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ل                ۱۳۹۱سا

   

�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 

  و روابط عمومی تدفتر رياس ١-١

  
 

به دفتر رياست  گزارش فعاليت: ١- ١-١ دولج   و روابط عموميهاي مربوط 
 

  تعداد  عنوان

  ۶۶۰  علمي هاي عمومي رياست دانشگاه با اعضاي هيات مالقات

  ۱۲۷  هاي عمومي رياست دانشگاه با كاركنان مالقات

  ۱۵۴  برگزاري جلسات رياست دانشگاه با دانشجويان

  ۳۱  جلسات هيات رئيسه

  ۲  جلسات هيات امناء

  ۷۹  مصوبات تاييد شده در هيات امناء

  ۶  جلسات شوراي دانشگاه

  

 
 
 

  تعداد نسخه ات منتشر شده به تفكيك نام وتوزيع نشري: ۲- ۱-۱ جدول
  

  در هر شماره تعداد نسخه  نشريه نام

   ۴۰۰  )در سال شماره ۱۲(پيك دانشگاه 

  ۸۵۰  )در سال شماره ۱(هاي دانشگاه  شكوفه
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ل                ۱۳۹۱سا

   

�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 
  به تفكيك واحد توليدكننده خبر و بازه زماني درج خبر اخبار درج شده بر روي سايت دانشگاهتوزيع : ۳- ۱-۱جدول 

  

  بازه زماني درج خبر

  

  واحد توليد كننده خبر

ماه اول  سه 

  سال

ماه دوم  سه 

  سال

ماه سوم  سه 

  سال

ماه چهارم  سه 

  سال
  جمع

 ٢٠٣  ۴۲  ۵۶  ۱۹  ۸۶ دانشكده ادبيات و علوم انساني

 ٣٩  ۱۰  ۱۶  ۳  ۱۰ و معارف اسالمي دانشكده الهيات

 ٣١  ۴  ۶  ۱۳  ۸ دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

 ٣٨  ۸  ۱۴  ۷  ۹ دانشكده دامپزشكي

 ٣١  ۹  ۸  ۴  ۱۰ دانشكده علوم 

 ٢٩  ۸  ۱۳  ۴  ۴ دانشكده علوم اداري و اقتصادي

 ٦١  ۲۲  ۱۳  ۲  ۲۴ دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

 ٦٠  ۱۳  ۲۰  ۱۱  ۱۶ دانشكده علوم رياضي

 ٢٧  ۱۰  ۱۰  ۲  ۵ دانشكده كشاورزي

 ٦١  ۳۴  ۱۱  ۸  ۸  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي شيروان

 ٤  ۰  ۲  ۰  ۲ و هنر اسالمي شهرسازيدانشكده معماري و 

 ١٤  ۵  ۵  ۱  ۳ دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست

 ٩٥  ۲۲  ۲۵  ۹  ۳۹ دانشكده مهندسي

 ٣٦٦  ۱۲۶  ۸۳  ۹۲  ۶۵ حوزه رياست

 ٨٤  ۱۳  ۱۸  ۳۵  ۱۸ معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

 ٩٤  ۲۸  ۱۶  ۲۱  ۲۹  و مالي  اداري  معاونت

 ١٣٤  ۲۷  ۴۹  ۲۰  ۳۸ پژوهش و فناوري  معاونت

 ٣٦٠  ۸۳  ۱۵۴  ۴۱  ۸۲ و فرهنگي دانشجويي  معاونت

 ٤٧  ۱۴  ۱۴  ۱۲  ۷ معاونت طرح و برنامه

  ۱۷۷۸  ۴۷۸ ٥٣٣ ٣٠٤ ٤٦٣  جمع
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ل                ۱۳۹۱سا

   

�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 
  *و بازه زماني درج خبر موضوع به تفكيك دانشگاههاي تصويري  ها و گزارش همايشاخبار توزيع : ۴- ۱-۱جدول 

  

  بازه زماني درج خبر

  

  موضوع 

ماه اول  سه 

  سال

ماه دوم  سه 

  سال

ماه سوم  سه 

  سال

ماه چهارم  سه 

  سال
  جمع

 ٨٤  ۲۲  ۲۴  ۱۴  ۲۴ **هاي انجام شده در دانشگاه همايشاخبار 

 ٣٧٢  Popup ۷۸  ۷۰  ۱۱۷  ۱۰۷درج اخبار به صورت حركتي و 

 ٩٢  ۴۹  ۲۳  ۱  ۱۹ اخبار متفرقه

 ٤٠٥٢  ۱۲۷۲  ۱۱۱۳  ۸۰۴  ۸۶۳ )اعالم نظر و ارسال پيام كاربران به سايت(تخته سياه 

 ٤٦٠٠ ١٤٥٠ ١٢٧٧ ٨٨٩ ٩٨٤  جمع

عدادي خبر به صورت گزارش تصويري در سايت درج مي * يام، . شود الزم به ذكر است ماهيانه ت سايت خبري، بياناتي از امامان " سخن روز"در قسمت همچنين به تناسب ا

اهنماي جامع دانشگاه در سايت را به .گردد و ائمه اطهار درج مي  اين دفتر عالوه بر درج اخبار و تصاوير خبري در سايت دانشگاه و سايت خبري، ويرايش و بروز رساني ر

  .عهده دارد كه در محاسبه مجموع اخبار درج شده لحاظ نشده است

  .باشد ها مي نسها و كنفرا كارگاه، ها ، شامل همايشها تعداد خبر درج شده در قسمت همايش **
 


