
  ارقام آماری معاونت دانشجویی 

 حوزه تولید کننده نحوه محاسبه نام قلم آماری )شاخص(

 مدیریت امور آموزش شمارش تعداد دانشجویان خارجی تعداد دانشجویان خارجی

 مدیریت امور آموزش شمارش تعداد دانشجویان خارجی زن تعداد دانشجویان خارجی زن

 مدیریت امور آموزش شمارش تعداد دانشجویان خارجی مرد تعداد دانشجویان خارجی مرد

 مدیریت امور آموزش شمارش تعداد دانشجویان خارجی به تفکیک دانشکده تعداد دانشجویان خارجی به تفکیک دانشکده

شمارش تعداد دانشجویان خارجی به تفکیک گروه  تعداد دانشجویان خارجی به تفکیک گروه آموزشی

 آموزشی

 مدیریت امور آموزش

دانشجویی رفاهی به بخش خصوصیدرصد برون سپاری خدمات  محاسبه درصد برون سپاری خدمات دانشجویی رفاهی  

 به بخش خصوصی

 اموردانشجویی

مجموع ساعات مشاوره و راهنمایی دانشجویان در مقطع کارشناسی 

 ارشد

محاسبه مجموع ساعات مشاوره و راهنمایی دانشجویان 

 در مقطع کارشناسی ارشد

 اموردانشجویی

مشاوره و راهنمایی دانشجویان در مقطع کارشناسیمجموع ساعات  محاسبه مجموع ساعات مشاوره و راهنمایی دانشجویان  

 در مقطع کارشناسی

 اموردانشجویی

نسبت مجموع ساعات مشاوره و راهنمایی دانشجویان در مقاطع 

 کارشناسی

 به کل دانشجویان این دو مقطع

 اموردانشجویی 

دانشجوی ایرانی0111به ازای هر نسبت تعداد دانشجویان خارجی   مدیریت امور آموزش  

محاسبه میزان کمک مالی به دانشجویان فوق لیسانس  میزان کمک مالی به دانشجویان فوق لیسانس برای اتمام پایان نامه

 برای اتمام پایان نامه

 اموردانشجویی

میزان کمک مالی به دانشجویان دکتری برای محاسبه  میزان کمک مالی به دانشجویان دکتری برای اتمام پایان نامه

 اتمام پایان نامه

 اموردانشجویی

شمارش تعداد دانشجویانی که از کمیته انضباطی حکم  تعداد دانشجویانی که از کمیته انضباطی حکم دریافت نموده اند

 دریافت نموده اند

 کمیته انضباطی

نموده اند تعداد دانشجویان زن که از کمیته انضباطی حکم دریافت شمارش تعداد دانشجویان زن که از کمیته انضباطی  

 حکم دریافت نموده اند

 کمیته انضباطی



شمارش تعداد دانشجویان مرد که از کمیته انضباطی  تعداد دانشجویان مرد که از کمیته انضباطی حکم دریافت نموده اند

 حکم دریافت نموده اند

 کمیته انضباطی

ز کمیته انضباطی حکم دریافت نموده اند به تعداد دانشجویانی که ا

 تفکیک نوع تخلف

شمارش تعداد دانشجویانی که از کمیته انضباطی حکم 

 دریافت نموده اند به تفکیک نوع تخلف

 کمیته انضباطی

تعداد دانشجویانی که از کمیته انضباطی حکم دریافت نموده اند به 

 تفکیک تنبیه

کمیته انضباطی حکم شمارش تعداد دانشجویانی که از 

 دریافت نموده اند به تفکیک تنبیه

 کمیته انضباطی

 اموردانشجویی شمارش تعداد خوابگاه های دانشجویی تعداد خوابگاه های دانشجویی

 اموردانشجویی شمارش تعداد تخت های خوابگاه های دانشجویی تعداد تخت های خوابگاه های دانشجویی

متاهلینتعداد خوابگاه های دانشجویی   اموردانشجویی شمارش تعداد خوابگاه های دانشجویی متاهلین 

 اموردانشجویی شمارش تعداد خوابگاه های دانشجویی پسر تعداد خوابگاه های دانشجویی پسر

 اموردانشجویی شمارش تعداد خوابگاه های دانشجویی دختر تعداد خوابگاه های دانشجویی دختر

کننده از خوابگاهتعداد دانشجویان استفاده   اموردانشجویی شمارش تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه 

شمارش تعداد دانشجویان متاهل استفاده کننده از  تعداد دانشجویان متاهل استفاده کننده از خوابگاه

 خوابگاه

 اموردانشجویی

دانشجویان پسر استفاده کننده از خوابگاهشمارش تعداد  تعداد دانشجویان پسر استفاده کننده از خوابگاه  اموردانشجویی 

شمارش تعداد دانشجویان دختر استفاده کننده از  تعداد دانشجویان دختر استفاده کننده از خوابگاه

 خوابگاه

 اموردانشجویی

هب تعداد کل دانشجویان پسر استفاده کننده از خوابگاه نسبت دانشجویان پسر استفاده کننده از خوابگاه  

 تعداد کل دانشجویان

 اموردانشجویی

 تعداد کل دانشجویان دختر استفاده کننده از خوابگاه به نسبت دانشجویان دختر استفاده کننده از خوابگاه

 تعداد کل دانشجویان

 اموردانشجویی

محاسبه کل مساحت و زیربنای مفید خوابگاه های  کل مساحت و زیربنای مفید خوابگاه های دانشجویی

 دانشجویی

 اموردانشجویی

محاسبه کل مساحت و زیربنای مفید خوابگاه های  کل مساحت و زیربنای مفید خوابگاه های دانشجویی متاهلین

 دانشجویی متاهلین

 اموردانشجویی

محاسبه کل مساحت و زیربنای مفید خوابگاه های  کل مساحت و زیربنای مفید خوابگاه های دانشجویی پسران

پسراندانشجویی   

 اموردانشجویی

محاسبه کل مساحت و زیربنای مفید خوابگاه های  کل مساحت و زیربنای مفید خوابگاه های دانشجویی دختران

 دانشجویی دختران

 اموردانشجویی

 اموردانشجویی محاسبه میزان اعتبار وام رفاه صندوق دانشجویی میزان اعتبار وام رفاه صندوق دانشجویی



مسکن صندوق دانشجویی میزان اعتبار وام  اموردانشجویی محاسبه میزان اعتبار وام مسکن صندوق دانشجویی 

شمارش تعداد دانشجویان استفاده کننده از وام رفاه  تعداد دانشجویان استفاده کننده از وام رفاه دانشجویی

 دانشجویی

 اموردانشجویی

شمارش تعداد دانشجویان پسر استفاده کننده از وام رفاه  تعداد دانشجویان پسر استفاده کننده از وام رفاه دانشجویی

 دانشجویی

 اموردانشجویی

شمارش تعداد دانشجویان دختر استفاده کننده از وام  تعداد دانشجویان دختر استفاده کننده از وام رفاه دانشجویی

 رفاه دانشجویی

 اموردانشجویی

نشجوییتعداد دانشجویان استفاده کننده از وام مسکن رفاه دا شمارش تعداد دانشجویان استفاده کننده از وام مسکن  

 رفاه دانشجویی

 اموردانشجویی

شمارش تعداد دانشجویان پسر استفاده کننده از وام  تعداد دانشجویان پسر استفاده کننده از وام مسکن دانشجویی

 مسکن دانشجویی

 اموردانشجویی

سکن دانشجوییتعداد دانشجویان دختر استفاده کننده از وام م شمارش تعداد دانشجویان دختر استفاده کننده از وام  

 مسکن دانشجویی

 اموردانشجویی

 اموردانشجویی شمارش تعداد رستوران های دانشجویی تعداد رستوران های دانشجویی

رستوران شمارش تعداد دانشجویان استفاده کننده از  تعداد دانشجویان استفاده کننده از رستوران دانشجویی

 دانشجویی

 اموردانشجویی

شمارش تعداد دانشجویان پسر استفاده کننده از رستوران  تعداد دانشجویان پسر استفاده کننده از رستوران دانشجویی

 دانشجویی

 اموردانشجویی

از شمارش تعداد دانشجویان دختر استفاده کننده  تعداد دانشجویان دختر استفاده کننده از رستوران دانشجویی

 رستوران دانشجویی

 اموردانشجویی

 کل هزینه های درمانی جذب شده به سرانه هزینه های درمانی جذب شده به تعداد کل دانشجویان

 تعداد کل دانشجویان

 اداره بهداشت ودرمان

نسبت تعداد دانشجویان مراجعه کننده به اداره بهداشت و درمان به 

 تعداد کل

 دانشجویان

مراجعه کننده به اداره بهداشت و تعداد دانشجویان 

 درمان به

 تعداد کل دانشجویان

 اداره بهداشت ودرمان

 کل فضای درمانی دانشجویی به سرانه دانشجویی فضای درمانی به تعداد کل دانشجویان

 تعداد کل دانشجویان

 اداره بهداشت ودرمان

نسبت دانشجویان مراجعه کننده به واحد مشاوره به تعداد کل 

 دانشجویان

تعداد دانشجویان مراجعه کننده به واحد مشاوره به تعداد 

 کل دانشجویان

 اداره بهداشت ودرمان

نسبت دانشجویان مراجعه کننده به واحد دندانپزشکی به تعداد کل 

 دانشجویان

تعداد دانشجویان مراجعه کننده به واحد دندانپزشکی به 

 تعداد کل دانشجویان

 اداره بهداشت ودرمان



نسبت دانشجویان مراجعه کننده به پزشک عمومی به تعداد کل 

 دانشجویان

تعداد دانشجویان مراجعه کننده به پزشک عمومی به 

 تعداد کل دانشجویان

 اداره بهداشت ودرمان

نسبت دانشجویان مراجعه کننده به واحد اورژانس و تزریقات به 

 تعداد کل

 دانشجویان

به واحد اورژانس و تعداد دانشجویان مراجعه کننده 

 تزریقات به تعداد کل دانشجویان

 اداره بهداشت ودرمان

نسبت دانشجویان شرکت کننده در طرح پایش سالمت به کل 

 دانشجویانی که مشمول این طرح هستند.

تعداد دانشجویان شرکت کننده در طرح پایش سالمت 

 به تعداد کل دانشجویان مشمول طرح

 اداره بهداشت ودرمان

تعداد کارکنان اداره بهداشت و درمان به تعداد کل دانشجویان  نسبت

 دانشگاه

 تعداد کارکنان اداره بهداشت و درمان

به تعداد کل دانشجویان   

 اداره بهداشت ودرمان

نسبت تعداد دانشجویان مبتال به بیماری های واگیر به کل تعداد 

 دانشجویان

به تعداد کل تعداد دانشجویان مبتال به بیماری های واگیر 

 دانشجویان

 اداره بهداشت ودرمان

نسبت تعداد بیماران مبتال به اعتیاد و خودکشی به تعداد کل 

 دانشجویان

تعداد بیماران مبتال به اعتیاد و خودکشی به تعداد کل 

 دانشجویان

 اداره بهداشت ودرمان

نسبت تعداد دانشجویان تحت پوشش ورزش همگانی به کل جمعیت 

 دانشجویی

تفکیک جنسیت به  

تعداد دانشجویان تحت پوشش ورزش همگانی به 

 تفکیک جنسیت  به

 تعداد کل دانشجویان

 مدیریت تربیت بدنی

نسبت تعداد دانشجویان تحت پوشش ورزش همگانی به کل جمعیت 

 دانشجویی

 به تفکیک مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان تحت پوشش ورزش همگانی به 

 تفکیک مقطع تحصیلی

کل دانشجویانتعداد   

 مدیریت تربیت بدنی

نسبت تعداد دانشجویان تحت پوشش ورزش قهرمانی به کل جمعیت 

 دانشجویی

 به تفکیک جنسیت

تعداد دانشجویان تحت پوشش ورزش قهرمانی به 

 تفکیک جنسیت به

 تعداد کل دانشجویان

 مدیریت تربیت بدنی

جمعیت نسبت تعداد دانشجویان تحت پوشش ورزش قهرمانی به کل 

 دانشجویی به تفکیک مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان تحت پوشش ورزش قهرمانی به 

 تفکیک مقطع تحصیلی

به تعداد کل دانشجویان   

 مدیریت تربیت بدنی

تعداد مسابقات برگزار شده درون دانشگاهی در سال  نرخ رشد تعداد مسابقات برگزار شده درون دانشگاهی

برگزار شده درون مورد نظر به تعداد مسابقات 

 دانشگاهی در سال پایه

 مدیریت تربیت بدنی

نسبت تعداد کارشناس، مربی و داور به جمعیت دانشجویی به 

 تفکیک جنسیت

 تعداد کارشناس، مربی و داوربه تفکیک جنسیت به 

 تعداد کل دانشجویان

 مدیریت تربیت بدنی



 نسبت مساحت اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده دختران به کل

 جمعیت

 دانشجویی

 مساحت اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده دختران به

 تعداد کل دانشجویان دختر

 مدیریت تربیت بدنی

نسبت مساحت اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده پسران به کل 

 جمعیت دانشجویی

 مساحت اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده پسران به

 تعداد کل دانشجویان پسر

 مدیریت تربیت بدنی

نسبت تعداد دانشجویان تحت پوشش انجمن های ورزشی به تفکیک 

 جنسیت

 به کل دانشجویان

تعداد دانشجویان تحت پوشش انجمن های ورزشی به 

 تفکیک جنسیت

به تعداد کل دانشجویان   

 مدیریت تربیت بدنی

نسبت تعداد دانشجویان تحت پوشش انجمن های ورزشی به تفکیک 

 مقطع

انتحصیلی به کل دانشجوی  

تعداد دانشجویان تحت پوشش انجمن های ورزشی به 

 تفکیک مقطع تحصیلی

به تعداد کل دانشجویان   

 مدیریت تربیت بدنی

نسبت تعداد اعضای انجمن های ورزشی به کل دانشجویان دانشکده 

 تربیت بدنی

تعداد دانشجویان تحت پوشش انجمن های ورزشی به 

 تفکیک مقطع تحصیلی

به تعداد کل دانشجویان   

 مدیریت تربیت بدنی

 تعداد تخلفات دانشجویی پسران نسبت تخلفات دانشجویی پسران به کل دانشجویان پسر

 تعداد کل دانشجویان پسر

 کمیته انضباطی

 تعداد تخلفات دانشجویی دختران نسبت تخلفات دانشجویی دختران به کل دانشجویان دختر

ختربه تعداد کل دانشجویان د  

 کمیته انضباطی

 تعداد احکام صادره در شورای بدوی نسبت احکام صادره در شورای بدوی به دانشجویان

 به تعداد کل دانشجویان

 کمیته انضباطی

 تعداد احکام صادره در شورای تجدید نظر نسبت احکام صادره در شورای تجدید نظر به دانشجویان

 به تعداد کل دانشجویان

 کمیته انضباطی

 تعداد پرونده های تشکیل شده تخلف دانشجویی نسبت پرونده های تشکیل شده تخلف دانشجویی به کل دانشجویان

 به تعداد کل دانشجویان

 کمیته انضباطی

 تعداد تخلف دانشجویی نسبت تخلفات دانشجویی به کل دانشجویان

 تعداد کل دانشجویان

 کمیته انضباطی

خواهر در حوزه گشت نسبت فضای موجود به نیروی متخصص 

 میدانی در دانشگاه

 فضای موجود

تعداد نیروی انسانی متخصص خواهر در حوزه گشت 

 میدانی در دانشگاه

 مدیریت خوابگاهها

 تعداد دانشجویان خوابگاهی نسبت تعداد دانشجویان خوابگاهی به کل دانشجویان دانشگاه

 تعداد کل دانشجویان

 مدیریت خوابگاهها



دانشجویان خوابگاهی به کل دانشجویان دانشگاه به نسبت تعداد 

 تفکیک جنسیت

 تعداد دانشجویان خوابگاهی به تفکیک جنسیت

 تعداد کل دانشجویان

 مدیریت خوابگاهها

نسبت تعداد دانشجویان خوابگاهی به کل دانشجویان دانشگاه به 

 تفکیک مقطع

 تعداد دانشجویان خوابگاهی به تفکیک مقطع

ویانتعداد کل دانشج  

 مدیریت خوابگاهها

نسبت تعداد دانشجویان خوابگاهی به کل دانشجویان دانشگاه به 

 تفکیک دوره

 تعداد دانشجویان خوابگاهی به تفکیک دوره

 تعداد کل دانشجویان

 مدیریت خوابگاهها

نسبت تعداد دانشجویان خوابگاهی به کل دانشجویان دانشگاه به 

 تفکیک بومی و غیر بومی

دانشجویان خوابگاهی به تفکیک بومی وغیر بومیتعداد   

 تعداد کل دانشجویان

 مدیریت خوابگاهها

 تعداد دانشجویان خوابگاهی به تفکیک جنسیت تراکم دانشجو در اتاق به تفکیک جنسیت

 تعداد کل اتاق

 مدیریت خوابگاهها

مقطع تعداد دانشجویان خوابگاهی به تفکیک تراکم دانشجو در اتاق به تفکیک مقطع  

 تعداد کل اتاق

 مدیریت خوابگاهها

تعداد دانشجویان خوابگاهی به تفکیک دوره به تعداد  تراکم دانشجو در اتاق به تفکیک دوره

 کل اتاق

 مدیریت خوابگاهها

 کل فضای اتاق خوابگاه سرانه فضای اتاق خوابگاهی

 به تعداد دانشجویان خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

خوابگاه های متاهلینسرانه فضای   کل فضای اتاق خوابگاه متاهلین 

 به تعداد دانشجویان متاهل خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

 مدیریت خوابگاهها شمارش تعداد متقاضیان تعداد دانشجویان مقطع دکتری متقاضی خوابگاه متاهلین

بگاه به تعداد کل فضای محوطه یا پیرامونی خوا سرانه فضای محوطه یا پیرامونی خوابگاه

 دانشجویان خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

 مدیریت خوابگاهها مجموع فاصله خوابگاهها از دانشگاه به تعداد خوابگاهها متوسط فاصله خوابگاهها از دانشگاه

تعداد تعداد کل رایانه موجود در سایت خوابگاه به  نسبت تعداد رایانه موجود در سایت خوابگاه به ازای هر دانشجو

 دانشجویان خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

نسبت استفاده کنندگان از سایت خوابگاه به کل دانشجویان 

 خوابگاهی

تعداد استفاده کنندگان از سایت خوابگاه به تعداد 

 دانشجویان خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

لمی به تعداد تعداد بازدیدکنندگان از سایتهای ع درصد بازدیدکنندگان از سایتهای علمی

011دانشجویان خوابگاهی*  

 مدیریت خوابگاهها

 مدیریت خوابگاهها میزان پوشش وایرلس به تعداد اتاق خوابگاه نسبت پوشش وایرلس به تعداد اتاق ها

خوابگاههامدیریت  میزان فضای قرائتخانه خوابگاه به تعداد ساکنین خوابگاه نسبت فضای قرائتخانه خوابگاه به ساکنان آن خوابگاه  



تعداد مشاورین شاغل در خوابگاه به تعداد دانشجویان  نسبت مشاورین شاغل در خوابگاه به کل دانشجویان خوابگاهی

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

تعداد پزشکان شاغل در خوابگاه به تعداد دانشجویان  نسبت پزشکان شاغل در خوابگاه به کل دانشجویان خوابگاهی

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

تعداد جعبه کمکهای اولیه موجود در خوابگاه تعداد  تعداد جعبه کمکهای اولیه موجود در خوابگاه به ازای هر دانشجو

 دانشجویان خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

میزان فضای ورزشی خوابگاه به تعداد دانشجویان  سرانه فضای ورزشی خوابگاه به ازای هر دانشجو

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

نسبت اسفاده کنندگان از فضای ورزشی در خوابگاه ها به کل 

 دانشجویان

 خوابگاهی

 تعداد اسفاده کنندگان از فضای ورزشی در خوابگاه ها

 به تعداد دانشجویان خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

دانشجویان تعداد دوش حمام خوابگاه ها به تعداد  سرانه دوش حمام خوابگاه ها

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

تعداد سرویس بهداشتی خوابگاه ها به تعداد دانشجویان  سرانه سرویس بهداشتی خوابگاه ها

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

 مدیریت خوابگاهها تعداد یخچال خوابگاه ها به تعداد دانشجویان خوابگاهی سرانه یخچال خوابگاه ها

خوابگاه هاسرانه اجاق گاز  تعداد اجاق گاز خوابگاه ها به تعداد دانشجویان  

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

تعداد خطوط تلفن خوابگاه ها به تعداد دانشجویان  سرانه خطوط تلفن خوابگاه ها

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

دانشجویان تعداد خط تلفن همگانی خوابگاه ها به تعداد  سرانه خط تلفن همگانی خوابگاه ها

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

میزان فضای آشپزخانه خوابگاه ها به تعداد دانشجویان  سرانه فضای آشپزخانه خوابگاه

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

خوابگاههامدیریت  تعداد کمد موجود در اتاقها به تعداد دانشجویان اتاق نسبت تعداد کمد موجود در اتاقها به دانشجویان ساکن اتاق  

تعداد میز مطالعه موجود در اتاقها به تعداد دانشجویان  نسبت تعداد میز مطالعه موجود در اتاقها به دانشجویان ساکن اتاق

 اتاق

 مدیریت خوابگاهها

 مدیریت خوابگاهها تعداد صندلی موجود در اتاقها به تعداد دانشجویان اتاق نسبت تعداد صندلی موجود در اتاقها به دانشجویان ساکن اتاق

 مدیریت خوابگاهها شمارش تعداد کارکنان خدماتی به تفکیک خوابگاه تعداد کارکنان خدماتی به تفکیک خوابگاه

شمارش تعداد کپسول آتشنشانی به تفکیک ساختمان  تعداد کپسول آتشنشانی به تفکیک ساختمان خوابگاهی

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها



ایمن و ترموکوپل دارتعداد اجاق گازهای   مدیریت خوابگاهها شمارش تعداد اجاق گازهای ایمن و ترموکوپل دار 

تعداد ساعات آموزش مرتبط با ایمنی به تعداد کارکنان  نسبت ساعات آموزش مرتبط با ایمنی برای کارکنان

 خوابگاهها

 مدیریت خوابگاهها

خوابگاهینسبت ساعات آموزش مرتبط با ایمنی برای دانشجویان  تعداد ساعات آموزش مرتبط با ایمنی به تعداد  

 دانشجویان خوابگاهها

 مدیریت خوابگاهها

محاسبه میزان هزینه برق مصرفی به تفکیک ساختمان  هزینه برق مصرفی به تفکیک ساختمان خوابگاهی

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

ن هزینه آب مصرفی به تفکیک ساختمان محاسبه میزا هزینه آب مصرفی به تفکیک ساختمان خوابگاهی

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

محاسبه میزان هزینه گاز مصرفی به تفکیک ساختمان  هزینه گاز مصرفی به تفکیک ساختمان خوابگاهی

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

محاسبه میزان هزینه تلفن به تفکیک ساختمان  هزینه تلفن به تفکیک ساختمان خوابگاهی

 خوابگاهی

 مدیریت خوابگاهها

 مدیریت فرهنگی شمارش تعداد کل جلسات دبیران انجمن های علمی تعداد کل جلسات دبیران انجمن های علمی

 مدیریت فرهنگی شمارش تعداد جلسات با رابطین خوابگاهی تعداد جلسات با رابطین خوابگاهی

نشست های هنری تعداد کل نشست هاتعداد  نسبت تعداد نشست های هنری به تعداد کل نشست ها  مدیریت فرهنگی 

تعداد نشست های فرهنگی اساتید به تعداد کل نشست  نسبت تعداد نشست های فرهنگی اساتید

 های فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

تعداد فعالیت های فرهنگی خوابگاهها به تعداد کل  نسبت تعداد فعالیت های فرهنگی خوابگاهها

 فعالیت های فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

تعداد نشریات توزیع شده در خوابگاه به کل نشریات  نسبت نشریات توزیع شده در خوابگاه

 توزیع شده

 مدیریت فرهنگی

تعداد برنامه های سیاسی به تعداد کل برنامه های  نسبت تعداد برنامه های سیاسی

 فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

تولیدات هنریتعداد کل  نسبت تعداد کل تولیدات هنری  

 به تعداد کل تولیدات فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

 تعداد کارگاههای آموزشی انجمن های علمی نسبت تعداد کارگاههای آموزشی انجمن های علمی

 به تعداد کارگاههای امور فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

 مدیریت فرهنگی تعداد نشستهای علمی به تعداد نشست های امور فرهنگی نسبت تعداد نشستهای علمی

 مدیریت فرهنگی تعداد پژوهشهای انجمن علمی به تعداد کل پژوهشها نسبت تعداد پژوهشهای انجمن علمی



 مدیریت فرهنگی تعداد نشریات دانشجویی به تعداد کل نشریات نسبت تعداد نشریات دانشجویی

تعداد کل نشریات علمی به تعداد کل نشریات  نسبت تعداد کل نشریات علمی

 دانشجویی

 مدیریت فرهنگی

تعداد کالسها و کارگاههای آموزشی در خوابگاه به  نسبت تعداد کالسها و کارگاههای آموزشی در خوابگاه

 تعداد کل کارگاههای امور فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

تعداد کارگاهها برگزار شده توسط تشکل ها به تعداد  نسبت تعداد کارگاهها برگزار شده توسط تشکل ها

 کل کارگاههای امور فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

تعداد طرحهای پژوهشی به تعداد کل طرحهای پژوهشی  نسبت تعداد طرحهای پژوهشی

 امور فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

تعداد کرسی آزاد اندیشی به تعداد کل برنامه های  نسبت تعداد کرسی آزاد اندیشی

 تشکل ها

 مدیریت فرهنگی

آموزشی هنرینسبت تعداد دوره های   مدیریت فرهنگی تعداد دوره های آموزشی هنری به تعداد کل دوره ها 

نسبت تعداد دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی هنری 

 به تعداد کل دانشجویان

تعداد دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی 

 هنری به تعداد کل دانشجویان

 مدیریت فرهنگی

ویان شرکت کننده در فعالیتهای قرآنی مذهبینسبت تعداد دانشج تعداد دانشجویان شرکت کننده در فعالیتهای قرآنی  

 مذهبی به تعداد کل دانشجویان

 مدیریت فرهنگی

تعداد پژوهشهای قرآنی مذهبی به تعداد کل پژوهشهای  نسبت تعداد پژوهشهای قرآنی مذهبی

 فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

 مدیریت فرهنگی تعداد همایشهای علمی به تعداد همایشهای امور فرهنگی نسبت تعداد همایشهای علمی

تعداد کل دانشجویان شرکت کننده در برنامه ها به تعداد  نسبت تعداد کل دانشجویان شرکت کننده در برنامه ها

 کل دانشجویان

 مدیریت فرهنگی

نمایشگاههای  تعداد نمایشگاههای علمی به تعداد کل نسبت تعداد نمایشگاههای علمی

 امور فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

 مدیریت فرهنگی تعداد اردوهای علمی یکروزه به تعداد کل اردوها نسبت تعداد اردوهای علمی یکروزه

 مدیریت فرهنگی تعداد اردوی علمی چندروزه به تعداد کل اردو ها نسبت تعداد اردوی علمی چندروزه به تعداد کل اردو ها

دانشجویان شرکت کننده در اردوهای یکروزهنسبت تعداد  تعداد دانشجویان شرکت کننده در اردوهای یکروزه به  

 تعداد کل دانشجویان

 مدیریت فرهنگی

تعداد دانشجویان شرکت کننده در اردوهای چند روزه  نسبت تعداد دانشجویان شرکت کننده در اردوهای چند روزه

 به تعداد کل دانشجویان

 مدیریت فرهنگی



تعداد جوایز علمی کسب شده به تعداد کل جوایز و  نسبت تعداد جوایز علمی کسب شده

 مقامهای کانون های فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

 مدیریت فرهنگی تعداد فعالیت های قرآنی به تعداد کل فعالیت ها نسبت تعداد فعالیت های قرآنی

یکروزه خوابگاهی به تعداد کل اردو تعداد اردوهای  نسبت تعداد اردوهای یکروزه خوابگاهی

 های فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

تعداد شرکت کنندگان در نماز جماعت خوابگاه به  نسبت تعداد شرکت کنندگان در نماز جماعت خوابگاه

 تعداد کل دانشجویان خوابگاه

 مدیریت فرهنگی

 مدیریت فرهنگی شمارش تعداد مناظره ها تعداد مناظره ها

اردو ها ی فرهنگینسبت تعداد   مدیریت فرهنگی تعداد اردو ها ی فرهنگی به تعداد کل اردوها 

نسبت تعداد مسابقات توسط تشکل ها به تعداد کل مسابقات امور 

 فرهنگی

تعداد مسابقات توسط تشکل ها به تعداد کل مسابقات 

 امور فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

انسبت تعداد نمایشگاهها برگزار شده توسط تشکل ه تعداد نمایشگاهها برگزار شده توسط تشکل ها به تعداد  

 کل نمایشگاههای امور فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

تعداد اردوهای فرهنگی اساتید به تعداد کل اردوهای  نسبت تعداد اردوهای فرهنگی اساتید

 فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

شرکت کننده به تعداد کل  تعداد نفر ساعت اساتید نسبت تعداد نفر ساعت اساتید شرکت کننده

 اساتید

 مدیریت فرهنگی

تعداد کل برنامه های مذهبی به تعداد کل برنامه های  نسبت تعداد کل برنامه های مذهبی

 فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

تعداد برنامه و نمایشگاهها به تعداد کل برنامه های  نسبت تعداد برنامه و نمایشگاهها

 فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

عداد اساتید شرکت کننده در برنامه هانسبت ت تعداد اساتید شرکت کننده در برنامه ها به تعداد اساتید  

 دانشکده

 مدیریت فرهنگی

 مدیریت فرهنگی تعداد رابطین فرهنگی به تعداد دانشجویان خوابگاه نسبت تعداد رابطین فرهنگی

اساتید شرکت کننده در اردو ها )نفر/روز( به تعداد  نسبت تعداد اساتید شرکت کننده در اردو ها )نفر/روز(

 تعداد کل اساتید

 مدیریت فرهنگی

تعداد کل اعضا اساتید همکار فرهنگی به تعداد کل  نسبت تعداد کل اعضا اساتید همکار فرهنگی

 اساتید دانشگاه

 مدیریت فرهنگی

ان عضو تعداد اعضا کانون قرآن به تعداد کل دانشجوی نسبت تعداد اعضا کانون قرآن

 فعالیت های فرهنگی

 مدیریت فرهنگی



تعداد نشستهای فرهنگی کارکنان به تعداد کل نشستهای  نسبت تعداد نشستهای فرهنگی کارکنان

 فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

تعداد نفر ساعت آموزشی کارکنان فرهنگی به تعداد  نسبت تعداد نفر ساعت آموزشی کارکنان فرهنگی

کارکنانکل نفر ساعت آموزشی   

 مدیریت فرهنگی

تعداد وبالگهای انجمن علمی به تعداد کل وبالگهای  نسبت تعداد وبالگهای انجمن علمی

 فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

 مدیریت فرهنگی تعداد کل محصوالت فرهنگی به تعداد کل محصوالت نسبت تعداد کل محصوالت فرهنگی

ن اعتبار جذب شده انجمن های علمی به تعداد کل میزا نسبت میزان اعتبار جذب شده انجمن های علمی

 دانشجویان

 مدیریت فرهنگی

میزان اعتبار جذب شده انجمن های علمی به کل اعتبار  نسبت میزان اعتبار جذب شده انجمن های علمی

 امور فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

 مدیریت فرهنگی هزینه اردوهای علمی به هزینه انجمن های علمی نسبت هزینه اردوهای علمی

تعداد تیراژ نشریات دانشجویی به تعداد کل تیراژ  نسبت تعداد تیراژ نشریات دانشجویی

 نشریات

 مدیریت فرهنگی

 مدیریت فرهنگی هزینه کل نشریات به هزینه امور فرهنگی نسبت هزینه کل نشریات

 مدیریت فرهنگی مساحت فضاهای فرهنگی به مساحت کل خوابگاه نسبت مساحت فضاهای فرهنگی

 مدیریت فرهنگی هزینه تشکلها به هزینه کل امور فرهنگی نسبت هزینه تشکلها

هزینه کانون های فرهنگی هنری به کل هزینه امور  نسبت هزینه کانون های فرهنگی هنری

 فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

فرهنگیهزینه کانون قرآن مذهبی به هزینه کل امور  نسبت هزینه کانون قرآن مذهبی  مدیریت فرهنگی 

هزینه یارانه ای غذای دانشجویی به کل قیمت تمام شده  نسبت هزینه یارانه ای غذای دانشجویی

 غذا

 اموردانشجویی

دانشجویان بهره مند از غذای دانشجویی به   کل  نسبت دانشجویان بهره مند از غذای دانشجویی

 دانشجویان به

 تفکیک مقطع تحصیلی

 اموردانشجویی

دانشجویان بهره مند از غذای دانشجویی به   کل  نسبت دانشجویان بهره مند از غذای دانشجویی

 دانشجویان به تفکیک جنسیت

 اموردانشجویی

تعداد دانشجویان بهره مند از غذای دانشجویی ) وعده  نسبت تعداد دانشجویان بهره مند از غذای دانشجویی ) وعده ناهار(

 ناهار( به کل دانشجویان

 اموردانشجویی



تعداد دانشجویان بهره مند از غذای دانشجویی ) وعده  نسبت تعداد دانشجویان بهره مند از غذای دانشجویی ) وعده شام (

 شام ( به کل دانشجویان

 اموردانشجویی

وعده ناهار تعداد اعضای هیات علمی بهره مند از غذای  نسبت تعداد اعضای هیات علمی بهره مند از غذای وعده ناهار

 به کل جمعیت هبات علمی

 اموردانشجویی

تعداد کارکنان بهره مند از غذای وعده ناهار به کل  نسبت تعداد کارکنان بهره مند از غذای وعده ناهار

 جمعیت کارکنان

 اموردانشجویی

نسبت تعداد دانشجویان بومی و غیربومی بهره مند از غذای 

 دانشجویی در وعده ناهاری

دانشجویان بومی و غیربومی بهره مند از غذای تعداد 

 دانشجویی در وعده ناهاری به کل

 دانشجویان

 اموردانشجویی

نسبت تعداد دانشجویان مراجعه کننده ازهر دانشگده در وعده 

 ناهاری به سالن غذاخوری

تعداد دانشجویان مراجعه کننده ازهر دانشگده در وعده 

 ناهاری به سالن

دانشجویان به تفکیک جنسیتغذاخوری به کل   

 اموردانشجویی

نسبت تعداد دانشجویان مراجعه کننده ازهر دانشگده در وعده 

 ناهاری به سالن غذاخوری

تعداد دانشجویان مراجعه کننده ازهر دانشگده در وعده 

 ناهاری به سالن

 غذاخوری به کل دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی

 اموردانشجویی

جویان میهماننسبت تعداد دانش  اموردانشجویی تعداد دانشجویان میهمان به کل دانشجویان دانشگاه 

 اموردانشجویی تعداد دانشجویان انتقالی به کل دانشجویان دانشگاه نسبت تعداد دانشجویان انتقالی

میانگین روزانه تعداد پرس غذای توزیع شده در وعده ناهاری به 

 دانشجویان دختر

توزیع شده در وعده ناهاری به تعداد پرس غذای 

 دانشجویان دختر

 اموردانشجویی

میانگین روزانه تعداد پرس غذای توزیع شده در وعده ناهاری به 

 دانشجویان پسر

تعداد پرس غذای توزیع شده در وعده ناهاری به 

 دانشجویان پسر

 اموردانشجویی

اساتید میانگین روزانه تعداد پرس غذای توزیع شده در وعده ناهار به  اموردانشجویی تعداد پرس غذای توزیع شده در وعده ناهار به اساتید 

 اموردانشجویی تعداد پرس غذای توزیع شده در وعده ناهار به کارکنان میانگین روزانه تعداد پرس غذای توزیع شده در وعده ناهار

میانگین روزانه تعداد پرس صبحانه توزیع شده به دانشجویان پسر 

درخوابگاههای تحت پوششساکن   

تعداد پرس صبحانه توزیع شده به دانشجویان پسر ساکن 

 در

 خوابگاههای تحت پوشش به   کل جمعیت خوابگاهی

 اموردانشجویی

میا نگین روزانه تعداد پرس صبحانه توزیع شده به دانشجویان دختر 

 ساکن در خوابگاههای تحت پوشش

یان دختر تعداد پرس صبحانه توزیع شده به دانشجو

 ساکن در

 خوابگاههای تحت پوشش به   کل جمعیت خوابگاهی

 اموردانشجویی



نسبت سرانه فضای غذاخوری به کل جمعیت دانشجویی ، اساتید و 

 کارکنان به

 تفکیک جنسیت

 کل فضای غذاخوری به تفکیک سطوح وجنسیت

 کل جمعیت به تفکیک سطوح

 اموردانشجویی

جمعیت استفاده کننده  نسبت سرانه فضای غذاخوری به کل

 دانشجویی ، اساتید

 و کارکنان به تفکیک جنسیت

 کل فضای غذاخوری به تفکیک سطوح وجنسیت

 کل جمعیت استفاده کننده به تفکیک سطوح

 اموردانشجویی

نسبت تعداد تجهیزات اساسی آشپزخانه) دیگ ، فر ، کباب پز ، 

 پاتیل ، پوست

توزیع ) آماده سازی ، طبخ و کن صنعتی و .... برای فرایند طبخ و 

 توزیع ( به

 میانگین آمار پخت در یک بازه زمانی مشخص

 تعداد تجهیزات اساسی آشپزخانه

 میانگین آمار پخت در یک بازه زمانی مشخص

 اموردانشجویی

نسبت مساحت آشپزخانه های فعال به تعداد میانگین طبخ غذا در 

 یک روز

 مساحت آشپزخانه های فعال

مار پخت در یک روزمیانگین آ  

 اموردانشجویی

نسبت دانشجویان تحت پوشش بیمه به کل دانشجویان به تفکیک 

 جنسیت

 تعداد دانشجویان تحت پوشش بیمه به تفکیک جنسیت

 به کل دانشجویان

 اموردانشجویی

نسبت دانشجویان تحت پوشش بیمه به کل دانشجویان به تفکیک 

 مقطع تحصیلی

پوشش بیمه به تفکیک مقطع تعداد دانشجویان تحت 

 تحصیلی

 به کل دانشجویان

 اموردانشجویی

نسبت دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی به نسبت کل دانشجویان 

 به تفکیک جنسیت

تعداد دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی به تفکیک 

 جنسیت

 به کل دانشجویان

 اموردانشجویی

نشجویی به نسبت کل دانشجویان نسبت دانشجویان بهره مند از کار دا

 به

 تفکیک مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی به تفکیک 

 مقطع تحصیلی

 به کل دانشجویان

 اموردانشجویی

 تعداد دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی هردانشکده نسبت تعداد دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی هر دانشکده

انشجویان دانشکدهبه کل د  

 اموردانشجویی

 کل فضای مراکزخدماتی نسبت سرانه فضای مراکزخدماتی به مساحت کل دانشگاه

 به مساحت کل دانشگاه

 اموردانشجویی

سرانه یارانه پرداختی به سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی برای هر 

 یک از دانشجویان خوابگاهی

دانشجویی کل یارانه پرداختی به سرویس ایاب و ذهاب 

 به کل دانشجویان خوابگاهی

 اموردانشجویی



نسبت دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی بهره مند از سرویس 

 های دانشجویی

تعداد کل دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی بهره 

 مند از سرویس های دانشجویی به تعداد کل دانشجویان

 اموردانشجویی

 

 

تشکیالت و بودجه برنامه، مدیریت  

1041فروردین   


