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�نا� آماری دا�ه ��ھد  سا �ی    ��دو

 

  گروه دانشجويان شاهد و ايثارگر ٦-١

  
  

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

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

کاردانی

0.07%

کارشناسی

68%

کارشناسی ارشد

24%

دکتري حرفه اي

3%

دکتري

Ph.D. 

5%

کارشناسی ناپیوسته

0.29%

وط به توزیع دانشجویان شاهد و ایثارگر به تفکیک مقطع تحصیلی نمودار مرب

  تعداد  مقطع تحصيلي

 ١  كارداني

  ٩٢٧  کارشناسی

  ٣٢٩  کارشناسی ارشد

  ٤٤  ای ی حرفهدکتر

  ٦٧  .Ph.D ی دکتر

  ٤  کارشناسی ناپيوسته

  ١٣٧٢  جمع 
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  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

  ۷۹۵  زن

  ۵۷۷  مرد

  ۱۳۷۲  جمع

  

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

  تعداد  دوره تحصيلی

  ۸۱۸  روزانه

  ۵۴۰  شبانه

  ۱۱  آزاد

  ۳  مجازی

  ۱۳۷۲  جمع

    

  تعداد  نوع ايثارگري

 ٦٥  خانواده شهدا

  ٢١١  فرزند و همسر شهيد

  ٧١  %٧٠فرزند و همسر جانباز 

  ١٦١  %٥٠فرزند و همسر جانباز 

  ٦٠٧  %٢٥فرزند و همسر جانباز 

  ١٩٤  همسر و فرزند آزاده

  ٦٣  رزمنده، آزاده و جانباز

  ١٣٧٢  جمع
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  دانشکده به تفكيك گرآمار کل دانشجويان شاهد و ايثار: ٥-٦-١جدول

  تعداد  دانشکده

  ۱۷۹  ات و علوم انسانیادبي

  ۹۶  ات و معارف اسالمیالهي

  ۳۷  بدنی و علوم ورزشیت تربي

  ۵۳  دامپزشکی

  ۸۸  علوم

  ۲۱۰  علوم اداری و اقتصادی

  ۱۷۵  تی و روانشناسیعلوم تربي

  ۳۱  اضیعلوم ري

  ۱۱۳  کشاورزی

  ۱  كشاورزي و منابع طبيعي شيروان

  ۳۹  معماري و شهرسازي و هنر اسالمی

  ۲۵  و محيط زيست عیمنابع طبي

  ۳۱۱  مهندسی

  ۳  الكترونيكيهاي  مركز آموزش

  ۱۱  الملل پرديس بين

  ۱۳۷۲  جمع
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  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

  ۱۲  ۲۷  ۱۱۹  ۲۲۹  ۲۰  ۱۷  ۶۰  ۸۰  ادبيات و علوم انسانی

  ۲  ۱۵  ۲۵  ۲۶۳  ۵  ۱۱  ۱۳  ۸۷  الهيات و معارف اسالمی

  ۰  ۰  ۱۰  ۴۳  ۰  ۰  ۲  ۴  تربيت بدنی و علوم ورزشی

  ۲۵  ۲۸  ۱۰۲  ۱۴۹  ۵  ۵  ۶۹  ۶۰  دامپزشکی

  ۱۳  ۱۶  ۶۱  ۹۸  ۳  ۲  ۴۵  ۳۹  علوم

  ۳۵  ۶۱  ۱۴۳  ۴۳۶  ۶  ۲۱  ۶۰  ۲۱۰  علوم اداری و اقتصادی

  ۱۳  ۲۲  ۵۰  ۱۴۵  ۳  ۳  ۱۸  ۸۴  علوم تربيتی و روانشناسی

  ۱۲  ۱۳  ۴۰  ۵۲  ۲  ۳  ۲۴  ۲۱  علوم رياضی

  ۷  ۱۳  ۷۰  ۱۴۶  ۱۰  ۵  ۴۰  ۵۱  کشاورزی

  ۵  ۱۲  ۳۵  ۷۵  ۵  ۳  ۲۰  ۳۰  معماري و شهرسازي و هنر اسالمی

  ۴  ۱۰  ۱۰  ۲۵  ۰  ۱  ۱۰  ۲۰  منابع طبيعی و محيط زيست

  ۶۳  ۳۱  ۵۵۰  ۴۳۰  ۱۰  ۴  ۱۶۳  ۵۵  مهندسی

  ۱۹۱  ۲۴۸  ۱۲۱۵  ۲۰۹۱  ۶۹  ۷۵  ۵۲۴  ۷۴۱  جمع

  .شود ن میو امور ايثارگران و اداره کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت تاميشهيد تواماً از سازمان بنياد  ،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

  ۳  ۷  ۴۸  ۸۷  ۹۱  ۱۶۵  طرح دانشجوی همراه

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۲۰  ۲۰  کالس گروهی

  ۳  ۷  ۴۸  ۸۷  ۱۱۱  ۱۸۵  جمع

  .شود تواماً از سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران و اداره کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت تامين می ،اعتبار اين بخش** 
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  لیاز و حائز پيشرفت تحصيان ممتدانشجوي آمار -۳

                            

  

  :به تفکيک دانشکده                                  
  

  پيشرفت تحصيلی  ممتاز  دانشکده

  ۳۶  ۲۶  ادبيات و علوم انسانی

  ۲۴  ۱۲  و معارف اسالمی اتالهي

  ۱۳  ۳  و علوم ورزشی ت بدنیتربي

  ۱۱  ۶  دامپزشکی

  ۲۵  ۲۶  علوم

  ۵۴  ۱۷  یاقتصادعلوم اداری و 

  ۳۸  ۱۶  علوم تربيتی و روانشناسی

  ۶  ۸  اضیعلوم ري

  ۳۹  ۲۹  کشاورزی

  ۱۰  ۱۰  معماري و شهرسازي و هنر اسالمی

  ۱۲  ۸  و محيط زيست عیيمنابع طب

  ۶۸  ۵۰  مهندسی

  ۳۳۶  ۲۱۱  جمع

  

 

  :مقطع تحصيلیبه تفکيک                                   
  

  تعداد  مقطع تحصيلی

  ۳۷۳  کارشناسی

  ۱۴۸  ای کارشناسی ارشد و دکتری حرفه

  Ph.D. ۲۴دکتری 

  ۲  كارشناسي ناپيوسته

  ۵۴۷  جمع
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  انرسيدگی به امور آموزشی دانشجوي -4

  تعداد  نوع درخواست

  ۳۰  اعطای سنوات

  ۲۳  لياعاده به تحص

  ۳۴  انتقال

  ۲۹  ر رشتهتغيي

  ۸۶  نمره ردیحذف 

  ۷۶  بت در امتحانيغ

  ۱۰  ر موارديسا

 ۲۸۸  جمع

  

  و فوق برنامه فرهنگي هاي فعاليت) ب

  اردوهای خارج از استان -۱

  مقطع تحصيلی
  کارشناسی

کارشناسی 

  ارشد

ی دکتر

Ph.D. نام اردو  

  ۰  ۲  ۳۸  نمايشگاه كتاب تهران

  

  اردوهای يک روزه -۲

  محل برگزاری
  تعداد شرکت کنندگان

  مرد  زن   

  ۰  ۴۰  ...اخلمد و 

    

  

  های فوق برنامه  کالس -۳

  تعداد شرکت کنندگان  عنوان دوره

  ۶۰  واژه انگليسي ۵۰۴

  ۳۰  كارگاه روانشناسي شادي

  ۹۰  جمع
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  *رساي -۴

  تعداد شرکت کنندگان  زمان  تنام فعالي

  ۲۰۰  بهشتاردي ۱۲  ی جشن روز معلمبرپاي

  ۹۱مهر   دالوروددانشجويان جدي اردویثار در يی غرفه کانون ابرپاي
ل دانشجويان ک

  الورودجديد

  ۵  ۹۱اسفند   )مهندسی برق(ان ديدار با خانواده شهيد عرفاني

  نسخه ۱۰۰۰  ۹۱ز و زمستان پائي  )۲و  ۱(ه خط سرخ شماره چاپ و نشر، نشري

  . گردد ن میتاميثارگر وزارتخانه و ايان شاهد يامور دانشجو ايثارگران و اداره کلتواما توسط سازمان بنياد شهيد و امور  ها تاز فعالي ،اعتبارات اين بخش *

  

  ي رفاهيها فعاليت) ج

  

  **پرداخت وام قرض الحسنه -۱

   سقف پرداختی

  )ريالميليون (

  تعداد شرکت کنندگان

  مرد  زن

۳  ۲۰  ۹  

ر اي **   .ن شده استتامي ها و بنياد شهيد های دانشگاه، سازمان ن بخش از محل کمکاعتبا

  

 


