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معرفی �
این معاونت در س��ال1371 از »معاونت آموزش��ی و امور دانش��جوئی« 
منفک و باعنوان »معاونت دانش��جویی و فرهنگی« آغاز به فعالیت نموده و 
با توجه به اولویت رویکرد فرهنگی در دانشگاه ها و با هدف تعمیق باورهای 
دینی و فرهنگی در دولت های عدالت محور نهم و دهم در س��ال 1391 به 

»معاونت فرهنگی و امور دانشجویی« تغییر نام داد. 
»معاونت فرهنگی و امور دانشجویی« مفتخر است بتواند در راه تربیت 
و رشد اس��تعداد جوانان دانشجو به عنوان رکن توس��عه پایدار جامعه، نقش 
مهمی ایفا نماید. این حوزه از یک س��و ارائه خدمات صنفی، رفاهی و تأمین 
نیازهای معیش��تی دانش��جویان و از س��وی دیگر تمهید ساز وکارهای الزم 
برای ارائه خدمات فرهنگی، فوق برنامه، تربیت بدنی و مش��اوره را در حوزه 

اقدامات خود قرارداده است. 
هدف غائی و آرمانی »معاونت فرهنگی و امور دانشجویی« 
از انج�ام وظایف و ایفای نقش های خود، تربیت دانش�جویانی 
سالم از نظر جسمی، روانی و فرهنگی- اجتماعی است تا توان 
بکارگی�ری علوم و تخصص های خ�ود در عرصه جامعه و نظام 

سالمت را داشته باشند.

اهم وظایف معاونت فرهنگی و امور دانشجویی �
Y  هماهنگی، اجرا و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشگاه
Y توسعه ارزش های فرهنگی، اجتماعی در سطوح مختلف دانشگاه
Y  فراه��م ک��ردن زمینه ه��ای ش��کوفایی اس��تعدادهای مولد در

محیط های دانشجویی
Y  نهادینه کردن برنامه های سیاس��ی، فرهنگی، اجتماعی و هنری

در دانشگاه 
Y  تأمین محیط سالم و اسالمی برای دانشجویان بر اساس الگوی

دانشگاه اسالمی و اجرای مقررات و دستورالعمل های انضباطی 
Y  ،ارتقاء و توس��عه کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان )غذا

خوابگاه،حمل و نقل و خدمات معیشتی(
Y  شناس��ایی و اس��تفاده از توانمندی ها و مشارکت دانشجویان در

فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و رفاهی
Y توسعه خدمات مشاوره و مددکاری جهت دانشجویان
Y  توس��عه فعالیت های ورزشی و فوق برنامه دانشجویی و تفریحی

برای دانشجویان 
Y  تعامل سازنده و فرهنگی با سایر دانشگاه ها و مؤسسات فرهنگی

کشور

رسالت �
معاون��ت فرهنگی و امور دانش��جویی با بهره گی��ری از اعضای هیأت 
علمی، اس��اتید و کارکنان شایس��ته و توانمند، نس��بت به ایجاد بس��ترهای 
مناس��ب رفاهی و معیش��تی برای دانش��جویان جهت تعلیم و تربیت نیروی 
انسانی متعهد، کارآمد و با انگیزه به منظور رفع نیاز استان و کشور به نیروی 
متخصص برای ایجاد، حفظ و ارتقای س��المت جمعیت استان و کشور اقدام 
می نماید. برای رس��یدن به این هدف بر توس��عه فرهنگی و ارزشی مبتنی بر 
تفکر ناب اس��المی تکیه می شود. دانشگاه علوم پزشکی زنجان بر آن است 
تا در نهایت جزء 3 دانشگاه ممتاز در ناحیه شمال غرب کشور از نظر تربیت 
دانشجویان کارآمد، متعهد فرهنگ و ارزش های اسالمی و دلسوز در خدمت 

به مردم باشد.

معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
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دورنما �
معاونت دانش��جویی و فرهنگی برآن اس��ت که تا انتهای برنامه پنجم 
توس��عه از طریق تامین و تقوی��ت کمی و کیفی و توس��عه خدمات رفاهی، 
فرهنگی و سالمت جسمی و روحی دانشجویان با تکیه بر ارزش های مقدس 
اس��المی و ایجاد حس نوعدوس��تی، فداکاری، نظم و انضباط، دانشجویانی 
متعهد با انگیزه و کارآمد در راس��تای ارتقای س��المت جامعه تربیت نموده و 

جزء سه دانشگاه ممتاز ناحیه شمال غرب کشور باشد. 

شورای دانشجویی �
 این ش��ورا با ترکیب معاون فرهنگی و دانش��جویی، مسؤول دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه، مدیر امور دانشجویی، مدیر امور 
فرهنگی، رئیس اداره خوابگاه ها، رئیس اداره رفاه دانش��جویان، رئیس اداره 
تغذیه، رئیس اداره مشاوره دانشجویی، رئیس اداره تربیت بدنی و مدیر ستاد 
ش��اهد و امور ایثارگران به همراه دو نفر دانش��جو )که توسط ریاست محترم 
دانش��گاه تعیین می شوند( وظیفه تدوین دس��تورالعمل های ورزشی و تربیت 

بدن��ی، انضباطی، تغذی��ه، مقررات خوابگاه ها، فعالیت ه��ای صنفی و رفاهی 
دانش��جویان، قرض الحس��نه ها و کار دانش��جویی را برعهده دارد. آئین نامه 
اجرایی این شورا از آغازین روزهای سال 1392به دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور ابالغ شده است. 

شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه �
z  اهداف

پاسداري از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط هاي 
آموزش��ي و پژوهش��ي و تأمین حقوق عمومي دانشگاهیان از طریق ترغیب 
دانشجویان به حفظ شأن و کرامت دانشجوئي و مقابله با بي نظمي و رعایت 
حق��وق ف��ردي و اجتماعي دیگ��ران از مهمترین اهداف ش��وراي انضباطي 

محسوب مي شود. 
بدیهي اس��ت شیوه هاي برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجوئي 
و رعایت تقوي در رسیدگي به امور آنان و تصمیم گیري جزء اصول اساسي 

و خدشه ناپذیر شوراي انضباطي تلقي مي شود.

تاريخ ابتدا و انتهای مدرك تحصيلینام و نام خانوادگی 
 عنوانمديريت

معاون فرهنگی و امور دانشجویی74-73متخصص اطفالدکتر محمدی 

معاون فرهنگی و امور دانشجوییPh.D 74 آناتومیدکتر محمد حسین برزگر گنجی

معاون فرهنگی و امور دانشجویی77-74کارشناس ارشد فلسفهسید زین العابدین صفوی

معاون فرهنگی و امور دانشجوییPh.D77 فارماکولوژیدکتر سید رضا مرتضوی

معاون فرهنگی و امور دانشجویی83-77متخصص اطفالدکتر مسعود رضایی

معاون فرهنگی و امور دانشجویی88-83کارشناس ارشد فلسفهسید زین العابدین صفوی

معاون فرهنگی و امور دانشجویی90-88کارشناس ارشد پرستاریمهدی موسایی فرد

معاون فرهنگی و امور دانشجویی90 تا کنونPh.D معارف اسالمیدکتر سید زین العابدین صفوی

قائم مقام معاون فرهنگی و امور دانشجویی90 تا کنونپزشکدکتر داود حسنی

جدول 6-1- اسامی مسؤولین معاونت

جدول 6-2- اقدامات کمیته انضباطی در خصوص رسیدگی و برخورد با تخلفات

تذکر تذکر کتبیسال 
شفاهی

احضار به 
کميته

تعهد 
تعهد کتبیشفاهی

پرونده های 
بررسی شده در 

شورا

منجر به تشکيل پرونده 
در شورا

91100406030503311
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z اهم وظایف و فعالیت ها
Y رسیدگی به تخلفات دانشجویان
Y  اعالم نظر به کمیته تأمین و توزیع نیروی انس��انی دانش��گاه در

خصوص دانشجویان فارغ التحصیل 
Y  نظارت بر اجرای آئی��ن نامه های انضباطی و برخورد با تخلفات

دانشجویی از قبیل رفتارهای خالف شؤون دانشجویی، بدحجابی و ...
Y پیگیری اجرای اصالح فضای عمومی دانشگاه

کمیته ناظر بر نشریات �
این کمیته به منظور ساماندهي و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهي 
و قانونمن��د کردن این گون��ه فعالیت ها، نهادینه کردن فضاي آزاد اندیش��ي، 
نق��د و گفت و گوي س��ازنده و تأکید ب��ر حق آزادي بی��ان و همچنین ایجاد 
فرصت ه��اي فراگیري مهارت ه��اي روزنامه نگاري و ارتقاي س��طح دانش 
عمومي و تخصصي دانش��گاهیان، براس��اس ماده 5 ضوابط ناظر بر فعالیت 
نشریات به صورت ماهانه تشکیل می شود. دبیری این کمیته بر عهده مدیر 

تعالی فرهنگی است.

ترتيب انتشار و سال آغاز نام نشريه رديف  
وابستگیحوزه فعاليت فعاليت

مستقل)پرستاری ابهر(علمی فرهنگی اجتماعیگاهنامه-1384زرخشان1

مستقل)پیراپزشکی و بهداشت(فرهنگی اجتماعی سیاسیگاهنامه-1388سه نقطه2

مستقل)پرستاری مامایی(علمی فرهنگی اجتماعیگاهنامه-1388آوای شفقت3

بسیج دانشجویی دانشگاهفرهنگی اجتماعیدو هفته نامه-1390شفاف4

بسیج دانشجویی پرستاری ابهرعلمی فرهنگی اجتماعیترمنامه-1390عصر نوین5

کانون تئاتر دانشگاهفرهنگی اجتماعیگاهنامه-1390طلوع ماندگار6

مستقل )پزشکی(علمی فرهنگی اجتماعیگاهنامه-1390پزشک فردا7

مستقل )پزشکی(علمی فرهنگی اجتماعیگاهنامه-1391شفق8

مستقل)پرستاری مامایی(طنزگاهنامه-1391 تلخند9

کانون شعر و ادب دانشگاهادبی فرهنگی اجتماعیگاهنامه-1391 صدای پای آب10

گروه فرهنگی پژوهشی غدیر)داروسازی(فرهنگی اجتماعیگاهنامه-1391 واحه11

مستقل)دندانپزشکی(علمی فرهنگی اجتماعیگاهنامه-1391 دیش12

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاهفرهنگی اجتماعیگاهنامه-1391 قلم13

جدول 6-3- نشریات دانشجویی فعال دانشگاه
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با ش��روع اولی��ن گام ه��ای حمایتی دانش��گاه از کانون ها و نش��ریات 
دانشجوئی در سال 1385 و به جهت فراهم نمودن فضای نقد و آزاد اندیشی 
در دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان، مش��اور امور فرهنگی مقام عالی وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی با میزبانی زنجان برای برگزاری دومین 
کارگاه سراسری آموزش روزنامه نگاری ویژه مدیران مسؤول، 
سردبیران و دبیران کانون های نشریات دانشجویی دانشگاه ها 
و دانش�کده های عل�وم پزش�کی و خدمات بهداش�تی درمانی 
سراسر کش�ور موافقت نمود تا مسؤوالن )مدیران مسؤول، سردبیران 
و دبیران( 23 دانش��گاه علوم پزشکی کشور در قالب 8 کارگاه با موضوعات 
خبر نویس��ی، گزارش، مصاحبه، صفحه آرایی و مس��ائل فنی انتشار نشریات 
دانش��جویی به صورت کارگروهی و به م��دت 3 روز از تاریخ 85/12/22 در 

این کارگاه مشارکت نمایند.

اداره مشاوره دانشجویی �
این اداره از س��ال 74 به عنوان مرکز مشاوره شروع به فعالیت نموده و 
در اواخر دهه هش��تاد بنا به اهمیت و حیاتی بودن رسالت مشاوره و خدمات 
روان شناختی به اداره مش��اوره دانشجوئی تغییرنام یافته و بطور مستقل زیر 
نظر مس��تقیم معاونت فرهنگی و امور دانشجوئی دانشگاه فعالیت می نماید و 
اکنون با دارا بودن یک روان شناس مرد و دو روان شناس زن و یک مددکار 
اجتماعی و با همکاری تنگاتنگ با گروه های روانپزشکی و روانشناسی بالینی 
دانشگاه به ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره ای در زمینه های شخصیتی، 
تحصیلی، خانوادگی، ازدواج، کش��ف اس��تعدادها و مهارت ها و نیز کمک به 
حل مشکالت روحی و روانی دانشجویان می پردازد. اداره مشاوره دانشجوئی 
دانش��گاه که در مقطع��ی از عمر پر ثمر خود و با ه��دف ارتباط تنگاتنگ با 

دانش��جویان از س��ال 81 تا مهر س��ال 91 در جوار خوابگاه های دانشجویی 
بوستان مستقر بود با توجه به انتقال خوابگاه های پسران به خارج از پردیس 
مرکزی دانش��گاه و در جهت ایجاد زمینه مساعد ارتباط گیری با دانشجویان 
از نیم��ه دوم س��ال 91 ب��ه س��اختمان ش��ماره 2 معاونت فرهنگ��ی و امور 
دانشجویی در جوار مدیریت تعالی فرهنگی انتقال یافته است. کتابخانه، خط 
مش��اوره تلفنی با عنوان»صدای مش�اور«، ابزارهای آموزشی موضوعات 
روانش��ناختی، صندوق های ارتباط با روانش��ناس و مددکار در دانشکده ها و 
خوابگاه ها )از س��ال 1391(قس��متی از ابزارها و تجهیزاتی اس��ت که جهت 

تسهیل ارتباط دانشجو با کارشناسان این اداره در نظر گرفته شده است.
z  اهم وظایف

Y  ،کمک به مراجعین در ش��ناخت بهتر خود )اس��تعدادها، توانائیها
رغبت ها، ارزش ها و افکار( به منظور ارتقای سطح فکر و اعتالی هرچه 

بیشتر توانمندي ها 
Y  کمک به مراجعین در انتخاب و تصمیم گیری های مهم زندگی

)مانند تصمیم گیری در زمینه رش��ته تحصیلی، انتخاب همس��ر، شغل، 
امور اجتماعی و ...(

Y  کمک به رش��د توانائی و اس��تعداد بالقوه و توسعه خالقیت های
مراجعین و بکارگیری این قابلیت ها در تعالی فردی و اجتماعی

Y  کمک به پیش��گیری از بروز مش��کالتی که می تواند سر منشاء
ایجاد اختالالت عمیق عاطفی – شناختی باشد.

Y  تالش برای درمان نارس��ائی ها و اختالالت شناختی – عاطفی
و هیجانی ایجاد شده

Y  کمک به مراجعین در فراگیری مهارت های الزم برای برقراری
روابط سالم با افراد دیگر در محیط های مختلف اجتماعی

نمودار 6-1- تعداد نشریه های دانشگاه
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Y  کمک ب��ه مراجعین به منظور کس��ب مهارت ه��ای الزم برای
مواجهه با تحوالت ناشی از رشد و ارضای سالم نیازها

Y  کمک به مراجعین برای ش��ناخت و پذیرش ارزش های حاکم بر
جامعه و شناس��ایی و تحلیل هیجان های بازدارنده از پذیرش و عمل به 

این ارزش ها
Y کمک به ارتقای سطح بهداشت روانی دانشجویان
Y رفع موانع موجود در ادامه موفقیت آمیز تحصیالت دانشگاهی
Y  کمک به دانش��جویانی که در طول دوران تحصیل مش��کالت

تحصیلی وآموزشی دارند.
Y  کمک به دانشجو جهت سازگاری با شرایط و مقتضیات زندگی

دانشجویی

z  گزارش عملکردهای شاخص
y  اداره مش��اوره دانشجویی از س��ال 1385 همزمان با اجرائی شدن

شناس��نامه س��المت دانش��جویان در این دانش��گاه برای اولین بار 
درکش�ور اقدام به انجام تست سالمت روان )GHQ( از دانشجویان 
جدیدالورود و دانش��جویان مراجعه کننده دیگر نموده و با اس��تخراج و 
آنالیز اطالعات، دانش��جویان دارای معیارهای خطر از جهت س��المت 

روان را درطی س��ال تحصیلی تحت نظر و مش��اوره قرار می دهد. این 
اداره همکاری تنگاتنگی با حوزه معاونت های آموزش��ی و بهداشتی در 
راس��تای تهیه و تنظیم شناسنامه س��المت دانشجویان )که از سال 88 

بطور رسمی در کشور آغاز گردیده است( دارد. 
y  در س�ال 1387 ب�ا مصوب�ه هی�أت رئیس�ه دانش�گاه

»صدای مش�اور« در قالب مشاوره تلفنی راه اندازی گردید 
تا دانش�جویان در طول شبانه روز دسترسی سریعتری به 
خدمات مشاوره ای داشته باشند. موضوعی که از سال 90 
بطور رس�می از س�وی وزارت متبوع به همه دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور ابالغ گردید. 
y  اداره مشاوره دانشجویی در »نمایشگاه زوج خوشبخت ایرانی« که

در آذر ماه س��ال 88 و با هدف نمای��ش توانمندی واحدها و گروه های 
ارائ��ه دهنده خدمت به گروه هدف برگ��زار گردید، با حضور مؤثر و 
فع�ال ضمن معرف�ی خدمات برترخود در حوزه مش�اوره و 
م�ددکاری در بین بیش از40 مرکز مش�اوره ای آموزش�ی، 
دانش�گاهی، دولتی و غی�ر دولتی، بعنوان غرفه برتر در امر 
مشاوره و پاسخگویی از طرف سازمان ملی جوانان استان 

مورد تقدیر قرار گرفت. 

جدول 6-4- تعداد خدمات مشاوره ای ارائه شده به تفكیك سال )مورد(

13841385138613871388138913901391اهم فعاليت هاي اداره مشاوره دانشجوييرديف 

1GHQ 431430423370436490612--انجام تست

3445513949565979پیگیري جهت دانشجویان داراي افت تحصیلي2

1017112545465551تهیه و توزیع بروشور3

7580891039891120300تهیه و معرفي کتب و لوح فشرده آموزشي4

4440443853594126خدمات مددکاري به دانشجویان5

1235384439505272خدمات مشاوره اي به همکاران6

146171102155119149154425خدمات مشاوره اي به دانشجویان7

152291315124222کارگاه هاي آموزشي مهارت هاي زندگي8

25526655363---مشاوره تلفني9

247112510180نشست آموزشي10

1013152943384034ارتباط با اولیاء11

10261195 0مشاوره مکاتبه اي12

2026233630392830جلسات اداري13
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y  اداره مش��اوره اهتمام ویژه ای به برگزاری س��االنه بیش از صدها
کارگاه آموزش��ی ویژه دانش��جویان، اس��اتید و متصدی��ان و کارکنان 
درخصوص آموزش مهارت های زندگی، ارتباطی و آش��نایی با مس��ائل 
روز دانش��جوئی و جامع��ه دارد. عضوی�ت در کمیته های مختلف 
و  اس�تانی  ادارات  و  س�ازمان ها  درمان�ی  و  پیش�گیری 
شهرس�تانی از جمله »کمیته پیشگیری ستاد مبارزه با مواد 
مخدر استان و شهرستان« و »کمیته مشروبات الکلی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر« و »کارگروه س�المت و امنیت غذایی 

اس�تان« ای�ن اداره را در اق�دام مؤثر و ب�ه موقع در مقابل 
معضالت دانشگاهی یاری داده است. 

حضور مس��تمر کارشناس��ان و م��ددکاران این اداره در دانش��کده ها و 
خوابگاه ه��ا )خوابگاه های دولتی و خودگردان( از س��ال 87 در ش��یفت های 
صبح، عصر و ش��ب جهت ارائه خدمات مش��اوره ای حضوری در زمینه های 
مختلف، از دیگر اقدامات این اداره می باشد که با حمایت های مسؤولین ارشد 

دانشگاه ثمرات بسیاری را به همراه داشته است.

نمودار 6-2- فعالیت هاي اداره مشاوره دانشجویي 



204

نمونه ای از تراکت ها و پوسترهای آموزشی واحد مشاوره
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مدیریت تعالی فرهنگی وتربیت بدنی �
z :ادارات و زیرمجموعه ها

y  اداره فرهنگی
y اداره فوق برنامه
y اداره ورزش دانشگاه
y اداره قرآن و عترت دانشگاه

z  اهم وظایف
y  فراهم کردن بسترها وساختارهای مورد نیاز فعالیت های فرهنگی
y تدوین برنامه های فرهنگی متناسب با نیازهای دانشجویان
y نظارت بر انتشار نشریات دانشجویی
y  نظارت بر تش��کل های اس��المی، کانون ه��ای فرهنگی، هنری و

انجمن های علمی 
y  فعالیت های جنبی در گسترش معارف دینی و اخالق اسالمی
y برگزاری نمایشگاه ها وجشنواره های مختلف فرهنگی و هنری
y پاسداشت مناسبت های دینی و مذهبی و ملی
y  همکاری نزدیک با ش��ورای عالی ورزش دانشگاه در جهت تحقق

همگانی کردن ورزش در سطح دانشگاه 
y  اعزام تیم های فعال ورزش��ی به مسابقات تدارکاتی داخل و خارج

استان
y  برگزاری کالس های تمرینی و کس��ب آمادگی برای ش��رکت در

مسابقات قهرمانی کشوری و المپیادهای دانشجویی )اردوهای ورزشی(
y  برگزاری مس��ابقات انتخابی المپیادهای دانش��جویی و مسابقات

قهرمانی کشوری
y  برگزاری مسابقات ورزشی در سطح دانشجویان و پرسنل دانشگاه
y  برگزاری کالس های آموزشی در رشته های مختلف، )با بهره گیری

از مربیان مجرب(

y اجرای اردوهای مصوب شورای فرهنگی
منش�ور رفتار حرفه ای دانشجویان و کارکنان )حجاب  �

و عفاف کارمندی–دانشجویی(
هیأت رئیس��ه دانش��گاه با هدف تدوین و گردآوری مقررات مربوط به 
حجاب و عفاف و پوش��ش دانش��جویان و پرس��نل دانش��گاه و جلوگیری از 
اش��اعه بدحجابی در محیط مقدس دانش��گاه و مهیا کردن محیط فرهنگی 
در واحدهای تابعه از اولین روزهای س��ال 1385 نس��بت به تدوین»منشور 
رفتار حرفه ای و صیانت فرهنگی« اقدام نمود. منشور یاد شده با کار گروهی 
اعضای هیأت رئیسه و برگزاری جلسات متعدد که بیش از 3000 نفر ساعت 
به طول انجامید، سرانجام در مورخ 1387/11/12 در جلسه شورای دانشگاه 
به تصویب رسیده و جهت اجرا به واحدهای تابعه ابالغ گردید. در منشور یاد 
شده کلیه شئون پوشش در محیط های آموزشی، درمانی و بهداشتی بصورت 

شفاف مورد تاکید قرار گرفته است. 
تش�کیل ش�ورای عال�ی منش�ور رفت�ار حرف�ه ای و کمیته 
پاسداری از ارزش های اسالمی به مسؤولیت رؤسای واحدها از ثمرات 
مبارک این طرح عظیم می باش��د که نتایج جلسات و گزارش های مسؤولین 
و رابطین واحدها در جلس��ات هفتگی هیأت رئیس��ه دانش��گاه مورد بررسی 
قرار گرفته و منتج به تصمیم س��ازی می ش��ود. برگزاری دوره ای کارگاه های 
مرتبط مانند: چرا باید پوش��یده باشیم؟، نقد فمنیسم، صفر تا صد حقوق زن 
در اس��الم و نمایش��گاه های دوره ای نیلوفرانه از برنامه ه��ای مرتبط با این 

موضوع می باشد.
y  تقدیر از کارکنان و دانشجویان محجبه و دارای معیارهای حجاب

و عفاف در مراسمات مختلف بویژه » تجلیل از بانوان نمونه، بزرگداشت 
روز دانشجو و تجلیل از دانشجویان برگزیده« از دیگر ثمرات این طرح 
عظیم است که توسط دانش��گاه ها و مؤسسات دیگر مورد بهره برداری 

قرار گرفته است.

جدول 6-5- فراوانی دانشجویان و کارکنان نمونه تقدیرشده در زمینه حجاب و عفاف به تفكیك سال

 85868788899091

65707568687070کارکنان 

60656062656365دانشجويان
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Y نمایشگاه حجاب و عفاف
y  با تدوین منش��ور رفتار حرفه ای و صیانت فرهنگی دانش��گاه و در

جهت ارائه الگوهای مناس��ب حجاب و عفاف و پوش��ش دانش��جویان 
و پرس��نل دانش��گاه و جلوگیری از اش��اعه بدحجابی در محیط مقدس 
دانشگاه و مهیا کردن محیط فرهنگی، همه ساله نمایشگاه های حجاب 
 و عف��اف با عناوین مختلف و به همت تش��کل ها و نهادهای فرهنگی 

دانشگاه در واحدهای تابعه برگزار و بازدیدکنندگان با تاریخچه حجاب 
و عفاف و بایدها و نبایدهای پوش��ش در ش��رع مقدس و عرف آش��نا 
می شوند. حضور مش��اور مذهبی در مدت برگزاری نمایشگاه، برگزاری 
کارگاه ه��ا و مس��ابقات مختل��ف فرهنگ��ی از برنامه ه��ای جنبی این 

نمایشگاه ها است.

 فعالیت هاي قرآن و عترت 
فعالیت ه��اي قرآنی دانش��گاه همه س��اله با برگزاري جش��نواره قرآنی 
دانشجویان، کارکنان و اساتید آغاز و با اجرای مسابقات مختلف کتابخوانی، 
طرح س��واد آموزی قرآنی، جلس��ات آموزش و تفسیر قرآن کریم و ختم جزء 
 ب��ه جزء در مناس��بت های مختلف مذهبی، کالس هاي مختلف آموزش��ی و

کرس��ی تالوت قرآن ادامه می یابد. کسب عناوین و رتبه های برتر مسابقات 
قرآن در س��طح استان و مسابقات کارکنان، اس��اتید، پزشکان و دانشجویان 
دانشگاه های علوم پزشکی کش��ور از افتخارات قرآنی این دانشگاه می باشد 

که به نحو شایسته ای مورد تشویق قرار می گیرند. 

عناوین کسب شده در زمینه های علمی، فرهنگی و هنری �

عنوان مسابقهرتبهرشته تحصيلینام و نام خانوادگیرديف 

حفظ جزء سی قرآندومپزشکیمعصومه زرینه1

نقاشی  با موضوعات قرآنیبرترپزشکیفاطمه فکرمندی2

جدول 6-6-دهمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی سراسر کشور سال 1384 
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در ضمن جناب آقای یوس��ف قنبری، کارش��ناس کمیت��ه انضباطی با 
کس��ب رتبه سوم رشته ترتیل در س��ی و چهارمین دوره مسابقات سراسری 
قرائت قرآن کریم س��ازمان اوقاف و امور خیریه )1390( و رتبه س��وم رشته 
ترتیل در مس��ابقات سراس��ری قرائت قرآن کریم علی ب��ن ابی طالب علیه 

الس��الم )1390( و نیز رتبه اول رش��ته ترتیل در مسابقات استانی اوقاف در 
س��ال 1390و همچنین کسب رتبه اول رش��ته تحقیق در مسابقات استانی 
ارشاد اسالمی، بعنوان قاری برتر شمال غرب کشور در سال 1391 از طرف 

سازمان تبلیغات اسالمی مورد تجلیل قرار گرفت.

عنوان مسابقهرتبهرشته تحصيلینام و نام خانوادگیرديف 

ترتیلدومپزشکیعلیرضا مصطفایی1

جدول 6-7-یازدهمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی سراسر کشور
 در قم سال 1385

عنوان مسابقهرتبهمدركنام و نام خانوادگیرديف 

حفظ 5 جزءاولپرستاریعدالت میری سیاهی1

جدول 6-8- پانزدهمین جشنواره قرآنی کارکنان و اساتید کشور در سبزوار در سال 1390

عنوان مسابقهرتبهرشته تحصيلینام و نام خانوادگیرديف 

عکاسی با موضوعات قرآنیدومپرستاریعلی عظیمی نژاد1

جدول 6-11- بیست و هشتمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران در سال 1391

عنوان مسابقهرتبهرشته تحصيلینام و نام خانوادگیرديف 

عکاسی با موضوعات قرآنیدومپرستاریعلی عظیمی نژاد1

جدول 6-10- هفدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان در همدان در سال 1391

عنوان مسابقهرتبهرشته تحصيلینام و نام خانوادگیرديف 

عکاسی با موضوعات قرآنیاولپرستاریعلی عظیمی نژاد1

جدول 6-9- شانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی کشور در کاشان در سال 1390
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سمینارهای کشوری قرآن پژوهی و طب �
دانش��گاه علوم پزشکی زنجان در اسفند ماه س��ال های 1389و 1390 
ب��ا هدف تقوی��ت حاکمیت روح و منطق ق��رآن بر علوم پزش��کی، آمیخته 
 نم��ودن آموزه هاي دین��ي و معنوي با علوم تجرب��ي و جلوگیری از انحطاط 
و انحراف در علوم دیگر دو س��مینار کش��وری »قرآن پژوهی و طب« را 

میزبانی نمود. در این همایش ها مقاالت ارزش��مند بیشماری توسط اساتید و 
پژوهشگران قرآنی )به صورت سخنرانی و پوستر( ارائه گردید. 

مقاالت خانم ها زینب قهرمانی و آذر آوازه در نخس��تین جش��نواره ملی 
همایش  ه��ای ق��رآن پژوهی و طب که در س��ال 1390 در دانش��گاه علوم 

پزشکی قم برگزار گردید به عنوان مقاله برتر مورد تقدیر قرار گرفت.

z امور فوق برنامه و ورزش دانشگاه
 دانش��گاه عل��وم پزش��کی زنج��ان دارای امکان��ات ورزش��ی ویژه ای 
می باش��د ک��ه از آن جمل��ه می توان به دو مجوعه ورزش��ی مجه��ز، که در 
س��ال 1385 به نام های شهیدان سرفراز، دانش��جویان شهید محمد حسین 
تجل��ی و ابوالفض��ل نوری مزین ش��د، اش��اره کرد. برگ��زاری کالس های 
ورزش��ی در رش��ته های فوتب��ال، فوتس��ال، دومیدان��ی، بدمینت��ون، تنیس 
روی می��ز، بسکتبال،کش��تی، بدنس��ازی،تکواندو، والیبال، تیران��دازی، تیر 
و کمان،کارات��ه، ایروبیک،کوهن��وردی و پرش طول از جمل��ه فعالیت های 
ورزش��ی این دانش��گاه می باشند. ش��ایان ذکر است مس��ابقات ورزشی که 
 در رش��ته های یاد ش��ده در اکثر مناس��بت ها برای کارکنان، اعضای هیأت 
 علمی و دانش��جویان برگزار می ش��ود سبب شناسایی اس��تعدادهای ورزشی 

کارکنان و دانش��جویان شده و نیز موجب کسب آمادگی الزم جهت شرکت 
در مس��ابقات اس��تانی و کش��وری می گردد. قهرمانی تیم فوتسال کارکنان 
در مس��ابقات اس��تانی و دهه مبارک فجر، قهرمانی تیم شطرنج دانشجویان 
دختر دانشگاه در انتخابی المپیاد خواهران دانشگاه های علوم پزشکی کشور، 
کس��ب مقام نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشگاه و کسب همه ساله چندین 
مدال طال، نقره و برنز در المپیادهای مختلف ورزشی از جمله این افتخارات 

می باشند. 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان، در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان 
دختر دانش��گاه های علوم پزش��کی کشورموفق به کس��ب رتبه اول در سال 

1385 گردید.
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آدرسامکاناتسالن ورزشی 

پردیس دانشگاهسالن چند منظوره مجهز به سالن بدنسازیمجموعه ورزشی شهید نوری

مجتمع ادارات- جنب آتش نشانیزمین چمن فوتبال سالن چند منظورهمجموعه ورزشی شهید تجلی

سالن ورزشی شهید تجلیزمین چمن فوتبال شماره 1

دانشکده پرستاری و ماماییزمین چمن فوتبا ل شماره 2

مجموعه ورزشی شهید تجلیباشگاه تیراندازی شهید چمران

جدول 6-12-سالن های ورزشی دانشگاه

باشگاه تیراندازی شهید چمران - افتتاح: اردیبهشت 1390
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جدول 6-13- تعداد کالس هاي فوق برنامه ورزشي برگزار شده از سال 1384 تا 1390

تعدادنوع کالس سال 

1384
6خانم ها :والیبال - بسکتبال- بدمینتون- تنیس روی میز -شنا - کوهنوردی 

6آقایان : فوتبال - بدمینتون -تنس روی میز -شطرنج -والیبال -بسکتبال

1385
6خانم ها :والیبال - بسکتبال- بدمینتون- تنیس روی میز -شنا - کوهنوردی 

7آقایان : فوتبال - بدمینتون -تنیس روی میز -شطرنج -والیبال -بسکتبال - بدنسازی -بسکتبال

1386
7خانم ها : والیبال - بسکتبال- بدمینتون- تنیس روی میز -شنا - کوهنوردی 

7آقایان : فوتبال - بدمینتون -تنیس روی میز -شطرنج -والیبال -بسکتبال -بسکتبال - بدنسازی

1387
8خانم ها: ایروبیک - بسکتبال - شنا - دو ومیدانی)آموزشی و تیم منتخب(- تنیس روی میز- بدمینتون- دارت

8آقایان: فوتسال - والیبال - بدمینتون - تنیس روی میز - شطرنج - تکواندو - کاراته - شنا

1388
8خانم ها: شنا - دو و میدانی - بسکتبال - بدمینتون - تنیس روی میز - ایروبیک - دارت - تکواندو

12آقایان : فوتسال- والیبال- بدمینتون - تنیس روی میز- شطرنج- تکواندو- کاراته - شنا- کونگ فو- بسکتبال- کشتی- دو و میدانی

1389
9خانم ها: شنا - دو و میدانی - فوتسال - بدمینتون - ایروبیک - دارت - کاراته - شطرنج

11آقایان: فوتسال - والیبال - بدمینتون - تنیس روی میز - شطرنج - تکواندو - کاراته - شنا - کونگ فو - کشتی - دو و میدانی

1390
10خانم ها: شنا-دو و میدانی - فوتسال - بدمینتون - ایروبیک - دارت - کاراته - شطرنج - تنیس روی میز - تیرو کمان - تیراندازی

12آقایان : فوتسال - والیبال - بدمینتون - تنیس روی میز - شطرنج - تکواندو - کاراته - کونگ فو - کشتی - دو و میدانی - تیراندازی - تیرو کمان

1391
9خانم ها: تیراندازی - تیر و کمان - تکواندو - ایروبیک - شطرنج - فوتسال - بدمینتون - شنا - تنیس روی میز

12آقایان: فوتسال - والیبال - بدمینتون - تنیس روی میز - شطرنج - تکواندو - کاراته - کونگ فو - کشتی - دو و میدانی - تیراندازی - تیرو کمان

نمودار 6-3-تعداد مقام های دانشگاه در مسابقات ورزشي 
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نمودار 6-4- تعداد کالس های فوق برنامه ورزشي برگزار شده

نمودار 6-5- تعداد شرکت کنندگان در مسابقات ورزشي
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تشکل ها و کانون ها �
 در آغازین روزهای حضور مدیریت فعلی دانشگاه، در عرصه دانشجوئی 
تنها دو تشکل »بسیج دانشجوئی و انجمن اسالمی دانشجویان« و دو کانون 
»هالل احمر و ورزش« در دانشکده پزشکی از فعالیتی نسبی برخوردار بودند. 
عدم تحرک و پویائی تشکل ها سبب گردید شورای سیاست گذاری فرهنگی 
و اجتماعی دانش��گاه با س��وق امکانات و تقویت تش��کل ها، ازطریق هیأت 
نظارت برتش��کل های دانش��گاهی، برگزاری پیاپی برنامه ه��ا و یادواره های 
مختلف و حضور و سخنرانی شخصیت های برجسته نظام در محیط دانشگاه 
همچون اس��تاد حسن رحیم پور ازغدی، سردار اسماعیل کوثری، دکترحسن 
تلوری، حجج اس��الم شاهرخ همدانی و ش��هاب مرادی، سردار ارجمندفر و 
بسیاری دیگر را در رأس اقدامات خود قرار دهد. الزم به ذکر است با حمایت 
مس��ؤولین در هفت س��ال  گذشته تعداد 11 کانون و تش��کل مختلف دراین 
دانش��گاه فعالیت داشته بعالوه 12 کانون بس��یج جامعه پزشکی نیز فعالیت 

خوبی را ارائه نمود  ه اند. 
y تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه
y  کانون دانشجویی شعر و ادب
y کانون دانشجویی تئاتر
y  کانون دانشجویی خاک سرخ
y  کانون دانشجویی ایرانگردی و جهانگردی
y  کانون دانشجویی مطالعات زنان و خانواده
y  کانون دانشجویی قرآن و عترت
y  کانون دانشجویی مهدویت و انتظار
y  کانون دانشجویی دفاع مقدس
y کانون ورزش
y  هیأت فاطمیون
 
z  کانون ها و تشکل های فعال

Y بسیج دانشجویی
»بس��یج دانشجویان و طالب« با فرمان تاریخی بنیانگذار فقید انقالب 
ش��کوهمند اسالمی در س��ال 1367 به منصه ظهور رس��ید تا دانشگاه ها و 
حوزه ه��ای علمی��ه همواره عرصه حض��ور و میزبان یک��ی از مبارک ترین و 
پرثمرتری��ن یادگارهای امام راحل در حوزه ه��ای مختلف فرهنگی، علمی و 
سیاس��ی باشند. بسیج دانشجویی دانش��گاه علوم پزشکی زنجان که همواره 
یک��ی از تش��کل های فعال دانش��گاه علوم پزش��کی بوده در ح��ال حاضر 
دارای650 نفر عضو می باش��د. الزم به ذکر اس��ت از اهداف پیش روی این 
تش��کل دس��ت یافتن به س��طح باالیی از توانایی و کارایی علمی، فرهنگی 
عمیق و آگاهانه اسالمی و بصیرت سیاسی در عرصه های مختلف می باشد.

z کانون های راه اندازی شده برای اولین بار
Y کانون تئاتر

کان��ون تئاتر از س�ال 1388 و با اخذ مج��وز، فعالیت خود را به طور 
رس��می آغاز کرد، یکی از اهداف کانون اشاعه تئاتر از طریق وبالگ متعلق 
به کانون و اهمیت دادن به پژوهش در امر تئاتر و مسائل فرهنگی دانشگاه 

علوم پزشکی زنجان است. 
این کانون دارای ش��ورایی مرکزی، متش��کل از 5 نفر از اعضای فعال 
کانون است که بصورت س��االنه انتخاب می شوند و تعداد دانشجویان عضو 
200 نفر می باش��د شایان ذکر اس��ت که کانون تئاتر صاحب نشریه مستقل 

فرهنگی، اجتماعی و تخصصی با نام »طلوع ماندگار« می باشد.

Y کانون شعر و ادب
کانون شعر و ادب دانشگاه علوم پزشکي زنجان، در راستاي تعالي ذوق 
و استعداد هنري و ادبي دانشجویان این دانشگاه و اشاعه فرهنگ و هنرغني 
پارس��ي در قش��ر فرهیخته جامعه در س�ال 1388 تأسیس شده و فضاي 
صمیمانه اي را در جهت فعالیت هنري و ادبي دانشجویان فراهم آورده است. 

در حال حاضر تعداد دانشجویان عضو این کانون 550 نفر می باشد. 

Y کانون ایرانگردی و جهانگردی
این کانون در س�ال 1388 به منظورآشنایی هر چه بهتر دانشجویان 
با فرهنگ و تمدن بزرگ ایران و در راس��تای ایجاد جوی شاداب و پویا و با 
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نام کانون ایرانگردی دانشجویان علوم پزشکی زنجان، به مرکزیت دانشکده 
داروسازی تأسیس شد که با برگزاری برنامه های زیارتی و سیاحتی در قالب 
اردوهای فرهنگی، علمی، آموزش��ی در راس��تای ایجاد نش��اط و پویایی در 
روحی��ه دانش��جویان و تقویت روحیه جمع گرای��ی و فعالیت های گروهی در 
بین دانشجویان قدم بر می دارد. تعداد اعضای این کانون 350 نفر می باشد.

Y کانون مطالعات زنان و خانواده
کانون مطالعات زنان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی زنجان با رویکرد 
توجه ویژه و اساس��ی به مسایل مربوط به زنان، دختران و خانواده در سال 
1388 تأس��یس شده و زیر نظر بسیج دانشجویی در حال فعالیت می باشد. 

تعداد دانشجویان عضو 110 نفر می باشد.
Y کانون فرهنگی- هنری خاک سرخ

این کانون، نمایش تالش��ی اس��ت برای بروز آث��ار فرهنگی – هنری 
دانش��جویان و همچنین ارتقای س��طح فرهنگی آنها که در اس��فند س�ال 
1388 با تالش دانشجویان خوش ذوق دانشکده پرستاری ابهر و همچنین 
همکاری مس��ئوالن دانش��کده و معاونت فرهنگی دانش��گاه پای در عرصه 
فرهنگی – هنری دانش��گاه علوم پزشکی زنجان نهاده است. در حال حاضر 
تعداد دانش��جویان عضو این کانون 95 نفر می باش��د. شایان ذکر است، این 

کانون دارای نشریه ای مس��تقل در موضوعات علمی- فرهنگی و اجتماعی 
با نام»زرخشان« است.

z اهم عملکرد مدیریت تعالی فرهنگی وتربیت بدنی دانشگاه
y 91 انتشار 13 نشریه دانشجویی فعال تا پایان سال
y  برگزاری کرسی آزاد اندیش��ی جهت دانشجویان 2 تا 3 جلسه در

هر ترم
y  برگزاری همایش پیش دانشگاهی برای دانشجویان ورودی جدید

در ابتدای سال تحصیلی 
y  برگ��زاری اردوی راهیان نور در اس��فند ماه که ب��ا توجه به تعداد

دانشجویان شرکت کننده رتبه نخست را در کشور کسب نموده است.
y  برگزار اردوهای یک روزه، دو روزه و چند روزه س��یاحتی، زیارتی

و ...
y  راه اندازی 11 کانون دانشجویی فعال در دانشگاه
y  برگزاری هرس��اله مراسم ویژه روز دانشجو و تقدیر از برترین های

علمی، فرهنگی، ورزشی و ...
y  برگزاری مراسم ملی و اعیاد در سطح دانشگاه
y  همکاری و هماهنگی نزدیک در برگزاری ضیافت اندیش��ه با دفتر

نهاد رهبری در سال های مختلف
y  اعزام دانش��جویان به المپیادهای فرهنگی ورزش��ی و مس��ابقات

مختلف ورزشی 
y  شرکت فعال دانشگاه در جشنواره های فرهنگی هنری دانشجویان

دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به صورت منظم
y  راه اندازی 16 رش��ته ورزش��ی جهت برادران و 14 رش��ته جهت

خواهران 

نمودار 6-6- تعداد دانشجویان عضو در تشكل ها و کانون های دانشجویي
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z بزرگداشت مناسبت های مذهبی
در  مناس�بت ها  اغل�ب  در  مذهب�ی  مراس�مات  برگ�زاری 
س�ال های اخیر به یک رویه ثابت تبدیل شده است و در برخی از 
مناس��بت ها برنامه هاي بزرگ دانشجویی به صورت گروهی با شرکت تعداد 
زیادی از دانشجویان برگزار می شود. از جمله: مراسم ایام ماه محرم، دسته 
عزاداری دانش�گاهیان )برای اولین بار در تاریخ دانش�گاه های 
اس�تان(، بزرگداشت یوم ا... س��وم خرداد، روز مقاومت، ایثار و پیروزی در 
محوطه ستاد دانشگاه و مراسم جشن میالد حضرت زهرا )س(، جشن میالد 
امام رضا)ع(، جشن میالد حضرت محمد )ص(، جشن میالد امام علی )ع( و 

عید سعید قربان وعید غدیر. همچنین می توان به برگزاری مراسمات مختلف 
برای کارکنان دانش��گاه در مناس��بت های مختلف اشاره کرد. مراسم پرشور 
ش��ب های قدر و مراس��مات ویژه نمازخانه ستاد دانش��گاه و واحدهای تابعه 
نیز در مناس��بت ها برگزار می گردد. همچنین مراس��م هفتگی زیارت عاشورا 
از س��ال 1386 در نماز خانه س��تاد و برخی از واحدهای دانشگاه در روزهای 
دوشنبه هر هفته برگزار می شود که حضور ریاست و اعضای هیأت رئیسه و 

تعداد زیادی از کارکنان شور و حال خاصی به آن داده است. 
Y  یادواره شهدای دانشجوی دانشگاه

 این مراس��م معنوی جهت پاسداش��ت مقام واالی ش��هدا همه ساله در 

نام نشريهسال تاسيسحوزه فعاليتنام کانون يا تشکل دانشجويي 

شفاف1368فرهنگی.سیاسی اجتماعیبسیج دانشجویی

13700قرآنیکانون قران و عترت

اکسیژن1380ورزشی علمیکانون ورزش

13800مهدویت و انتظارکانون مهدویت و انتظار

13800ایثار و شهادتکانون دفاع مقدس

13880ادبیکانون شعر و ادب

13880اردوی فرهنگیکانون ایرانگردی و جهانگردی

13880هنریکانون خاك سرخ

13780زنانمطالعات زنان و خانواده

طلوع ماندگار1388نمایشیکانون تئاتر

13750مذهبیهیأت فاطمیون

جدول 6-14- تشكل ها و کانون هاي دانشجویي، از سال 1384 تا1391
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دی ماه به مناسبت سالروز شهادت دانشجوی بسیجی شهید علم الهدی در 
س��طح دانشگاه و با مشارکت سازمان بسیج دانشجویی برگزار می گردد و در 

حاشیه این مراسم نمایشگاه شهداء نیز دایر می شود.
Y جشن های دانش آموختگی

جش��ن های دانش آموختگی دانش��جویان گروه علوم پزشکی که 4 تا 7 
س��ال از بهتری��ن دوران زندگی خود را در محیط مقدس دانش��گاه س��پری 
می نمایند از اهمیت به س��زائی برای دانشجویان، اولیاء و مسؤولین دانشگاه 
برخودار است. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان همه ساله با حضور 
خانواده هایش��ان و در کنار اس��اتید حاذق و با اخالق، آخرین روزهای با هم 
بودن و در کنار هم زیستن را در مرکز همایش های بین المللی روزبه یا سالن 
اجتماعات دانش��کده ها به جش��ن می نش��ینند تا خاطرات گذشته را مروری 
دوباره نمایند و با آگاهی کامل س��وگند نامه دفاع از حریم جان انس��ان های 
جویای مرهم را فریاد زنند. این همایش ها در روزهای پایانی ش��هریورماه و 
اس��فندماه هرسال اجرا می شود. معاونت فرهنگی و امور دانشجوئی دانشگاه 
نیز مفتخر اس��ت که جش��ن دانش آموختگی همه رشته های تحصیلی را با 

همت خود دانشجویان در فضای آرام و صمیمی برگزار می نماید.

4 مردادماه 1390 مصادف با شب میالد با سعادت منجی عالم بشریت 
)ع��ج(، دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان میزب��ان یکی از بی��اد ماندنی ترین 

همایش های تاریخ دانشگاه بود. 

اولین همایش ادواری دانش آموختگان رش�ته پزش�کی از 
بدو تأس�یس تا 1380 در فضائی صمیمی و با حضور رؤس�ای 
س�ابق و فعلی دانش�گاه و نیز دکتر رضا ملک زاده، وزیر اسبق 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.
این همایش به گفته ریاست کنونی دانشگاه، جناب آقای دکتر سروری 
زنجان��ی، در واقع نمایش�گاهی بود از عملکرد هرآنچه رؤس�ای 
قبلی دانش�گاه بن�ا نهادند و قدم هائی ک�ه در دولت های نهم و 
دهم برداشته شد تا دانشگاه به آنچه در شأن زنجان و زنجانی 
اس�ت برس�د. حضور رؤسای س��ابق دانشگاه و آش��نائی با پیشرفت های 
دانشگاه در عرصه های مختلف آموزش��ی، پژوهشی، درمانی، بهداشتی و ... 
حتی برای افرادی که فقط چند س��الی است در دانشگاه حضور نداشته اند از 
نکات جالب این همایش بود. در حاش��یه ای��ن همایش دفتر ارتباط با دانش 
آموختگان دانشگاه و وب سایت این دفتر به حضار معرفی شد. در حال حاضر 
دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان بیش از 7756 دانش آموخته در رشته های 

مختلف علوم پزشکی دارد. 
Y  همایش دانشجویان جدیدالورود و جلسات پرسش

و پاسخ با مسؤولین دانشگاه
هم��ه س��اله آغازی��ن روزهای س��ال تحصیلی ب��ا برگ��زاری همایش 
دانش��جویان جدیدالورود و جلسات پرس��ش و پاسخ دانشجویان با مسؤولین 
دانش��گاه توسط معاونت فرهنگی و امور دانش��جویی و با مشارکت معاونت 
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آموزشی و دانشکده هاي مختلف همراه است. در این همایش ها و نشست ها، 
دانشجویان ورودي جدید با دانشگاه، قوانین و مقررات آموزشی و دانشجویی 
و فرهنگی، تشکل ها وکانون های دانشجویی و سایر واحدهاي دانشگاه آشنا 
می شوند. دراین برنامه و سایر نشست های پرسش و پاسخ، مسؤولین محترم 
دانش��گاه با دانش��جویان در فضایی صمیمی به گفتگو می نش��ینند. حضور 
والدین دانش��جویان در برنامه های جانبی که جهت برقراری ارتباط مناسب 
با والدین دانشجویان از سال 1379 اجرا می گردد از رخدادهائی است که در 

کمتر دانشگاهی به مرحله اجرا در آمده است. 
 

Y گرامیداشت روز دانشجو
همه س��اله در 16 آذرماه مراس��م روز دانشجو به یادکرد سه دانشجوی 

انقالبی شهید در 16 آذر 1332 برگزار می گردد.
 ش��ورای فرهنگ��ی دانش��گاه در س��ال 1385 ب��ا تصوی��ب تجلیل از 
دانش��جویان برتر در حوزه های علمی، فرهنگی و ورزش��ی، زمینه مشارکت 
و حضور فعال و حداکثری دانش��جویان را در برنامه های یادشده فراهم نمود 
تا تقدیر دانش��جویان رتبه های برتر علمی، فرهنگی، پژوهش��ی و ورزش��ی 
دانشگاه در فضای شاد و صمیمی و با حضور ریاست محترم دانشگاه و قائم 

مقام وزیر در استان و معاونین و رؤسای دانشکده ها برگزار گردد. 

Y یادکردی از همکاران هنرمند
حضور اس��اتید فرهیخته و برجسته کش��وری در جمع پرسنل دانشگاه 
س��بب گردیده است کارکنان و دانش��جویان دانشگاه از فیض حضور ایشان 
بهره گیرند. اس�تاد حس�ن نیک بین، از اساتید به نام خوشنویسی کشور 
و اس��تان و مرحوم هوش�نگ گنج خانی، از اس��اتید نقاش��ی )رنگ و 
روغن( بوده که بارها و بارها موفق به کسب رتبه های برتر در بخش هنری 
مسابقات قرآنی گردیدند. گرچه همکاران و دانشجویان از فیض حضور استاد 
گنج خانی که در س��ال 1385 به علت عارضه قلبی دار فانی را و داع گفت، 
محروم گش��ته اند ولی حمایت ها و همکاری های اس��تاد نیک بین همچنان در 

عرصه های مختلف  ادامه دارد.

Y  مرحله دانش��گاهی جش��نواره های فرهنگی هنری دانشجویان
دانش��گاه های علوم پزشکی با حمایت ویژه اعضای شورای فرهنگی به 
انجام رسیده و برگزیدگان به نحو شایسته ای مورد تقدیر قرار می گیرند. 
و هر س��اله آئین تجلیل از برترین های مرحله دانش��گاهی و کش��وری 
در مرکز همایش های بین المللی روزبه با اس��تقبال پر شور دانشجویان 

دانشگاه برگزار می گردد. 

Y  کارگاه های آموزشی و فرهنگی
این کارگاه ها با عناوین مختلف در مناسبت های مختلف برای کارکنان و 
دانشجویان برگزار می شود. از سال 1385 تا کنون بیش از 100 مورد کارگاه 
آموزشی و فرهنگی برای دانشجویان و کارکنان درسالن های کارگاهی مرکز 

همایش های بین المللی روزبه برگزار شده است.
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Y  مراسم های مختلف عزاداری و مرثیه سرایی 
هیأت فاطمیون دانش��گاه تاریخی 20 ساله دارد که با مشارکت معاونت 
فرهنگی و امور دانشجویی و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مراسم 
مختل��ف مذهبی را اجرا می نماید. روزهای سه ش��نبه هر هفته مس��جد طه 
دانشگاه ش��اهد برگزاری مراسم دانش��جویی جهت پاسداشت مناسبت ها و 
اعیاد مذهبی است. حضور اساتید،کارکنان و دانشجویان در ایام محرم و ماه 

مبارک رمضان بر شکوه این مراسمات می افزاید.

Y  ،کرس�ی هاي آزاد اندیش�ی، نق�د و نظریه پ�ردازي
تریبون آزاد دانشجویی و مناظره

پس از تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری کرس��ی های 
آزاد اندیشی و ابالغ دستور العمل برگزاری کرسی ها،»شورای سیاست گذاری 
و اجرای کرس��ی های آزاد اندیشی دانشگاه« از آغازین روزهای سال 1390 
تش��کیل یافته و این دانش��گاه افتخار دارد که تا کنون بیش از 14 کرس��ی 
آزاد اندیش��ی با موضوعات مختلف در سطح دانشگاه با مشارکت تشکل ها و 
کانون هاي فرهنگی، هنري برگزار نموده است موضوعاتی چون »انتخابات، 
والیت فقیه، حجاب و عفاف، ازدواج دانش��جویی، حقوق زن، کش��ور آن چه 
هس��ت و آنچه نیس��ت، هدف مندي یارانه ها، مهاجرت نخبگان، انتخابات و 
معی��ار انتخاب اصلح، اگر من رئیس جمهور ش��وم« در این کرس��ی ها مورد 

بحث و بررسی قرار گرفته است.

همچنی��ن جلس��ات س��خنرانی معم��واًل هر م��اه دوبار و ب��ا دعوت از 
س��خنران های مط��رح کش��وری برگزار می ش��ود. که در این بین جلس��ات 
س��خنرانی حجه االسالم مرادی، آقای دکتر تلوری و دکتر رحیم پور ازغدی 

با استقبال دانشجویان مواجه گردیده است.
Y جشنواره آشپزی خوابگاهی

از س��ال 1390 با ابتکار معاونت فرهنگی و امور دانش��جوئی جش��نواره 
آش��پزی خوابگاهی ویژه خواهران و به مناسبت هفته خوابگاه ها در پردیس 
خوابگاهی بوس��تان همه س��اله با حضور جمع کثیری از دانشجویان دختر و 
با هدف ایجاد محیطی ش��اد و مفرح جهت بروز خالقیت ها برگزار می ش��ود. 
از بارزترین ویژگی این جش��نواره مفرح دانش��جویی که در س��ه قالب طبخ 
غذاه��ای محلی، دس��ر و آش محلی برگزار می ش��ود، می توان به آش��نایی 
دانش��جویان با غذاهای محلی س��ایر نقاط کشور اش��اره کرد. غذاها، دسر و 
آش های طبخ ش��ده مورد ارزیابی تیم داوری متشکل از سر آشپزان مجرب 

شهر و دانشگاه گردیده و به نفرات برتر جوایزی اهدا می شود.

Y اردوهای فرهنگی و سیاحتی
ب��ا توجه به نگاه ویژه و راهبردی هیأت رئیس��ه دانش��گاه، ش��وراهای 
سیاست گذاری فرهنگی واجتماعی دانشگاه به اردوهای فرهنگی – مذهبی 
و سیاحتی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مقوله های کار فرهنگی زیربنایی 
و تالش در جهت اجرای فعالیت های مؤثر فرهنگی در کنار تفریح وش��ادابی 
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رشتهرتبهرشته تحصيلینام و نام خانوادگیرديف 

خوشنویسیدومبهداشتمعصومه اروجی1

کاریکاتورسومپرستاریسعید نوروزی2

جدول 6-17-برگزیدگان اولین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی کشور
 در اصفهان سال 1387

عناوین کسب شده در زمینه های علمی، فرهنگی و هنری �

رشتهرتبهرشته تحصيلینام و نام خانوادگیرديف 

کاریکاتوردومپرستارییاسر واعظی1

نشریات دانشجوییسومپرستاریاکبر پور رحیمی2

جدول 6-15-منتخبان سومین جشنواره فرهنگی دانشجویان در گرگان در سال 1390

 

جدول 6-16- منتخبان چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان در کرمان در سال 1391

رشتهرتبهرشته تحصيلینام و نام خانوادگیرديف

خوشنویسیاولداروسازیحسن ادیبان1

کاریکاتوردوماتاق عملذبیح ا... قلی زاده2

وبالگ نویسیشایسته تقدیررادیولوژیاحمد فرخی3

دانش��جویان، کارکنان واعضای هیأت علمی، برنامه هاي اردویی به صورت 
هفتگ��ی و ترم��ی تنظیم و برخی از آنها به صورت یکروزه توس��ط مدیریت 
ام��ور فرهنگی و کانون ایرانگردي و جهانگردي به صورت مش��ارکتی اجرا 
می  گ��ردد. اکثر این اردوها )بج��ز اردوهای زیارتی به مش��هد مقدس و قم 
جمکران( درون استانی بوده و باعنایت به راهبرد اقتصاد مقاومتی با استقبال 
دانش��جویان غیر بومی مواجه می گردد. در طول س��ال های گذشته بیش از 
400 میلیون تومان برای اردوهای داخل و خارج اس��تانی هزینه گردیده که 

قسمتی از هزینه آن از دانشجویان اخذ شده است.
Y  بازدی�د از مناط�ق ارزش�مند دفاع مق�دس در غالب

اردوهای راهیان نور
در روزه��ای پایانی اس��فند ماه هر س��ال با تصویب ش��ورای فرهنگی 
دانش��گاه و با تولیت معاونت فرهنگی و امور دانش��جویی دانش��گاه و توسط 
بسیج دانشجویی دانش��گاه، دانش��جویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان زائر س��رزمین های نورند و به زیارت ش��قایق ها می ش��تابند. حرکت 
 فرهنگ��ی اردوهای راهیان نور دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان تا کنون 22 

دوره ب��ا عن��وان زائران ش��قایق برگزارگردیده که در نوع خ��ود یک رکورد 
کش��وری محس��وب می گردد، حضور مس��ؤولین دانش��گاه از جمله ریاست 
محترم دانش��گاه، معاون محترم فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه وجمعی 
از مدیران دانشگاه نیز در کنار دانشجویان از نقاط قوت اردوهای راهیان نور 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد. هزینه های صورت گرفته در طول 7 

سال بالغ بر 150 میلیون تومان بوده است. 
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رشتهرتبهرشته تحصيلینام و نام خانوادگیرديف 

خوشنویسیسومداروسازیحسن ادیبان1

دعاخوانیسومپرستاریعلی جعفری2

جدول 6-18-برگزیدگان دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی کشور در مشهد، 1388

 

جدول 6-19- تعداد فعالیت هاي برگزار شده دانشجویي

13841385138613871388138913901391عنوان فعاليت هاي برگزار شده 

مراسم ها

3235253032355060مذهبی

545547912اعیاد مذهبی

8776891215علمی

8665471517دانشجویی

1011121113151819سخنرانی و ...

مسابقات 

فرهنگي

22334578قرانی

31011134فرهنگی و هنری

4555671012مناسبتی

اردوها

121510128101315یکروزه داخل استانی

6755341011یکروزه و چندروزه استانهای همجوار

54342557زیارتی

327548911فرهنگی و هنری
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طرح های ضیافت اندیشه دانشجویی و اساتید �
این دانش��گاه توانسته اس��ت با برگزاری دو دوره طرح ضیافت اندیشه 
دانش��جویی در س��ال های 1389 و 1391 و یک دوره طرح ضیافت اندیشه 
اس��اتید در سال 1391 به مسؤولیت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه و با همکاری نزدیک معاونت فرهنگی و امور دانشجویی و حوزه 
ریاس��ت دانش��گاه با هزینه ای بالغ بر یکصد میلیون تومان با ایجاد محیطی 
علمی و معنوی موجبات تعالی و پیش��رفت دانش��جویان و اساتید دانشگاه را 
فراه��م نماید. همچنین الزم به ذکر اس��ت به عل��ت برگزاری طرح ضیافت 
اندیش��ه دانش��جویی در ماه مبارک رمضان و ش��بانه روزی بودن برنامه های 
این طرح، دانش��گاه ب��ا انجام پذیرایی س��حری و افطار و ش��ام برای همه 
ش��رکت کنندگان و مهمانان در ط��ول دوره 15 روزه موجبات راحتی آنان را 

فراهم می سازد.

از اهم فعالیت هایی که در طرح ضیافت اندیش��ه دانش��جویان به انجام 
رسیده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مراس��م افتتاحی��ه طرح ضیافت اندیش��ه قرآن��ی دانش��جویي، برپایی 
کالس های درس��ی، برنامه های ادب و هنر ضیافت با عنوان گعده )نشست(

ش��اعرانه و در مضمون مناجات و شعر آیینی، جلسات تفسیر قرآن با حضور 
اساتید برتر حوزه و دانشگاه، پاتوق مشاوره با حضور اساتید مدعو، کرسی های 
 آزاد اندیشی، برنامه ها و مسابقات ورزشي از جمله هماهنگی سانس اختصاصی 
 استخر، مسابقات فوتسال، تیراندازی با تفنگ و تپانچه، والیبال، طناب کشی 

 و کبدي، برنامه شبی با آسمانی ها در محوطه مسجد طه و جوار مزار ملکوتی 
شهید گمنام، شب شعر دانشجویي، ویژه برنامه تلویزیونی ماه نو با دعوت از 
اساتید برتر دانش��گاه، برنامه جشن به مناسبت والدت با سعادت امام حسن 
مجتبی علیه السالم، برنامه شبی با قرآن، حضور و سخنرانی حضرت آیت اهلل 
خاتم��ی نماینده محترم ولی فقی��ه و امام جمعه محبوب و مردمی زنجان در 
جمع ش��رکت کنندگان در طرح ضیافت اندیش��ه، بازدید از مرکز توانبخشی 
و نگهداری س��المندان زنجان، برنامه اهدای خون با هماهنگی اکیپ س��یار 
س��ازمان انتقال خون اس��تان زنج��ان، اردوی نیم روزه ب��ا برگزاری کالس 
سالح شناسی با حضور مربی مجرب از واحد آموزش سپاه استان و مسابقات 
دارت، مراس��م اختتامیه طرح ضیافت اندیشه دانشجویان با سخنرانی ریاست 
دانش��گاه و جلسه بازخوانی طرح ضیافت اندیشه دانشجویان در دفتر نماینده 
محترم ولی فقیه و امام جمعه محبوب زنجان با حضور ریاس��ت و مسؤوالن 
دانش��گاه و کادر اجرای��ی این طرح و تقدیر از دانش��جویانی که در برگزاری 

هرچه بهتر طرح مشارکت داشتند.
همچنین در طرح ضیافت اندیشه اساتید برنامه های زیر برگزار گردید:

برگزاری کرسی نظریه پردازی، حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در 
اس��تان و امام جمعه زنجان، برگزاری کالس های آموزش��ی، بازدید از مرکز 
نجوم اس��تان، اردوی نیم روزه و برنامه های ورزشی از نمونه برنامه های اجرا 

شده می باشد.
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مدیریت امور دانشجویی �
این مدیریت وظیفه ارائه خدمات رفاهی دانش��جویان دانشگاه از جمله 
اسکان و تعیین فضای خوابگاهی به دانشجویان متقاضی غیر بومی، پخت و 
توزیع غذا، سرویس های حمل و نقل دانشجویان به مراکز آموزشی، درمانی 
و امور فوق برنامه و همچنین خدمات رفاهی دانش��جویان از قبیل پرداخت 
وام های تحصیلی، مسکن، ضروری، ودیعه مسکن، دفترچه خدمات درمانی، 

کار دانشجویی و ... را برعهده دارد. 
از وظایف مه��م این مدیریت، راه ان��دازی خوابگاه های جدید دولتی و 
خودگردان و همچنین تعمیرات اساس��ی و نگهداری تأسیس��ات خوابگاه ها، 
سلف س��رویس ها و آش��پزخانه را می توان نام برد. تمام خوابگاه های ملکی 
دانشگاه مجهز به سایت کامپیوتر- کتابخانه با دارابودن بالغ بر 10 هزار جلد 

کتاب های فرهنگی، اجتماعی – نمازخانه- اتاق تلویزیون- امکانات ورزشی 
و بدنس��ازی – مجله و نشریات می باشند و مبلغین مذهبی و دینی بصورت 
مس��تمر در خوابگاه ها حضور دارند. از س��ایر خدم��ات خوابگاه ها می توان به 
حضور کارشناس��ان مرکز مش��اوره، امور فرهنگی در خوابگاه ها و نشست با 
دانش��جویان نام برد و نیز بصورت منظم و مستمر بنا به مناسبت های ملی و 

کشور مراسم، مسابقات فرهنگی و ورزشی برگزار می گردد.
z واحدهای زیرمجموعه

y اداره امور خوابگاه ها
y اداره امور تغذیه و رستوران ها
y  اداره رفاه دانشجویان
y  امور حمل و نقل دانشجویان
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z خوابگاه های دولتی موجود

 خوابگاه بهار )برادران(
Y ظرفیت: 132 نفر

آدرس: خ بهار- خیابان شهید جزءپناهی-کوچه آذر 
تلفن: 4263458 

خوابگاه فردوس )خواهران(
Y ظرفیت: 80 نفر

آدرس: سعدی شمالی- بن بست خیام     تلفن: 4257653 

خوابگاه شفا )برادران(
Y ظرفیت: 62 نفر

آدرس: خیابان شهدا- بن بست شهید تقوی     تلفن: 5242407

z اداره امور خوابگاه ها
ای��ن اداره درح��ال حاضر در دو بخش خواهران و ب��رادران و همچنین 
خوابگاه های دولتی و خودگردان اسکان 1500 نفر دانشجو را با دارا بودن 9 

واحد خوابگاه دولتی و 4 واحد خوابگاه خودگردان برعهده دارد. 
z اهم وظایف اداره امور خوابگاه ها

Y  تأمین خوابگاه برای دانشجویان متقاضی غیر بومی
Y تجهیز خوابگاه به کلیه وسایل رفاهی
Y  تهیه و تنظیم مقررات خوابگاه و نظارت بر اجرای آن 
Y رسیدگی به پیشنهادات و رفع مشکالت دانشجویان خوابگاهی

z )خوابگاه های خودگردان )خصوصی
در  دانش�جویان  پذی�رش  ظرفی�ت  افزای�ش  توج�ه  ب�ا 
دانش�گاهها و کمبود فض�ای خوابگاهی دولتی ای�ن خوابگاه ها 
با نظارت دانش�گاه توس�ط بخش خصوصی راه اندازی و اداره 
می گردد و بصورت مس��تقیم از دانش��جویان س��اکن اجاره به��اء دریافت 
می کند.به این خوابگاه ها خدماتی چون ش��ام دانشجوئی، یارانه خوابگاه های 
دانش��جوئی ، س��رویس های حمل و نقل و برنامه های فرهنگی، ورزش��ی و 
فوق برنامه و... ارائه گردیده و دانش��گاه برحس��ن اج��رای مقررات و قوانین 

خوابگاهی نظارت مستمر دارد. 
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 خوابگاه دانش )خواهران(
Y ظرفیت: 80 نفر

آدرس: بلوار آزادی- خ کشاورز - روبروی صنایع دستی
تلفن: 3229458 

خوابگاه اندیشه )برادران(
Y ظرفیت: 66 نفر

آدرس: سعدی شمالی- خیابان بهار- جنب کوچه شهید رضوی- پ 101
تلفن: 4244511 

 خوابگاه پردیس )برادران(
Y ظرفیت: 52 نفر

آدرس: شهرک کارمندان - فاز 2- خ 12- قطعه 1236
تلفن: 4250894 

خوابگاه روزبه )برادران(
Y ظرفیت: 70 نفر

آدرس: نرسیده به چهارراه صدف- پایین تر از رستوران غزال
تلفن: 4249060 

خوابگاه بوستان 1 )خواهران(
Y ظرفیت: 268 نفر

آدرس: جاده گاوازنگ، باالتر از بیمارستان آیت ا... موسوی 
تلفن: 4257705-8 

خوابگاه بوستان 2 )خواهران(
Y ظرفیت: 272 نفر

آدرس: جاده گاوازنگ، باالتر از بیمارستان آیت ا... موسوی
تلفن: 4257701-4 
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نمودار 6-7- تعداد فعالیت هاي برگزار شده دانشجویي

توضيحات امکانات رديف  

متصل به سیستم ADSL با مشارکت دانشجویان سایت کامپیوتر 1

مشتمل بر کتاب های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ... کتابخانه2

دارای تجهیزات میز، صندلی و ... قرائت خانه3

مفروش به فرش و مجهز به قرآن و کتب ادعیه با ادای نماز جماعت نمازخانه 4

جهت پخش فیلم اتاق تلویزیون 5

میز تنیس روی میز – شطرنج – دوچرخه و ... امکانات ورزشی 6

ورزشی – سیاسی – اجتماعی مجله و نشریات 7

غذای شام بجز روزهای تعطیل هر شب در خوابگاه ها توزیع می شود توزیع شام 8

جدول 6-20- امكانات خوابگاه های دانشجویی 

توضيحات فعاليت رديف  

که بصورت منظم در خوابگاه ها حضور دارند.حضور مبلغین دینی 1

حضور در بین دانشجویان در خوابگاه ها و دانشکده ها حضور کارشناسان مشاوره و مددکاری2

با درخواست دانشجویان بصورت منظم برگزار می شود برگزاری جشن ها و مراسم ویژه در خوابگاه ها 3

جهت کالس های آموزشی و مراسم فرهنگی، فوق برنامه و مذهبی و ... دایر نمودن سرویس های ایاب و ذهاب 4

شام بجز روزهای تعطیل هر شب در خوابگاه ها توزیع می شود توزیع شام 5

بصورت مرتب و منظم در خوابگاه ها دایر است برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی و ... با اهداء جایزه 6

جدول 6-21- فعالیت های خوابگاه های دانشجویی 



225

z اداره تغذیه
وظیف��ه اصلی این اداره تهیه مواد اولی��ه غذایی و پخت و توزیع غذای 

دانشجویان می باشد.
 این واحد نظارت بر رعایت کمیت، کیفیت مواد غذایی و غذاهای پخته 

شده را با مشارکت و نظرسنجی دانشجویان عهده دار می باشد. 
دریافت و تحویل غذا به دانش��جویان توس��ط سیستم جامع اتوماسیون 

تغذیه و رزرو اینترنتی صورت می گیرد. 
روزانه در این دانش��گاه بجز ایام تعطیالت رس��می معمواًل تعداد 1500 
پرس ناهار در دانشکده ها و 1200 پرس شام در خوابگاه ها توزیع می گردد.

کلیه مراحل تغذیه و خرید غذا توس��ط دانش��جویان بصورت اعتباری و 
رزرو اینترنتی انجام می گردد. 

برنام��ه غذائ��ی هفتگی مطابق نظر س��نجی از دانش��جویان توس��ط 
 دانشجویان و براس��اس معیارهای تغذیه سالم تنظیم می گردد و به مواردی 

چون دریافت کالری مناس��ب و تن��وع گروه های غذائی دقت خاصی مبذول 
می شود و در شرایط خاص امکان تغییر برنامه غذایی وجود دارد.

نمودار 6-8- زیربنای مفید خوابگاهی دانشگاه )متر مربع(

نمودار 6-9- ظرفیت اسكان خوابگاهی )نفر(
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z اداره رفاه دانشجویان
از هم وظایف این اداره می توان به پرداخت وام های تحصیلی و مسکن 
دانش��جویان، وام های ضروری، ودیعه مسکن، پوشش صددرصدی دفترچه 
 خدمات درمانی دانش��جویان اش��اره نم��ود. این اداره جهت ارتقای س��طح 

علمی دانش��جویان به متقاضیان، کار دانشجویی ارائه می نماید. از مهمترین 
وظایف این واحد تس��ویه حس��اب، اعالم میزان بدهی دانشجویان در زمان 

فارغ التحصیلی می توان نام برد.

  8485868788899091

18001800184018801880200021002040

جدول شماره 6-22-میانگین کالری دریافتی ناشی از نهار و شام دانشگاه )کیلوکالری(، 1391- 1384

نمودار 6-10- تعداد دانشجویان دریافت کننده وام تحصیلی

z امور ایاب و ذهاب دانشجویان
 تراب��ری دانش��جویان از خوابگاه ها به مراکز آموزش��ی، درمانی و فوق 
برنامه تربیت بدنی با انجام میانگین ماهیانه 850 سرویس مینی بوس و 700 
س��رویس اتوبوس از طریق عقد قرار داد با ش��رکت های حمل و نقل بخش 

خصوصی انجام می شود. 
ای��ن حوزه همچنی��ن دارای دو دس��تگاه اتوبوس جه��ت همکاری در 

برگزاری اردوهای داخل و برون استانی است که از محل اعتبارات سفر اول 
هیأت محترم دولت به استان زنجان در سال 1385 خریداری گردیده است.

اهم عملکرد مدیریت دانشجویی �
y 84 راه اندازی خوابگاه دخترانه دانش با ظرفیت 80 نفر در سال
y 84 افتتاح خوابگاه پسرانه شفا با ظرفیت 62 نفر در سال
y  اس��کان صد در صد متقاضیان خواب��گاه در خوابگاه های دولتی و

خودگردان 
y  راه اندازی سایت کامپیوترخوابگاه ها با مشارکت دانشجویان
y 89 راه اندازی خوابگاه پسرانه بهار با ظرفیت 130 نفر، سال
y 89 افتتاح خوابگاه دخترانه فردوس با ظرفیت 80 نفر، سال
y  خری��د 10000 جل��د کت��اب و افزودن ب��ه خوابگاه ه��ا در بخش

فرهنگ��ی، اجتماعی، تاریخی، مذهبی و ... جهت پرکردن اوقات فراغت 
دانشجویان 

y  91 راه اندازی اتوماسیون تغذیه در سال 84 و رزرو اینترنتی، سال
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y  توس��عه فضای س��بز وایجاد ایس��تگاه نش��اط مجتمع خوابگاهی
خواهران 

y  راه ان��دازی س��ردخانه های ب��االی صفر و زیر صف��ر با گنجایش
نگهداری 20 تن مواد غذایی دانشکده های پرستاری- پزشکی در سال 

84
z پروژه های استانی انجام شده

y  ایجاد ایستگاه نشاط درمجتمع خوابگاهی خواهران در
سال 1389 

y  ایجاد س�ردخانه های باالی صف�ر و زیر صفردر جه در
آشپزخانه های دانشکده های پزشکی و پرستاری 1389

z پروژه در دست اقدام
از مهمتری��ن پروژه ه��ای در دس��ت اقدام دانش��گاه، اح��داث خوابگاه 
دانش��جویی در منتهی الیه شمالی دانش��کده پرستاری و مامایی می باشد که 
هم اکنون با پیش��رفت فیزیکی 50 درصدی ظرفیت اس��کان 350 دانشجو 

را دارد. 

واحد اندازه شاخص هاي کليديرديف 
پايان سال 94سال 89سال 88سال 87سال 86سال 85گيري

8/849/058/519/109/1514متر مربعسرانه فضاي خوابگاهي نسبت به کل دانشجویان دانشگاه 1

16/8017/1016/9516/9016/3918متر مربعسرانه فضاي خوابگاهي نسبت به کل دانشجویان ساکن در خوابگاهها 2

0/760/770/900/830/731متر مربعسرانه فضاي سلف سرویس 3

2/922/502/372/181/922متر مربعسرانه فضاي سالن هاي ورزشي روبسته 4

6/726/846/896/365/957متر مربعسرانه فضاي زمین های ورزشي روباز5

111212121316تعدادرشته هاي فعال ورزشي خواهران 6

141515151616تعدادرشته هاي فعال ورزشي برادران 7

17000 جلد812510/0001100012000128900جلدکتاب هاي فرهنگي و اجتماعي خوابگاه ها 8

100 درصد5679--تعدادتعداد خوابگاه های دارای سایت اینترنت9

100100100100100100درصدصدور دفترچه خدمات درماني به دانشجویان 10

100100100100100100درصدپوشش بیمه حوادث جمعي دانشجویان 11

88681017تعدادتشکل ها و کانون های دانشجویي 12

9988822عنواننشریات دانشجویي 13

جدول 6-23-تجزیه و تحلیل شاخص هاي کلیدي معاونت دانشجویي و فرهنگي 
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نگاه به آینده  �
ارتق�ای این دانش�گاه به تیپ یک کش�وری به�ره مند از 
فاکتورهای فرهنگی و مذهبی نیز بوده است. برگزاری جلسات 
شورای فرهنگی هرماه یکبار وجلسات شورای سیاست گذاری 
فرهنگ�ی در ه�ر هفته زمین�ه را ب�رای برنامه ری�زی و اجرای 
برنامه های تشکل ها سهل و آسان کرده است. رویکرد شورای 
فرهنگ�ی مبنی ب�ر تقویم م�داری و ارائه برنامه ه�ا در فرصت 
6ماهه س�بب گردیده اس�ت تا کلیه برنامه های رسیده به دبیر 
خان�ه ش�ورای فرهنگی در صورت عدم تداخل با برنامه س�ایر 
تش�کل ها مورد تصویب ق�رار گیرد. اگر چه تا کن�ون اقدامات 
اساس�ی بس�یاری در حوزه های فرهنگی و امور دانشجوئی به 
انجام رسیده است تا نقشی هرچند کوچک در ارتقای دانشگاه 
به جمع دانش�گاه های برتر کش�وری ایفا نمای�د، لیکن تالش 
جهاد گونه همچنان تا رسیدن به دروازه های توسعه و بالندگی 

همچنان ادامه دارد.

z :سایر اقدامات
y  فع�ال ک�ردن ظرفیت ه�ای فرهنگی ومذهب�ی موجود

در پردی�س اصلی درجوار یادمان ش�هید گمنام و مس�جد 
طه)ص( دانشگاه

y  تعام�ل ب�ا خیرین ح�وزه س�المت در تامی�ن نیازهای
خوابگاهی و ... دانشجویان

y  س�اخت و تجهیز خوابگاه های دانشجوئی گلستان در
پردیس اصلی دانشگاه 

y  3 س�اخت و راه ان�دازی مجموع�ه ورزش�ی ش�ماره
دانشگاه در پردیس اصلی دانشگاه

y  توج�ه جدی ب�ه ورزش همگان�ی در س�طوح مختلف
پرسنلی دانشگاه

y توسعه خدمات مشاوره ای و مددکاری در دانشگاه
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