول آتش نشانی

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

  
تلویزیون ، فضاي ورزشی  بین دو خوابگاه بوستان و  با توجه به مجتمع بودن خوابگاه ها سالن اجتماعات ، سالن مطالعه ،

  .گلستان مشترك می باشد
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه
 بولوار شهید مطهري، سایت پردیس دانشگاه :آدرس -2 شهید دانشپور :نام خوابگاه -1

 54345011:تلفن -4 ریال:              میزان اجاره بها ماهانه -3
 نفر):     متأهلین(تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه  -6  1387:سال احداث -5

 متر مربع 5890:مساحت کل خوابگاه -8  1389:سال بهره وري -7
 �متأهلین ن  پسرا  �دختران:   نوع خوابگاه -10  متر مربع2514:مساحت زیربنا -9

 نفر  194:تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه -12  با ذکر نوع�سایر    �استیجاري   �وقفی    دولتی: مالکیت -11
  : آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است -13
  �خیر  ی بل

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

   گاز :نوع سوخت گرمایش خوابگاه -15
  

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

 42 سالن مطالعهمساحت  15 تعداد توالت ها 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   3 تعداد کپسول آتش نشانی

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

  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
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  92عملکرد امور فرهنگی و فوق برنامه سال
  :فعالیت قرآنی وعترت. 1

  تعداد  نوع فعالیت  ردیف
  شرکت کننده

  تاریخ
  برگزاري

  فتههسه شنبه هر  نفر 45  قرآن کریمبرگزاري کالس آموزش تجوید   1
  فتههشنبه و سه شنبه هر  نفر 45  برگزاري کالس تفسیر قرآن  2
  جمعه هر هفته  نفر30  برگزاري دعاي ندبه  3
  پنج شنبه شب هر هفته  نفر 60  برگزاري دعاي کمیل   4
  جمعه هر هفته  نفر 30  شرکت در مراسم معنوي نماز جمعه  5
  ایام محرم و صفر  نفر 7  کریمبرگزاري مراسم ختم قرآن   6
  ایام محرم و صفر  نفر 350  برگزاري مراسم عزاداري ایام محرم و صفر  7
  26/8/92و  2/2/92  نفر 270  برگزاري کرسی تالوت قرآن کریم  8
  ي ه ن جشنواریبرگزاري هجدهم  9

  قرآن و عترت اساتید،دانشجویان و کارکنان
فروردین و اردیبهشت ماه   نفر 350

  دانشگاهیمرحله 
  15/7/92  نفر 120  )س(و حضرت فاطمه) ع(مراسم ازدواج حضرت علی  10
  29/7/92  نفر 350  جشن عید غدیر و ایستگاه صلواتی  11
  18/12/92  نفر 150  برگزاري شب شعر پیش کنگره یادمان یاس کبود  12
  10/10/92  نفر 40  گردهمایی شاعران دانشجو و اساتید با موضوع اشعار معنوي   13
  20/10/92  نفر 130  شب شعر فاطمیون  14
  26/1/92  نفر 110  )س(مراسم شهادت حضرت فاطمه  15
  27/1/92  نفر 80  قرائت دعاي توسل و مداحی در تپه شهدا  16
  16/2/92  نفر 350  و ایستگاه صلواتی)س(برگزاري مراسم جشن والدت حضرت زهرا  17
  3/3/92  نفر 27  حضور در مراسم اعتکاف  18
  16/9/92  نفر600  برگزاري نمایشگاه حجاب و عفاف  19
  15/8/92  نفر 30  اسالمی ویژه دانشجویان متأهل  برگزاري کارگاه سبک زندگی  20
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  فعالیت هاي فوق برنامه. 2
  92اردوهاي دانشجویی برگزار شده در سال

  
  تعداد افراد  محل برگزاري اردو  نوع اردو  ردیف

  شرکت کننده
  جنسیت

  دختر 31پسر و  16  نفر 47  خرمشهر،آبادان  راهیان نور   1
  پسر 50دختر و  110  نفر 160  مشهد مقدس  سیاحتی-زیارتی  2
 دختر نفر 240  شیراز سیاحتی  3
 دختر نفر 73  میمند سیاحتی  4
 پسر نفر 30  میمند سیاحتی  5
 دختر نفر 73  برایجان خفر سیاحتی  6
 دختر نفر 33  گاه کتاب تهرانشنمای علمی  7
 دختر نفر 3  ن شعرکوهنوردي انجم سیاحتی  8
 دختر نفر 66  استهبان سیاحتی  9

  
  نمودار مقایسه تعداد اردوهاي برگزار شده

  

 
 

 
 

١٢

٩
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1391عملکرد  امور فرهنگی و فوق برنامه سال   
 

: فعالیتهاي قرآ نی و عترت  . 1  
 

تعداد شرکت  نوع فعالیت ردیف
 کننده

اولین یادواره شهداي دانشگاه با سخنرانی جناب حجت االسالم برگزاري  1
 و المسلمین ماندگاري

نفر 1000  

نفر 300 دعوت از شخصیت خارجی دکتر عصام العماد از کشور یمن 2  
نفر 200 برگزاري کرسی تالوت نور همزمان با شهادت حضرت امام سجاد  3  
نفر 40 برگزاري جلسات ختم قرآن در خوابگاه ها  4  

نفر 20 کسب مقام برتر دانشجویان در مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد  5  
قرآن جهت خواهران و برادران  1برگزاري کالس آموزش سطح  6 نفر 40   
نفر 70 برگزاري حلقه هاي طرح صالحین  7  
نفر 200 برگزاري گردهمایی کربالئیان  8  
نفر 300 برگزاري جشن عید غدیر توسط کانون قرآن و عترت  9  

با نوحه خوانی ) ع ( برگزاري مراسم عزاداري ایام محرم و شهادت امام حسین  11
شب  6و سخنرانی در حسینیه دانشگاه به مدت   

نفر 500  

مسابقه پیامکی در عید غدیر و مسابقه : برگزاري مسابقات فرهنگی از جمله  12
 کتابخوانی در ایام محرم  

نفر 100  

مغرب و عشاء  در دانشکده   –برگزاري نماز هاي جماعت ظهر و عصر  13
 پزشکی و پرستاري و واحدهاي مختلف دانشگاه 

نفر  200  

)هفتگی(دعاي ندبه   -دعاي توسل  -برگزاري مراسم زیارت عاشورا 14 نفر 100   
 - چاپ و توزیع بروشورهاي ماه محرم متضمن پیامها و درس هاي عاشورا  15
)هفتگی(برگزاري کالسهاي اخالق  16 نفر 40   
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دیفر تعداد شرکت  نوع فعالیت 
 کننده

روز  2برگزاري کارگاه آموزشی مهارتهاي ازدواج با سخنرانی استاد میر محمد صادقی  به مدت  1 نفر 100   
با سخنرانی جناب آقاي دکتر گنجی   88برگزاري نشست سیاسی دانشجویی با موضوع فتنه  2 نفر 200   
نفر 100 برگزاري مسابقه احکام بانوان  3  
نفر 80 برگزاري برنامه رصد ستارگان و اجرام آسمانی  4  
) س ( برگزاري مراسم میالد حضرت فاطمه زهرا  5 نفر 300   
نفر 300 برگزاري مراسم بزرگداشت فردوسی با حضور شاعران برجسته کشور 6  
جزء هفدهمین  20کسب مقام دوم کشوري توسط سرکار خانم فاطمه دهقان در بخش حفظ  7

 جشنواره قرآن دانشجویان دانشگاههاي علوم پزشکی کشور در همدان 
نفر به بخش  7

 کشوري راه یافتند
نفر 150 برپایی اولین بازارچه غذا توسط کانون خیریه باران  8  
نفر 300  84برگزاري مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی  9  

کسب مقام اول امور فرهنگی و فوق برنامه  دانشگاه علوم پزشکی جهرم در غرفه برتر چهارمین  10
 جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههاي علوم پزشکی 

- 

در مهرماه  91برگزاري مراسم معارفه دانشجویان ورودي  11 نفر 250   
نفر 250 برگزاري مراسم شب شعر همراه با مشاعره دانشجویی  12  
نفر 100 برگزاري دومین بازارچه غذا توسط کانون خیریه باران  13  
)ماهیانه(برگزاري جلسات ستاد اقامه نماز  14  -  
)ماهیانه(برگزاري جلسات شوراي فرهنگی دانشگاه  15  -  
  - برگزاري کالسهاي فوق برنامه سفره آرایی و میوه آرایی و گلدوزي 16
نفر 80 برگزاري هفتگی برنامه نمایش فیلم در سالن آمفی تئاتر دانشگاه همراه با نقد فیلم  17  
 - تشکیل شوراي سیاستگذاري کانونها و تشکلها  18
 - تهیه چاپ و نصب بنرو  پالکاردهاي حجاب و عفاف در سطح دانشگاه و خوابگاهها  19
)  ص ( برگزاري جلسه پرسش و پاسخ در زمینه شبهات مطرح شده در باره پیامبر اعظم  20 نفر 100   
 - رو نمایی از نرم افراز  غزلیات حافظ که توسط کانون خدمات مجازي طراحی شده  21
  - کمک رسانی به زلزله دگان تبریز توسط کانون خیریه  باران  22
  - شرکت دانشجویان در نماز دشمن شکن جمعه  23
ریال به عنوان بن خرید به دانشجویان  000/100برپایی نمایشگاه حجاب و عفاف و اختصاص مبلغ  24 نفر 800   
برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با موضوع ازدواج با دعوت از جناب آقاي حسینی از نهاد رهبري  25

 دانشگاه شیراز 
نفر 200  

)هفتگی(برگزاري کالسهاي فوق برنامه فتوشاپ  26 نفر 100   
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  وعه امور فرهنگی و فوق برنامه کانون هاي دانشجویی زیرمجم
  

  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

  
  92تشکل هاي دانشجویی زیرمجموعه امور فرهنگی و فوق برنامه سال 

    
  سال تأسیس  حوزه فعالیت  نام کانون دانشجویی  ردیف

  68  اجتماعی - سیاسی  بسیج دانشجویی  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

www.jums.ac.ir  ٨٩ 
 

 1392 معاونت فرهنگی دانشجویی

  92-93تحصیلی سال  فعالیت صندوق رفاه دانشگاه     
  کل مبلغ  مبلغ به ریال  تعداد  زمان  نوع وام

  ریال 740/764/674/1  نفر 578  92-93نیمسال دوم تحصیلی   ریال 740/584/006/3  ریال 000/820/331/1  نفر 566  92-93نیمسال اول تحصیلی   وام تحصیلی
  ریال 500/309/28  نفر 21  92-93نیمسال اول تحصیلی   وام مسکن

  ریال 500/502/24  نفر 16  92-93نیمسال دوم تحصیلی   ریال 000/812/52

  ریال 172/979/476  ریال 254/281/258  نفر 63  92-93نیمسال اول تحصیلی   وام ضروري
  ریال 918/697/218  52  92-93نیمسال دوم تحصیلی 

  ریال 000/000/105  ریال 000/500/52  نفر 21  92-93نیمسال اول تحصیلی   وام خرید کاال
  ریال 000/500/52  21  92-93نیمسال دوم تحصیلی 

  ریال 000/100/63  ریال 000/100/13  نفر 1  92-93نیمسال اول تحصیلی   ودیعه مسکن
  ریال 000/000/50  0  92-93نیمسال دوم تحصیلی 

بیمه خدمات 
  درمانی

  ریال 400/834/5  ریال 400/834/5  نفر 68  92-93سال تحصیلی 

  ریال 000/275/16  ریال 000/275/16  نفر1085  92-93سال تحصیلی   بیمه حوادث

  91-92سال تحصیلی صندوق رفاه دانشگاه   فعالیت

    
    

  کل مبلغ  مبلغ به ریال  تعداد  زمان  نوع وام

  وام تحصیلی
  000/865/070/1  590  91-92نیمسال اول تحصیلی 

  250/890/333/1 581  91-92تحصیلینیمسال دوم   ریال250/755/404/2

  وام مسکن
  000/500/13  11  91-92نیمسال اول تحصیلی 

  750/365/24  14  91-92نیمسال دوم تحصیلی  ریال 750/856/37

  وام ضروري
  000/600/297  102  91-92نیمسال اول تحصیلی 

  417/760/197  53  91-92نیمسال دوم تحصیلی   ریال 417/360/495

  کاالوام خرید 
  ریال 000/20/ 000  000/000/19  19  91-92نیمسال اول تحصیلی 
  000/000/1  1  91-92نیمسال دوم تحصیلی 

  ریال38541666  000/500/12  1  91-92نیمسال اول تحصیلی   ودیعه مسکن
  666/041/26  2  91-92نیمسال دوم تحصیلی 

بیمه خدمات 
  درمانی

 ریال 666/541/38 ریال 666/541/38  48  91-92سال تحصیلی

 ریال 000/000/10 ریال 000/000/10  1000  91-92سال تحصیلی  بیمه حوادث
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  92وضعیت فضاهاي ورزشی روباز و سرپوشیده در سال 
  

  92سال   فضاي ورزشی روباز
  متر مربع 600  دانشکده پرستاري
  مترمربع1500  )زمین اسکیت(خوابگاه خواهران

  متر مربع 328  وگلستانفضاي بازي خوابگاه بوستان 
  مترمربع 1430  )فضاي پشت خوابگاه دانشپور(خوابگاه برادران

  متر مربع 3858  جمع
  متر مربع65/3  سرانه

  
  
  
  
  

  92سال   فضاي ورزشی سرپوشیده
  مترمربع 2400  سالن وزشی
  مترمربع 919  سالن الحاقی

  مترمربع3319  جمع
  متر مربع 14/3  سرانه

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

    

  92سال   ورزشیمجموع فضاهاي 
  متر مربع 7177  جمع فضاهاي روباز و سرپوشیده

  متر مربع 78/6  سرانه 
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  رگزاري وشرکت درمسابقات ب  

 رشته ورزشی ردیف
 مسابقات درون دانشگاهی

 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر
1391  1392  1391  1392  

  نفر 20 12  نفر 16 12 والیبال  1
  نفر 50 90  ----  48 فوتسال 2
  نفر 20 41  نفر 8  25 تنیس روي میز 3
  نفر 20 20  نفر 18 14 مترسرعت  60دو 4
ــالتی   5 ــاب پنــ پرتــ

 بسکتبال
15  ----  21  ----  

  ----  60  ----  32 شطرنج 6
  نفر 30 38  ----  ---  پرس سینه  7
  نفر 20 35  نفر 18  30  شنا  8

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ردیف
رشته 

 ورزشی

 المپیادها

 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر

1391  1392  1391  1392  
  ----  نفر 5  ----  ---  کشتی 1

  ----  نفر 1  ----  ---  تکواندو 2

  ----  نفر 8  نفر 6  ---  دوومیدانی 3

  ----  نفر 6  نفر 6  ---   تیراندازي  4

  ----  نفر 1  نفر 2  ---   کاراته  5

  ----  ---   ----  نفر 16  والیبال  6

  ----  نفر 10  ----  نفر 13 بسکتبال 7

  ----    نفر 2  -  شنا  8
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  بدنی  تربیتکالس هاي آموزشی 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فعالیت هاي ورزشی درخوابگاه هاي دانشجوئی 
  

 عنوان فعالیت ردیف
 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر

1391  1392  1391  1392  
 نفر 20 نفر 21  نفر15 نفر 27 مترسرعت 60دو 1

 ----   نفر 14  ----   نفر 25  پرتاب پنالتی بسکتبال   2

 نفر 50  نفر 38  نفر 30  نفر45  طناب کشی   3

 نفر 15  نفر 60 نفر 5  نفر 28  شطرنج   4

 نفر 50  نفر 22 ----   -  مچ اندازي   5

 نفر 30  نفر 28 نفر 20  نفر 32  دارت   6

 ----   -----  نفر 30  نفر 80  ایروبیک  7
  

  
  

 کالس هاي آموزشی رشته هاي ورزشی دانشجویان

 عنوان رشته ورزشی
 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر

1391  1392  1391  1392  
  نفر 70 120  نفر 100  90  شنا

  نفر 15  60  نفر 5  32  شطرنج
  نفر 50  120  نفر 100  100  کوهنوردي

  ----   35  نفر 80  40  والیبال 
  نفر 20  38  نفر 25  32  بسکتبال

  نفر 10  41  نفر 20  25  تنیس روي میز
  ----   60  نفر 20  30  فوتسال 

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

  نفر 30 15  ----  18  دو و میدانی
  ----  ---   نفر 30 60  ایروبیک

  نفر 15  28  ----   ---   کشتی
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  92شرکت در مسابقات سال برگزاري و 

  ردیف

  نوع مسابقه
  
  
  

  رشته ورزشی

مسابقات درون 
  دانشگاهی

مسابقات 
دانشگاهی 

  استانی
  قهرمانی کشور  مسابقات خوابگاهی

  )تک رشته اي(

  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر

  20  ----   20  ----   20  ----   20  ----   فوتبال  1
  ----   ----   50  20  14  ----   50  20  فوتسال  2
  10  4  20  14  ----   ----   20  10  تنیس روي میز  3
  6  ----   20  14  ----   ----   30  14  دوومیدانی  4
  10  4  ----   10  ----   ----   15  ----   بدمینتون  5
  ----   ----   50  ----   ----   ----   50  ----   طناب کشی  6
  8  ----   20  14  ----   ----   20  14  متر سرعت 60دو   7
  10  ----   20  80  ----   ----   20  80  والیبال   8
  ----   ----   15  ----   ----   ----   15  ----   شطرنج  9

  1391برگزاري وشرکت درمسابقات سال 
  

  ردیف
  نوع مسابقه              

  
  
 رشته ورزشی

 مسابقات درون دانشگاهی
مسابقات بین 
دانشگاهی 

 استانی

مسابقات 
 خوابگاهی

  قهرمانی کشور
 )تک رشته اي (  

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 -  - 100 - 12 - 120 - فوتبال 1

 -  - 100 36 24 - 12 12 فوتسال 2

 -  - 36 32 10 12 41 25 تنیس روي میز 3

 -  - 25 60 - - 100 100 دوومیدانی 4

 -  - 15 18 - - 25 30 بدمینتون 5

 -  - 38 45 - - 38 45 طناب کشی  6

 -  - 21 27 - - 20 14 مترسرعت  60دو 7

 -  - 36 48 12 24 12 12 والیبال 8

 -  -  60 28 - - 60 32 شطرنج 9
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  عالیت هاي ورزش همگانی دانشجوییفمقایسه 
 

 عنوان فعالیت ردیف
 تعدادشرکت کنندگان

  کل شرکت کنندگان
 پسر دختر

1391  1392 1391  1392 1391  1392 
  160  340  60 150  100 190 کوه پیمایی 1
  140  170  40 90  100 80 کوه نوردي 2
  50  410  50 160  ----   250 طناب کشی 3
پرتاب پنالتی  4

 بسکتبال
50   ----  42  ----  92  -  

  34  148  20  63  14 85 متر 60دو  5
  100  230  100  120  ----  110 شناي تفریحی 6
  -  180  ----  ------   ----  180 صبحگاهیورزش  7
  130  120  ----  60  60 -----  کوه نوردي 8

  1391فعالیت هاي ورزشی درخوابگاه هاي دانشجوئی سال 
 

  

  

 محل اجرا عنوان فعالیت ردیف
 تعدادشرکت کنندگان

 پسر دختر

 43 65 خوابگاه بوستان واحسان مترسرعت 60دو 1

 51 72 خوابگاه بوستان واحسان پرتاب پنالتی بسکتبال 2

 120 250 خوابگاه بوستان واحسان طناب کشی 3

 90 45 خوابگاه بوستان واحسان شطرنج 4

 70 - خوابگاه پسران مچ اندازي 5

 60 75 خوابگاه پسران ودختران دارت 6

 - 80 خوابگاه بوستان ایروبیک 7
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  1392فعالیت هاي ورزش در خوابگاه هاي دانشجویی 

  

  محل اجرا  عنوان فعالیت  ردیف
تعداد شرکت 

  مناسبت  کنندگان
  پسر  دختر

  روز دانشجو  ----   نفر 40  فضاي ورزشی خوابگاه  دوچرخه سواري  1
  هفته تربیت بدنی  ----   نفر 25  فضاي ورزشی خوابگاه  دوو میدانی  2

  
  92اهم فعالیت هاي ورزشی کارمندان دانشگاه در سال 

  
  عنوان

  کشی به مناسبت روز زن مسابقات طناب

  برگزاري برنامه کوهنوردي کارکنان تمامی معاونت ها

  برگزاري مسابقات طناب کشی روز مرد

  برگزاري مسابقات فوتسال کارکنان مر به مناسبت ماه مبارك رمضان

  برگزاري میزبانی مسابقات قهرمانی تیراندازي با کمان

  هاي استان فارسبرگزاري میزبانی مسابقات فوتسال بیمارست

  مسابقات طناب کشی کارکنان مرد به مناسبت هفته تربیت بدنی

  مسابقه والیبال بین کارکنان مرد و تیم والیبال دانشجویان پسر

  برنامه کوهنوردي کارکنان تمامی معاونت ها

  برگزاري کالس والیبال جهت بانوان پرسنل

  برگزاري کالس بسکتبال جهت بانوان پرسنل

  سالنهاي ورزشی جهت انجام تمرینات فوتسال کارمندان اجاره

  کوهنوردي کارکنان تمامی معاونت ها
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  معرفی کمیته نظارت بر نشریات دانشگاه
  

  کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه
به  برنامه،مدیریت فرهنگی و فوق  این کمیته متشکل از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته،

عنوان دبیر، حقوقدان،دو تن از اساتید به  عنوان عضو هیات علمی و دو نفر از نمایندگان مدیر مسوول نشریات 
دانشجویی و مسوول بخش نشریات می باشد که در آن عالوه بر بررسی درخواست هاي انتشار نشریات در بخش 

این سلسله . شکایات واصله از نشریات را نیز بر عهده دارد صدور مجوز انتشار،رسیدگی به...دانشجویی و هیات علمی و 
جلسات به صورت ماهیانه با حضور اعضا در محل دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی تشکیل شده و در جهت هرچه 

  .بهتر شدن کیفیت و کمیت نشریات دانشجویی تصمیم گیري می نماید
  

  نشریات
  

1  

  باران
   شجویی بارانکانون خیریه دان: صاحب امتیاز
   مریم مهندسی: مدیر مسوول

  نازنین خورسندي:سردبیر
  گاهنامه: ترتیب انتشار

  .اجتماعی با رویکرد خیریه - فرهنگیاین نشریه دانشجویی، پیرامون  موضوع

2  

  حنان
   کانون قرآن و عترت:صاحب امتیاز
   سیامک نظري:مدیر مسوول

   مرتضی گلستانی:سردبیر 
  فصلنامه :ترتیب انتشار

   فرهنگی قرآنی :موضوع
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3  

  پالس
  بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم  :صاحب امتیاز
  رویا ارشادپور:مدیر مسوول

  حمیده کهنسال:سردبیر
  دوماهنامه: ترتیب انتشار

  علمی سیاسی -فرهنگی: موضوع

4  

Shine  
  EDC: صاحب امتیاز
  فرزانه علیپور: مدیر مسوول

  فرمحمد امین قبادي : سردبیر
  فصلنامه : ترتیب انتشار

مشتمل بر  ،این نشریه به زبان خارجی و به قلم خود دانشجویان است عالوه بر انتشار مقالت علمیموضوع 
و در قالبی شکیل و با نیزمی باشدمختلف دانشگاه  مصاحبه و بخش آشنایی با مسووالن و قسمت هاي

  .دانشجویان انتشار می یابدطراحی خود 

  
 

 
  

  برگزاري کالس هاي آموزشی 
  کالس هاي شعر و عروض   1
  کالس هاي آشپزي و شیرینی پزي   2
  خطاطی   3

 
  تشکیل گروه هاي هنري 

  تواشیح    1
  تئاتر دانشجویی   2
  سرود   3
  کر   4
  موسیقی   5

  


