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دانشگاه فردوسي مشهدكاركنان آموزشي تمام وقت و حق التدريس 

زنمردزنمرد و سال تحصيلي

86-138567359281

87-138666558877

.

فردوسي مشهدكاركنان آموزشي تمام وقت و حق التدريسي دانشگاه 

كادر هيات علمي تمام وقت

سال تحصيلي

مربيستاديارادانشياراستادجمع
مربي 

آموزشيار

۸۶-۱۳۸۵۶۷۳۶۲۱۱۶۲۹۰۱۸۵۲۰

87-1386۶۶۵٦٨١٢٩۳۱۷۱۴۷۴
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كادر هيات علمي تمام وقت

مربياستادياردانشياراستادجمعهادانشكده
مربي 

آموزشيار

۵۰۲۴۳۱۱۳۰الهيات

ادبيات وعلوم انساني
۹۰۲۱۷۴۳۲۸۰

۵۳۰۶۳۶۱۱۰صاديعلوم اداري و اقت

علوم تربيتي و روان 
شناسي

۲۸۲۵۱۵۶۰

ني و علوم تربيت بد
ورزشي

۱۹۰۰۱۰۹۰

۹۲۲۵۲۴۲۷۱۴علوم پايه
۲

علوم رياضي
۴۷

۱۱۱۸۱۷۰۱

مهندسي
۱۱۹

۱۱۲۶۶۲۲۰۰

كشاورزي
۹۹

۱۳۱۵۵۲۱۹۰

۳۶۲۱۴۱۸۲۰دامپزشكي

آ موزشكده كشاورزي
شيروان

۸۰۰۱۷۰

منابع طبيعي و محيط 
زيست

۳۰۰۱۲۰

۱۲۰۰۲۱۰۰هنر نيشابور

معماري وشهر سازي
۱

۰۰۰۱۰

پژوهشكده علوم گياهي
۶۰۰۱۴۱

پژوهشكده زمين لرزه 
شناسي

۲۰۰۱۱۰
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و تحصيليبر حسب گروههاي عمدهفردوسي مشهد دانش آموختگان دانشگاه 
مقطع تحصيلي

كارشناسيكاردانيجمع كل و )2(سال تحصیلی 
گروه عمده رشته 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعتحصیلی

١٣٨٤-٨٥۳۰۴۲۱۲۰۴١٨٣٨٨٦٢٨٥٨٢٤٧٢٨٧٢١٦٠٠

١٣٨-٨٦۵٣٣٩٧۱۲۴۹٢١٤٨٥١٨٤٣٢٧٩٤٩٠٢١٨٩٢

٠۰٠٠٠٠٠٠٠پزشكي

۱۸۰۳۴۹۵١٣٠٨٠٠٠١٦٣٨٤٠٧١٢٣١علوم انساني

۷۶۴۲۶۰٥٠٤٠٠٠٥٩٨١٦٣٤٣٥علوم پايه

٤٥٦٣٣٢١٢٤٠٠٠٣٣٢٢٣٢١٠٠فني و مهندسي

کشاورزي و 
دامپزشکي

٣٦٧١٥٩٢٠٨٥١٨٤٣٢١٩٩٧١٢٢

٧٣٤٠٠٠٧٣٤هنر
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و تحصيليموختگان دانشگاه  فردوسي مشهد بر حسب گروههاي عمدهدانش آ
مقطع تحصيلي

دكتراي تخصصيدكتراي حرفه ايكارشناسي ارشد ال تحصيلي و س
گروه عمده رشته 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعتحصيلي

١٣٨٤-٨٥۴۰۷۲۴۷۱۶۰۳۲۱۸۱۴۴۵۳۹۶

١٣٨-٨٦۵۴۷۲۲۷۵۱۹۷۱۹۷۱۲۶۱۵۷۴

۰۰۰۰۰۰۰۰۰پزشكي

۱۵۰۷۴۷۶٠٠٠۱۵۱۴۱علوم انساني

۱۳۹۷۱۶۸٠٠٠۲۷۲۶۱علوم پايه

۱۱۸۹۴۲۴٠٠٠۶۶۰فني و مهندسي

کشاورزي و 
دامپزشکي

۶۵۲۹۳۶۱۹۷۱۲۱۳۱۱۲

٠٠٠۰٠٠٠٠٠هنر
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برحسب جنسدانش آموختگان دانشگاه فردوسي مشهد 

زنمردمرد و زنسال تحصيلي 

١٣٨٤٣٠٤٢١٢٠٤١٨٣٨-٨٥

١٣٨٥٣٣٩٧١٢٤٩٢١٤٨-٨٦
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برحسب گروه عمده تحصيلي و فردوسي مشهدتعداد پذيرفته شدگان دانشگاه 
جنس

كارشناسيكارداني جمع كل و تحصيليسال 
گروه عمده رشته 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعتحصيلي

١٣٨٥٤٤٧٩١٦٦٥٢٨١٤٩٧٢٩٦٨٣٤٩٢١١٨١٢٣١١-٨٦

١٣٨٦-٨٧۴۴۱۷۱۶۸۲٢٧٣٥۱۱۲٢٥۸۷۳۱۹۱۱۰۶۱۲۱۳۰

۰۰٠۰٠۰۰۰۰پزشكي

۱۸۰۲۱۳۶۷۴۳۵۰۰۰۱۴۱۴۲۵۵۱۱۵۹علوم انساني

۷۳۲۵۲۰۲۱۲٠٠٠۴۸۵۱۲۱۳۶۴علوم پايه

۸۵۷۲۶۸۵۸۹۰٠۰۶۴۶۴۱۵۲۳۱فني و مهندسي

كشاورزي و 
دامپزشكي

۹۳۹۵۰۶۴۳۳۸۰۲۰۶۰۵۹۱۲۶۲۳۲۹

۸۷۷۴۱۳۰۰۰۵۵۸۴۷هنر
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برحسب گروه عمده تحصيلي و تعداد پذيرفته شدگان دانشگاه فردوسي مشهد
جنس

دكتراي تخصصيدكتراي حرفه ايكارشناسي ارشد
و گروه تحصيليسال 

عمده رشته تحصيلي
زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

١٣٨٥-٨٦۷۴۰۳۹۰۳۵۰۸۱۱۸۶۳۶۸۴۶۲۲

١٣٨-٨٧۶۹۲۹۴۸۲۴۴۷۶۶۳۱۳۵۱۱۹۸۳۳۶

۰۰۰۰۰۰۰۰۰پزشكي

۳۶۰۱۶۱۱۹۹۰۰٠۲۸۱۹۹علوم انساني

۲۱۶۷۴۱۴۲۰٠٠۳۱۱۷۱۴علوم پايه

۱۹۳۱۵۸۳۵٠٠٠۱۸۱۶۲فني و مهندسي

۱۶۰۸۹۷۱۶۶۳۱۳۵۴۲۳۱۱۱كشاورزي و دامپزشكي

٠۰٠٠٠٠٠٠٠هنر
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بر حسب جنسفردوسي مشهدتعداد پذيرفته شدگان دانشگاه

زنمردمرد و زنسال تحصيلي

١٣٨٥- ٨٦۴۴۷۹١٦٦٥٢٨١٤

١٣٨٦–٨٧۴۴۱۷١٦٨٢٢٧٣٥
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بر حسب گروه هاي عمده رشته تحصيلي و جنسفردوسي مشهددانشجويان دانشگاه 

كارشناسيكاردانيجمع كل
گروه وسال تحصيلي

رشته تحصيليعمده
زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

١٣٨٥-٨٦۱۸۳۹۳۶۸۴۷۱۱۵۴۶۱۵۰۳۶۱۱۴۱۵۵۷۵٥٣٣١١٠٢٤٤

١٣٨٦-٨٧۱۸۷۴۶۷۱۴۰۱۱۶۰۶۲۱۳۵۳۱۶۰۱۵۳۵۹۵۳۶۲۹۹۹۷

۰۰۰۰۰۰۰۰۰پزشكي

۸۵۱۲۲۲۹۴۶۲۱۸۰۰۰۷۵۵۶۱۸۴۶۵۷۱۰علوم انساني

۳۲۶۹۹۴۴۲۳۲۵٠٠٠۲۶۰۵۶۷۳۱۹۳۲علوم پايه

۳۵۶۹۲۵۳۷۱۰۳۲۰٠۰۲۸۷۸۱۹۶۴۹۱۴فني و مهندسي

۲۸۵۳۱۲۲۲۱۶۳۱۱۵۴۴۵۱۰۹۱۸۳۶۷۴۴۱۰۹۲كشاورزي و دامپزشكي

٥٤٣۱۴۳۴۰۰۵۹۸۵۱۴۸۴۱۳۵۳۴۹هنر
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حسب گروه هاي عمده رشته تحصيلي و جنسبردانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

دكتراي تخصصيدكتراي حرفه ايكارشناسي ارشد و سال تحصيلي
گروه عمده

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعرشته تحصيلي

١٣٨٥١٩٥٦١٠٥٩-٨٦۸۹۷۲۵۷٨٦١٧١٤٥٥٣٣٥١٢٠

١٣٨-٨٧۶۲۳۴۰١٢٢٧۱۱۱۳۲۹۵١١٠١٨٥٥٣٩٣٨٨١٥١

٠٠۰۰٠٠٠٠٠پزشكي

٨٣٤٣٥٨۴۷۶٠۰٠١٢٢٩٠٣٢علوم انساني

٥١١١٨٢۳۲۹٠٠٠١٥٣٨٩٦٤علوم پايه

٥٧٨٤٧٢۱۰۶٠٠۰١١٣١٠١١٢فني و مهندسي

كشاورزي و 
دامپزشكي

٤١٧٢١٥۲۰۲٢٩٥١١٠١٨٥١٥١١٠٨٤٣

٠٠٠٠٠۰٠٠٠هنر
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سبر حسب جندانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد 

زنمردمرد و زنسال تحصيلي 

١٣٨٥١٨٣٩٣٦٨٤٧١١٥٤٦-٨٦

١٣٨-٨٧۶١٨٧٤٦٧١٤٠١١٦٠٦
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