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 مقدمه
 

، بندي سالنامه اساس تقسیم .باشد می 1389مجموعه حاضر، سالنامه آماري دانشگاه فردوسی مشهد بر مبناي آمار و اطالعات سال 

 ؛ها است ها و دانشکده ترتیب که آمار و اطالعات ارائه شده بر اساس حوزه ریاست، معاونت ؛ بدیناستمصوب دانشگاه  تشکیالت

آمار و  .مای ناچار از تشکیالت مصوب فاصله گرفته اما در موارد نادري که تشکیالت مصوب با وضع موجود تفاوت زیاد داشته، به

در اختیار واحد آمار و اطالعات  1هاي فعال که یا از سیستم استشامل کلیه آمار و اطالعاتی ز نی العات ارائه شده در این مجموعهاط

واحد  .تهیه شده استها  و دانشکده ها هاي مربوطه و همکاري معاونت معاونت طرح و برنامه، اخذ شده و یا با ارسال نامه به واحد

منابع انسانی و اطالعات  یدانشجویاطالعات ) قابل رؤیت در سایت معاونت طرح و برنامه( آماري نامه طبق نظام ،ار و اطالعاتآم

مقطع زمانی  نای .کند یهاي مربوطه اخذ م از سیستم را در یک مقطع زمانی خاص و تعریف شده سالنامه )نکناعلمی و کار اتهی(

بنابراین با توجه به برخی تغییرات  .باشد رماه هر سال میتی ،منابع انسانیبراي اطالعات  آذرماه و ،انبراي اطالعات دانشجوی

هاي  سالنامه و داده یاطالعات دانشجویدر طول سال، امکان اندکی اختالف بین ) اخراج ، انصراف ومهمانی ،انتقالمانند (ی دانشجوی

هاي منابع انسانی  ن دادهتواند در بی یم کنانکار نقل و انتقاالت متعددل بدلی ف اندكاختال  همین. ها وجود دارد در دانشکده بروز

  .ز وجود داشته باشدهاي محل خدمت آنان نی سالنامه و داده

صورت که اولین رقم از سمت راست  چهار رقمی بکار برده شده است؛ بدین روش کدگذاري ،براي جداول و نمودارهاي ارائه شده

راست شماره مدیریت زیرمجموعه آن بخش، سومین رقم از سمت راست شماره موضوع مربوطه  سمتشماره بخش، دومین رقم از 

 . باشد عدد مربوط به شمارنده جداول و نمودارها می ،و چهارمین رقم از سمت راست

ریزان  برنامهاستفاده بهتر مدیران و  جهت )1385-1389( ساله پنجبه صورت  ،روندها و ها شاخصدر این ویرایش دو مبحث مهم 

مربوط به  روندهاي مربوط به آن بخش و سپس  شاخصدر هر بخش پس از جداول، بدین صورت که  ؛تقدیم گردیده است گرامی

هر چند تا کامل شدن آنها راهی طوالنی در پیش داریم اما مطمئن هستیم مباحث فوق در  .ارائه گردیده است ،برگزیده هاي شاخص

 .تاثیر نخواهد بود تر بی هاي صحیح ریزي گیري و برنامه تصمیم

در . آمده است آن هاي استفاده شده در طول سالنامه نیز در انتهاي عالوه بر این جهت اطالع خوانندگان محترم، تعاریف برخی واژه 

ز نیخالی هاي  خانه .باشد میخانه معنی بودن آن  یجداول به معناي ب هاي هخان ره در برخیخط تی الزم به ذکر است کهپایان 

هاي  تمدیریشتر توجه بیهاي بعد با بذل  درسالنامه آماري سال ...ءاانشا که باشد می خانهآن  رباره محتوايدهنده عدم اطالعات د نشان

 .طالعات مربوط به آنها بطور کامل ارائه خواهد شدا ،مربوطه

                                                
 .اطالعات به صورت منظم در آن بارگذاري شده است افزاري که سیستم نرم -1


