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ل              ۱۳۹۱سا

   

�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 

    مديريت حراست ٢-١

  
 

  آمار مکاتبات ثبت شده در دفتر دبيرخانه محرمانه دانشگاه: ۱- ۲-۱جدول 

  

  جمع  نوع نامه  های سال ماه   

  فروردين
  ۱۳  وارده

 ١٢  صادره

  ارديبهشت
 ١٤  وارده

 ٢٨  صادره

  خرداد
 ٢٨  وارده

 ٣٤  صادره

  تير
 ٣٩  وارده

 ٢٧  صادره

  مرداد
 ٢٣  وارده

 ٥٠  صادره

  شهريور
 ٣٨  وارده

 ٢١  صادره

  مهر
 ٢٣  وارده

 ٣٦  صادره

  آبان
 ١٢  وارده

 ٣٨  صادره

  آذر
 ٤٤  وارده

 ٣١  صادره

  دي
 ١٢  وارده

 ٣١  صادره

  بهمن
 ٢٧  وارده

 ٤٨  صادره

  اسفند
 ١٢  وارده

 ٥٢  صادره

 ۶۹۳  جمع
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ل              ۱۳۹۱سا

   

�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 
  آمار مکاتبات ثبت شده در دفتر دبيرخانه مديريت حراست دانشگاه : ۲- ۲-۱ل جدو

  

  جمع  نوع نامه  های سال ماه

  فروردين
 ۱۱۳  وارده

 ۵۹  صادره

  ارديبهشت
 ۲۱۴  وارده

 ۴۱  صادره

  خرداد
 ۲۰۰  وارده

 ۷۹  صادره

  تير
 ۲۴۳  وارده

 ۵۳  صادره

  مرداد
 ۱۸۹  وارده

 ۷۰  صادره

  شهريور
 ۱۶۶  وارده

 ۶۰  صادره

  مهر
 ۲۰۳  وارده

 ۶۵  صادره

  آبان
 ۲۵۷  وارده

 ۶۷  صادره

  آذر
 ۱۳۳  وارده

 ۶۷  صادره

  دي
 ۱۸۱  وارده

 ۵۳  صادره

  بهمن
 ۲۲۸  وارده

 ۶۱  صادره

  اسفند
 ۲۲۹  وارده

 ۳۸  صادره

  ۳۰۶۹  جمع

  

  

  

  



  
 

٣ 
  

ل              ۱۳۹۱سا

   

�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 
پاسخ به : ۳-۲-۱جدول   های انجام شده از مديريت حراست  استعالمآمار 

  ها دانشگاه  وزارت  واحدها  های سال ماه
  ادارات   

  ها و ارگان 
  جمع

 ١٠٨ ٣ ١٠١ ٢ ۲  فروردين

 ١٠٥ ٢٨ ٥٩ ٦ ١٢  ارديبهشت

 ٧٨ ١١ ٤٨ ١٤ ٥  خرداد

 ٩١ ١١ ٤٩ ٢١ ١٠  تير

 ٩٧ ١٧ ٥٣ ٢٣ ٤  مرداد

 ٥٧ ٦ ٣٧ ٧ ٧  شهريور

 ١١٦ ٢٣ ٥٦ ٢٥ ١٢  مهر

 ٩٣ ١٤ ٦٢ ١٠ ٧  آبان

 ٩٤ ٢٤ ٥٢ ٧ ١١  آذر

 ٩٨ ٨ ٤٧ ٣٦ ٧  دی

 ٩٩ ٩ ٧٩ ٦ ٥  بهمن

 ٩٨ ١٧ ٣٩ ٣٠ ١٢  اسفند

 ١١٣٣ ١٧١ ٦٨٢ ١٨٧ ٩٤  جمع
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ل              ۱۳۹۱سا

   

�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 
  مديريت حراست گزارش خبرهاي تهيه شده درآمار : ۴- ۲-۱جدول 

  

  تعداد گزارش خبر  های سال ماه

 ٢  فروردين

 ٦  ارديبهشت

 ٨  خرداد

 ٢  تير

 ٢  مرداد

 ٢  شهريور

 ١٣  مهر

 ٣  آبان

 ٨  آذر

 ٥  دی

 ٣  بهمن

 ١١  اسفند

 ٦٥  جمع
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ل              ۱۳۹۱سا

   

�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 
  و جنسيت های شناسايی صادره برای اعضای هيات علمی و کارکنان به تفكيك واحد آمار کارت :۵- ۲-۱جدول 

  

  جنسيت                            

 واحد
 جمع مرد زن

 ۵۵  ۴۲  ۱۳ دانشكده ادبيات و علوم انساني

 ١٤ ١٣ ١ دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 ١٠ ٦ ٤ و علوم ورزشيبدني   تربيتدانشكده 

 ٢٠ ٢٠ ٠ دانشكده دامپزشكي  

 ٤١ ٣٢ ٩ دانشكده علوم

 ١٣ ١٢ ١ دانشكده علوم اداري و اقتصادي

 ١٤ ٩ ٥ دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

 ١٠ ٧ ٣ دانشكده علوم رياضي

 ٤٤ ٣٣ ١١ دانشكده كشاورزي

 ٧ ٧ ٠ شيروان دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

 ٤ ٣ ١ دانشكده معماري و شهرسازي

 ٦ ٦ ٠ دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست

 ٥٦ ٥٢ ٤ دانشكده مهندسي

 ٥٧ ٥٣ ٤ حوزه رياست

 ٨ ٥ ٣ معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

 ٤٩ ٤١ ٨ مالي و معاونت اداري

 ١٦ ١٠ ٦ معاونت پژوهش و فناوري

 ٣١ ٢٢ ٩ معاونت دانشجويي و فرهنگي

 ٧ ٠ ۷ معاونت طرح و برنامه

 ٢ ٢ ٠  ياهيپژوهشكده علوم گ

 ١ ١ ٠  گروه پژوهشي علوم زلزله

 ٤٦٥ ٣٧٦ ٨٩ جمع

  

  

  

  

  



  
 

٦ 
  

ل              ۱۳۹۱سا

   

�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 
  آمار تصادفات به وقوع پيوسته در سطح پرديس: ۶- ۲-۱جدول 

  های سال ماه

  طرفين تصادف
تعداد 

  تصادفات

نياز به حضور 

  ١١٠پليس 

خسارت 

  ساير  کارمند  علمي هيات  دانشجو  جرحی

  ٢  ٧  ٢٠  ١١  ٨  ١  ٢٠ سه ماهه اول

  ٢  ٧  ١١  ٨  ٦  ٠  ٨ سه ماهه دوم

  ٥  ١٨  ٢٨  ٢٦  ١١  ٦  ١٣ سه ماهه سوم

  ٢ ١٠  ٢٤  ١٩  ٧  ٥  ١٧ سه ماهه چهارم

  ١١  ٤٢  ٨٣  ٦٤  ٣٢  ١٢  ٥٨  جمع

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سه ماهه اول

24%

سه ماهه دوم

13%

سه ماهه سوم

34%

سه ماهه چهارم

29%

یوسته در سطح پردیس ات به وقوع پ آمار تصادف
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ل              ۱۳۹۱سا

   

�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 
   های دانشگاه  ساختمان تفكيكبه تعداد اموال خروجی : ۶- ۲-۱دول ج

  

 متوسط ماهانه در سالتعداد  نام ساختمان

 ١٦.٦٧ ٢٠٠ دانشكده ادبيات و علوم انساني

 ٦.٨٣ ٨٢ دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 ٣٨.١٧ ٤٥٨ و علوم ورزشي بدني  تربيتدانشكده 

 ٩.٧٥ ١١٧ دانشكده دامپزشكي

 ١٧٧.٥٠ ٢١٣٠ دانشكده علوم

 ٨.٩٢ ١٠٧ اداري و اقتصادي دانشكده علوم

 ٣٤.١٧ ٤١٠ دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

 ١٥.٥٨ ١٨٧ دانشكده علوم رياضي

  ١٢٥.٨٣  ١٥١٠  کشاورزیدانشكده 

 ١٩.٠٠ ٢٢٨ دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست

 ٧٩.٥٠ ٩٥٤ دانشكده مهندسي

 ١.٠٨ ١٣ اداره خدمات دانشجويي

  ١٧.٧٥  ٢١٣  اداره کل آموزش

 ١٦.٢٥ ١٩٥ پژوهشكده علوم گياهي

 ٠.١٧ ٢  پژوهشكده مطالعات اسالمي در علوم انساني

 ١٩.٠٠ ٢٢٨ سازمان مركزي

 ٢٠.١٧ ٢٤٢ هاي فرهنگي كانون

 ٥.٥٠ ٦٦ كتابخانه مركزي

 ٢.٠٨ ٢٥ بدني  مديريت تربيت

  ١٠.٦٧  ١٢٨  مرکز کامپيوتر

 ٥.٧٥ ٦٩ هاي پرديس خوابگاه

 ١.٤٢ ١٧ هاي فجر خوابگاه

 ٦٣١.٧٥ ٧٥٨١ جمع
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ل              ۱۳۹۱سا

   

�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 
  و تعداد ورود و خروج تردد خودروها از درب جنوبی به تفكيك هويت اشخاص: ۸- ۲-۱جدول 

  

  

  خروج و تعداد ورود و تردد خودروها از درب شرقی به تفكيك هويت اشخاص: ۹- ۲-۱جدول 

  

  و تعداد ورود و خروج بی به تفكيك هويت اشخاصغرتردد خودروها از درب : ۱۰- ۲-۱جدول 

  هويت اشخاص

  جمع کل خروج ورود

ورود و خروج  

 در سال
  در سال

متوسط 

 ماهانه
 در سال

متوسط 

 ماهانه

 ۴۳۱۹۸۲ ۲۰۰۸۵ ۲۴۱۰۲۰  ۱۵۹۱۴  ۱۹۰۹۶۲  اعضای هيات علمی، کارکنان و دانشجويان دانشگاه فردوسي

 ۶۰۳۷۵ ۲۰۶۵ ۲۴۷۷۸  ۲۹۶۷  ۳۵۵۹۷  اعضای هيات علمی، کارکنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

 ۱۴۳۰۷۱ ۷۷۲۵ ۹۲۷۰۰  ۴۱۹۸  ۵۰۳۷۱  متفرقه

 ٦٣٥٤٢٨ ٢٩٨٧٥ ٣٥٨٤٩٨ ٢٣٠٧٩ ٢٧٦٩٣٠  جمع 

  هويت اشخاص

  جمع کل خروج ورود

ورود و خروج  

 در سال
  در سال

متوسط 

 ماهانه
 در سال

متوسط 

 ماهانه

 ۱۲۲۳۶۴۰ ۲۷۸۱۰ ۳۳۳۷۲۰  ۷۴۱۶۰  ۸۸۹۹۲۰  اعضای هيات علمی، کارکنان و دانشجويان دانشگاه فردوسي

 ۶۱۵۸۹۹ ۲۱۶۳۰ ۲۵۹۵۶۰  ۲۹۶۹۵  ۳۵۶۳۳۹  اعضای هيات علمی، کارکنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

 ۹۷۳۷۲۲ ۲۳۳۳۰ ۲۷۹۹۵۴  ۵۷۸۱۴  ۶۹۳۷۶۸  متفرقه

 ٢٨١٣٢٦١ ٧٢٧٧٠ ۸۷۳۲۳۴ ١٦١٦٦٩ ١٩٤٠٠٢٧  جمع 

  هويت اشخاص

  جمع کل خروج ورود

ورود و خروج  

 در سال
  در سال

متوسط 

 ماهانه
 در سال

متوسط 

 ماهانه

 ١٨٣٢٤٩٣ ۹۲۷۰۰ ۱۱۱۲۴۰۰  ۶۰۰۰۸  ۷۲۰۰۹۳  اعضای هيات علمی، کارکنان و دانشجويان دانشگاه فردوسي

 ٨٠٢٧٨٢ ۴۶۳۵۰ ۵۵۶۲۰۰  ۲۰۵۴۹  ۲۴۶۵۸۲  اعضای هيات علمی، کارکنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

 ١١٠٣٨٧١ ۵۹۶۰۶ ۷۱۵۲۷۳  ۳۲۳۸۳  ۳۸۸۵۹۸  متفرقه

 ٣٧٣٩١٤٦ ۱۹۸۶۵۶ ۲۳۸۳۸۷۳ ١١٢٩٣٩ ١٣٥٥٢٧٣  جمع 
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ل              ۱۳۹۱سا

   

�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 
  ورود و خروجو تعداد  ها از درب جنوبی به تفكيك هويت اشخاص تردد موتورسيكلت :۱۱- ۲-۱جدول 

  هويت اشخاص

  جمع کل خروج ورود

  ورود و خروج

 در سال
  در سال

متوسط 

 ماهانه
  در سال

متوسط 

 ماهانه

  ۳۰۰۹۶ ۱۰۲۶ ۱۲۳۱۲  ۱۴۸۲  ۱۷۷۸۴ دانشگاه فردوسي اعضای هيات علمی، کارکنان و دانشجويان

  ۳۰۰۹۶ ۱۰۲۶ ۱۲۳۱۲  ۱۴۸۲  ۱۷۷۸۴  جمع

  
  

  ورود و خروج و تعداد به تفكيك هويت اشخاص شرقيها از درب  تردد موتورسيكلت: ۱۲- ۲-۱جدول 

  هويت اشخاص

  جمع کل خروج ورود

  ورود و خروج

 در سال
  در سال

متوسط 

 ماهانه
  در سال

متوسط 

 ماهانه

  ۱۰۴۹۹۴ ۴۴۷۵ ۵۳۶۹۴  ۴۲۷۵  ۵۱۳۰۰ اعضای هيات علمی، کارکنان و دانشجويان دانشگاه فردوسي

  ۱۰۴۹۹۴ ۴۴۷۵ ۵۳۶۹۴  ۴۲۷۵  ۵۱۳۰۰  جمع

  
  

  ورود و خروج و تعداد به تفكيك هويت اشخاص غربیها از درب  تردد موتورسيكلت: ۱۳- ۲-۱جدول 

  هويت اشخاص

  جمع کل خروج ورود

  ورود و خروج

 در سال
  سالدر 

متوسط 

 ماهانه
  در سال

متوسط 

 ماهانه

  ۸۴۲۴۶ ۳۶۵۸ ۴۳۸۹۰  ۳۳۶۳  ۴۰۳۵۶ اعضای هيات علمی، کارکنان و دانشجويان دانشگاه فردوسي

  ۸۴۲۴۶ ۳۶۵۸ ۴۳۸۹۰  ۳۳۶۳  ۴۰۳۵۶  جمع

 


