
  
 

١ 
  

     ۱۳۹۰       سال 

   

  ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه
 

  گروه دانشجويان شاهد و ايثارگر ٦-١

  
  

  به تفكيك مقطع تحصيلي  گرثارآمار کل دانشجويان شاهد و اي :١-٦-١جدول

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

کارشناسی

70%

کارشناسی ارشد

23%

دکتري حرفه اي

3%

دکتري 

Ph.D.
4٪

نمودار مربوط به توزیع دانشجویان شاهد و ایثارگر به تفکیک مقطع تحصیلی

  تعداد  مقطع تحصيلي

 ٠  كارداني

  ٩٦٨  کارشناسی

  ٣١٥  کارشناسی ارشد

  ٣٧  ای ی حرفهدکتر

  ٥٤  .Ph.D ی دکتر

  ٠  کارشناسی ناپيوسته

  ١٣٧٤  جمع 
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     ۱۳۹۰       سال 

   

  ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه
 

  به تفكيك نوع ايثارگري گرآمار کل دانشجويان شاهد و ايثار :٢-٦-١جدول

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   جنسيت به تفكيك گرآمار کل دانشجويان شاهد و ايثار: ٣-٦-١جدول

  تعداد  جنسيت

  ۸۰۷  زن

  ۵۶۷  مرد

  ۱۳۷۴  جمع

  

  دوره تحصيلی به تفكيك گردانشجويان شاهد و ايثارآمار کل : ٤-٦-١جدول

  تعداد  دوره تحصيلی

  ۸۷۳  روزانه

  ۴۸۹  شبانه

  ۱۱  آزاد

  ۱  مجازی

  ۱۳۷۴  جمع

    

  تعداد  نوع ايثارگري

 ٨٧  خانواده شهدا

  ٢١٧  فرزند و همسر شهيد

  ٧١  %٧٠فرزند و همسر جانباز 

  ١٤٦  %٥٠فرزند و همسر جانباز 

  ٦١٣  %٢٥فرزند و همسر جانباز 

  ١٧٥  همسر و فرزند آزاده

  ٦٥  رزمنده، آزاده و جانباز

  ١٣٧٤  جمع



  
 

٣ 
  

     ۱۳۹۰       سال 

   

  ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه
 

  

  دانشکده به تفكيك گرآمار کل دانشجويان شاهد و ايثار: ٥-٦-١جدول

  تعداد  دانشکده

  ۱۷۹  ات و علوم انسانیادبي

  ۱۱۱  ات و معارف اسالمیالهي

  ۳۶  بدنی و علوم ورزشیت تربي

  ۴۱  دامپزشکی

  ۱۰۸  علوم

  ۲۱۳  علوم اداری و اقتصادی

  ۱۸۸  تی و روانشناسیعلوم تربي

  ۲۶  اضیعلوم ري

  ۱۱۶  کشاورزی

  ۳۴  معماري و شهرسازي و هنر اسالمی

  ۲۷  و محيط زيست عیمنابع طبي

  ۲۸۳  مهندسی

  ۱  هاي الكترونيكي مركز آموزش

  ۱۱  فردوسی مشهدالملل دانشگاه  نواحد بي

  ۱۳۷۴  جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

٤ 
  

     ۱۳۹۰       سال 

   

  ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه
 

  براي دانشجويان های فرهنگی و فوق برنامه فعاليت: ٦-٦-١جدول

  

  هاي آموزشي فعاليت) الف

  *اجرای طرح استاد مشاور -۱

  

  تينوع فعال
جلسه مشاوره 

  حضوری

پيگيری از مراجع 

  صالحذي

تماس و مشاوره 

  تلفنی

عدم مراجعه 

  حضوری

  جنسيت

  دانشکده
  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

  ۲۱  ۵۰  ۱۳۲  ۳۰۶  ۷  ۷  ۶۵  ۲۰۶  ات و علوم انسانیادبي

  ۵  ۳۸  ۳۳  ۲۳۲  ۲  ۱۳  ۱۷  ۷۵  ات و معارف اسالمیالهي

  ۳  ۶  ۹  ۳۴  ۰  ۲  ۷  ۱۰  ت بدنی و علوم ورزشیتربي

  ۳  ۶  ۶  ۱۴  ۲  ۲  ۱۰  ۲۰  دامپزشکی

  ۷  ۲۶  ۴۹  ۱۰۲  ۴  ۶  ۲۹  ۶۹  علوم

  ۲۸  ۶۷  ۷۹  ۱۴۲  ۱۸  ۲۶  ۹۴  ۱۷۲  علوم اداری و اقتصادی

  ۱۰  ۱۹  ۳۰  ۷۴  ۶  ۱۲  ۵۲  ۱۰۶  تی و روانشناسیعلوم تربي

  ۴  ۱۰  ۲۸  ۵۹  ۴  ۲  ۲۵  ۳۵  اضیعلوم ري

  ۱۶  ۱۰  ۱۰۲  ۸۰  ۱۴  ۹  ۴۷  ۵۱  کشاورزی

  ۳  ۵  ۹  ۱۶  ۰  ۰  ۹  ۱۱  معماري و شهرسازي و هنر اسالمی

  ۲  ۴  ۶  ۱۲  ۰  ۲  ۴  ۱۰  عی و محيط زيستمنابع طبي

  ۸۷  ۴۶  ۲۹۸  ۲۰۴  ۱۹  ۱۳  ۲۵۰  ۱۱۴  مهندسی

  ۱۸۹  ۲۸۷  ۷۸۱  ۱۲۷۵  ۷۶  ۹۴  ۶۰۹  ۸۷۹  جمع

  .شود ن میتواماً از سازمان بنياد و امور ايثارگران و اداره کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت تامي ،عتبار اين بخشا *

  

   **ه علمیاجرای طرح تقويت بني -۲

  

 .Ph.Dدکتری   کارشناسی ارشد  کارشناسی  لیيمقطع تحص

  تيجنس
  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

  نام طرح

  ۲  ۶  ۵۵  ۱۱۳  ۸۶  ۱۵۲  طرح دانشجوی همراه

  ۴  ۹  ۳۹  ۴۸  ۵۸  ۹۳  کالس گروهی

  ۶  ۱۵  ۹۴  ۱۶۱  ۱۴۴  ۲۴۵  جمع

  .شود ن میتواماً از سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران و اداره کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت تامي ،اعتبار اين بخش** 
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     ۱۳۹۰       سال 

   

  ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه
 

  *لیاز و حائز پيشرفت تحصيان ممتدانشجويير از اجرای طرح تقد -۳

                            

  

  :به تفکيک دانشکده                                  
  

  پيشرفت تحصيلی  ممتاز  دانشکده

  ۴۲  ۱۸  ادبيات و علوم انسانی

  ۲۸  ۱۴  و معارف اسالمی اتالهي

  ۱۲  ۸  و علوم ورزشی ت بدنیتربي

  ۱۸  ۱۰  دامپزشکی

  ۳۴  ۳۳  علوم

  ۸۳  ۲۶  یاقتصادعلوم اداری و 

  ۵۱  ۱۹  علوم تربيتی و روانشناسی

  ۶  ۴  اضیعلوم ري

  ۳۵  ۳۲  کشاورزی

  ۴  ۵  معماري و شهرسازي و هنر اسالمی

  ۷  ۶  و محيط زيست عیيمنابع طب

  ۹۰  ۵۷  مهندسی

  ۴۱۰  ۲۳۲  معج

  

 
  :به تفکيک مقطع تحصيلی                                  

  

  تعداد  تحصيلیمقطع 

  ۴۸۷  کارشناسی

  ۱۲۶  ای کارشناسی ارشد و دکتری حرفه

  Ph.D. ۲۹دکتری 

  ۶۴۲  جمع

 .شود ن میاز سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران تامي ،اين بخشاعتبار  *
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     ۱۳۹۰       سال 

   

  ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه
 

  انرسيدگی به امور آموزشی دانشجوي -4

  تعداد  نوع درخواست

  ۱۰  اعطای سنوات

  ۲۶  لياعاده به تحص

  ۲۱  انتقال

  ۱۲  ر رشتهتغيي

  ۸۸  حذف نمره ردی

  ۸۰  بت در امتحانيغ

  ۴۲  ر موارديسا

 ۲۷۹  جمع

  

  و فوق برنامه فرهنگي هاي فعاليت) ب

  اردوهای خارج از استان -۱

  مقطع تحصيلی
  کارشناسی

کارشناسی 

  ارشد

ی دکتر

Ph.D. نام اردو  

  ۲  ۰  ۳۵  )مناطق جنگی اهواز(زان عزي ياد

  

  يک روزهاردوهای  -۲

  محل برگزاری
  تعداد شرکت کنندگان

  مرد  زن   

  ۴۰  ۴۰  ...اخلمد و 

   

  ان  برگزاری گردهمايی ساالنه دانشجوي -۳

  محل برگزاری
  تعداد شرکت کنندگان

  مرد  زن   

  ۲۵۰  ۳۵۰  د بهشتی گلمکاناردوگاه شهي

  

  های فوق برنامه کالس  -۴

  تعداد شرکت کنندگان  عنوان دوره

  ۶۰  ارتباط موثر

  ۳۵  نیکارگاه کارآفري

  ۵۰  کیکسب و کار الکتروني

  ۱۴۵  جمع
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     ۱۳۹۰       سال 

   

  ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه
 

  *رساي -۵

  تعداد شرکت کنندگان  زمان  تنام فعالي

  ۳۰  ۹۰نوروز   ن و جانبازانجشن تحويل سال در آسايشگاه معلولي

  ۱۲۰  ۹۰بهشت اردي  شگاه کتاب تهرانبازديد از نماي

  نفر ۱۲۰۰هردفعه به   -  های مختلف مناسبتثارگر به ارسال پيامک به دانشجويان شاهد و اي

  ۲۰  در طول سال  د از خانواده شهدابازدي

ورزشی در مشهد جهت شرکت در المپياد  برگزاری مرحله مقدماتی

  های زنجان و کرمانشاه ثارگر در دانشگاهورزشی دانشجويان شاهد و اي
  ۱۴۰  رماهارديبهشت و تي

  نسخه ۲۰۰۰  ۸۹-۹۰ترم دوم   ه خط سرخانتشار نشري

  -  ۳/۷/۹۰  )ع(الحجج  ثار در اردوگاه ثامنهای کانون اي تغرفه فعالي یبرپاي

  -  ۹۰اول مهر   )ع(ی غرفه دفاع مقدس جنب مسجد امام رضا برپاي

  ۳۰۰  دهه اول محرم  جمراسم عزاداری سيد و ساالر شهيدان با همکاری بسي

  . گردد ن میتاميثارگر وزارتخانه و ايان شاهد يثارگران و اداره کل امور دانشجوتواما توسط سازمان بنياد شهيد و امور اي ها تاز فعالي ،اعتبارات اين بخش *

  

  ي رفاهيها فعاليت) ج

   **ه ورودپرداخت هدي -۱

  تعداد   جنسيت پذيرفته شدگان

  ۷۰  زن

  ۶۰  مرد

  ۱۳۰  جمع

  .گردد ن میامور ايثارگران تامياعتبار اين بخش توسط سازمان بنياد شهيد و  **

  

  ***پرداخت وام قرض الحسنه -۲

   سقف پرداختی

  )ريالميليون (

  تعداد شرکت کنندگان

  مرد  زن

۳  ۲۲  ۷  

  .ن شده استها و بنياد شهيد تامي های دانشگاه، سازمان ن بخش از محل کمکاعتبار اي*** 

  

  ع بن کتاب توزي -۳

 
 اعتبار مصرف شده

  )ريالميليون (

  افت کنندگانتعداد دري

  کارشناسی
کارشناسی ارشد و 

  ای ی حرفهدکتر
 .Ph.Dی دکتر

۲۰۵.۳  ۶۴۹  ۲۵۰  ۴۲  

 


