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ه ١٣٨٨سال  نا آماری د ھد اسا ی  دو   

 

 مقدمه
بندي  اساس تقسيم. باشد  مي1388مجموعه حاضر، سالنامه آماري دانشگاه فردوسي مشهد بر مبناي آمار و اطالعات سال 

ها و  ترتيب كه آمار و اطالعات ارائه شده بر اساس حوزه رياست، معاونت سالنامه، تشكيالت مصوب دانشگاه است؛ بدين
ناچار از تشكيالت مصوب  شكيالت مصوب با وضع موجود تفاوت زياد داشته، بهها است؛ اما در موارد نادري كه ت دانشكده

 1هاي فعال  كه يا از سيستماستآمار و اطالعات ارائه شده در اين مجموعه نيز شامل كليه آمار و اطالعاتي  .ايم فاصله گرفته
هاي مربوطه و همكاري  نامه به واحددر اختيار واحد آمار و اطالعات معاونت طرح و برنامه، اخذ شده و يا با ارسال 

قابل رؤيت در سايت معاونت طرح و (نامة آماري   واحد آمار و اطالعات طبق نظام.ها تهيه شده است ها و دانشكده معاونت
سالنامه را در يك مقطع زماني خاص و ) علمي و كاركنان هيات(اطالعات دانشجويي و اطالعات منابع انساني ) برنامه

اين مقطع زماني براي اطالعات دانشجويان آذرماه و براي اطالعات منابع . كند هاي مربوطه اخذ مي از سيستمتعريف شده 
در ) مانند انتقال، مهماني، انصراف، اخراج(بنابراين با توجه به برخي تغييرات دانشجويي . باشد انساني تيرماه هر سال مي

  همين. ها وجود دارد هاي موجود در دانشكده ويي سالنامه و دادهطول سال، امكان اندكي اختالف بين اطالعات دانشج
هاي محل خدمت  هاي منابع انساني سالنامه و داده تواند در بين داده اختالف اندك بدليل نقل و انتقاالت متعدد كاركنان مي

 . آنان نيز وجود داشته باشد

صورت كه اولين رقم از  چهار رقمي بكار برده شده است؛ بدين براي جداول و نمودارهاي ارائه شده، روش كدگذاري
راست شماره مديريت زيرمجموعه آن بخش، سومين رقم از سمت راست  سمت راست شماره بخش، دومين رقم از سمت

 . باشد شماره موضوع مربوطه و چهارمين رقم از سمت راست، عدد مربوط به شمارنده جداول و نمودارها مي

) 1384-1388(ساله   به صورت پنج1387همانند سالنامه آماري سال  روندها وها  شاخصش دو مبحث مهم در اين ويراي

ريزان گرامي تقديم گرديده است؛ بدين صورت كه در هر بخش پس از جداول،  جهت استفاده بهتر مديران و برنامه
 هر چند تا كامل شدن .ه گرديده استهاي برگزيده، ارائ  مربوط به شاخصروندهاي مربوط به آن بخش و سپس  شاخص

تاثير نخواهد  تر بي هاي صحيح ريزي گيري و برنامه آنها راهي طوالني در پيش داريم اما مطمئن هستيم مباحث فوق در تصميم
 .بود

                                                 
 .افزاري كه اطالعات به صورت منظم در آن بارگذاري شده است سيستم نرم -1
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ز هاي خالي ني خانه. باشد معني بودن آن خانه مي هاي جداول به معناي بي  الزم به ذكر است كه خط تيره در برخي خانه
هاي بعد با بذل توجه بيشتر  باشد كه انشااهللا درسالنامه آماري سال دهنده عدم اطالعات درباره محتواي آن خانه مي نشان

 .هاي مربوطه، اطالعات مربوط به آنها بطور كامل ارائه خواهد شد مديريت

 


