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 مقدمه
 

بندي سالنامه، باشد. اساس تقسيممي ١٣٩٦سال مجموعه حاضر، سالنامه آماري دانشگاه فردوسي مشهد بر مبناي آمار و اطالعات 

ز شامل كليه آمار و ني آمار و اطالعات ارائه شده در اين مجموعه .است) ١٢/٠٣/١٣٩٥(تاريخ تصويب: دانشگاه  چارت جديد
از ، اخذ شده و يا برنامه ريزی و توسعه منابعدر اختيار واحد آمار و اطالعات معاونت  ١هاي فعالكه يا از سيستم استاطالعاتي 

آماري (قابل رؤيت در سايت معاونت  نامه طبق نظام ،واحد آمار و اطالعات .) احصاء شده استMISسيستم اطالعات مديريت (
ن) سالنامه را در يك مقطع زماني کناعلمی و کار اتمنابع انسانی (هيی و اطالعات دانشجوي) اطالعات برنامه ريزی و توسعه منابع

منابع برای اطالعات  و آذرماه ،انمقطع زمانی برای اطالعات دانشجوي ناي كند.يهاي مربوطه اخذ مخاص و تعريف شده از سيستم

اخراج) در طول سال،  ، انصراف ومهمانی انتقال،مانند ی (دانشجويباشد. بنابراين با توجه به برخي تغييرات  هر سال می تيرماهانسانی، 
بدليل نقل و اختالف اندک  ها وجود دارد. هميندر دانشكده بروزهاي ی سالنامه و دادهاطالعات دانشجويامكان اندكي اختالف بين 

 ز وجود داشته باشد. های محل خدمت آنان نيهای منابع انسانی سالنامه و داده داده نتواند در بييمانتقاالت متعدد کارکنان 

مت راست سقم از رصورت كه اولين چهار رقمي بكار برده شده است؛ بدين روش كدگذاري ،براي جداول و نمودارهاي ارائه شده
بوطه وضوع مرسومين رقم از سمت راست شماره مراست شماره مديريت زيرمجموعه آن بخش،  شماره بخش، دومين رقم از سمت

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

ريزان ن و برنامهاستفاده بهتر مديرا ) جهت١٣٩٢-١٣٩٦( ساله پنجبه صورت  ،روندها و هاشاخصدر اين ويرايش دو مبحث مهم 

 مربوط به روندهاي مربوط به آن بخش و سپس شاخصدر هر بخش پس از جداول، بدين صورت كه  ؛تقديم گرديده است گرامي

ق در هستيم مباحث فو هر چند تا كامل شدن آنها راهي طوالني در پيش داريم اما مطمئن .ارائه گرديده است ،برگزيده هايشاخص
 تاثير نخواهد بود.تر بيهاي صحيحريزيگيري و برنامهتصميم

ه است. خط اي آن آمدر انتههاي استفاده شده در طول سالنامه نيز دوه بر اين جهت اطالع خوانندگان محترم، تعاريف برخي واژهعال 
 حتوایرباره مت ددهنده عدم اطالعانشاننيز خالي ای هباشد. خانه معنی بودن آن خانه میهای جداول به معنای بيتيره در برخی خانه

ا بطور وط به آنهعات مربطالا ،هاي مربوطهتمديريتوجه بيشتر هاي بعد با بذل درسالنامه آماري سال ءا...شاان كه باشدمي خانهآن 
 كامل ارائه خواهد شد.

 

                                                
 افزاري كه اطالعات به صورت منظم در آن بارگذاري شده است.نرمسيستم  -١


