
 
 
  آموزشیمعاونت 



 آموزشیمعاونت 

 نام شاخص کد )کد(-واحد ردیف
 فرمول شاخص

 ضریب مخرج صورت

1 

-اداره کل امور آموزشی
)01( 

E01-01 
تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک 

 دانشکده

تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در هر 
 دانشکده

1 1 

2 E01-02 
شاغل به تحصیل دختر به تفکیک درصد دانشجویان 

 دانشکده

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دختر در هر 
 دانشکده

تعداد کل دانشجویان شاغل به 
 تحصیل در آن دانشکده

100 

3 E01-03 
درصد دانشجویان شاغل به تحصیل پسر به تفکیک 

 دانشکده

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل پسر در هر 
 دانشکده

دانشجویان شاغل به تعداد کل 
 تحصیل در آن دانشکده

100 

4 E01-04 
درصد دانشجویان شاغل به تحصیل دختر به تفکیک 

 مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان  شاغل به تحصیل دختر در هر 
 مقطع تحصیلی

تعداد کل دانشجویان شاغل به 
 تحصیل در آن مقطع

100 

5 E01-05 
تفکیک  درصد دانشجویان شاغل به تحصیل پسر به

 مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل پسر در هر 
 مقطع تحصیلی

تعداد کل دانشجویان شاغل به 
 تحصیل در آن مقطع

100 

6 E01-06 1 1 تعداد کل ورودي ها در هر دانشکده تعداد کل ورودي ها به تفکیک دانشکده 

7 E01-07 ورودي هاي دختر در هر دانشکدهتعداد  درصد ورودي هاي دختر به تفکیک دانشکده 
تعداد کل ورودي ها در آن 

 دانشکده
100 

8  E01-08 تعداد ورودي هاي پسر در هر دانشکده درصد ورودي پسر به تفکیک دانشکده 
تعداد کل ورودي ها در آن 

 دانشکده
100 

9  E01-09 مقطع تحصیلی تعداد ورودي هاي دختر در هر درصد ورودي هاي دختر به تفکیک مقطع تحصیلی 
تعداد کل ورودي ها در آن 

 مقطع
100 

  



 معاونت آموزشی

 نام شاخص کد )کد(-واحد ردیف
 فرمول شاخص

 ضریب مخرج صورت

10 

-اداره کل امور آموزشی
)01( 

E01-10 تعداد کل دانش آموختگان به تفکیک دانشکده 
تعداد کل دانش آموختگان به تحصیل در هر 

 دانشکده
1 1 

11 E01-11 تعداد دانش آموختگان دختر در هر دانشکده درصد دانش آموختگان دختر به تفکیک دانشکده 
تعداد کل دانش آموختگان در 

 آن دانشکده
100 

12 E01-12 تعداد دانش آموختگان پسر در هر دانشکده درصد دانش آموختگان پسر به تفکیک دانشکده 
تعداد دانش آموختگان در آن 

 دانشکده
100 

13 E01-13 
درصد دانش آموختگان دختر به تفکیک مقطع 

 تحصیلی

تعداد  دانش آموختگان دختر در هر مقطع 
 تحصیلی

تعداد کل دانش آموختگان در 
 آن مقطع

100 

14 E01-14 تعداد  دانش آموختگان پسر در هر مقطع تحصیلی درصد دانش آموختگان پسر به تفکیک مقطع تحصیلی 
آموختگان در تعداد کل  دانش 

 آن مقطع
100 

15 E01-15 تعداد دانش آموختگان پسر در هر مقطع تحصیلی درصد دانش آموختگان پسر به تفکیک مقطع تحصیلی 
تعداد کل دانش آموختگان در 

 آن مقطع
100 

16 E01-16 تعداد دانشجویان غیر فعال در هر دانشکده درصد دانشجویان غیر فعال به تفکیک دانشکده 
تعداد کل دانشجویان در آن 

 دانشکده
100 

17 E01-17 تعداد دانشجویان مشروط در هر دانشکده درصد دانشجویان مشروط به تفکیک دانشکده 
تعداد کل دانشجویان در آن 

 دانشکده
100 

18 E01-18 تعداد دانشجویان محروم در هر دانشکده درصد دانشجویان محروم به تفکیک دانشکده 
دانشجویان در آن تعداد کل 

 دانشکده
100 



 معاونت آموزشی

 نام شاخص کد )کد(-واحد ردیف
 فرمول شاخص

 ضریب مخرج صورت

-تحصیالت تکمیلی 19
)02( 

E02-01 
تعداد کل دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه به 

 تفکیک دانشکده

تعداد کل دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه در 
 هر دانشکده

1 1 

20 E02-02 
درصد دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تفکیک 

 دانشکده

تعداد کل دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه در 
 هر دانشکده

تعداد کل دانشجویان شاغل به 
 تحصیل در آن دانشکده

100 

دفتر استعدادهاي  21
 )03(-درخشان

E03-01 تعداد دانشجویان بورس در هر دانشکده درصد دانشجویان بورس به تفکیک دانشکده 
تعداد کل دانشجویان در آن 

 دانشکده
100 

22 E03-02 
درصد دانشجویان استعداد درخشان به تفکیک 

 دانشکده
 تعداد دانشجویان استعداد درخشان در هر دانشکده

تعداد کل دانشجویان در آن 
 دانشکده

100 

23 

 امور هیأت علمی-(04)

E04-01  1 1 تعداد اعضاي هیأت علمی در هر مرتیه علمی اعضاي هیأت علمی به تفکیک مرتبه علمیتعداد کل 

24 E04-02 1 1 تعداد اعضاي هیأت علمی در هر دانشکده تعداد کل اعضاي هیأت علمی به تفکیک دانشکده 

25 E04-03 100 تعداد کل اعضاي هیأت علمی مرتیه علمیتعداد اعضاي هیأت علمی در هر  درصد اعضاي هیأت علمی به تفکیک مرتبه علمی 

26 E04-04 100 تعداد کل اعضاي هیأت علمی تعداد اعضاي هیأت علمی در هر دانشکده درصد اعضاي هیأت علمی به تفکیک دانشکده 

27 E04-05 
درصد رشد اعضاي هیأت علمی به تفکیک دانشکده و 

 مرتبه علمی

تعداد اعضا  -تعداد اعضا هیأت علمی سال قبل
 هیئت علمی در سال جدید

تعداد اعضا هیأت علمی سال 
 قبل

100 

28 E04-06 
درصد اعضا هیأت علمی جدید استخدام شده به 

 تفکیک دانشکده

تعداد اعضاي هیأت علمی جدید استخدام شده در 
 هر دانشکده

تعداد کل اعضاي هیأت علمی 
 در آن دانشکده

100 

 



 معاونت آموزشی

 نام شاخص کد )کد(-واحد ردیف
 فرمول شاخص

 ضریب مخرج صورت

29 

 امور هیأت علمی-(04)

E04-07 1 تعداد کل دانشجویان تعداد اعضاي هیأت علمی نسبت اعضاي هیأت علمی به دانشجو 

30 E04-08 
متوسط زمان ارتقا اعضا هیأت علمی از مقطع 

 استادیاري به دانشیاري

شده اعضا هیئت علمی ارتقا مجموع سالهاي سپري 
 یافته از مقطع استادیاري به دانشیاري

تعداد اعضا ارتقا یافته از 
 استادیاري به دانشیاري

1 

31 E04-09 
متوسط زمان ارتقا اعضا هیئت علمی از مقطع 

 دانشیاري به استادي

مجموع سالهاي سپري شده اعضا هیئت علمی ارتقا 
 استاديیافته از مقطع دانشیاري به 

تعداد اعضا ارتقا یافته از 
 دانشیاري به استادي

1 

 

 

 

 


