
 گزارش

ديماه ۸۶

روند معدل دانش آموختگان 

دوره كارشناسي
سال ۱۳۸۱ تا  ۱۳۸۵

تهيه و تنظيم : واحد آمار و اطالعات



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵سال

۱۴,۹۶۱۴,۹۲۱۵,۰۰۱۵,۱۴۱۵,۳۲دانشگاه فردوسي

                 ميانگين معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشگاه فردوسي
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دانشگاه فردوسي

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :١  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵سال

۱,۷۲۱,۶۷۱,۶۳۱,۶۵۱,۶۲دانشگاه فردوسي

         انحراف معيار معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشگاه فردوسي

1.50

1.55

1.60

1.65

1.70

1.75
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دانشگاه فردوسي

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :٢  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱۵,۶۸۱۵,۳۸۱۵,۱۳۱۵,۲۹۱۵,۳۷تاريخ

۱۴,۶۸۱۴,۸۱۱۴,۳۲۱۴,۳۲۱۴,۲۸جغرافيا

۱۵,۱۲۱۵,۴۰۱۵,۰۹۱۵,۷۹۱۵,۶۲زبان و ادبيات انگليسي

۱۵,۵۰۱۵,۴۹۱۵,۳۲۱۵,۴۴۱۵,۸۱زبان و ادبيات عربي

۱۵,۱۴۱۵,۳۵۱۵,۲۵۱۵,۰۴۱۵,۲۷زبان و ادبيات فارسي

۱۵,۳۰۱۵,۹۲۱۵,۰۹۱۵,۸۸۱۵,۷۵زبان و ادبيات فرانسه

۱۴,۳۴۱۴,۲۱۱۴,۴۹۱۴,۵۷۱۵,۰۰علوم اجتماعي

ميانگين معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده ادبيات
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16.50

1381 1382 1383 1384 1385

تاريخ
جغرافيا
زبان و ادبيات انگليسي
زبان و ادبيات عربي
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فرانسه
علوم اجتماعي

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :٣  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱,۱۹۱,۱۴۱,۲۷۱,۵۶۱,۵۹تاريخ

۱,۳۴۱,۱۷۱,۲۰۱,۲۱۱,۲۶جغرافيا

۲,۰۹۱,۷۷۱,۹۰۱,۸۳۱,۷۲زبان و ادبيات انگليسي

۱,۸۲۱,۷۸۱,۴۴۱,۴۴۱,۵۶زبان و ادبيات عربي

۱,۵۷۱,۳۹۱,۴۹۱,۵۷۱,۷۳زبان و ادبيات فارسي

۱,۷۴۱,۷۲۱,۳۵۱,۳۶۱,۶۶زبان و ادبيات فرانسه

۱,۷۰۱,۵۵۱,۵۶۱,۶۱۱,۵۶علوم اجتماعي

انحراف معيار معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده ادبيات
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2.20
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تاريخ
جغرافيا
زبان و ادبيات انگليسي
زبان و ادبيات عربي
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فرانسه
علوم اجتماعي

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :۴  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱۴,۹۷۱۵,۲۵۱۵,۱۰۱۵,۳۶۱۵,۳۰اديان و عرفان تطبيقي

۱۵,۲۳۱۵,۳۳۱۵,۵۰۱۵,۸۳۱۶,۱۷تاريخ و تمدن ملل اسالمي

۱۵,۱۳۱۵,۴۱۱۵,۵۲۱۵,۸۸۱۵,۵۴علوم قرآن و حديث

۱۴,۸۱۱۴,۹۳۱۵,۱۵۱۵,۳۴۱۵,۵۱فقه و مباني حقوق اسالمي

۱۵,۹۶۱۵,۵۰۱۴,۹۵۱۵,۷۵۱۵,۶۰فلسفه و حكمت اسالمي

ميانگين معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده الهيات
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14.50

15.00

15.50

16.00
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اديان و عرفان تطبيقي
تاريخ و تمدن ملل اسالمي
علوم قرآن و حديث
فقه و مباني حقوق اسالمي
فلسفه و حكمت اسالمي

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :۵  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱,۴۱۱,۴۹۱,۵۶۱,۴۸۱,۴۹اديان و عرفان تطبيقي

۱,۷۳۱,۱۷۱,۱۹۱,۴۵۱,۲۹تاريخ و تمدن ملل اسالمي

۱,۶۴۱,۶۰۱,۷۶۱,۸۳۱,۵۷علوم قرآن و حديث

۱,۳۷۱,۷۵۱,۶۷۱,۵۳۱,۴۲فقه و مباني حقوق اسالمي

۱,۵۴۱,۶۰۱,۵۳۱,۷۰۱,۷۵فلسفه و حكمت اسالمي

انحراف معيار معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده الهيات
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اديان و عرفان تطبيقي
تاريخ و تمدن ملل اسالمي
علوم قرآن و حديث
فقه و مباني حقوق اسالمي
فلسفه و حكمت اسالمي

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :۶  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱۵,۹۶۱۵,۵۰۱۴,۹۵۱۵,۷۵۱۵,۶۰تربيت بدني و علوم ورزشي

              ميانگين معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
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تربيت بدني و علوم ورزشي

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :٧  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱,۴۳۱,۲۸۱,۵۴۱,۳۸۱,۴۹تربيت بدني و علوم ورزشي

              انحراف معيار معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي
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تربيت بدني و علوم ورزشي

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :٨  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱۴,۸۱۱۴,۹۹۱۴,۷۷۱۵,۲۱۱۵,۵۷حسابداري

۱۵,۶۲۱۵,۲۹۱۵,۷۲۱۶,۱۲۱۶,۰۷حقوق

۱۴,۷۱۱۴,۹۹۱۵,۲۰۱۵,۱۰۱۵,۴۴علوم اقتصادي

۱۷,۲۹۱۶,۷۵۱۶,۲۰۱۶,۰۴۱۵,۶۸علوم سياسي

۱۵,۲۴۱۵,۱۱۱۵,۰۸۱۴,۶۱۱۵,۷۴مديريت

                        ميانگين معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

13.00

13.50
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حسابداري
حقوق
علوم اقتصادي
علوم سياسي
مديريت

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :٩  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱,۸۹۱,۶۷۱,۸۳۲,۰۳۱,۵۱حسابداري

۱,۴۸۲,۱۷۱,۷۷۱,۲۶۱,۴۶حقوق

۱,۸۶۱,۶۸۱,۶۳۱,۵۶۱,۵۵علوم اقتصادي

۰,۹۵۱,۵۶۱,۲۱۱,۵۴۱,۳۶علوم سياسي

۱,۸۲۱,۸۲۱,۸۱۱,۸۵۱,۵۷مديريت

                انحراف معيار معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده علوم اداري و اقتصاد
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حسابداري
حقوق
علوم اقتصادي
علوم سياسي
مديريت

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :١٠  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱۴,۶۶۱۵,۰۰۱۴,۷۰۱۴,۸۲۱۴,۶۶زمين شناسي

۱۵,۰۲۱۴,۸۶۱۵,۲۱۱۵,۴۱۱۴,۸۱زيست شناسي

۱۴,۳۱۱۴,۱۵۱۴,۳۵۱۴,۲۲۱۴,۴۲شيمي

۱۳,۹۹۱۴,۰۹۱۴,۱۲۱۴,۰۴۱۴,۰۵فيزيك

ميانگين معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده علوم 

13.00
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14.50

15.00
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زمين شناسي
زيست شناسي
شيمي
فيزيك

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :١١  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱,۳۹۱,۳۰۱,۴۱۱,۷۵۱,۲۰زمين شناسي

۱,۳۵۱,۵۷۱,۵۵۱,۴۷۱,۵۶زيست شناسي

۱,۶۸۱,۳۲۱,۴۷۱,۳۴۱,۳۲شيمي

۱,۸۹۱,۶۷۱,۵۹۱,۵۵۱,۳۶فيزيك

انحراف معيار معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده علوم 
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زمين شناسي
زيست شناسي
شيمي
فيزيك

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :١٢  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱۵,۹۸۱۶,۱۰۱۶,۱۹۱۶,۱۹۱۶,۶۰روانشناسي

۱۵,۹۴۱۵,۵۸۱۵,۵۳۱۶,۰۱۱۶,۱۱علوم تربيتي

۱۵,۵۱۱۶,۲۵۱۶,۱۱۱۶,۱۰۱۶,۷۸كتابداري

ميانگين معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 

14.80
15.00
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16.40
16.60
16.80
17.00
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روانشناسي
علوم تربيتي
آتابداري

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :١٣  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱,۵۱۱,۵۶۱,۵۹۱,۶۸۱,۴۲روانشناسي

۱,۲۶۱,۲۶۱,۴۹۱,۲۸۱,۳۱علوم تربيتي

۱,۴۷۱,۳۶۱,۳۶۱,۳۱۱,۱۶كتابداري

انحراف معيار معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 
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روانشناسي
علوم تربيتي
آتابداري

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :١۴  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱۴,۴۷۱۴,۸۱۱۵,۰۲۱۵,۰۱۱۵,۳۸آمار

۱۴,۰۱۱۳,۹۷۱۴,۴۶۱۴,۵۷۱۴,۳۰رياضي

ميانگين معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده علوم رياضي

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

15.50
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آمار
رياضي

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :١۵  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱,۹۲۱,۷۰۱,۵۹۱,۵۵۱,۵۵آمار

۱,۶۷۱,۶۵۱,۶۱۱,۵۵۱,۴۷رياضي

انحراف معيار معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده علوم رياضي
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آمار
رياضي

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :١۶  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱۴,۷۸۱۴,۲۳۱۴,۲۰۱۴,۴۱۱۴,۶۱آبياري

۱۴,۸۷۱۵,۱۵۱۵,۰۰۱۵,۳۳۱۵,۳۴اقتصاد كشاورزي

۱۵,۴۸۱۵,۰۲۱۵,۰۱۱۵,۲۱۱۵,۳۰باغباني

۱۵,۴۲۱۴,۶۷۱۴,۶۴۱۵,۰۶۱۵,۳۸خاكشناسي

۱۵,۳۳۱۴,۸۰۱۴,۶۴۱۵,۲۵۱۴,۱۲زراعت واصالح نباتات

۱۵,۲۱۱۴,۳۹۱۴,۵۵۱۴,۸۷۱۴,۸۴علوم دامي

۱۵,۰۱۱۵,۵۱۱۵,۴۵۱۵,۳۹۱۵,۵۸علوم و صنايع غذايي

۱۶,۰۷۱۵,۳۳۱۵,۸۵۱۵,۵۰۱۵,۸۱گياهپزشكي

۱۴,۱۱۱۴,۰۶۱۵,۰۶۱۴,۴۵۱۴,۱۰مكانيك ماشينهاي كشاورزي

ميانگين معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده كشاورزي
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1381 1382 1383 1384 1385

آبياري
اقتصاد آشاورزي
باغباني
خاآشناسي
زراعت واصالح نباتات
علوم دامي
علوم و صنايع غذايي
گياهپزشكي
مكانيك ماشينهاي آشاورزي

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :١٧  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۰,۹۴۱,۱۳۱,۵۷۱,۳۱۰,۷۶آبياري

۱,۳۶۱,۷۸۱,۴۹۱,۶۱۱,۴۲اقتصاد كشاورزي

۱,۵۷۱,۵۰۱,۴۲۱,۲۷۱,۷۶باغباني

۱,۰۷۱,۳۹۱,۳۲۱,۵۴۱,۳۳خاكشناسي

۱,۱۸۱,۹۲۱,۴۶۱,۸۳۱,۰۸زراعت واصالح نباتات

۱,۳۰۱,۴۸۱,۴۴۱,۲۶۱,۵۲علوم دامي

۱,۷۲۱,۲۴۱,۹۵۱,۲۷۲,۱۷علوم و صنايع غذايي

۱,۲۹۱,۵۹۱,۵۹۱,۲۰۱,۶۳گياهپزشكي

۱,۲۹۱,۶۹۱,۳۱۱,۵۶۱,۹۰مكانيك ماشينهاي كشاورزي

انحراف معيار معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده كشاورزي

0.50

0.70

0.90

1.10

1.30

1.50

1.70

1.90

2.10

2.30

1381 1382 1383 1384 1385

آبياري
اقتصاد آشاورزي
باغباني
خاآشناسي
زراعت واصالح نباتات
علوم دامي
علوم و صنايع غذايي
گياهپزشكي
مكانيك ماشينهاي آشاورزي

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :١٨  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱۴,۲۶۱۴,۴۵۱۴,۹۳۱۵,۰۸۱۵,۲۵مهندسي برق

۱۳,۹۲۱۴,۶۳۱۴,۵۶۱۴,۱۶۱۴,۷۵مهندسي شيمي

۱۴,۰۸۱۳,۸۵۱۴,۰۲۱۴,۱۳۱۴,۱۹مهندسي عمران

۱۴,۶۸۱۴,۵۰۱۴,۸۹۱۴,۶۳۱۴,۷۸مهندسي كامپيوتر

۱۳,۹۰۱۳,۹۷۱۴,۲۴۱۴,۴۵۱۴,۴۳مهندسي متالورژي و مواد

۱۳,۷۶۱۴,۰۲۱۴,۱۶۱۴,۳۷۱۴,۳۱مهندسي مكانيك

ميانگين معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده مهندسي
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مهندسي برق
مهندسي شيمي
مهندسي عمران
مهندسي آامپيوتر
مهندسي متالورژي و مواد
مهندسي مكانيك

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :١٩  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶



۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵گروه

۱,۵۵۱,۶۱۱,۵۳۱,۶۹۱,۵۶مهندسي برق

۱,۴۴۱,۴۶۱,۱۷۱,۵۴۱,۲۳مهندسي شيمي

۱,۵۷۱,۳۹۱,۴۳۱,۴۳۱,۰۹مهندسي عمران

۱,۴۶۱,۴۴۱,۳۸۱,۴۹۱,۳۶مهندسي كامپيوتر

۱,۳۵۱,۵۵۱,۲۴۱,۳۷۱,۲۱مهندسي متالورژي و مواد

۱,۵۴۱,۵۷۱,۴۴۱,۴۲۱,۳۲مهندسي مكانيك

انحراف معيار معدل دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده مهندسي

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1381 1382 1383 1384 1385

مهندسي برق
مهندسي شيمي
مهندسي عمران
مهندسي آامپيوتر
مهندسي متالورژي و مواد
مهندسي مكانيك

   تأييد آننده :دآترمحسن آاهاني
صفحه :٢٠  تاريخ و امضاء:

هيه و تنظيم آننده : ساسان رئيسيان زاده
تاريخ و امضاء : ديماه ١٣٨۶
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