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و  فعلی یک سازمان  عملکرد  بررسی  و  گذشته  عملکرد  ارزیابی  در  آمار  اهمیت  و  نقش 
برنامه ریزی و توسعه منابع در  انکارناپذیر است. معاونت  آینده، نقشی  برای  برنامه ریزی 
راستای کمک به کلیه محققین، مدیران در تمامی سطوح و کارشناسان، آمار و اطالعات 
ساالنه دانشگاه را از سال 1386 تا کنون، گردآوری، تدوین و در قالب سالنامه آماری منتشر 
راهبردی  هدف  تحقق  راستای  در  و   1394 سال  در  معاونت  این  همچنین  اســت.  نموده 
اطالعات  بهبود مستمر سیستم  و  اجرا  طراحی،  به  اقدام  اطالعات"  بر  مبتنی  "مدیریت 
مدیریت )MIS(، بر اساس نیازسنجی از مدیران ارشد و سازمان های ذینفع نموده است. 
این سیستم، داده های موجود در سیستم های عملیاتی را تجمیع و به صورت مستمر در 

قالب گزارش ها و نمودارهای آماری به مدیران دانشگاه ارائه می دهد. 

گزارشات  بر اساس  که  دانشگاه در سال 1400 می باشد  آماری  مجموعه حاضر، سالنامه 
آماری اخذ شده از سیستم MIS تدوین گردیده است. این سالنامه انعکاسی از فعالیت ها، 
دستاوردهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی- دانشجویی و امور پشتیبانی دانشگاه در طول 
یک سال می باشد که بیانگر تالش خانواده دانشگاه در جهت رسیدن به اهداف راهبردی، 
برنامه های مصوب و جاری خود است. جهت بهره برداری عالقه مندان، نسخه الکترونیکی 
این مجموعه در سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، به دو زبان فارسی و انگلیسی 

قابل دسترس است.

سخن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 

دکتر مرتضی خادمی  

در پایان از تالش، بردباری و دقت نظر تمامی همکارانی که در تدوین سالنامه آماری نقش 
داشته اند، تشکر و قدردانی نموده و پذیرای هر گونه انتقاد، پیشنهاد و نظر در جهت 

خدمت رسانی بیشتر، می باشیم.
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مقدمه

ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 6مع

و  آمــار  مبنای  بر  مشهد  فــردوســی  دانشگاه  ــاری  آم سالنامه  حاضر،  مجموعه 

اطالعات سال 1400 می باشد. آمار و اطالعات ارائه شده در این مجموعه شامل 

 )MIS( کلیه آمار و اطالعاتی است که از گزارش های سیستم اطالعات مدیریت

اخذ شده و یا از اطالعاتی که کارشناسان حوزه های مختلف در سیستم اطالعات مدیریت 

نامه  نظام  طبق  است. همچنین  احصاء شده  نموده اند،  ثبت  دستی  به صورت   )MIS(

آماری )قابل رؤیت در سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع( اطالعات دانشجویی و 

اطالعات منابع انسانی سالنامه در یک مقطع زمانی خاص و تعریف شده از سیستم های 

مربوطه اخذ می شود. این مقطع زمانی برای اطالعات دانشجویان، آذرماه و برای اطالعات 

منابع انسانی، تیرماه هر سال می باشد. بنابراین با توجه به برخی تغییرات دانشجویی 

مانند انتقال، مهمانی، انصراف و اخراج در طول سال، امکان اندکی اختالف بین اطالعات 

دانشجویی سالنامه و داده های بروز در دانشکده ها وجود دارد. همین  اختالف اندک به 

دلیل نقل و انتقاالت متعدد کارکنان می تواند در بین داده های منابع انسانی سالنامه و 

داده های محل خدمت آنان نیز وجود داشته باشد. اطالعات پژوهشی نیز انتهای تیرماه 

 )MIS( و سیستم اطالعات مدیریت )سال 1401 از سامانه اطالعات علمی دانشگاه )ساعد

گزارش گیری شده است.

در این سالنامه ابتدا در فصل اول، اطالعات و دستاوردهای مهم دانشگاه فردوسی مشهد 

در سال 1400 به صورت خالصه ارائه شده است. فصل دوم به آمار دانشجویان )ورودی، 

شاغل به تحصیل و دانش آموخته( و منابع دانشگاه )انسانی، مالی، فیزیکی و اطالعاتی( 

بین الملل،  روابط  رتبه بندی،  )نظام های  می پردازد. در فصل سوم، دستاوردهای دانشگاه 

انتها  آموزشی، پژوهشی و فرهنگی- دانشجویی( مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در 

)دانشکده ها،  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  واحــدهــای  اطالعات  به  چهارم،  فصل  در 

رشد  مراکز  و  دانشگاه(  )کالج  آزاد  آمــوزش هــای  گــروه  پژوهشی،  مراکز  و  پژوهشکده ها 

واحدهای فناور( به تفصیل پرداخته شده است. الزم به ذکر است در سرتاسر سالنامه، 

"-" به معنای "عدم مصداق" می باشد.

ضمناً سالنامه آماری بر روی وب سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع به نشانی، 

گروه  راهبردی-  نظارت  و  بودجه  برنامه،  مدیریت  بخش  در   ،https://vpb.um.ac.ir

نظارت راهبردی و سیستم اطالعات مدیریت، قابل دسترس همگان می باشد.
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فصل اول
دانشگاه فردوسی مشهد

دریک نگاه



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 8مع

تاریخچه تأسیس

در شهر  در سال 1328  قدمت  نظر  از  ایــران  دانشگاه  عنوان سومین  به  فردوسی مشهد  دانشگاه 

مقدس مشهد تاسیس گردید. در سال 1334 با صدور مجوز دیگری دانشکده ادبیات با پنج رشته 

جداگانه تأسیس یافت. با گسترش آموزش عالی در کشور به ترتیب دانشکده معقول و منقول )که 

بعدا به الهیات تغییر نام یافت( دانشکده علوم، دانشکده دندانپزشکی، دوره شبانه، دانشکده علوم دارویی 

بینایی  دانشکده مهندسی، مؤسسه  دانشکده کشاورزی،  روان شناسی،  و  تربیتی  دانشکده علوم  تغذیه،  و 

سنجی، دبیرستان دانشگاه و مرکز تعلیمات به مجموعه دانشگاه مشهد که ازسال 1353 به دانشگاه فردوسی 

مشهد تغییر نام یافته بود، افزوده شد.

از تغییر در برخی واحدها و تفکیک  انقالب اسالمی سبب شد که پس  از  ضرورت گسترش آموزش پس 

دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشکده دامپزشکی، 

آموزشکده کشاورزی شیروان، دانشکده  علوم ورزشی، دانشکده علوم ریاضی،  پژوهشکده علوم گیاهی، مرکز 

تحقیقات زمین لرزه شناسی، کالج دانشگاه، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده معماری و 

شهرسازی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی یکی پس از دیگری به مجموعه واحدهای دانشگاه اضافه شود.

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان بزرگ ترین دانشگاه شرق کشور، هم اینک از وجود 819 عضو هیأت علمی  

متخصص و پرتالش برخوردار است. در حال حاضر )سال 1400( تعداد 25009 دانشجو در مقاطع کارشناسی، 

 2740 تعداد  این  از  که  می باشند  تحصیل  به  .Ph.D مشغول  دکتری  عمومی  و  دکتری  ارشــد،  کارشناسی 

دانشجوی بین المللی را شامل می شود. این دانشگاه از پردیسی بسیار وسیع، زیبا و سرسبز برخوردار بوده و 

بیش از یک دهه است که به عنوان دانشگاه سبز در جهت حفظ محیط زیست تالش می کند.

تاییدیه  صــدور  و  ارزیابی  می توان  شرق  شمال  منطقه  در  دانشگاه  این  فرد  به  منحصر  خدمات  جمله  از 

در شرق  )شاعا(  علمی ایران  آزمایشگاه های  دبیر شبکه  عنوان  به  آزمایشگاهی  ارائه خدمات  علمی اختراع، 

کشور و عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، ارائه خدمات تخصصی امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات 

در آزمایشگاه آپا، ارائه خدمات مرکز محاسبات سنگین، ارائه خدمات آزمایشگاه فناوری وب، ارائه خدمات 

تایید نمونه تجهیزات IP-IPBX، طراحی و پشتیبانی سامانه های کاربردی دانشگاهی و برگزاری  آزمایشگاه 

دوره های آموزش عالی آزاد برای مدیران ارشد و دیگر صاحبان صنعت و خدمات در کالج دانشگاه و کلینیک 

حقوق دانشگاه و کلینیک دامپزشکی دانشگاه را نام برد.

مدیریت هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی، نماینده تام االختیار 

و  عالی  آمــوزش  و مؤسسات  دانشگاه ها  امنای  هیات  دبیرخانه  استان،  در  آمــوزش کشور  سازمان سنجش 

پژوهشی شرق کشور، دبیرخانه کمیسیون پژوهش و فناوری استان و دبیرخانه منطقه 9 در حوزه های ورزش، 

آموزش، پژوهش و فرهنگی اجتماعی دانشگاه های کشور، دبیر خانه هیأت جذب استانی و دبیرخانه شبکه 

دانشگاه های خراسان رضوی از جمله نقش های دیگر دانشگاه در منطقه بوده که همراه با رسالت اصلی خود، 

به عنوان یک دانشگاه مادر عهده دار آن است.

دانشگاه فردوسی مشهد دریک نگاه



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 9

دوران تصدی نام و نام خانوادگی

رؤسای دانشگاه ازسال 1337تاکنون

1337 تا 1341دکتر حسین سامی راد

1341 تا 1347دکتر ضیاءالدین اسماعیل بیگی

1347 تا 1348دکتر محسن ضیائی

1348 تا 1352دکتر عبدهللا فریار

1352 تا 1354دکتر نصرهللا مقتدر مژدهی

1354 تا 1356دکتر سیدجالل متینی

1356 تا 1357دکتر پرویز آموزگار

1357 تا 1358دکتر سیروس سهامی

1358 تا 1359دکتر غالمعلی ادریسیان

1359دکتر رضا زمردیان

1359 تا 1364دکتر مهدی اعتمادی

1364 تا 1369دکتر حسین اشتیاق حسینی

1369 تا 1375دکتر عبدالرسول کاظم پور

1375 تا 1377دکتر علی سرافراز یزدی

1377 تا 1384دکتر عبدالرضا باقری

1384 تا 1392دکتر علیرضا عاشوری

1392 تا 1400دکتر محمد کافی

1400 تاکنوندکتر احد ضابط

دانشگاه فردوسی مشهد دریک نگاه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 10مع

استاد 
علی اکبر
فیاض

استاد 
کاظم

مدیرشانه چی

پروفسور
سیدمحمدتقی 

فاطمی

دکتر
غالمحسین

یوسفی

استاد
سیدجالل الدین

آشتیانی

دکتر
علی

شریعتی

استاد
محمد واعظ زاده 

خراسانی

مفاخردانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد دریک نگاه



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 11

رئیس دانشگاه هیأت ممیزهشورای دانشگاه

دفتر ریاست و
روابط عمومی

مدیریت همکاری  های 
علمی بین المللی وامور 
دانشجویان غیرایرانی

دبیرخانه
هیأت  های ممیزه

وجذب

دبیرخانه هیأت نظارت ، 
ارزیابی و تضمین
کیفیت  استانی

معاونت
برنامه  ریزی و 
توسعه منابع

اداره امور
دانشجویان شاهد

و ایثارگر

مدیریت 
حراست

هسته 
گزینش

مدیریت 
حقوقی

معاونت 
آموزشی

معاونت 
پژوهش و 

فناوری

معاونت
فرهنگی- اجتماعی 

و دانشجویی

مدیریت
برنامه  ریزی و

توسعه آموزش

مدیریت 
پژوهشی

مدیریت فرهنگی 
وفعالیت  های 

داوطلبانه

مدیریت برنامه، 
بودجه ونظارت 

راهبردی
مدیریت 

مالی

مدیریت 
پشتیبانی 

و فنی

مدیریت 
امور اداری 

و رفاهی

مدیریت منابع 
انسانی،تشکیالت 

و  فرایندها

مرکزفناوری
اطــالعـات و 
ارتــبــاطـــات

دبیرخانه 
هیات امنا

مرکزمشاوره
و توانمندسازی 

دانشجویان

مدیریت
رفاه وسالمت 

دانشجویان

مدیریت
تربیت بدنی

گروه مطالعات
و برنامه  ریزی 

فرهنگی-اجتماعی

دبیرخانه
شورای انضباطی 

دانشجویان

مدیریت 
پژوهش های 

کاربردی

مرکز
اطالع رسانی و 
کتابخانه مرکزی

مدیریت نشر 
آثارعلمی

مدیریت 
شبکه 

آزمایشگاه  ها

مدیریت 
خـدمـات 
آموزشی

گروه 
آموزش  های 
الکترونیکی

گروه
آموزش  های آزاد
)کالج دانشگاه( 

هیأت امنا

دانشکده ها، مراکز پژوهشی 
و پارک علم و فناوری

ساختارسازمانی

دانشگاه فردوسی مشهد دریک نگاه

معاونت
اداری و مالی



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 12مع

دومین برنامه راهبردی دانشگاه )1400-1409(

دانشگاه فردوسی مشهد دریک نگاه

ارزش های محوری

دانشگاه فردوسی مشهد با تکیه بر فرهنگ اصیل اسالمی- ایرانی و وفاداری به آرمان های انقالب 

اسالمی ایران، جهت تحقق چشم انداز و اهداف خود و در راستای رسالت خویش و خدمت به 

ذی نفعان به ارزش های آزاداندیشی و رواداری علمی، صداقت و درستکاری علمی و تعهد علمی– 

اجتماعی، پایبند است.

رسالت

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاهي جامع است که با پشتوانه ده ها سال سابقه، شهرت علمي 

و هويت اصيل برخاسته از حكمت خراسان، یک نهاد علمي معتبر و بزرگ در کشور به شمار 

می رود. این دانشگاه با آموزش و پژوهش هدفمند و روزآمد، به توسعه، نشر و كاربست علم و 

تربيت دانش آموختگان متخصص و فرهيخته می پردازد تا به مسئوليت اجتماعي خود عمل کند.



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع

دانشگاه فردوسی مشهد دریک نگاه

دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت استادان، کارکنان، دانشجویان، دانش آموختگان و دیگر ذینفعان، با توسعه 

و  ملی  علمی  مرجعیت  که  است  نهادی  اجتماعی،  اثرگذاری  و  علمی  از شهرت  بــرخــورداری  دانــش،  مرزهای 

بین المللی دارد. 

چشم انداز

•    توسعه مرزهای دانش با تأکید بر علوم و فناوری های پیشران

•    ارتقای شهرت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

•    ارتقای اثرگذاری اجتماعی دانشگاه

اهداف

دانشگاه فردوسی مشهد در مسیر انجام رسالت خود و در محدوده اختیارات، وظایف، انتظارات ذی نفعان 

را به شرح ذیل  انسانی و حکمرانی خوب دانشگاهی، مأموریت هایی  اتکا به سرمایه  با  و اسناد فرادستی، 

سرلوحه کار خود قرار می دهد:

•    استقرار و توسعه زیست بوم کارآفرینی و اشتغال پذیری دانشجویان

•    بین المللی شدن

•    خود اتکایی مالی 

مأموریت

13



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 14مع

روند تعداد دانشجویان طی 5 سال اخیر
)دانشجویان ورودی نیمسال اول(

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

5826 6136

5183
5573

3114 2735 2716

2392 1983 2280

64

49
53

566

416
524

1396 1397 1398 1399

)دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول(

26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

0

23992 24186 23747
25269

11793 12270 12085 12521

7504 7324 7257 8174

326 334 369
4134369 4258 4036 4161

1396 1397 1398 1399

)دانش آموختگان سال تحصیلی(
4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

3185
3361 3389

2724

1265 1428 1664 1339

1475 1456 1295 1015

45
52 31

21

400
425 399

349

1395 1396 1397 1398

Ph.Dکارشناسیکارشناسی ارشددکتری عمومیدکتری

دانشگاه فردوسی مشهد دریک نگاه

5447

1400

2979

2178

60
609

2813

2088

58
488

25009

1400

12337

8164

447
4061
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1276

33
348

3605

1399



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 15

روند تعداد دانشجویان بین الملل طی 5 سال اخیر
)دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول(

700

600

500

400

300

200

100

0

416

619 606

96 120 126 96

204 217

437

396
1

1

29
78

56 113

329

1396 1397 1398 1399

)دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول(

Ph.Dکارشناسیکارشناسی ارشددکتری عمومیدکتری

)دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی(

400

350
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100

50

0

248
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304 248 190 171

1
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15

5

14

1395 1397

304

1396 1398

217

دانشگاه فردوسی مشهد دریک نگاه
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1399
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ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 16مع

دانشجویان ورودی

کارشنایس )%52(

کارشنایس ارشد )%38(

دکتری عمومی )%1(

)%9( Ph.D دکتری

آماردانشجویان نیمسال اول1401-1400و دانش آموختگان سال تحصیلی 1399-1400

آمار اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی  در سال 1400

دانشجویان  شاغل به تحصیل

کارشنایس )%49(

دکتری عمومی )2%(کارشنایس ارشد )%33(

)%16( Ph.D دکتری

دانش آموختگان بین الملل

افغانستان )%20( کشورهای عربی )%79(
کارشنایس )%54(

دکتری عمومی )1%(کارشنایس ارشد )%35(

)%10( Ph.D دکتری

دانش آموختگان

دانشجویان ورودی بین الملل

سایرکشورها )%1(
* کشورهای عربی شامل: امارات متحده 

عربی، بحرین، سوریه، عراق، مغرب و یمن 
می باشد.

اندونزی،پاکستان و  * سایرکشورهاشامل:
هند  می باشد.

* کشورهای عربی شامل: بحرین، سوریه، عراق، لبنان و یمن می باشد.
* سایرکشورها شامل: پاکستان و تاجیکستان می باشد.

دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل

سایرکشورها )%2(

* کشورهای عربی شامل: امارات متحده عربی، بحرین، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مغرب 
و یمن می باشد.

پاکستان،  بنگالدش،  انگلستان،  انــدونــزی،  آمریکا،  آذربــایــجــان،  شــامــل:  سایرکشورها   *
تاجیکستان، تایلند، چین، روسیه، نیجریه و هند می باشد.

کشورهای عربی )%46(

کشورهای عربی )%28(

دانشگاه فردوسی مشهد دریک نگاه

افغانستان )%71(

افغانستان )%52(

سایر کشورها )%1(



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع

طرح خدمات نیروی انسانی

17

اعضای غیرهیات علمیاعضای هیات علمی

دانشیار )%35(

استادیار )%36(

مربی )%1(

رسمی آزمایشی )%6(

رسمی قطعی )%32( روزمزدبیمه ای )%5(

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0 16 11 8 5

309 318 305 309

269 270 273 283

219 209 213 222

813 808 799 819

1396 1397 1398 1399

دانشیاراعضای هیات علمی مربیاستاد استادیار

پیمانیرسمی آزمایشیرسمی قطعیروزمزدبیمه ایقراردادیاعضای غیرهیات علمی

1200

1000

800

600

400

200

0
1397 1398 13991396

1

373
370

369
363

45

272
10
87

57

314

17
95

58

376

29
104

68

409

41
103

پیمانی )%8(

روند تعداد اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی طی 5 سال اخیر

آمار اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی  در سال 1400

دانشگاه فردوسی مشهد دریک نگاه

3

294

292

230

819

1400

1400

361

235
39
59

37

استاد )%28(

قراردادی )%49(

995
937

852
777 731



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 18مع

یه
 پا

وم
عل

علوم

زمین شناسی1

زیست شناسی2

شیمی3

فیزیک4

علوم
ریاضی

آمار1

ریاضی کاربردی2

ریاضی محض3

ی
شک

پز
ام

 د
 و

ی
رز

شاو
ک

دامپزشکی

بهداشت موادغذایی و آبزیان1

پاتوبیولوژی2

علوم پایه3

علوم درمانگاهیـ  بهداشت وپیشگیری بیماری های دامی4

کشاورزی

اگروتکنولوژی1

اقتصاد کشاورزی2

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی3

علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز4

علوم خاک5

علوم دامی6

علوم و صنایع غذایی7

گیاهپزشکی8

مهندسی آب9

مهندسی مکانیک بیوسیستم10

منابع
طبیعی 
و محیط 
زیست

شیالت1

محیط زیست2

مدیریت مناطق خشک و بیابانی3

مرتع و آبخیزداری4

ی
س

ند
مه

و 
ی 

فن

مهندسی

مهندسی برق1

مهندسی شیمی2

مهندسی صنایع3

مهندسی عمران4

مهندسی کامپیوتر5

مهندسی متالورژی و مواد6

مهندسی مکانیک7

   
ی

سان
 ان

وم
عل

ادبیات 
و علوم 
انسانی

تاریخ1

جغرافیا2

زبان انگلیسی3

زبان روسی4

زبان فرانسه5

زبان و ادبیات عربی6

زبان و ادبیات فارسی7

زبانشناسی8

علوم اجتماعی9

الهیات 
و معارف 
اسالمی

ادیان و عرفان تطبیقی1

تاریخ و تمدن ملل اسالمی2

علوم قرآن و حدیث3

فقه و مبانی حقوق اسالمی4

فلسفه و حکمت اسالمی5

معارف اسالمی6

حقوق 
و علوم 
سیاسی

حقوق جزا و جرم شناسی1

حقوق خصوصی2

علوم سیاسی3

علوم اداری
و اقتصادی

اقتصاد1

حسابداری2

مدیریت3

علوم
تربیتی

و 
روان شناسی

روان شناسی1

روان شناسی مشاوره و تربیتی2

علم اطالعات و دانش شناسی3

مبانی تعلیم و تربیت4

مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی5

مطالعات برنامه درسی و آموزش6

علوم 
ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی1

رفتار حرکتی2

فیزیولوژی ورزشی3

نر
معماری و ه

شهرسازی

شهرسازی1

معماری2

دانشکده ها و گروه های آموزشی

گروه 
گروه گروه آموزشیردیفدانشکدهتحصیلی

گروه آموزشیردیفدانشکدهتحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد دریک نگاه



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 19

6500
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5500
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0
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776
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3052197845348177491023100910681527

3700

396440487683988121813251488171721452279253531466162

مهندسی ادبیات 
و علوم 
انسانی

کشاورزی علوم علوم اداری 
و اقتصادی

الهیات 
و معارف 
اسالمی

علوم 
تربیتی و 

روان شناسی

علوم 
ریاضی

مرکزآموزش 
الکترونیکی

حقوق 
و علوم 
سیاسی

دامپزشکی علوم 
ورزشی

منابع طبیعی 
ومحیط 
زیست

معماری و 
شهرسازی
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مهندسی ادبیات 
و علوم 
انسانی

کشاورزی علوم اداری 
و اقتصادی

الهیات 
و معارف 
اسالمی

علوم 
تربیتی و 

روان شناسی

علوم حقوق 
و علوم 
سیاسی

علوم 
ورزشی

دامپزشکی علوم 
ریاضی

مرکزآموزش 
الکترونیکی

معماری و 
شهرسازی

منابع طبیعی 
ومحیط 
زیست

5054785783128121124163229245
116633

33
21637713811314889230 33

14
22

152249316560

575

244

61

Ph.D.کارشناسیکارشناسی ارشددکتری عمومیدکتری

دانشجویان شاغل به تحصیل

دانش آموختگان

دانشگاه فردوسی مشهد دریک نگاه
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مهندسی ادبیات 
و علوم 
انسانی

کشاورزی علوم اداری 
و اقتصادی

علوم علوم 
تربیتی و 

روان شناسی

الهیات 
و معارف 
اسالمی

حقوق 
و علوم 
سیاسی

علوم 
ریاضی

مرکزآموزش 
الکترونیکی

دامپزشکی علوم 
ورزشی

منابع طبیعی 
ومحیط 
زیست

معماری و 
شهرسازی

آمار دانشجویان نیمسال اول1401ـ  1400 و دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 در دانشکده ها
دانشجویان ورودی

181

16

41

9
10



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 20مع
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از مهم ترین چالش های فراروی آموزش عالی در عصر حاضر، ساماندهی »دانشجویان« و »منابع« 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و استفاده بهینه از منابع موجود و دستیابی به سطح بهره وری 

باالتر است. از این رو برای نیل به این هدف، برنامه ریزی و ارزیابی مستمر فعالیت ها و برنامه های 

از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این فصل به بررسی  واحدها و حوزه های مختلف دانشگاه، 

آمار دانشجویان )ورودی، شاغل به تحصیل و دانش آموخته(، منابع انسانی )اعضای هیات علمی و 

غیرهیات علمی(، منابع مالی )اعتبار و عملکرد(، منابع فیزیکی )ساختمان ها و تأسیسات( و منابع 

اطالعاتی )مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی و مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات( پرداخته شده است.

فصل دوم
آمار دانشجویان و منابع دانشگاه

دانــشــجــویـــان
مـنـابـع انسـانـی
مــنـــابــع مـــالــی
منـابـع فیـزیکی
منابع اطالعاتی

.1
.2
.3
.4
.5

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 25
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سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 26مع

جدول2: تعداددانشجویان ورودی به تفکیک دانشکده،دوره وجنسیت
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ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 27

جدول3: تعداد دانشجویان ورودی به تفکیک دانشکده ونحوه ورود

5353693127710ادبیات و علوم انسانی

219151373311الهیات و معارف اسالمی
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تحصیالت تکمیلی می باشد.
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سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 28مع

جدول4: تعداد دانشجویان ورودی به تفکیک دانشکده، محل سکونت وجنسیت

281120401198111309710ادبیات و علوم انسانی

127631907546121311الهیات و معارف اسالمی

596512447130177301حقوق و علوم سیاسی

4920696744111180دامپزشکی

1878126811093203471علوم

13613727384145229502علوم اداری و اقتصادی

149381879748145332علوم تربیتی و روان شناسی

12559184453883267علوم ریاضی

5848106412061167علوم ورزشی

205116321106108214535کشاورزی

4211531472174معماری و شهرسازی

373370251136106منابع طبیعی و محیط زیست

2705388081253524771285مهندسی

3987126265480206مرکز آموزش الکترونیکی

دانشکده
محل سکونت

و جنسیت

1764141631801060120722675447جمع

غیر بومیبومی
جمع

جمعمردزنجمعمردزن
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ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 29

جدول5: تعداد دانشجویان ورودی به تفکیک دانشکده وملیت

5778943001133710ادبیات و علوم انسانی

265341020046311الهیات و معارف اسالمی

1793119000122301حقوق و علوم سیاسی

175230005180دامپزشکی

45341400018471علوم

33628138000166502علوم اداری و اقتصادی

28834001044332علوم تربیتی و روان شناسی

259350008267علوم ریاضی

161150006167علوم ورزشی

5188801017535کشاورزی

64190001074معماری و شهرسازی

104110002106منابع طبیعی و محیط زیست

117419900201111285مهندسی

206000000206مرکز آموزش الکترونیکی

* کشورهای عربی شامل امارات متحده عربی، بحرین، سوریه، عراق، مغرب و یمن می باشد.

ملیتدانشکده

** سایر کشورها شامل اندونزی، پاکستان و هند می باشد.

سایرکشورها** )%0/13(

افغانستان )%9( ایران )%87(

کشورهای عربی)%4(
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سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 30مع
جدول6: تعداد دانشجویان ورودی بین الملل به تفکیک دانشکده ومقطع تحصیلی

34133-2970ادبیات و علوم انسانی

946-433الهیات و معارف اسالمی

18122-3569حقوق و علوم سیاسی

00055دامپزشکی

118-89علوم

32166-6272علوم اداری و اقتصادی

344-2120علوم تربیتی و روان شناسی

18-25علوم ریاضی

06-42علوم ورزشی

417-211کشاورزی

10--73معماری و شهرسازی

02-11منابع طبیعی و محیط زیست

10111-9011مهندسی

2653060117688جمع

جمعدکتری .Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسیمقطع تحصیلی دانشکده

Ph.Dکارشناسیکارشناسی ارشددکتری عمومیدکتری
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ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 31

ی Ph.D )4/5%(کارشناسی ارشد)%29( دک�ت ی عمومی )1/5%(کارشنایس )%65( دک�ت

145114---642185141024ادبیات و علوم انسانی

11258---2910398917الهیات و معارف اسالمی

00041---1711285813حقوق و علوم سیاسی

12113303951412333دامپزشکی

40481---41155613821علوم

03371---241741131427علوم اداری و اقتصادی

41554---2463014519علوم تربیتی و روان شناسی

20236---17926628علوم ریاضی

00028---98175611علوم ورزشی

21373---27235011920کشاورزی

14------10212202معماری و شهرسازی

01118---7714213منابع طبیعی و محیط زیست

4610197---5090140173047مهندسی

30------151530---مرکز آموزش الکترونیکی

مقطع تحصیلیدانشکده
و جنسیت

دکتری .Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

3312205511281172459514191938848جمع

جدول 7: تعداد دانشجویان ورودی شاهد و ایثارگر به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 32مع

1081352432429---75338011335315221053علوم انسانی

342559738---27615543115791248علوم پایه

2952811385---258574832133339472فنی و مهندسی

2331283611731242973127585253105821کشاورزی و دامپزشکی

74------44125612618هنر

مقطع تحصیلیگروه  تحصیلی
و جنسیت

دکتری .Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

جدول 8: تعداد دانشجویان ورودی به تفکیک گروه تحصیلی، مقطع تحصیلی و جنسیت

دوره وگروه  تحصیلی
جنسیت

جدول 9: تعداد دانشجویان ورودی به تفکیک گروه تحصیلی، دوره و جنسیت

923481140442949091940661062429علوم انسانی

738---36022558510746153علوم پایه

3146399538125133225751001385فنی و مهندسی

821---38925264110080180کشاورزی و دامپزشکی

74---42749141125هنر

مجازیشبانهروزانه
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

2028160436327318781609651412065447جمع

دوره ومقطع تحصیلی
جنسیت

جدول 10: تعداد دانشجویان ورودی به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره و جنسیت

2813---11447971941420452872کارشناسی

6956211316246320566651412062088کارشناسی ارشد

58---2423477411دکتری عمومی

Ph.D. 488---16516332858102160دکتری

مجازیشبانهروزانه
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

2028160436327318781609651412065447جمع

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه

1564124928131006108220883127582232654885447جمع



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 33

جدول11: تعداد دانشجویان شاغل به تحصـیل
به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی وجنسیت

مقطع تحصیلی 
و جنسیت دانشکده

707852591233741933971816421423344719372124406125009جمع

2662615273146---124728015276694231092ادبیات و علوم انسانی

1382033411717---636113749318309627الهیات و معارف اسالمی

411612021325---285249534190399589حقوق و علوم سیاسی

168512197337110214233447110102212988دامپزشکی

3171945112279---6883211009485274759علوم

1111882992145---5944291023362461823علوم اداری و اقتصادی

130772071488---65815981737391464علوم تربیتی و روان شناسی

120581781218---50527978418670256علوم ریاضی

5258110683---15215330517197268علوم ورزشی

3753146892535---6544141068467311778کشاورزی

396------22986315552681معماری و شهرسازی

459440---1831042879351144منابع طبیعی و محیط زیست

2735037766162---10792621370059510911686مهندسی

487------156331487---مرکز آموزش الکترونیکی

دکتری .Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

Ph.Dکارشناسیکارشناسی ارشددکتری عمومیدکتری

مهندسی

ادبیات و علوم انسانی

کشاورزی

علوم

علوم اداری و اقتصادی

الهیات و معارف اسالمی

علوم تربیتی و روان شناسی

حقوق و علوم سیاسی

علوم ریاضی

دامپزشکی

علوم ورزشی

مرکز آموزش الکترونیکی

منابع طبیعی ومحیط زیست

معماری و شهرسازی

70006000500040003000200010000

3700

1527
1068
1009
1023
749
817
534
784
219
305

287
315

1686

1092
778
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823
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464
589
256
110
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144
81

776

527
689
511
299
341
207
202
178
212 447
110
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سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 34مع

جدول 12: تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک دانشکده، دوره و جنسیت

دوره ودانشکده
جنسیت

آزاد / مجازیشبانهروزانه
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

969274071709934893731722024144969025009جمع

1493524201767142710981813313146ادبیات و علوم انسانی

79833011282812715521324371717الهیات و معارف اسالمی

2692965652465127581121325حقوق و علوم سیاسی

402271673160149309336988دامپزشکی

1217625184226515842386142279علوم

7075211228355546901511162145علوم اداری و اقتصادی

78822110093701064763031488علوم تربیتی و روان شناسی

64233397515668224136191218علوم ریاضی

26821748510388191437683علوم ورزشی

119575519502912555461029392535کشاورزی

22275297623698011396معماری و شهرسازی

218128346623294000440منابع طبیعی و محیط زیست

14733111458446710831550721286162مهندسی

156331487487------مرکز آموزش الکترونیکی

روزانهشبانهآزاد/مجازی

70006000500040003000200010000

مهندسی

ادبیات و علوم انسانی

کشاورزی

علوم

علوم اداری و اقتصادی

الهیات و معارف اسالمی

علوم تربیتی و روان شناسی

حقوق و علوم سیاسی

علوم ریاضی

دامپزشکی

علوم ورزشی

مرکز آموزش الکترونیکی

منابع طبیعی و محیط زیست

معماری و شهرسازی
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ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 35

جدول 13: تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک دانشکده و نحوه ورود

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه

244613740155083146ادبیات و علوم انسانی

1202721364241717الهیات و معارف اسالمی

6834023185611325حقوق و علوم سیاسی

85121573326988دامپزشکی

20028752341042279علوم

151710423254762145علوم اداری و اقتصادی

11998054391161488علوم تربیتی و روان شناسی

11212342681218علوم ریاضی

54264241835683علوم ورزشی

205121920132322535کشاورزی

2967331050396معماری و شهرسازی

356250059440منابع طبیعی و محیط زیست

5188341145854036162مهندسی

487----487مرکز آموزش الکترونیکی

199411220488298306225009جمع
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خش

در
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نتق
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ان
هم

م

ر*
جمعسای

نحوه ورود

دانشکده     

* سایر شامل ازمون اختصاصی، بر اساس سوابق تحصیلی، سهمیه خارج به داخل، شورای بورس وزارت علوم، شورای پذیرش دانشجویان 

خارجی، معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و واحد بین الملل می باشد.



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 36مع

محل سکونتدانشکده
و جنسیت

8298643314731512451541027825009جمع

غیر بومیبومی
جمع

جمعمردزنجمعمردزن

جدول 14: تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک دانشکده، محل سکونت و جنسیت

بومی/ زن )%20( بومی/ مرد )21%(غ�ی غ�ی بومی/ زن )33%(بومی/ مرد )%26(

1362497185982046712873146ادبیات و علوم انسانی

67333910124192867051717الهیات و معارف اسالمی

2983626602184476651325حقوق و علوم سیاسی

258163421307260567988دامپزشکی

875382125761540710222279علوم

68559612813824828642145علوم اداری و اقتصادی

7841699533771585351488علوم تربیتی و روان شناسی

5532538062581544121218علوم ریاضی

230165395145143288683علوم ورزشی

817514133167952512042535کشاورزی

196722688840128396معماری و شهرسازی

182942769866164440منابع طبیعی و محیط زیست

129426013895653161422676162مهندسی

9122631765105170487مرکز آموزش الکترونیکی

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 37

جدول 15: تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک دانشکده و ملیت

افغانستان )%5/8( ایران )%89(

کشورهای عربی )%5(

سایر کشورها** )%0/2(

* کشورهای عربی شامل امارات متحده عربی، بحرین، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مغرب و یمن می باشد.

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه

ایرانیملیتدانشکده
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26493691141110031032024973146ادبیات و علوم انسانی

1416255380021120100103011717الهیات و معارف اسالمی

7581354290010020000005671325حقوق و علوم سیاسی

96914500000000000019988دامپزشکی

216162550000001000001182279علوم

16661163590010030000004792145علوم اداری و اقتصادی

137613960000011000101121488علوم تربیتی و روان شناسی

11623122201000000000561218علوم ریاضی

65520800000000000028683علوم ورزشی

24463948000001000001892535کشاورزی

340223200000010000156396معماری و شهرسازی

437120000000000003440منابع طبیعی ومحیط زیست

57481962130020030000004146162مهندسی

486010000000000001487مرکز آموزش الکترونیکی

22269127314223181115413224274025009جمع

پاکستان،  بنگالدش،  انگلستان،  انــدونــزی،  آمریکا،  آذربــایــجــان،  شامل:  سایرکشورها   **
تاجیکستان، تایلند، چین، روسیه، نیجریه و هند می باشد.



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 38مع

جدول 16: تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل به تفکیک دانشکده ومقطع تحصیلی

جمعدکتری .Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی مقطع تحصیلی دانشکده

711151315152740جمع

126497-73298ادبیات و علوم انسانی

33301-10258الهیات و  معارف اسالمی

103567-102362حقوق و علوم سیاسی

2211419دامپزشکی

28118-2565علوم

82479-129268علوم اداری و اقتصادی

10112-5349علوم تربیتی و روان شناسی

1256-1133علوم ریاضی

1128-512علوم ورزشی

3389-1442کشاورزی

56--488معماری و شهرسازی

03-12منابع طبیعی و محیط زیست

63414-238113مهندسی

1--1-مرکز آموزش الکترونیکی
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ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 39

کارشنایس)%68(

دکتری عمومی)%3(
کارشنایس ارشد)%22(

)%7(Ph.D. دکتری

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه

جدول17: تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل شاهد و ایثارگربه تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی وجنسیت

مقطع تحصیلی 
و جنسیت دانشکده

دکتری .Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

17111176288748644392956691251431472904231جمع

161632524---314723867036106ادبیات و علوم انسانی

132639301---16638204332558الهیات و معارف اسالمی

5712171---695011983240حقوق و علوم سیاسی

498571021256691259817211دامپزشکی

27936356---16079239522981علوم

81321337---14293235404181علوم اداری و اقتصادی

17825306---1853221755964علوم تربیتی و روان شناسی

527153---844512913417علوم ریاضی

336105---323264181735علوم ورزشی

211435364---153106259462470کشاورزی

80------50186810212معماری و شهرسازی

01179---4322659413منابع طبیعی و محیط زیست

1940591145---26458184587154241مهندسی

99------356499---مرکز آموزش الکترونیکی



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 40مع

جدول20: تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره وجنسیت

آزاد/ مجازیشبانهروزانه
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

مقطع 
تحصیلی

دوره 
و جنسیت

969274071709934893731722024144969025009جمع

12337---516336278790191516323547کارشناسی

2940221351531093141925121603394998164کارشناسی ارشد

447---11912224195111206دکتری عمومی

Ph.D. 147014452915386569955811101914061دکتری

جدول 18: تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک گروه تحصیلی، مقطع تحصیلی و جنسیت

مقطع تحصیلی

جنسیت

گروه تحصیلی

دکتری .Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی

جمع
جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

707852591233741933971816421423344719372124406125009جمع

969274071709934893731722024144969025009جمع

گروه  
تحصیلی

دوره و
جنسیت

آزاد/ مجازیشبانهروزانه
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

جدول 19: تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک گروه تحصیلی، دوره و جنسیت

738948168610733---357213834955216019324092علوم انسانی

4372526893497---119360017936713441015علوم پایه

2735037766420---10792621370067412701944فنی و مهندسی

1005569157463339910322142334474894219103963کشاورزی ودامپزشکی

396------22986315552681هنر

43232109643220261950397612120432510733علوم انسانی

185995828174212266472112333497علوم پایه

14733111458446710831550862002866420فنی و مهندسی

1815115429695134369491332453963کشاورزی ودامپزشکی

22275297623698011396هنر

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 41

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه

خوابگاهیان پرس

تعداد ساکنیننام خوابگاه

194فجر 1

307فجر 2

317فجر 3

445فجر 4

530فجر 5

141ملل

1934جمع

* عالوه بر خوابگاه های ذکر شده در جدول 21، خوابگاه بقا ویژه متاهلین نیز دارای 60 سوئیت می باشد.

جدول21: تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل خوابگاهی به تفکیک نام خوابگاه وجنسیت

تعداد ساکنیننام خوابگاه

243پردیس 1

759پردیس 2

157پردیس 3

143پردیس 4

443پردیس 5

397پردیس 6

2142جمع

خوابگاهیان دخرت

شاغل به تحصیلورودی                          دانشکده/ پژوهشکده                             وضعیت

514دانشکده ادبیات و علوم انسانی

33دانشکده الهیات و معارف اسالمی

12دانشکده حقوق و علوم سیاسی

13دانشکده دامپزشکی

3370دانشکده علوم

58دانشکده علوم اداری و اقتصادی

01دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

1013دانشکده علوم ریاضی

23دانشکده علوم ورزشی

2344دانشکده کشاورزی

610دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

2250دانشکده مهندسی

22پژوهشکده علوم گیاهی

45پژوهشکده فناوری زیستی

15پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی

01پژوهشکده نفت و گاز

34پژوهشکده هواخورشید

121238   جمع

جدول22: تعداد دانشجویان ورودی و شاغل به تحصیل پسا دکرتی ایرانی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده 



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 42مع

جدول 23: تعداد دانش آموختگان
به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت

مقطع تحصیلی

جنسیت

دانشکده

دکتری .Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی

جمع
جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

1159789194854073612761320331472013483605جمع

کارشناسیکارشناسی ارشددکتری عمومی Ph.D دکتری

120010008006004002000

مهندسی

ادبیات و علوم انسانی

کشاورزی

علوم اداری و اقتصادی

علوم

الهیات و معارف اسالمی

علوم تربیتی و روان شناسی

حقوق و علوم سیاسی

دامپزشکی

علوم ریاضی

علوم ورزشی

مرکز آموزش الکترونیکی

معماری و شهرسازی

منابع طبیعی و محیط زیست

575

245

229
163
124
121

9

128
83
57

33
33 83

54
50

244

230

89
148
113
138
77
63
21 33

12578

11 65
10 60

61 880

60 535

65 383
31 342
49 286
22 281
15 220

22
146
133

66 66
41

14

243660535---20738245117113230ادبیات و علوم انسانی

71522281---107141215385138الهیات و معارف اسالمی

000146---443983144963حقوق و علوم سیاسی

3819578132113203391322133دامپزشکی

351449286---90341247043113علوم

102131342---1055816347101148علوم اداری و اقتصادی

8715220---11018128492877علوم تربیتی و روان شناسی

7714125---601878221133علوم ریاضی

18983---172441132033علوم ورزشی

303565383---15970229365389کشاورزی

65------4014548311معماری و شهرسازی

00060---3119507310منابع طبیعی و محیط زیست

164561880---15142457571173244مهندسی

66------254166---مرکز آموزش الکترونیکی

دانش آموختگان
ـ 1399 سال تحصیلی1400 1

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 43

جدول 24: تعداد دانش آموختگان به تفکیک دانشکده، دوره و جنسیت

دانشکده
دوره و

جنسیت

آزاد/ مجازیشبانهروزانه
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

128010532333528621114951721233605جمع

روزانهشبانهآزاد/ مجازی

120010008006004002000

مهندسی

ادبیات و علوم انسانی

کشاورزی

علوم اداری و اقتصادی

علوم

الهیات و معارف اسالمی

علوم تربیتی و روان شناسی

حقوق و علوم سیاسی

دامپزشکی

علوم ریاضی

علوم ورزشی

مرکز آموزش الکترونیکی

معماری و شهرسازی

منابع طبیعی و محیط زیست

656 880

296 535
255 383
198 342
213 286
148 281

66

145 220
78 146
96 133

30
1 83

57 65
47 60

221

229
113
130
70

129
72
68
35

293 125

8
13

3

10
15
14
3
4
3

2

66

221752961211082296410535ادبیات و علوم انسانی

115331485178129134281الهیات و معارف اسالمی

384078204868000146حقوق و علوم سیاسی

465096221335022133دامپزشکی

14667213472370213286علوم

1128619843871307714342علوم اداری و اقتصادی

11233145531972213220علوم تربیتی و روان شناسی

702393181230112125علوم ریاضی

18335112193110183علوم ورزشی

15210325567461136915383کشاورزی

4413574480065معماری و شهرسازی

30174785130060منابع طبیعی و محیط زیست

17648065662159221033880مهندسی

25416666------مرکز آموزش الکترونیکی

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه
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سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 44مع

جدول 25: تعداد دانش آموختگان به تفکیک دانشکده و ملیت

ملیتدانشکده

4081171000127535ادبیات و علوم انسانی

1997840082281الهیات و معارف اسالمی

10023230046146حقوق و علوم سیاسی

12661007133دامپزشکی

271690015286علوم

28238220060342علوم اداری و اقتصادی

210550010220علوم تربیتی و روان شناسی

11960006125علوم ریاضی

747200983علوم ورزشی

369950014383کشاورزی

613100465معماری و شهرسازی

590100160منابع طبیعی و محیط زیست

8185461162880مهندسی

660000066مرکز آموزش الکترونیکی

* کشورهای عربی شامل بحرین، سوریه، عراق، لبنان و یمن می باشد.

افغانستان )%2/5(

کشورهای عربی )%9/5(

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه

   ایرانی
غیرایرانی

      جمع
    جمعتاجیکستانپاکستان   افغانستان کشورهای عربی*

316235289114433605جمع

ایران )%88(



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 45

جدول 26: میانگین معدل دانش آموختگان به تفکیک دانشکده، دوره و جنسیت

دکتری .Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسیمقطع تحصیلیدانشکده

16.2416.9715.4916.65میانگین کل

17.75-16.4417.46ادبیات و علوم انسانی

17.53-16.7917.05الهیات و معارف اسالمی

--16.9716.82حقوق و علوم سیاسی

16.1316.5215.4917.91دامپزشکی

17.83-16.2316.72علوم

17.75-16.6017.17علوم اداری و اقتصادی

18.14-17.1817.39علوم تربیتی و روان شناسی

18.11-15.7616.38علوم ریاضی

18.64-16.9617.71علوم ورزشی

17.78-15.9916.50کشاورزی

--16.3517.48معماری و شهرسازی

--16.2916.91منابع طبیعی و محیط زیست

18.03-15.7516.54مهندسی

--16.92-مرکز آموزش الکترونیکی

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 46مع

جدول 28: تعداد دانش آموختگان
به تفکیک گروه تحصیلی، مقطع تحصیلی و جنسیت

مقطع تحصیلی 
و جنسیت

گروه 
تحصیلی

دکتری .Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

1159789194854073612761320331472013483605جمع

50871371646---590192782305422727علوم انسانی

422163411---150522029254146علوم پایه

164561908---15142457584188272فنی و مهندسی

2281083365169120132033394887576کشاورزی ودامپزشکی

64------4013538311هنر

جدول 27: متوسط طول مدت تحصیل )سال( دانش آموختگان
به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

دکتری .Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی مقطع تحصیلی دانشکده

4.282.866.886.11میانگین کل

5.22-4.212.55ادبیات و علوم انسانی

6.23-3.812.69الهیات و معارف اسالمی

--3.892.76حقوق و علوم سیاسی

4.053.006.886.68دامپزشکی

6.08-3.973.01علوم

7.06-4.022.80علوم اداری و اقتصادی

6.33-4.333.23علوم تربیتی و روان شناسی

6.07-4.362.79علوم ریاضی

5.33-4.242.67علوم ورزشی

6.38-4.143.29کشاورزی

--4.743.82معماری و شهرسازی

--4.123.10منابع طبیعی و محیط زیست

6.03-4.633.05مهندسی

--2.42-مرکز آموزش الکترونیکی

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 47

جدول 29: تعداد دانش آموختگان به تفکیک گروه تحصیلی، دوره و جنسیت

128010532333528621114951721233605جمع

دوره

جنسیت

گروه تحصیلی

آزاد/ مجازیشبانهروزانه

جمع
جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

6163019173003596592941701646علوم انسانی

216903066535100325411علوم پایه

17648065662159221131831908فنی و مهندسی

228170398976416161117576کشاورزی و دامپزشکی

64---441256448هنر

جدول 30: تعداد دانش آموختگان به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره و جنسیت

128010532333528621114951721233605جمع

دوره

جنسیت

مقطع تحصیلی

آزاد/ مجازیشبانهروزانه

جمع
جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

1948---8496001449310189499کارشناسی

3353226571783705482744711276کارشناسی ارشد

33---716236410دکتری عمومی

Ph.D. 89115204345892242852348دکتری

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 48مع
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مربی استادیار دانشیار استاد

مرتبه علمی 
و جنسیت

دانشکده/
پژوهشکده

جدول 31: تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک 
دانشکده/ پژوهشکده، مرتبه علمی و جنسیت

1122229516273311415101دانشکده ادبیات و علوم انسانی

000820281202108857دانشکده الهیات و معارف اسالمی

0113131609901127دانشکده حقوق و علوم سیاسی

00051015222240111150دانشکده دامپزشکی

000111425925343313493دانشکده علوم

00011920217191111251دانشکده علوم اداری و اقتصادی

00066124131709938دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

000167314172161842دانشکده علوم ریاضی

000751217814525دانشکده علوم ورزشی

000418226344054954116دانشکده کشاورزی

0003580110009دانشکده معماری و شهرسازی

000371014502217دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

000946555596406161180دانشکده مهندسی

0002570000007پژوهشکده علوم گیاهی

0000440000004پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی

0000220000002گروه پژوهشی علوم زلزله

استاددانشیاراستادیارمربی
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

123852092944025229213217230819جمع

منابع انسانی
اعضای هیات علمی 2
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ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 49

جدول 32: تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و وضعیت استخدامی

1164132522819جمع

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه وضعیت استخدامی دانشکده/ پژوهشکده

0192260101دانشکده ادبیات و علوم انسانی
11393457دانشکده الهیات و معارف اسالمی

0771327دانشکده حقوق و علوم سیاسی
01083250دانشکده دامپزشکی

017156193دانشکده علوم
0873651دانشکده علوم اداری و اقتصادی

0713038دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
0333642دانشکده علوم ریاضی
0521825دانشکده علوم ورزشی

0121886116دانشکده کشاورزی
06129دانشکده معماری و شهرسازی

058417دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
04726107180دانشکده مهندسی

02327پژوهشکده علوم گیاهی
02114پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی

01102گروه پژوهشی علوم زلزله
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سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 50مع

جدول 33: تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و طبقه بندی سنی

زیر 36طبقه بندی سنیدانشکده/پژوهشکده
سال

36 تا
 40 سال

41 تا
 45 سال

46تا
50 سال

51 تا
55 سال

56 تا
60 سال

باالی 60 
جمعسال

35110180106120135133819جمع

51 تا 55 سال )%15(

56 تا 60 سال )%16( باالی 60 سال )%16(

41 تا 45 سال )%22( 46 تا 50 سال )13%(36 تا 40 سال )%13(

زیر 36 سال )%4(

4191614151617101دانشکده ادبیات و علوم انسانی

361046171157دانشکده الهیات و معارف اسالمی

428315427دانشکده حقوق و علوم سیاسی

25158610450دانشکده دامپزشکی

29211215241093دانشکده علوم

2595991251دانشکده علوم اداری و اقتصادی

14841011038دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

23106103842دانشکده علوم ریاضی

044395025دانشکده علوم ورزشی

1102321171331116دانشکده کشاورزی

23310009دانشکده معماری و شهرسازی

058310017دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

12333918202236180دانشکده مهندسی

01330007پژوهشکده علوم گیاهی

01201004پژوهشکده مطالعات اسالمی درعلوم انسانی

00110002گروه پژوهشی علوم زلزله

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 51

16 تا 20 سال )%8(

جدول 34: تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده / پژوهشکده و سابقه خدمت

سابقه خدمتدانشکده/پژوهشکده

15258881918101دانشکده ادبیات و علوم انسانی

8134889757دانشکده الهیات و معارف اسالمی

683316027دانشکده حقوق و علوم سیاسی

78132311650دانشکده دامپزشکی

8231191819593دانشکده علوم

41423813751دانشکده علوم اداری و اقتصادی

757148638دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

07115103642دانشکده علوم ریاضی

441374225دانشکده علوم ورزشی

715258211525116دانشکده کشاورزی

53100009دانشکده معماری و شهرسازی

483110017دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

26502516152028180دانشکده مهندسی

04111007پژوهشکده علوم گیاهی

21000104پژوهشکده مطالعات اسالمی درعلوم انسانی

11000002گروه پژوهشی علوم زلزله

باالی 30 سال )%13( 26 تا 30 سال )16%(زیر 6 سال )%13(

11 تا 15 سال )14%(6 تا 10 سال )%23(

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه

زیر 6 
سال

6 تا 10 
سال

11 تا 15 
سال

16 تا 20 
سال

21 تا 25 
سال

26 تا 30 
سال

باالی 30 
جمعسال

10418911568105128110819جمع

21 تا 25 سال )%13(



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 52مع

جدول 35: میانگین نمره ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی
به تفکیک دانشکده و نیمسال تحصیلی

جدول 36: تعداد اعضای هیات علمی بازنشسته به تفکیک دانشکده و مرتبه علمی

نیمسال دوم 1401-1400نیمسال اول 1401-1400دانشکده

18.8618.86ادبیات و علوم انسانی

18.8018.62الهیات و معارف اسالمی

18.8918.66حقوق و علوم سیاسی

18.6718.70دامپزشکی

18.8818.81علوم

18.8818.91علوم اداری و اقتصادی

18.8318.72علوم تربیتی و روان شناسی

18.5018.48علوم ریاضی

19.0918.97علوم ورزشی

18.8318.88کشاورزی

18.7718.91معماری و شهرسازی

18.7918.73منابع طبیعی و محیط زیست

18.4618.41مهندسی

18.4318.79مرکز آموزش الکترونیکی

مرتبه علمی جمعاستاددانشیاراستادیارمربیدانشکده

247619جمع

21227ادبیات و علوم انسانی

00101دامپزشکی

01405علوم اداری و اقتصادی

00011علوم تربیتی و روان شناسی

00011علوم ریاضی

01001علوم ورزشی

01001کشاورزی

00022مهندسی

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 53

جدول 37: تعداد اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک محل خدمت، وضعیت استخدامی و جنسیت

وضعیت استخدامی 
و جنسیت محل خدمت

3227271289146235120241731جمع

قراردادیروزمزدبیمه ایرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانی
جمع

مردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

320033003620دانشکده ادبیات و علوم انسانی

010144011618دانشکده الهیات و معارف اسالمی

10000201217دانشکده حقوق و علوم سیاسی

231057062834دانشکده دامپزشکی

0050108026738دانشکده علوم

000134002313دانشکده علوم اداری و اقتصادی

220034013419دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

110000005310دانشکده علوم ریاضی

000034001210دانشکده علوم ورزشی

41106130061041دانشکده کشاورزی

20000200116دانشکده معماری و شهرسازی

010004011310دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

40103110151641دانشکده مهندسی

00101201117پژوهشکده علوم گیاهی

01000000102پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی

00000000011گروه پژوهشی علوم زلزله

10001200206مراکز رشد واحدهای فناور

2434418151098149حوزه ریاست

402159016735معاونت آموزشی 

1332930081735108معاونت  اداری  و مالی 

1121320019736معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

02611580212652معاونت  پژوهش و فناوری

452111915141668معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی

اعضـای 
غیرهیات علمی 2
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سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 54مع

زیرمحل خدمت
فوق دیپلمدیپلم

فوق لیسانسدیپلم
لیسانس

دکتری 
عمومی

دکتری
Ph.Dجمع

287561278261127731جمع

مدرک تحصیلی

131870020دانشکده ادبیات و علوم انسانی

101970018دانشکده الهیات و معارف اسالمی

01051007دانشکده حقوق و علوم سیاسی

4321760234دانشکده دامپزشکی

25410150238دانشکده علوم

100470113دانشکده علوم اداری و اقتصادی

1211040119دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

002440010دانشکده علوم ریاضی

010360010دانشکده علوم ورزشی

02115160741دانشکده کشاورزی

00042006دانشکده معماری و شهرسازی

110250110دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

04614170041دانشکده مهندسی

00114017پژوهشکده علوم گیاهی

00011002پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی

00001001گروه پژوهشی علوم زلزله

00114006مراکز رشد واحدهای فناور

52220633702149حوزه ریاست

03314120335معاونت آموزشی 

81216363501108معاونت  اداری  و مالی 

01011240036معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

05215280252معاونت  پژوهش و فناوری

410031181468معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی

جدول 38: تعداد اعضای غیرهیات علمی 
به تفکیک محل خدمت و مدرک تحصیلی

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 55
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سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 56مع

جدول39: تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت وطبقه بندی سنی

49321120دانشکده ادبیات و علوم انسانی

45441018دانشکده الهیات و معارف اسالمی

1211117دانشکده حقوق و علوم سیاسی

299130134دانشکده دامپزشکی

21010104238دانشکده علوم

33340013دانشکده علوم اداری و اقتصادی

24472019دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

33400010دانشکده علوم ریاضی

04240010دانشکده علوم ورزشی

6812103241دانشکده کشاورزی

2211006دانشکده معماری و شهرسازی

42031010دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

3169103041دانشکده مهندسی

1122107پژوهشکده علوم گیاهی

1100002پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی

0010001گروه پژوهشی علوم زلزله

0231006مراکز رشد واحدهای فناور

22374628142149حوزه ریاست

216674035معاونت آموزشی 

19312218153108معاونت  اداری  و مالی 

248301036معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

9241153052معاونت  پژوهش و فناوری

51822164368معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی

   731      15     58    146    178    215    119جمع

41 تا 45 تا 40 سال
سال

46 تا 50 
سال

51 تا 
55 سال

56 تا  60 
سال

باالی 60 
جمعسال طبقه بندی سنیمحل خدمت
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ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 57

جدول40: تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت وسابقه کار

01072120دانشکده ادبیات و علوم انسانی

0672318دانشکده الهیات و معارف اسالمی

131117دانشکده حقوق و علوم سیاسی

17196134دانشکده دامپزشکی

117124438دانشکده علوم

1451213دانشکده علوم اداری و اقتصادی

1781219دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

2710010دانشکده علوم ریاضی

0251210دانشکده علوم ورزشی

115124941دانشکده کشاورزی

230106دانشکده معماری و شهرسازی

2330210دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

118150741دانشکده مهندسی

032117پژوهشکده علوم گیاهی

011002پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی

010001گروه پژوهشی علوم زلزله

220026مراکز رشد واحدهای فناور

8408876149حوزه ریاست

414113335معاونت آموزشی 

831431412108معاونت  اداری  و مالی 

82350036معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

324174452معاونت  پژوهش و فناوری

127334368معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی

جمعباالی 25 سال21 تا 25 سال16 تا 20 سال10 تا 15 سالزیر 10 سال سابقه کار محل خدمت

472682955665731جمع

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 58مع

46 تا 50 سال )24%(41 تا 45 سال )%30(

51 تا 55 سال )%20( باالی 60 سال )%2(

تا 40 سال )%16(

56 تا 60 سال )%8(

توزیع اعضای غیرهیات علمی به تفکیک طبقه بندی سنی

توزیع اعضای غیرهیات علمی به تفکیک سابقه کار

باالی 25 سال )%9( 21 تا 25 سال )8%(زیر 10 سال )%6(

16 تا 20 سال )%40( 10 تا 15 سال )%37(

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 59

جدول41: تعداد اعضای غیرهیات علمی بازنشسته

به تفکیک محل خدمت و وضعیت استخدامی

2002دانشکده ادبیات و علوم انسانی

0101دانشکده الهیات و معارف اسالمی

2002دانشکده دامپزشکی

1102دانشکده علوم

2002دانشکده علوم اداری و اقتصادی

1001دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

1001دانشکده علوم ورزشی

2002دانشکده کشاورزی

3104دانشکده مهندسی

1135حوزه ریاست

2002معاونت آموزشی 

6118معاونت  اداری  و مالی 

1012معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

1203معاونت  پژوهش و فناوری

6107معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی

جمعقراردادیروزمزدبیمه ایرسمی قطعیوضعیت استخدامیمحل خدمت

318544جمع

توزیع اعضای غیرهیات علمی بازنشسته به تفکیک وضعیت استخدامی

رسمی قطعی )%71(

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه

روزمزد بیمه ای )%18( قراردادی )%11(



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 60مع

منابع مالی
اعتبار 3

جدول42: اعتبارات هزینه ای ابالغی ودریافتی دانشگاه)میلیون ریال(

عنوان منبع
دریافتیابالغی

جمعافزایش )متمم(مصوبجمعافزایش )متمم(مصوب

عنوان منبع
دریافتیابالغی

جمعافزایش )متمم(مصوبجمعافزایش )متمم(مصوب

جدول43: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابالغی ودریافتی دانشگاه )میلیون ریال(

جدول44: اعتبارات هزینه ای ابالغی دانشگاه به تفکیک برنامه) میلیون ریال(

شرح برنامهشماره برنامه

جمع کلافزایش )متمم(ابالغی

درآمد 
عمومی

درآمد 
اختصاصی

درآمد 
عمومی

درآمد 
اختصاصی

درآمد 
عمومی

درآمد 
جمعاختصاصی

4,965,95671,2725,037,2284,965,95671,2725,037,228درآمد عمومی

479,234720,0951,199,329479,234720,0951,199,329درآمد اختصاصی

584,8930584,893584,8930584,893اعتبارات متفرقه و ردیف های متمرکز

6,030,083791,3676,821,4506,030,083791,3676,821,450جمع

208,58161,550270,131178,70761,550240,257درآمد عمومی

455,7660455,766455,7660455,766درآمد اختصاصی

63,050063,05063,050063,050اعتبارات متفرقه و ردیف های متمرکز

727,39761,550788,947697,52361,550759,073جمع

01,0000001,0001,000ارتقاء بهره وری1002115000

3,044,407457,49471,272720,0953,115,6791,177,5894,293,268آموزش نیروی انسانی متخصص1803001000

512,61315,24000512,61315,240527,853بهبود خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان1803002000

1803059000
توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی بین الملل

در آموزش عالی
128,069000128,0690128,069

914,3655,50000914,3655,500919,865 پژوهش های پایه ای دانشگاهی1804003000

211,021000211,0210211,021 پژوهش های توسعه ای دانشگاهی1805003000

155,481000155,4810155,481توسعه فن آفرینی1805074000

4,965,956479,23471,272720,0955,037,2281,199,3296,236,557جمع

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 61

نام پروژه

دریافتیابالغی

درآمد 
عمومی

درآمد 
اختصاصی

ردیف 
درآمد جمعمتفرقه

عمومی
درآمد 

اختصاصی
ردیف 
جمعمتفرقه

جدول45: اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای ابالغی ودریافتی دانشگاه به تفکیک پروژه )میلیون ریال(

 احداث ساختمان تحصيالت تکميلی دانشکده علوم تربيتي و 

روانشناسی
05,76005,76005,76005,760

065,199065,199065,199065,199احداث مرکز فناوری های پيشرفته شماره 2 

0121,2590121,2590121,2590121,259احداث و محوطه سازی ساختمان مديريت آموزش

018,182018,182018,182018,182بيمارستان تخصصی دام و طيور دانشگاه

94,5500094,55094,5500094,550 تکميل پژوهشکده اختر فيزيک

67,299152,1320219,43167,299152,1320219,431تعميرات اساسي ساختمانها و تاسيسات

70,23293,23344,250207,71540,35893,23344.250177,841خريد تجهيزات و ماشين آالت

کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی نیمه تمام 

)خوابگاه پردیس 9(
0018,80018,8000018.80018,800

2,701002,7012,701002,701مديريت سبز

35,3490035,34935,3490035,349محوطه سازی و تأسيسات زيربنائی

270,131455,76663,050788,946240,257455,76663,050759,073جمع

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 62مع

حقوق و مزایای
اعضای هیات علمی

حقوق و مزایای
اعضای غیرهیات علمی

هزینه های
جمعبازنشستگان و موظفین نام واحد

جدول46: هزینه های پرسنلی به تفکیک واحد)میلیون ریال(

400,28728,54710,174439,009دانشکده ادبیات و علوم انسانی1

241,22330,6338,048279,904دانشکده الهیات و معارف اسالمی2

95,83210,1150105,947دانشکده حقوق و علوم سیاسی3

224,84162,95712,940300,738دانشکده دامپزشکی4

404,34557,74412,635474,723دانشکده علوم5

218,42724,41421,663264,504دانشکده علوم اداری و اقتصادی6

169,94328,23610,835209,015دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی7

191,70114,2804,613210,593دانشکده علوم ریاضی8

104,08317,1630121,246دانشکده علوم ورزشی9

517,98968,57621,783608,347دانشکده کشاورزی10

29,6577,5952,78040,032دانشکده معماری و شهرسازی11

61,69414,690076,384دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست12

716,99865,26734,406816,671دانشکده مهندسی13

3,377,020430,218139,8773,947,115جمع صف

6,763216,63519,501242,899حوزه ریاست14

7,29052,3951,31460,999معاونت آموزشی 15

5,579191,92778,754276,259معاونت اداری و مالی16

4,43058,4543,34966,232معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع17

32,97194,97416,495144,440معاونت پژوهش و فناوری18

4,336114,71416,677135,726معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی19

13600136پارک علم و فناوری20

13,6142,994016,608پژوهشکده مطالعات اسالمی21

0000مجتمع رفاهی آموزشی دانشگاه22

65210,522011,174مديريت شبکه آزمايشگاهها23

16,84817,563034,411 مديريت همکاريهای علمی بين المللی و امور دانشجويان غير ايرانی24

0000پلی کلینیک روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی25

0000واحد ویژه خدمات تخصصی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی26

0000 واحد ويژه خدمات تخصصی آزمايشگاهی دانشكده کشاورزی 27

7,1661,65408,821کالج دانشگاه28

0000کلينيک تندرستی دانشکده علوم ورزشی29

0000واحد ويژه صنايع غذايی30

99,785761,830136,090997,705جمع ستاد

3,476,8051,192,048275,9674,944,820جمع کل صف و ستاد

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 63

نام واحد

جدول47: سایرهزینه ها به تفکیک واحد)میلیون ریال(

17,660634422,19666940,875دانشکده ادبیات و علوم انسانی1

5,5404375,79742211,800دانشکده الهیات و معارف اسالمی2

2,6003206,7553909,767دانشکده حقوق و علوم سیاسی3

7,110975633,2051,05742,136دانشکده دامپزشکی4

16,37445023,9621,60841,998دانشکده علوم5

12,082414411,0651,36724,598دانشکده علوم اداری و اقتصادی6

5,396455013,08467419,250دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی7

4,9784277,1171,10413,230دانشکده علوم ریاضی8

2,828407,9191,34912,100دانشکده علوم ورزشی9

177,826540139,0813,494320,446دانشکده کشاورزی10

543204,188304,763دانشکده معماری و شهرسازی11

8182204,1333375,310دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست12

25,02975,77346,05033377,192دانشکده مهندسی13

278,7841367,162324,55212,833623,466جمع صف

78061,32091,01837993,502حوزه رياست14

616211,85377,96439980,852معاونت آموزشی 15

0790250329,16918,660348,869معاونت اداری و مالی16

4,00036,0555046,58684087,531معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع17

503,1112031,300175,360941680,915معاونت پژوهش و فناوری18

5013289,634212,88625,850528,433معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجويی19

6,60000006,600پارک علم و فناوری20

10,8390707,543018,452پژوهشکده مطالعات اسالمی21

000148,2220148,222مجتمع رفاهی آموزشی دانشگاه22

12,9500038,334051,284مديريت شبکه آزمايشگاهها23

0250030,935031,185 مديريت همکاريهای علمي بين المللی و امور دانشجويان غير ايرانی24

08305,6734016,157پلی کلینیک روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی25

0004,76104,761واحد ویژه خدمات تخصصی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی26

000000 واحد ويژه خدمات تخصصی آزمايشگاهی دانشكده کشاورزی 27

3361341,22724,3356526,097کالج دانشگاه28

0001600160کلينيک تندرستی دانشکده علوم ورزشی29

0003900390واحد ويژه صنايع غذايی30

539,28237,554295,7041,193,33547,5352,113,409جمع ستاد

818,06637,690302,8651,517,88660,3682,736,876جمع کل صف و ستاد

جمع
هزینه های 

انرژی و 
سوخت

هزینه های
اداری و 
پشتیبانی

هزینه های 
مطـالعـاتی
وتحقیقاتی

هزینه های 
توسعه 
فناوری 
اطالعات

های   هزینه 
دانشجویی، 
فرهنگی، 
رفاهی 

وفوق برنامه

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 64مع

جدول48: هزینه های تملک دارائی های سرمایه ای به تفکیک واحد )میلیون ریال(

262,10902,135دانشکده ادبیات و علوم انسانی1

05350535دانشکده الهیات و معارف اسالمی2

4,76014,166018,926دانشکده حقوق و علوم سیاسی3

015,900015,900دانشکده دامپزشکی4

6,6234,531011,153دانشکده علوم5

3,7484,55308,301دانشکده علوم اداری و اقتصادی6

6,5031611,5508,215دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی7

08610861دانشکده علوم ریاضی8

013013دانشکده علوم ورزشی9

7,49872308,221دانشکده کشاورزی10

1,27366001,933دانشکده معماری و شهرسازی11

014014دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست12

30,8174,306035,123دانشکده مهندسی13

61,24848,5311,550111,329جمع صف

7,4687,36263515,464حوزه رياست14

234,8795005,402معاونت آموزشي 15

129,4998,146411,555549,200معاونت اداری و مالی16

028,014028,014معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع17

7818,11315,01933,210معاونت پژوهش و فناوری18

77,05645,8824,958127,897معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجويی19

0000پارک علم و فناوری20

0000پژوهشکده مطالعات اسالمی21

0000مجتمع رفاهی آموزشی دانشگاه22

0296,1820296,182مديريت شبکه آزمايشگاهها23

8,4603,880012,340 مديريت همکاريهای علمي بين المللی و امور دانشجويان غير ايرانی24

0000پلی کلینیک روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی25

0000واحد ویژه خدمات تخصصی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی26

01,49201,492 واحد ويژه خدمات تخصصی آزمايشگاهی دانشكده کشاورزی 27

2181,32401,542کالج دانشگاه28

0000کلينيک تندرستی دانشکده علوم ورزشی29

02910291واحد ويژه صنايع غذايی30

222,802415,565432,6671,071,033جمع ستاد

284,049464,096434,2181,182,363جمع کل صف و ستاد

نام واحد
تعمیرات اساسی, 
محوطه سازی و 
تاسیسات زیربنایی

تامین 
تجهیزات

احداث، تکمیل و 
توسعه پروژه های 

عمرانی
جمع

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 65

منابع مالی3
عملکرد

جدول49:  درآمد اختصاصی واحدهای دانشگاه

8,500-دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1

2,167-دانشکده الهیات و معارف اسالمی 2

0-دانشکده حقوق و علوم سیاسی3

51,340-دانشکده دامپزشکی 4

1,985-دانشکده علوم5

2,425-دانشکده علوم اداری و اقتصادی 6

3,270-دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی7

690-دانشکده علوم ریاضی 8

0-دانشکده علوم ورزشی 9

193,240-دانشکده کشاورزی 10

70-دانشکده معماری و شهرسازی 11

185-دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست12

13,510-دانشکده مهندسی 13

حوزه ریاست14

1,401حوزه ریاست

0مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه

1,060هیات اجرایی جذب استانی

مدیریت همکاری های علمی و بین المللی15
126,529اداره دانشجویان بین المللی 

609مرکز آموزش زبان فارسی

معاونت آموزشی 16

ستاد )مدیریت تحصیالت تکمیلی، دفتر استعدادهای درخشان، دفتر 

هماهنگی کمیته های تخصصی برنامه ریزی(
14,560

0مدیریت آموزشی )اداره آموزش(

معاونت اداری و مالی17

52,419ستاد )مدیریت کارگزینی، مدیریت مالی، دفتر حقوقی(

4,057چاپخانه

0مزایده فروش اموال

8,026سرای اساتید

مبلغ )میلیون ریال(نام واحد زیر مجموعهنام واحد دارای اعتبار

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 66مع

معاونت پژوهش و فناوری18

83,720ستاد )مدیریت پژوهشی، مدیریت ارتباط علمی جامعه با دانشگاه(

0کتابخانه مرکزی

0پژوهشکده علوم گیاهی

0پژوهشکده لرزه نگاری

0پژوهشکده هوا خورشید

معاونت دانشجویی19

26,111ستاد )مستقر در سازمان مرکزی(

0تریاهای دانشگاه

0مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

0مدیریت دانشجویی 

0 مدیریت تربیت بدنی

0مرکز مشاوره

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع20
0ستاد )مستقر در سازمان مرکزی(

615مرکز فاوا

34,560-مدیریت شبکه آزمایشگاه ها21

0-پژوهشکده مطالعات اسالمی22

واحدهای خودگردان و ویژه23

51,050واحد خودگردان کالج دانشگاه

1,390واحد ویژه صنایع غذایی 

1,010واحد ویژه علوم باغبانی 

220واحد ویژه خدمات تخصصی آزمایشگاهی 

6,250واحد ویژه پلی کلینیک روان شناسی ومشاوره

1,040واحد ویژه کلینیک تندرستی

0واحد خودگردان چاپخانه

143,050واحد خودگردان مجتمع رفاهی دانشگاه - مرکز رفاهی شماره 1

0واحد خودگردان مجتمع رفاهی دانشگاه - مرکز رفاهی شماره 2

14,400واحد خودگردان مجتمع رفاهی دانشگاه  - مهمانسرا

شهریه دانشجویی24

0پردیس بین الملل

462,904نوبت دوم

0 مرکز آموزش های الکترونیک

0-سازمان مرکزی25

0)فعالیت های عمومی(نامعلوم 26

342,732-سایر درآمدها27

1,655,095جمع

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه

ادامه جدول49

مبلغ )میلیون ریال(نام واحد زیر مجموعهنام واحد دارای اعتبار



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 67

جدول50: عملکرد اعتبارات هزینه ای دانشگاه به تفکیک فصول هزینه)میلیون ریال(

3,235,040158,521128,2013,521,762فصل اول - جبران خدمات کارکنان

1,166,589785,789933,4802,885,858فصل دوم - استفاده از کاالها و خدمات

0000فصل سوم - هزینه های اموال و دارایی

0000فصل چهارم - یارانه 

00130,680130,680فصل پنجم - کمک های بالعوض

661,301230,39936,605928,305فصل ششم - رفاه اجتماعی

196,9645,56112,566215,091فصل هفتم - سایر هزینه ها

جمعردیف متفرقه درآمد اختصاصیدرآمد عمومیعنوان فصل

5,259,8941,180,2701,241,5327,681,696جمع

احداث ساختمان تحصیالت تکمیلی دانشکده 
علوم تربیتی و روان شناسی

5,7600000005,760

65,19900000065,199احداث مرکز فناوری های پیشرفته شماره 2 

121,259000000121,259احداث ومحوطه سازی ساختمان مدیریت آموزش

18,18200000018,182بیمارستان تخصصی دام و طیور دانشگاه

94,55000000094,550 تکميل پژوهشکده اختر فيزيک

219,431000000219,431تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات

1,000176,84100000177,841خرید تجهیزات و ماشین آالت

کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک 
آموزشی نیمه تمام )خوابگاه پردیس 9(

18,80000000018,800

2,7010000002,701مدیریت سبز

35,34900000035,349محوطه سازی و تأسیسات زیربنائی

جدول51: عملکرداعتبارتملک دارائی های سرمایه ای به تفکیک فصول هزینه)میلیون ریال(

نام پروژه
)فصل اول(
ساختمان و 
مستحدثات

)فصل  دوم(
ماشین آالت و 

تجهیزات

)فصل سوم(
سایر دارائی های 

ثابت

)فصل چهارم( 
تغییر در 

موجودی انبار

)فصل پنجم(
اقالم

گرانبها

)فصل 
ششم( 

زمین

)فصل هفتم(
سایر دارائی های 

تولید نشده
جمع

582,232176,84100000759,073جمع
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سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 68مع

اعیان دانشگاه )441199 مترمربع(

4منابع فیزیکی

دانشکده علوم ریاضی. 1

دانشگده علوم اداری و اقتصادی. 2

دانشکده علوم ورزشی. 3

دانشکده الهیات و معارف اسالمی. 4

دانشکده مهندسی. 5

دانشکده علوم. 6

دانشکده معماری،شهرسازی وهنراسالمی. 7

دانشکده دامپزشکی. 8

دانشکده کشاورزی. 9

دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 10

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست. 11

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. 12

دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 13

سالن اجتماعات مرکزی. 14

مرکزاطالع رسانی و کتابخانه مرکزی. 15

مسجد حضرت زهرا )س(. 16

مجتمع آبی پردیس وسالن ورزشی امام علی)ع(. 17

خوابگاه های پردیس 3، 5، 6 و 7. 18

خوابگاه و غذاخوری فجر. 19

اموررفاه دانشجویی. 20

مرکزآفرینش های هنری. 21

سالن ورزشی 22 بهمن. 22

خوابگاه پردیس2 )ستاره ای(. 23

خوابگاه پردیس1 وغذاخوری پردیس. 24

خوابگاه پردیس4. 25

مسجد امام رضا )ع(. 26

پژوهشکده هواخورشید. 27

پژوهشکده نفت وگازوپژوهشکده مطالعات اسالمی وآزمایشگاه مرکزی. 28

مرکزفناوری اطالعات و ارتباطات. 29

مرکزاسناد و مفاخر دانشگاه. 30

پارکینگ مرکزی دانشگاه. 31

ورودی شمالی. 32

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه. 33

سازمان مرکزی. 34

معرفی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

18

17

27

28

19
20

212625

33
2224

2329

14
16

15

31

34

32

30 1

5

6

3

8

9

7

2

4

13

12

10

11

فرهنگی
10890

رفاهی وخدماتیمترمربع
238910
مترمربع

اداری
41291

مترمربع

پژوهشی
41835
مترمربع

کمک آموزشی
50783
مترمربع

آموزشی
57490
مترمربع

عرصه دانشگاه )2246285 مترمربع(

مساحت فضاهای دانشگاه

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 69

مساحت زیربنای دانشکده ها

ادبیات و علوم انسانی: 24514 مترمربع

علوم: 37391 مترمربع

کشاورزی: 28206 مترمربععلوم ریاضی: 7189 مترمربع

دامپزشکی: 15227 مترمربع

مهندسی: 47714 مترمربع

الهیات و معارف اسالمی: 9993 مترمربع

علوم ورزشی: 6000 مترمربع

علوم تربیتی و روان شناسی: 8532 مترمربع

حقوق و علوم سیاسی: 3200 مترمربع

علوم اداری و اقتصادی: 12529 مترمربع

منابع طبیعی و محیط زیست: 7616 مترمربع معماری و شهرسازی: 4324 مترمربع

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 70مع

مساحت زیربنای غذاخوری ها

غذاخوری پردیس )1550 مترمربع(

غذاخوری یاس )1195 مترمربع(

غذاخوری مهر )2413 مترمربع(

غذاخوری میالد )1175 مترمربع(

غذاخوری فجر )3224 مترمربع(

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 71

خوابگاه های پسران

مساحت زیربنای خوابگاه ها

فجر 1: 8407 مترمربع

فجر 3: 8700 مترمربع

فجر 5: 8457 مترمربع

فجر 4: 8008 مترمربع

فجر 2: 7476 مترمربع

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 72مع

پردیس 5: 8239 مترمربعپردیس 1: 7998 مترمربع

پردیس 6: 6754 مترمربع

بقاء: 3093 مترمربع

پردیس 2: 12247 مترمربع

پردیس 3: 2100 مترمربع

خوابگاه های دختران

خوابگاه  متأهلین

مساحت زیربنای خوابگاه ها
پردیس 4: 5795 مترمربع

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 73

مرکز رفاهی شماره2 )1633 متر مربع(

مرکز رفاهی شماره 1: 1831 مترمربع )مساحت زمین 6029 مترمربع(

استادسرا )5260 مترمربع(

مهمانسرا )3800 مترمربع(

مرکزآموزشی فرهنگی شماره5 )بهشهر(: 3150مترمربع)مساحت زمین 300،000مترمربع(

مراکز رفاهی

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 74مع

تعداد برخی ازمکان های دانشگاه

مساحت محوطه داری پوشش 
گیاهی )فضای سبز( دردانشگاه

)616353 مترمربع(

مساحت فضای سبز 
سازگاربا اقلیم دانشگاه 

)305698 مترمربع(

مساحت مناطق بکر 
و دست نخورده

)732996 مترمربع(

تعداد ساختمان های 
دارای اصول سبز
)10 ساختمان(

اطالعات مربوط 

به دانشگاه سبز

تعدادعنوانردیف

286آزمایشگاه1

377کالس درس2

2مسجد3

60مکان های فرهنگی4

40اماکن ورزشی5

7کتابخانه6

17اتاق آمفی تئاتر7

5سالن ورزشی سرپوشیده8

11سالن ورزشی روباز9

59اتاق همایش10

981اتاق اساتید11

66سایت کامپیوتر12

48سالن مطالعه13

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 75

جدول 52: پروژه های به بهره برداری رسیده

تعدادکاربری

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه

4آموزشی- اداری

10بازسازی و تعمیرات

3ورزشی

جدول 53: پروژه های در دست احداث

تعدادکاربری

4آموزشی- اداری

2بازسازی و تعمیرات

1ورزشی



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 76مع

جدول 54: اطالعات مرتبط با منابع اطالعاتی

جدول 55: تعداد نرشیه های موجود در کتابخانه های دانشگاه به تفکیک زبان

10151354تعداد نشریه های موجود در کتابخانه های دانشگاه

جدول 56: تعداد کتاب ها )عنوان/ نسخه(
در کتابخانه های دانشگاه به تفکیک زبان و نوع 

جدول 57: تعداد منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی در دسترس دانشگاهیان

3843326تعداد منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی در دسترس دانشگاهیان

اطالعاتعنوان

3تعداد بانک های اطالعاتی و کتابخانه های مجازی داخلی

200  دسترسیتعداد بانک های اطالعاتی و کتابخانه های مجازی خارجی

عناوین پایگاه اطالعاتی فعال
Elsevier, ISI,Scopus,ACS,AIP,APS,ASME,ASCE,ACM,Oxford,Cabi,Wiley,

Springer,Esco,Emerald,ProQuest,...

غیرفارسیفارسی زبانعنوان 

عنوان 
زبان

نوع نسخه
غیر فارسیفارسی

الکترونیکیچاپیالکترونیکیچاپی

تعدادعنوان

231651630099869730661تعداد کتاب بر اساس عنوان

4271156300131125730661تعداد کتاب بر اساس نسخه

منابع اطالعاتی 5

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 77

جدول 58: آمار رخدادهای امانت کتابخانه به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت

1611108226938424---1977402237925757773352ادبیات و علوم انسانی

64941310623208---7151758907894671256الهیات و معارف اسالمی

36194413053858---93957715164835541037حقوق و علوم سیاسی

17758235907616633239172391551461270دامپزشکی

6192658845116---203189229238744351309علوم

4091035123105---97740713846285811209علوم اداری و اقتصادی

5631767394482---1804292209614022451647علوم تربیتی و روان شناسی

98781762222---1305429173423181312علوم ریاضی

1501082581375---200136336563218781علوم ورزشی

1,00254015425524---1,517713223011705821752کشاورزی

1569------881208108938397480معماری و شهرسازی

145713---33410143518093273منابع طبیعی و محیط زیست

443688113112946---273357498482105922743333مهندسی

141------4695141---مرکز آموزش الکترونیکی

مقطع تحصیلی 
و جنسیت               

دانشکده 
دکتری .Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی

جمع
جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

15590101392572910473657517048332391723335733361038853953جمع

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه
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جدول59: اطالعات درحوزه زیرساخت دانشگاه

7تجهیزات ذخیره سازی

98تعداد اکسس کنترل ها )اندازه شبکه کنترل تردد(

VOIP 3008تعداد تلفن های فعال

54تعداد سرورهای فیزیکی

888تعداد لینک های بی سیم )اندازه شبکه بی سیم دانشگاه(

363تعداد ماشین مجازی فعال

90درصد سرورهای دارای پشتیبانی

6سرعت از طریق پژوهشگاه دانش های بنیادی )مگابیت بر ثانیه(

875سرعت از طریق شبکه دیتا )مگابیت بر ثانیه(

6ظرفیت حافظه اصلی RAM )ترابایت(

741ظرفیت ذخیره سازی )ترابایت(

881کل سرعت دسترسی )پهنای باند دسترسی به اینترنت( )مگابیت بر ثانیه(

2300هسته پردازشی

جدول60: رسویس های زیرساخت ارتباطات و داده

سرویس توزیع اینترنت

سرويس شبكه خصوصی مجازی دانشگاه

GSM-Modem سرویس پیامک مبتنی بر

DNS – DHCP سرويس های پايه شبكه

Active Directory )2641  كالينت متصل شده(

Email )ميانگين حدود 25000 ورودی و 12000 خروجي هفتگی، حجم داده ها 4 ترابايت(

 عنوان

     مقدارعنوا ن   
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جدول61: اطالعات درحوزه سامانه های کاربردی

128پایگاه های داده

توسعه کد سامانه های دانشگاه
حدود 500 هزار خط 

کد جدید

7540جداول

359 امکان جدیدخدمات الکترونیکی ایجادشده

حدود 23000000 کد خط کد سامانه های کاربردی دانشگاه )سدف و پویا(

11سرور پایگاه داده

100156فیلدها

70ماشین های مجازی مرتبط

            تعدادعنوا ن   

9حوزه ریاست

23معاونت آموزشی

24معاونت اداری و مالی

17معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

9معاونت پژوهش و فناوری

18معاونت فرهنگی – اجتماعی و دانشجویی

     درصدحوزه

جدول62: توزیع سامانه های عملیاتی دانشگاه به تفکیک حوزه ها )درصد(
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جدول63: اطالعات درحوزه سامانه های اطالع رسانی

6وب گاه اصلی و معاونت  ها

20وب گاه دانشکده ها و پژوهشکده ها

28وب گاه گروه های آموزشی

79وب گاه مراکز پژوهشی و آزمایشگاه ها

42وب گاه مدیریت ها و مراکز

114دیگر وب گاه ها )وب گاه انجمن ها، همایش ها، طرح ها، کانون ها، شوراها، ستادها، تشکل ها(

840صفحات خانگی اعضای هیات علمی

15500صفحات خانگی دانشجویی

33به روزرسانی نسخه وب گاه ها

5سرور زیرساخت آموزش مجازی – وبینار

fum-elearning و VU – 4 تا 8ماشین مجازی زیرساخت آموزش مجازی

30 تا 50ماشین مجازی زیرساخت آموزش مجازی – آفالین ساز

5ماشین مجازی زیرساخت آموزش مجازی – دیدار

OCW – 2ماشین مجازی زیرساخت آموزش مجازی

3ماشین مجازی زیرساخت آموزش مجازی – سایر

     تعدادعنوا ن   

جدول64: اطالعات در حوزه پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات

32000تیکت  و تماس پاسخ داده شده

40به روزرسانی و پشتیبانی از مرکز دانلود دانشگاه )حجم - ترابایت(

180000به روزرسانی و پشتیبانی از مرکز دانلود دانشگاه )فایل(

26واحدهای دانشگاهی تحت پشتیبانی مستقیم مرکز

      تعدادعنوان

آماردانشجویان ومنابع دانشگاه
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فصل سوم
دستاوردهای دانشگاه

.1
.2
.3
.4
.5

و  دانشگاه ها  به خصوص  و  علمی  مؤسسه  هر  در  تأثیرگذار  و  مهم  شاخص های  جمله  از  امــروزه 

آموزشی،  وجود دستاوردهای  آن ها می باشد.  و خروجی های  عالی، بحث دستاوردها  آموزش  مراکز 

پژوهشی و فرهنگی مطلوب به عنوان یکی از معیارهای ویژه دانشگاه در کسب رتبه های برتر علمی 

و روابط گسترده تر در سطح ملی و بین المللی تلقی می گردد. به همین منظور، این فصل نگاهی به 

دستاوردهای دانشگاه در حوزه های مختلف خواهد داشت.

نظام های رتبه بندی 
روابط بین الملل 

آموزشی
پژوهشی

فرهنگی و دانشجویی

دستاوردهای دانشگاه
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نظام های رتبه بندی 1
رتبه در جهانرشته های دارای رتبهنام نظام رتبه بندی

لیدن

205رياضيات و علوم كامپيوتر

229علوم فيزيكي و مهندسي

268علوم زيستي و علوم زمين

784علوم اجتماعي و انساني

856علوم بيو پزشكي و بهداشتي

سایماگو

395انرژی

401اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی

713بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی

616پزشکی

495تجارت، مدیریت و حسابداری

683داروشناسی، سم شناسی و داروسازی

407دامپزشکی

689روانشناسی

453ریاضیات

552شیمی

607علوم اجتماعی

426علوم زمین و سیاره

490علوم کامپیوتر

452علوم محیط زیست

491فیزیک و نجوم

510کشاورزی و علوم زیستی

429مهندسی

441هنر و علوم انسانی

شانگهای

200-151مهندسی متالوژی

200-151مهندسی مکانیک

300-201علوم دامپزشکی

300-201علوم و مهندسی انرژی

500-401مهندسی شیمی

رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندی موضوعی نظام های بین المللی در سال 2021

جدول1
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دستاوردهای دانشگاه

رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندی موضوعی نظام های بین المللی در سال 2021

ادامه جدول1

رتبه در جهانرشته های دارای رتبهنام نظام رتبه بندی

تایمز

601+تجارت و اقتصاد

800-601علوم کامپیوتر 

400-301علوم آموزشی

801+علوم زیستی

1000-801علوم فیزیکی

601+علوم اجتماعی

800-601مهندسی و فناوری

یورپ

231انرژی و  سوخت ها

292علم پلیمر

848علوم بیولوژیکی

364علوم دامپزشکی

524علوم ریاضی

578علوم زمین

557علوم شیمی

704علوم فیزیک

574علوم محاسباتی اطالعات

756علوم محیط  زیست

536فناوری

423کشاورزی

234معماری

325مهندسی

633مهندسی برق و الکترونیک

297مهندسی تغذیه

405مهندسی شیمی

290مهندسی عمران

472مهندسی محیط زیست

334مهندسی مکانیک

551مهندسی مواد
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رتبه در جهانرتبه در آسیارتبه در کشور1نام نظام رتبه بندی

7155440لیدن

522 2 1161سایماگو

1000-901-*8شانگهای

1200-3501001-18301تایمز

704-*9یورپ

US News10229941

)UI3 Green World University Ranking(  7150296دانشگاه سبز

21561314یونی رنک

وبومتریک
JUN7174884

JULY5188876

جدول2

رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام های رتبه بندی بین المللی در سال 2021

در این نظام، رتبه بندی آسیایی اعالم نمی گردد.*

رتبه دانشگاه در میان دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری1
رتبه در میان دانشگاه های خاورمیانه2
3University of Indonesia

رتبه در جهانرشته های دارای رتبهنام نظام رتبه بندی

US News

192انرژی و سوختها

688شیمی

171علوم کشاورزی

249مهندسی

387مهندسی برق و الکترونیک

246مهندسی شیمی

64مهندسی مکانیک

QS

400-351کشاورزی و جنگلداری

500-451مهندسی برق و الکترونیک

150-101مهندسی نفت

دانشگاه ملی تایوان
136مهندسی مکانیک

267علوم کشاورزی

رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندی موضوعی نظام های بین المللی در سال 2021

ادامه جدول1
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نظام رتبه بندی
سال ارزیابی

201920202021

470459440لیدن

509509522سایماگو

1000-900901-700801-601شانگهای

1200-10011001+1000-801تایمز

جدول2

رتبه جهانی دانشگاه فردوسی مشهد درمعتربترین نظام های رتبه بندی بین المللی

جدول3



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 86مع

دستاوردهای دانشگاه
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0

*ISC روند رتبه کل دانشگاه در رتبه بندی جهان اسالم

رتبه

2014 2015 2018 2019 2020 2021

31
30 44

47 51 51

امتیاز و رتبه دانشگاه فردوسی مشهد
در رتبه بندی جهانی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

)ISC( به تفکیک هر محور )2021(

جدول4 

رتبهامتیازنام محور

1.11601آموزشی

66.2881پژوهشی

60.61128فعالیت های بین المللی

0.81829نوآوری

1000-901-کل

رتبهامتیازنام محور

9.5185آموزشی

80.840پژوهشی

69.1115فعالیت های بین المللی

2.2222نوآوری

75-51-کل

جدول5

امتیاز و رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندی 
 )ISC( جهان اسالم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

به تفکیک هر محور )2021(

* در سال های 2016 و 2017 مدل ارزیابی رتبه بندی جهان اسالم ISC، در حال بازنگری بوده؛ لذا ارزیابی انجام نشده است.
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جدول 6

دعوت از اساتید و متخصصان بین المللی )ایرانی و غیرایرانی( به تفکیک نوع همکاری و ملیت

جمعغیر ایرانیایرانی                              نوع همکاری                                         ملیت

011انجام پژوهش

303سخنرانی

314جمع

روابط بین الملل 2

سازمان طرف تفاهم

مفاد تفاهم نامه

عقد قرارداد 
پژوهشی

چاپ
کتاب و مقاله

برگزاری
نشست علمی

تبادل
تبادل امکاناتدانشجو و استاد

Indian Institute of Technology Roorkee )IITR(√√√√√

Kazakh National Agrarian Research University )KazNARU(√√√√√

Kazakh National Agrarian Research University )KazNARU(√√√√√

Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia√√√√√

pusan national university√√√√√

pusan national university- Executive contract√√√√√

  Bielefeld university√√√√√

 √√√√√دانشگاه اسالمی نجف

√√√√√دانشگاه تکنولوژی جنوبی عراق

√√√√دانشگاه زبان و ادبیات شیر علی نوایی ازبکستان

√√√√√دانشگاه سومر کشور عراق

√√√√√دانشگاه نفت و گاز بصره کشور عراق

√√√√√مرکز تحقیقات  ژئوهیدرولوژی  وابسته  به  شورای  ملی  پژوهش  در  کشور  ایتالیا

√√√√موسسه تحصیالت عالی هریوا کشور افغانستان

√√√√√موسسه ریحانه النبی

√√√√√موسسه معاهد االفاق کشور لبنان

جدولجدول77

فهرست تفاهم نامه های بین المللی

دستاوردهای دانشگاه
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متخصصان ایرانی همکارخارج از کشور***کارگاه های مشترک**پروژه های مشترک*دانشکده

068ادبیات و علوم انسانی

030الهیات و معارف اسالمی

010حقوق و علوم سیاسی

005دامپزشکی

23130علوم

1317علوم اداری و اقتصادی

106علوم تربیتی و روان شناسی

0311علوم ریاضی

062علوم ورزشی

0337کشاورزی

160معماری و شهرسازی

020منابع طبیعی و محیط زیست

2549مهندسی

001پژوهشکده علوم گیاهی

2839166جمع

با پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور*

با دیگر دانشگاه های معتبر دنیا**

بعضی متخصصان با بیش از یک دانشکده همکاری می کنند. آمار تجمعی و تا پایان سال 1400 می باشد.***

پروژه های مشترک،کارگاه های مشترک ومتخصصان ایرانی همکار خارج ازکشور

جدول9

دستاوردهای دانشگاه

جدول8

عضویت دانشگاه درسازمان های بین المللی

5 4

3

2
1

AUAP تفتاش انجمن علوم 
باغبانی آمریکا

انجمن بین المللی 
بذر

کرسی تغییر
اقلیم یونسکو
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جدول10

سایردستاوردهای روابط بین الملل

تعدادعنوان

4اعزام اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری برای همکاری آموزشی به سایر موسسات

11اعزام اعضای هیات علمی برای سایر همکاری های علمی به سایر دانشگاه ها و مراکز خارجی )انجام پژوهش، بازدید کوتاه، فرصت مطالعاتی(

6اعزام هیات های دانشگاهی به سایر دانشگاه ها و مراکز خارجی

15بازدید هیات های بین المللی از دانشگاه فردوسی مشهد

7برگزاری دوره آموزشی پژوهشی مشترک با دانشگاه های خارج از کشور

7پذیرش اعضای هیات علمی و دانشجویان از سایر دانشگاه های خارج کشور به منظور فرصت مطالعاتی

4تبادالت پژوهشگر در سطح بین الملل

212تعداد دانشپذیران ورودی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان*

849تعداد دانشپذیران شاغل به تحصیل مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان*

688تعداد دانشجویان ورودی بین الملل*

2740تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل* 

7گرنت بین المللی

7ماموریت های پژوهشی و فناوری در سطح بین الملل

8همکاری آموزشی با اعضای هیات علمی خارجی

* تعداد دانشجویان بین الملل و دانشپذیران مربوط به نیمسال اول 1401-1400 است و اطالعات مربوط به دانشجویان بین الملل، در بخش دانشجویان از فصل دوم )آمار 
دانشجویان و منابع دانشگاه( موجود می باشد.

دستاوردهای دانشگاه
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جدول11

جدول12

آموزشی 3
تعداد دانشجویان پذیرفته شده درمقطع کارشناسی با رتبه)درسهمیه( کمتراز100به تفکیک دانشکده،گروه آموزشی وجنسیت

جمعمردزنگروه آموزشی                       جنسیتدانشکده

112زبان انگلیسیادبیات و علوم انسانی

011تاریخ و تمدن ملل اسالمیالهیات و معارف اسالمی

6410حقوق جزا و جرم شناسیحقوق و علوم سیاسی

101فیزیکعلوم

202روان شناسیعلوم تربیتی و روان شناسی

مهندسی
011مهندسی برق

022مهندسی کامپیوتر

10919جمع

تعداددانشجویان پذیرفته شده درمقطع کارشناسی بارتبه)درسهمیه(کمتراز100به تفکیک دانشکده،گروه آموزشی ومحل سکونت

دستاوردهای دانشگاه

جمعغیربومیبومیگروه آموزشی                       محل سکونتدانشکده

202زبان انگلیسیادبیات و علوم انسانی

101تاریخ و تمدن ملل اسالمیالهیات و معارف اسالمی

3710حقوق جزا و جرم شناسیحقوق و علوم سیاسی

101فیزیکعلوم

202روان شناسیعلوم تربیتی و روان شناسی

مهندسی
011مهندسی برق

112مهندسی کامپیوتر

10919جمع
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جدول13

برگزیدگان بیست وششمین المپیادعلمی دانشجویی کشورسال 1400

زمینهرتبهنام و نام خانوادگیردیف

الهيات و معارف اسالمي21فاطمه ترشیزی1

الهيات و معارف اسالمي25مائده شریفی2

آمار16مبینا حیدری3

آمار30گلنوش شادکام بریمانلو4

حقوق42فوژان عباسی مرویان5

روان شناسي11زینب گلمکانی6

رياضي14عماد ایزدی فر7

رياضي16عرفان علیان نژادی8

رياضي18احسان کفشدارگوهرشادی9

زبان و ادبيات فارسي10الناز نوری10

زبان و ادبيات فارسي20زهرا روشن ضمیر متوالی اول11

زبان و ادبيات فارسي28کوثر یوسفی12

زبان و ادبيات فارسي35زهرا عرفانیان13

زيست شناسي18متین خان بیکی14

سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت26حانیه خورشاهی15

سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت30مریم مجیدی16

شيمي29فائزه صادقی17

علوم اقتصادي25فاطمه میر حسینی18

علوم اقتصادي30سیده فاطمه سادات فریزنی19

علوم تربيتي3مهدیس عبداله زاده20

علوم تربيتي25نگین مسلمی نیا21

علوم جغرافيايي18راضیه عسکرزاده طرقبه22

علوم جغرافيايي20هدیه حسن نیا بدر آباد23

علوم جغرافيايي26محمدرضا عرب24

علوم جغرافيايي41مرتضی کیهانی25

علوم زمين12مهدی شریف مقدم26

علوم زمین24قاسم قدری27

دستاوردهای دانشگاه

زمینهرتبهنام و نام خانوادگیردیف

فيزيك19ریحانه سادات رضوی سطوتی28

فيزيك20سجاد اسکویی29

فيزيك25علی طالبی30

فيزيك28مهدیه علی آبادی31

مهندسي برق17امیر میمندی نژاد32

مهندسي برق29محمدحسین افشاری صالح33

مهندسي شيمي14مجتبی صالح آبادی34

مهندسي شيمي27محمد فرح بخش35

مهندسي عمران6فرهنگ عزیزی زاده36

مهندسي عمران13محمدصادق بهنام رسولی37

مهندسي عمران15امیرحسین حسینی سرچشمه38

مهندسي عمران38فاطمه پورحسینی39

مهندسي كامپيوتر11شیوا رادمنش40

مهندسي كامپيوتر21مهدی اکبری زرکش41

مهندسي كامپيوتر25محمد محمدزاده کالتی42

مهندسي كامپيوتر30علی مقدس زاده43

مهندسي كشاورزي )زراعت و اصالح نباتات(2شکوفه منصوری44

مهندسي كشاورزي )زراعت و اصالح نباتات(31مشکات جعفری نسب45

مهندسي كشاورزي )زراعت و اصالح نباتات(32محمد ادینه پور46

مهندسي مكانيك13محمدحسین عباس زاده47

مهندسي مكانيك19مهدی قمر ی48

مهندسي مكانيك21سید مهدی اکرانی49

مهندسي مكانيك37محمدصادق کارآمد50

مهندسي مكانيك39امیرمحمد قلی نژاد51

مهندسي مواد و متالورژي2مهسا سادات عادل رستخیز52

مهندسي مواد و متالورژي12مهدی حسن زاده مقدم53

مهندسي مواد و متالورژي13ندا سامی54
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جدول14

جدول15

اساتیدنمونه آموزشی درسال 1400

تعدادرشتهـ  گرایش های  جاری به تفکیک دانشکده ومقطع تحصیلی درسال تحصیلی1400-1401

جمعدکتری Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسیدانشکده               مقطع تحصیلی                               

2060-1129ادبیات و علوم انسانی

824-511الهیات و معارف اسالمی

411-25حقوق و علوم سیاسی

2811223دامپزشکی

2363-733علوم

1333-515علوم اداری و اقتصادی

823-411علوم تربیتی و روان شناسی

1025-312علوم ریاضی

715-17علوم ورزشی

4391-1038کشاورزی

04-22معماری و شهرسازی 

111-37منابع طبیعی و محیط زیست

2475-1041مهندسی

652191173458جمع

دستاوردهای دانشگاه

سابقه خدمتمرتبه علمیگروه آموزشینام و نام خانوادگیردیف

21 تا  25 سالدانشیارگروه آموزشی زیست شناسیامید میرشمسی کاخکی1

26 تا 30 سالاستادگروه آموزشی مبانی تعلیم و تربیتبختیار شعبانی ورکی2

باالی 30 سالاستادگروه آموزشی اگروتکنولوژیپرویز رضوانی مقدم3

26 تا 30 سالاستادگروه آموزشی مهندسی مکانیکجواد ابوالفضلی اصفهانی4

21 تا  25 سالاستادگروه آموزشی علوم و صنایع غذاییرضا فرهوش5

6 تا 10 سالاستادیارگروه آموزشی زمین شناسیعباس قادری6

26 تا 30 سالدانشیارگروه آموزشی مهندسی برقعلی کریم پور7

باالی 30 سالاستادگروه آموزشی علوم و صنایع غذاییمحمدجواد وریدی8

11 تا 15 سالاستادگروه آموزشی زبان فرانسهمحمدرضا فارسیان9

26 تا 30 سالاستادگروه آموزشی مهندسی مکانیکمحمدرضا مه پیکر10

6 تا 10 سالدانشیارگروه آموزشی فیزیکمحمود روشن المه جق11

6 تا 10 سالدانشیارگروه آموزشی حسابداریمحمود الری دشت بیاض12

باالی 30 سالاستادگروه آموزشی مهندسی برقمرتضی خادمی درح13

6 تا 10 سالاستادگروه آموزشی زبان انگلیسیمسعود خوش سلیقه14

6 تا 10 سالاستادیارگروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسالمیمهدی مجتهدی15

زیر 6 سالاستادیارگروه آموزشی اقتصادنرگس صالح نیا16
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پژوهشی 4

خاتمه یافتهمصوبدانشکده/ پژوهشکده                                        وضعیت طرح

45ادبیات و علوم انسانی

11الهیات و معارف اسالمی

22حقوق و علوم سیاسی

45دامپزشکی

410علوم

810علوم  اداری و اقتصادی

98علوم تربیتی و روان شناسی

1513علوم ریاضی

03علوم ورزشی

1925کشاورزی

32معماری و شهرسازی

58منابع طبیعی و محیط  زیست

1311مهندسی

58پژوهشکده علوم گیاهی

92111جمع

جدول16

طرح های پژوهشی درون دانشگاهی )شامره 1و2( به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و وضعیت طرح

دستاوردهای دانشگاه
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جدول17

طرح های پژوهشی درون دانشگاهی شامره 3 )پایان نامه( 
به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و وضعیت دفاع

           مقطع تحصیلی
جمع دکتری Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشد                          وضـعـیت دفـاع دانشکده 

در حال دفاعدفاع شدهدر حال دفاعدفاع شدهدر حال دفاعدفاع شدهدر حال دفاعدفاع شده

48304255970--207666ادبیات و علوم انسانی

32256168656--136400الهیات و معارف اسالمی

910796449--87342حقوق و علوم سیاسی

2350401362314786333دامپزشکی

45383167875--122492علوم

23173197644--174471علوم اداری و اقتصادی

13138131421--118283علوم تربیتی و روان شناسی

2510567255--42150علوم ریاضی

117336265--25192علوم ورزشی

67507169958--102451کشاورزی

757----757معماری و شهرسازی

001987--1987منابع طبیعی و محیط  زیست

595203541577--2951057مهندسی

72232----72232مرکز آموزش الکترونیکی

1429493040136355271318247779جمع 

دستاوردهای دانشگاه
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جدول18

طرح های پژوهشی برون دانشگاهی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده، وضعیت طرح و اعتبار )میلیون ریال(

دانشکده/ پژوهشکده           وضعیت طرح
خاتمه یافتهمصوب

اعتبار)میلیون ریال(تعداداعتبار)میلیون ریال(تعداد

1013806178753.80ادبیات و علوم انسانی

0000الهیات و معارف اسالمی

2171021400حقوق و علوم سیاسی

5210071569دامپزشکی

512525.574330علوم

1418518.171511974.98علوم  اداری و اقتصادی 

1388.91160علوم تربیتی و روان شناسی

0022075.5علوم ریاضی

003843.9علوم ورزشی

3426395.052919393.72کشاورزی

21264034006.44معماری و شهرسازی 

5339094567منابع طبیعی و محیط  زیست

4874467.725861000.54مهندسی

001100پژوهشکده علوم گیاهی

41442000پژوهشکده فناوری هوایی

4257062960پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی

411335110340پژوهشکده هوا خورشید

138194266.34161133474.88جمع 

دستاوردهای دانشگاه
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JCRScopusدانشکده/ پژوهشکده                         اعتبارمقاله
علمی پژوهشی

مصوب وزارتین **
و حوزه علمیه

دایره 
جمعسایر*** المعارف

4141198019299ادبیات و علوم انسانی

1395114114الهیات و معارف اسالمی

06600571حقوق و علوم سیاسی

573520010122دامپزشکی

287195305364علوم

31369805170علوم  اداری و اقتصادی

271491412148علوم تربیتی و روان شناسی

972820014159علوم ریاضی

149550785علوم ورزشی

2086023309510کشاورزی

8680022معماری و شهرسازی

304320672منابع طبیعی و محیط  زیست

4093994019561مهندسی

011002مرکز آموزش های الکترونیکی

62100018پژوهشکده علوم گیاهی

000011پژوهشکده فناوری زیستی

003014پژوهشکده مطالعات اسالمی درعلوم انسانی

201003گروه پژوهشی علوم زلزله

1218303107251272725جمع

* JCR شمارش مقاله ها با توجه به اولویت اعتبارصورت گرفته است به عنوان مثال مقاله ای که هم اعتبار
و هم Scopus و علمی پژوهشی و... دارد، فقط در ستون JCR آمده است.

وزارت عتف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی **

شامل مقاله هایی است که درنشریات با نمابه های تخصصی، فاقد نمایه و یا صرفاً ISC چاپ می شوند.***

جدول19

مقاله های چاپ شده به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده واعتبارمقاله*

دستاوردهای دانشگاه
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نمودارمربوط به مقاله های چاپ شده به تفکیک اعتبارمقاله

دایره المعارف )%0/2(

    دانشکده/ پژوهشکده
وضعیت انتشارنوع اعتبار علمی*

جمع
ScopusISC در شرف انتشاردر حال انتشاردر شرف اخذ اعتبارعلمی

01111011011ادبیات و علوم انسانی

0440404الهیات و معارف اسالمی

0221213حقوق و علوم سیاسی

1110101دامپزشکی 

1440404علوم

0331415علوم اداری و اقتصادی

0330303علوم تربیتی و روان شناسی

1112123علوم ریاضی

0000000علوم ورزشی

01010010010کشاورزی

0000000معماری و شهرسازی 

0000000منابع طبیعی و محیط  زیست

0340404مهندسی

0110101پژوهشکده علوم گیاهی

34344445449جمع 

جدول20

مجله های علمی دانشگاه به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده

یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار اول را دارا باشد.*

دستاوردهای دانشگاه

)%45( JCR)%11( Scopus

علمی پژوهشی مصوب 
وزارتین وحوزه علمیه )%39( سایر )%5(
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جدول21

مقاله های ارائه شده درمجامع علمی داخلی وخارجی به تفکیک دانشکده/پژوهشکده

دانشکده/ پژوهشکده
مجامع علمی خارجیمجامع علمی داخلی

جمع
جمعچکیدهمتن کاملجمعچکیدهمتن کامل

36844761357ادبیات و علوم انسانی

3252027الهیات و معارف اسالمی

9142311225حقوق و علوم سیاسی

2092900029دامپزشکی

6947116123119علوم

27113822442علوم اداری و اقتصادی

591421317علوم تربیتی و روان شناسی

18213900039علوم ریاضی

7132000020علوم ورزشی

13135166549175کشاورزی

1101121314معماری و شهرسازی

4364934756منابع طبیعی ومحیط زیست

1892521412416230مهندسی

1120002پژوهشکده علوم گیاهی

0220002پژوهشکده مطالعات اسالمی درعلوم انسانی

1010001گروه پژوهشی علوم زلزله

570203773372562835جمع

نمودارمربوط به مقاله های ارائه شده درمجامع علمی داخلی وخارجی

مجامع علمی 
داخیل
)%93(

مجامع علمی 
خارجی
)%7(

دستاوردهای دانشگاه



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 99

جمعتصنیفترجمهتدوین و گردآوریتالیفدانشکده                                       نوع کتاب

00404ادبیات و علوم انسانی

10001الهیات و معارف اسالمی

20204علوم

00303علوم  اداری و اقتصادی

00101علوم تربیتی و روان شناسی

10001علوم ورزشی

10809کشاورزی

00101منابع طبیعی و محیط  زیست

20002مهندسی

7019026جمع 

جدول22

کتاب های چاپ شده اعضای هیات علمی/غیرهیات علمی در سلسله انتشارات دانشگاه به تفکیک دانشکده ونوع کتاب*

دستاوردهای دانشگاه

* همچنین تعداد 6 جلد کتاب تالیفی و 3 جلد کتاب ترجمه شده نیز توسط نویسندگان بیرونی در انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده است.

جدول23

کتاب های  چاپ شده اعضای هیات علمی/غیرهیات علمی خارج ازسلسله انتشارات دانشگاه به تفکیک دانشکده/پژوهشکده ونوع کتاب

جمعتصنیفتصحیحترجمهتدوین وگردآوریتالیفدانشکده/ پژوهشکده           نوع کتاب

17162430ادبیات و علوم انسانی

5041414الهیات و معارف اسالمی

302005حقوق و علوم سیاسی

513009علوم

103004علوم  اداری و اقتصادی

4460014علوم تربیتی و روان شناسی

207009علوم ورزشی

312017کشاورزی

100001معماری و شهرسازی 

101002منابع طبیعی و محیط  زیست

302016مهندسی

232018پژوهشکده مطالعات اسالمی درعلوم انسانی

471038311109جمع 



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 100مع

نمودارمربوط به تعدادکتاب های چاپ شده به تفکیک انتشارات

دستاوردهای دانشگاه

انتشارات
داخل دانشگاه

انتشارات)%20(
خارج دانشگاه

)%80(

نمودارمربوط به تعدادکتاب های چاپ شده به تفکیک نوع کتاب

تدوین و گردآوری
)%8(

تصنیف
)%8(

تألیف
)%40(

ترجمه
)%42(

تصحیح
)%2(



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 101

جدول24

رتبه ها وجوایزعلمی کسب شده توسط اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده وسطح

نمودارمربوط به توزیع رتبه ها وجوایزعلمی کسب شده توسط اعضای هیات علمی به تفکیک سطح

جمع بین المللیملیاستانیدانشگاهی                 دانشکده / پژوهشکده                  سطح

80109ادبیات و علوم انسانی

20002الهیات و معارف اسالمی

00000حقوق و علوم سیاسی

70007دامپزشکی

802010علوم

10001علوم  اداری و اقتصادی

30003علوم تربیتی و روان شناسی

1200012علوم ریاضی

20002علوم ورزشی

1601017کشاورزی

20002معماری و شهرسازی

40004منابع طبیعی و محیط  زیست

810110مهندسی

02002پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی 

7334181جمع

ن الملیل )%1(
ب�ی

میل )%5(

دانشگاهی )%90(

استا�ن )%4(

دستاوردهای دانشگاه



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 102مع
جدول25

هامیش های برگزارشده به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده وسطح هامیش*

جمع بین المللی  ملیدانشکده      سطح همایش  

112ادبیات و علوم انسانی

000الهیات و معارف اسالمی

101حقوق و علوم سیاسی

000دامپزشکی

011علوم

112علوم اداری و اقتصادی

000علوم تربیتی و روان شناسی

101علوم ریاضی

000علوم ورزشی

000کشاورزی

000معماری و شهرسازی

011منابع طبیعی ومحیط زیست

336مهندسی

202پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی

9716جمع

جدول26

تفاهم نامه های داخلی به تفکیک نوع تفاهم نامه

نوع تفاهم نامهنام سازمان طرف تفاهم

مالی علمیاداره کل زندان های خراسان رضوی

مالی علمیانجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تهویه مطبوع ایران

علمیدانشگاه صنعتی قوچان

مالی علمیشرکت تولیدی و صنعتی صامد

مالی علمیشرکت گاز استان خراسان رضوی

مالی علمیفرمانداری شهرستان زبرخان

علمیمرکز آموزش علوم و فنون مزبانی ثامن ال.. ناجا

مالی علمیمرکز نوآوری بازدریایی

ن الملیل
ب�ی میل

%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

%44

نمودارمربوط به توزیع هامیش های برگزارشده
به تفکیک سطح هامیش

* همایش های برگزارشده شامل سمینار،کنفرانس، سمپوزیوم، کنگره و 
گردهمایی می باشد.

دستاوردهای دانشگاه

%56



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 103

فرهنگی- دانشجویی 5

تعداد اعضاتعداد فعالیت هانام تشکل

7012448756 انجمن فعالانجمن های علمی

بسیج/ تشکل های اسالمی

95366انجمن اسالمی دانشجویان

22506انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش

1651487بسیج دانشجویی

20323جامعه اسالمی دانشجویان

238846872 کانون فعالکانون های فرهنگی- هنری

132525_واحد قرآن و عترت

خانه نشریات
105نشریه دارای مجوز

1050
321تعداد شماره نشریه چاپ شده

15 کرسی آزاد اندیشیکرسی های آزاد اندیشی

9 کرسی مناظره

29 13 کرسی بحث و نظر

7 کرسی نقدها

جدول27

اطالعات تشکل های دانشگاه

دستاوردهای دانشگاه

6چهاردهمین جشنواره ملی حرکت )ویژه انجمن های علمی(

8نهمین جشنواره ملی رویش )ویژه کانون های فرهنگی هنری(

7سی و پنجمین جشنواره سراسری قران و عترت دانشجویان

10جشنواره سراسری نشریات دانشجویی

جدول28: برگزیدگان جشنواره های ملی و رسارسی

تعداد برگزیده عنوان



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع

دستاوردهای دانشگاه

104

جدول29

اطالعات فعاليت هاي فرهنگي برگزار شده 

کانون های نوع فعالیت                          حوزه برگزار کننده  
فرهنگی هنری

انجمن های 
علمی

بسیج / تشکل های 
واحد قرآن خانه نشریاتاسالمی

جمعوعترت

6-1131انتخابات

76-26581بازدیدهای علمی فرهنگی

39021119259654توليدات فرهنگي/پادکست

220239جشنواره

461-1921796921جلسات )علمی، فرهنگی، مذهبی و ...(

424-552231415سخنراني/سمینار/همایش/گردهمایی

154324252953585كارگاه/کالس آموزشي

4543535101مسابقه

42191311561340نشست و ميزگرد

2511110نمايشگاه

8851,2443021031321422جمع



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع

دستاوردهای دانشگاه

105

جدول30

گزارش برخی از فعالیت ها و دستاوردهای مرکز مشاوره

تعداد/ مقدارعنوانردیف

1059ارائه خدمات روان سنجی1

750ارائه خدمات روانپزشکی2

1583ارائه خدمات مشاوره تلفنی و آنالین3

1انتخاب مرکز مشاوره به عنوان دبیرخانه مراکز مشاوره منطقه 9 کشوری4

1انتخاب مسئول مرکز مشاوره به عنوان حامی برتر در سطح کشور5

100تجهیز و خریداری کتب تخصصی و خودیاری6

5تعداد جلسات بازآموزی ارتقا دانش تخصصی مشاوران و روانشناسان دانشگاههای منطقه و استان )حضوری و آنالین( 7

4131تعداد جلسات خدمات مددکاری معیشتی8

3787تعداد دانشجویان پایش سالمت روان شده متقاضی اسکان در سراهای دانشجویی9

400تعداد دانشجویان تحت پوشش متقاضی کار دانشجویی10

2132تعداد دانشجویان ورودی و شاغل به تحصیل تحت پوشش اجرای طرح پایش سالمت روان11

6تعداد ساعت گفتگوی زنده اینستاگرامی12

30تعداد شرکت کنندگان در کارگاه "مداخالت فرایند طالق" در سطح منطقه با حضور کارشناسان13

65تعداد شرکت کنندگان در کارگاه "مصاحبه تشخیصی" در سطح منطقه با حضور کارشناسان14

2354تعداد عملکرد خدمات مددکاری تخصصی15

150تعداد نفرات برخوردار از استارتاپ رویدادهای شغلی16

1کسب عنوان مرکز مشاوره برتر دانشجویی در میان مراکز مشاوره دانشگاههای کشور17

86400نفر- ساعت برگزاری درس مهارت های زندگی دانشجویی ویژه دانشجویان نوورود با پوشش بیش از 18%95

360نفر- ساعت برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه توانمندسازی19

20
نفر- ساعت برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان، کارکنان و اساتید بر اساس انعقاد تفاهم نامه با ستاد مبارزه 

با مواد مخدر و وزارت کشور
1088

7522نفر- ساعت برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان، کارکنان و اساتید به تشخیص مرکز مشاور21

1220نفر- ساعت برگزاري گردهمايي، کارگاه آموزشی و  همايش هاو سمپوزیوم هاي تخصصي )حضوری و مجازی(22

822نفر- ساعت برنامه های آموزشی بر اساس انعقاد تفاهم نامه با ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور23

1320نفر- ساعت کارگاه های ارائه شده برای مخاطبین خارج از دانشگاه24



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع

دستاوردهای دانشگاه

106

جدول31

تعداد دانشجویان برخوردار از تسهیالت وام دانشجویی به تفکیک نوع وام و مقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسینوع وامردیف

141578790332325تحصیلی1

23116332190616شهریه2

23920012123574ضروری3

3461137133ودیعه مسکن4

10045ودیعه مسکن نخبگان5

2525---ویژه دکتری )بانک توسعه تعاون(6

996996---ویژه دکتری )صندوق رفاه دانشجویان(7

جدول32

مبلغ و تعداد وام دانشجویی پرداخت شده به دانشجویان

جمعدانشجویان شبانه دانشجویان روزانه عنوان

40586164674تعداد وام 

185,35520,430205,785مبلغ وام )میلیون ریال(



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع

دستاوردهای دانشگاه

107

مبلغ )میلیون ریال(نوع وامردیف

53,137تحصیلی1

20,430شهریه2

34,853ضروری3

34,580ودیعه مسکن4

2,500ودیعه مسکن نخبگان5

525ویژه دکتری )بانک توسعه تعاون(6

59,760ویژه دکتری )صندوق رفاه دانشجویان(7

جدول33

 مقدار وام دانشجویی پرداخت شده به دانشجویان به تفکیک نوع وام

جدول34

آمار استفاده کنندگان از غذاخوری های دانشگاه به تفکیک دانشکده و نام غذاخوری

جمعسرای متأهلینمهرزیتونیاسپردیسفجردانشکده                  نام غذاخوری

287102517111834681955ادبیات و علوم انسانی

741765752817941036الهیات و معارف اسالمی

14010140746704768حقوق و علوم سیاسی

2032755552510361167دامپزشکی

274477842213240132059علوم

197205754116147111430علوم اداری و اقتصادی

1776298910018691190علوم تربیتی و روان شناسی

11213561914210641118علوم ریاضی

87109472578514599علوم ورزشی

548828161220330182105کشاورزی

5713615227170452معماری و شهرسازی

821753228550372منابع طبیعی و محیط زیست

12034964343229249285639مهندسی

14106413047مرکز آموزش الکترونیکی

3455477742075253212611919937جمع



سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ی سال 1400معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ

ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع

دستاوردهای دانشگاه
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عنوان
تعداد

غیرهیات علمیدانشجو

150389میزبانی مسابقات ورزشی رسمی برگزار شده با سایر دانشگاه ها

896303کالس های آموزشی ورزشی برگزار شده

2818رویدادهای ورزشی برگزار شده داخل دانشگاه

0337مراجعه کنندگان مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

829360شرکت کنندگان در اردوهای فرهنگی ورزشی 

110ارائه تسهیالت ویژه به دانشجویان قهرمان

7193کارگاهها و سمینار های آموزشی

عنوان
تعداد

غیرهیات علمیدانشجو

33اماکن ورزشی دانشگاه

00تیم های ورزشی فعال دانشگاه

170تیم های ورزشی منتخب دانشگاه

194رشته های ورزشی فعال دانشگاه

2538دانشگاهیان صاحب عنوان ورزشی

954768شرکت کنندگان در مسابقات ورزشی درون دانشگاهی

277162شرکت در مسابقات ورزشی رسمی برگزار شده با سایر دانشگاه ها

جدول35

تعداد دفعات استفاده از اماکن ورزشی به تفکیک نوع فرد

سایردانشجوغیرهیات علمیهیات علمیعنوان                      نوع فرد

53398316284156707تعداد دفعات استفاده

جدول37

دانشگاهیان صاحب عنوان ورزشی

جمعسومدوماولنوع فرد                      مقامعنوان

مسابقات قهرمانی
7201138     غیرهیات علمی

79925     دانشجو

مسابقات همگانی
5229     غیرهیات علمی

2114843     دانشجو

جدول36: برخی دستاوردهای دانشگاه در زمینه ورزشی
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فصل چهارم
واحدهای آموزشی وپژوهشی دانشگاه

.1
.2
.3
.4

دانشکده ها
پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی

گروه آموزش های آزاد )کالج دانشگاه(
مراکز رشد واحدهای فناور



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 110مع

دانشکده ها
1-1 دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

1
مشهد  فردوسی  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 

عنوان  به  ماهر  و  متخصص  انسانی  نیروی  تامین  هدف  با 

دومین واحد آموزش عالی در سطح شهر مشهد با راه اندازی 

در سال 1335 هجری شمسی  فارسی  ادبیات  و  زبــان  گــروه 

تاسیس گردید.

 3146 دارای  انسانی  علوم  و  ادبــیــات  دانشکده  اکــنــون  هــم  

دکتری  و  ارشــد  کارشناسی  کارشناسی،  مقاطع  در  دانشجو 

زبان  جغرافیا،  تــاریــخ،  شامل  آمــوزشــی  گــروه   9 که  می باشد 

عربی،  ادبیات  و  زبان  فرانسه،  زبان  روســی،   زبان  انگلیسی، 

زبان و ادبیات فارسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی را در بر 

 15 شامل  علمی  هیات  عضو   101 تعداد  همچنین  می گیرد؛ 

20 عضو  نیز  و  مربی   2 و  استادیار   51 دانشیار،  استاد، 33 

غیرهیات علمی در این دانشکده مشغول فعالیت می باشند.

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 111

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اطالعات کلیدی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

دانشجوی ورودی بین الملل133دانشجوی ورودی710

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل497دانشجوی شاغل به تحصیل3146

دانش آموخته بین الملل127دانش آموخته535

عضو غیرهیات علمی20عضو هیات علمی101

رشته- گرایش/ مقطع60گروه آموزشی9

کتاب چاپ شده34مقاله چاپ شده299



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 112مع

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D. دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزن

264301181932554تاریخ

56116746337961016162جغرافیا

382563361753538124زبان انگلیسی

35------251035زبان روسی

222241631910144زبان فرانسه

211839223658101121118زبان و ادبیات عربی

30535179261051576زبان و ادبیات فارسی

61733613---زبانشناسی

534571372034784علوم اجتماعی

27179350167114281413879710

جمعدکتری .Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

1001تاریخ

1168جغرافیا

1017229زبان انگلیسی

2002زبان روسی

1304زبان فرانسه

3462170زبان و ادبیات عربی

53513زبان و ادبیات فارسی

6006علوم اجتماعی

297034133

تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول 1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

1-1 آموزشی

ان ورودی نیمسال اول1400-1401 تعداد دانشجوـی
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی وجنسیت

جدول2

جدول1

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
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ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 113

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D. دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

10815123524395142236254تاریخ

23436270163822455050100615جغرافیا

1418622711556171301646444زبان انگلیسی

155------11243155زبان روسی

16726193701181303277زبان فرانسه

11040150841472314376119500زبان و ادبیات عربی

1261514191511428958147430زبان و ادبیات فارسی

47206712112390---زبانشناسی

24919268471360252853381علوم اجتماعی

1247280152766942310922662615273146

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جمعدکتری .Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

211619تاریخ

3151028جغرافیا

22651198زبان انگلیسی

3--3زبان روسی

5409زبان فرانسه

1317583271زبان و ادبیات عربی

14231653زبان و ادبیات فارسی

202-زبانشناسی

113014علوم اجتماعی

73298126497

جدول3

جدول4

تعداددانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 114مع

توزیع دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

100

80

60

40

20

0
علوم 

اجتماعی
زبان و زبانشناسی

ادبیات فارسی
زبان و

ادبیات عربی
زبان 
فرانسه

زبان 
روسی

زبان 
انگلیسی

تاریخجغرافیا

6751930 85363 1924167967 35 215839 152635 72057

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D. دکتری

توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

1

تاریخ )%1(

جغرافیا )%6(

زبان انگلیسی )%22(

زبان و ادبیات عر�ب )%53(

زبان رویس )%2(

زبان و ادبیات فاریس )%10(

زبان فرانسه )%3(

علوم اجتماعی )%5(
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ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 115

300

250

200

150

100

50

0
علوم 

اجتماعی
زبان و زبانشناسی

ادبیات فارسی
زبان و

ادبیات عربی
زبان 
فرانسه

زبان 
روسی

زبان 
انگلیسی

تاریخجغرافیا

23673695123 49177213100245270 155 119231150381193 147142141 5360268

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D. دکتری

توزیع دانشجویان  شاغل به تحصیل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تاریخ )%4(

زبان انگلییس )%20(

جغرافیا )%5(

زبان رویس )%0/6(

زبان فرانسه )%2(

زبانشنایس )%0/4(

زبان و ادبیات عر�ب )%54(

زبان و ادبیات فاریس)%11(

علوم اجتماعی )%3(



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 116مع

  تعداد دانش آموختگان سال تحصیلی 1400- 1399 به تفکیک گروه آموزشی،مقطع تحصیلی وجنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

Ph.D. دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

1421615132815650تاریخ

55560252247448115جغرافیا

191130251136641076زبان انگلیسی

26------161026زبان روسی

4434781900056زبان فرانسه

1531828598741620125زبان و ادبیات عربی

14014718561133زبان و ادبیات فارسی

81911211---زبانشناسی

3043415630343علوم اجتماعی

20738245117113230243660535

تعداد دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400- 1399 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جمعدکتری .Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

013013تاریخ

0808جغرافیا

318526زبان انگلیسی

070676زبان و ادبیات عربی

0011زبان و ادبیات فارسی

0011زبانشناسی

0112علوم اجتماعی

311014127

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

جدول5

جدول6



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 117

توزیع دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی

زبان و ادبیات عر�ب )%60(

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

90

75

60

45

30

15

0
علوم 

اجتماعی
زبان و زبانشناسی

ادبیات فارسی
زبان و

ادبیات عربی
زبان 
فرانسه

زبان 
روسی

زبان 
انگلیسی

تاریخجغرافیا

2962816 103630 94784760 26 208718 11814 3634

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D. دکتری

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

زبان و ادبیات فاریس)%1(

زبانشنایس )%1(

علوم اجتماعی )%2(

تاریخ )%10(

جغرافیا )%6(

زبان انگلییس )%20(



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 118مع

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی و جنسیت

مربی
جمع

استادیار
جمع

دانشیار
جمع

استاد
جمعجمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

0112350220119تاریخ

000491316703323جغرافیا

10150513404414زبان انگلیسی

0001230110004زبان روسی

0003140110116زبان فرانسه

00021315601110زبان و ادبیات عربی

000551014513419زبان و ادبیات فارسی

0000112240005زبانشناسی 

00007703301111علوم اجتماعی

1122229516273311415101

1-1 منابع انسانی

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

04149تاریخ

0441523جغرافیا

0401014زبان انگلیسی

01034زبان روسی

01326زبان فرانسه

022610زبان و ادبیات عربی

037919زبان و ادبیات فارسی

00145زبانشناسی 

004711علوم اجتماعی

0192260101

جدول7

جدول8



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 119

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

زن
جمع

مرد
جمعجمع

پیمانی
رسمی 
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
بیمه ای

پیمانیقراردادی
رسمی 
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
بیمه ای

قراردادی

0010010000001زیر دیپلم

0010010010123دیپلم

1000010000001فوق دیپلم

1000122000468لیسانس

1010240020137فوق لیسانس

303039203061120

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت و وضعیت استخدامی

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی وطبقه بندی سنی

جمعباالی 60 سال56 تا 60 سال51 تا 55 سال46 تا 50 سال41 تا 45 سالتا 40 سال

0500005پیمانی

0211116رسمی قطعی

4221009قراردادی

49321120

جدول9

جدول10



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 120مع

نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

استادیار 

)%50(

دانشیار 

)%33(

استاد 

)%15(
مر�ب 

)%2(
رسمی 

قطعی  
)%59(

پیما�ن 
)%19(

رسمی 
آزماییسش

)%22(

فوق لیسانس)%35(

لیسانس )%40( فوق دیپلم)%5(

دیپلم )%15(

زیر دیپلم)%5(

پیما�ن )%25(

رسمی قطعی )%30(

قراردادی )%45(



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 121

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل طی 5 سال اخیر

)هیات علمی(

)غیرهیات علمی(

1396

1396

1397

1397

1398

1398

1399

1399

1400

1400

120
100
80
60
40
20
0

120
100
80
60
40
20
0

100

40

106

40

101

36

103

21

101

20

)دانشجویان شاغل به تحصیل(

1396 1397 1398 1399 1400

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2953 2929
314631703050
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دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

1396 1397 1398 1399 1400

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22

29/5
28/8 29

30/8
31/1

نسبت دانشجو به هیات علمی

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

5/5
5

4/5
4

3/5
3

2/5
2

1/5
1

2/5 2/65 2/81

4/9
5/05
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دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

1-1 پژوهشی

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

92مصوب

111خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
207دفاع شده

666در حال دفاع

Ph.D. دکتری
48دفاع شده

304در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

10مصوب

17خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR41

Scopus41

198علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

0دایره المعارف

19سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
36متن کامل

8چکیده

مجامع علمی خارجی
7متن کامل

6چکیده

مجله های علمی **6

Scopus0

ISC11

11علمی

0در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

17تالیف

1تدوین و گردآوری

10ترجمه

4تصنیف

2تصحیح
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ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 124مع

دانشکده ها
1-2 دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

دانشکده الهیات و معارف اسالمی یکی از دانشکده های اولیه 

استادان  و  فضال  حضور  سابقه  و  است  دانشگاه  قدیمی  و 

برجسته و صاحب نام حوزوی و دانشگاهی در آن به سال های 

آغازین تاسیس دانشگاه باز می گردد. 

در حال حاضر دانشکده الهیات و معارف اسالمی با 6 گروه 

ملل  تمدن  و  تاریخ  تطبیقی،  عرفان  و  ادیان  آموزشی شامل 

اسالمی، علوم قرآن و حدیث،  فقه و مبانی حقوق اسالمی، 

 1717 تــعــداد   اسالمی  معارف  و  اسالمی  حکمت  و  فلسفه 

دانشجو را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد 

و دکتری در بر می گیرد؛ همچنین تعداد 57 عضو هیات علمی 

عضو   18 نیز  و  استادیار   28 دانشیار،   21 اســتــاد،   8 شامل 

غیرهیات علمی در این دانشکده مشغول فعالیت می باشند.

1

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 125

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

اطالعات کلیدی دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

دانشجوی ورودی بین الملل46دانشجوی ورودی311

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل301دانشجوی شاغل به تحصیل1717

دانش آموخته بین الملل82دانش آموخته281

عضو غیرهیات علمی18عضو هیات علمی57

رشته- گرایش/ مقطع24گروه آموزشی6

کتاب چاپ شده15مقاله چاپ شده114



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 126مع

1-2 آموزشی

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزن

26430871540449 ادیان و عرفان تطبیقی

20424571200036 تاریخ و تمدن ملل اسالمی

2963520204053883 علوم قرآن و حدیث

27113813122526871فقه و مبانی حقوق اسالمی

2283011132413458 فلسفه و حکمت اسالمی

841211214--- معارف اسالمی

124331576563128131326311

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول1400-1401 
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول1400-1401 
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

2417 ادیان و عرفان تطبیقی

127533 علوم قرآن و حدیث

0235فقه و مبانی حقوق اسالمی

1001 فلسفه و حکمت اسالمی

433946

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

9710107332558161329194 ادیان و عرفان تطبیقی

1021611834205410818190 تاریخ و تمدن ملل اسالمی

15719176131172303354378557 علوم قرآن و حدیث

15751208454287266187382فقه و مبانی حقوق اسالمی

12317140513788293362290فلسفه و حکمت اسالمی

241337224567104---معارف اسالمی

6361137493183096271382033411717

جدول2

جدول3

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

جدول1



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 127

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

215118  ادیان و عرفان تطبیقی

1023 تاریخ و تمدن ملل اسالمی

222519246 علوم قرآن و حدیث

412824فقه و مبانی حقوق اسالمی

1607 فلسفه و حکمت اسالمی

0033 معارف اسالمی

1025833301

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

60

50

40

30

20

10

0
فلسفه و معارف اسالمی

حکمت اسالمی
فقه و مبانی 
حقوق اسالمی

علوم قرآن و 
حدیث

تاریخ و تمدن 
ملل اسالمی

ادیان و عرفان 
تطبیقی

41530 84035 825381224 42430 212

کارشناسی

کارشناسی ارشد

Ph.D دکتری

توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

فقه و مبانی حقوق اسالمی )11%(فلسفه و حکمت اسالمی )%2(

علوم قرآن و حدیث )%72( ادیان و عرفان تطبیقی )%15(

جدول4

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 128مع

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول 1401- 1400 به تفکیک گروه آموزشی

تاریخ وتمدن ملل اسالمی )%1(

معارف اسالمی )%1(

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول 1401- 1400 به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

350
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0
معارف
اسالمی

فلسفه و
حکمت اسالمی

فقه و مبانی
حقوق اسالمی

علوم قرآن
وحدیث

تاریخ و تمدن
ملل اسالمی

ادیان و
عرفان تطبیقی

58107 29 54118 18 303176 78 87208 87 88140 62 37 67

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

ادیان و عرفان تطبیقی )%6(
علوم قرآن و حدیث )%82(

فقه و مبانی حقوق اسالمی )%8(
فلسفه و حکمت اسالمی )%2(



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 129

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

2302332501129 ادیان و عرفان تطبیقی

1431700000017 تاریخ وتمدن ملل اسالمی

20121276693246120 علوم قرآن و حدیث

32739881614560فقه و مبانی حقوق اسالمی

183211382134749 فلسفه وحکمت اسالمی

2131236--- معارف اسالمی

10714121538513871522281

تعداد دانش آموختگان سال تحصیلی 1400- 1399به تفکیک گروه آموزشی،مقطع تحصیلی و جنسیت

تعداد دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400- 1399  به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

077077علوم قرآن و حدیث

0202فقه ومبانی حقوق اسالمی

1203 فلسفه وحکمت اسالمی

181082
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فلسفه و معارف اسالمی

حکمت اسالمی
فقه و مبانی 
حقوق اسالمی

علوم قرآن و 
حدیث

تاریخ و تمدن 
ملل اسالمی

ادیان و عرفان 
تطبیقی

69321 5163917 72121 33

کارشناسی

کارشناسی ارشد

Ph.D دکتری

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399  به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

523 1

جدول5

جدول6



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 130مع

تعداداعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی،مرتبه علمی وجنسیت

مربی
جمع

استادیار
جمع

دانشیار
جمع

استاد
جمعجمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

0001120440006ادیان و عرفان تطبیقی

0000660110007تاریخ و تمدن ملل اسالمی

00001116702210علوم قرآن و حدیث

00002204404410فقه و مبانی حقوق اسالمی

00024604402212فلسفه و حکمت اسالمی

000561101100012معارف اسالمی

000820281202108857

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

02046ادیان و عرفان تطبیقی

14117تاریخ و تمدن ملل اسالمی

010910علوم قرآن و حدیث

003710فقه و مبانی حقوق اسالمی

042612فلسفه و حکمت اسالمی

023712معارف اسالمی

11393457

توزیع دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی

1-2 منابع انسانی

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

علوم قرآن و حدیث )%94(

فقه و مبانی حقوق اسالمی)%2(

فلسفه و حکمت اسالمی )%4(

جدول7

جدول8



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 131

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت و وضعیت استخدامی

زن
جمع

مرد
جمعجمع

پیمانی
رسمی 
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
بیمه ای

پیمانیقراردادی
رسمی 
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
بیمه ای

قراردادی

0000000001011زیر دیپلم

0000000000111فوق دیپلم

0040151000349لیسانس

0000000140277فوق لیسانس

004015114161318

بندی سنی تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه 

جمعباالی 60 سال56 تا 60 سال51 تا 55 سال46 تا 50 سال41 تا 45 سالتا 40 سال

0010001پیمانی

1000001رسمی آزمایشی

1213108رسمی قطعی

0001001روزمزد بیمه ای

2320007قراردادی

45441018

جدول9

جدول10



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 132مع

نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

استادیار 

)%49(

دانشیار 

)%37(

استاد 

)%14(
رسمی 

قطعی  
)%59(

رسمی 
آزماییسش
)%16(

پیما�ن 
)%23(

خدمت 
وظیفه 

)%2(

فوق لیسانس)%39(

لیسانس )%50( فوق دیپلم)%5/5(

زیر دیپلم)%5/5(

رسمی آزماییسش )%5/5(

رسمی قطعی )%44/5(

پیما�ن )%5/5(

روزمزد بیمه ای )%5/5(

قراردادی )%39(



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 133

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

)هیات علمی(

)غیرهیات علمی(
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)دانشجویان شاغل به تحصیل(
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مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل طی 5 سال اخیر



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 134مع

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400
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نسبت دانشجو به هیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400
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ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 135

دانشکده الهیات ومعارف اسالمی

1-2 پژوهشی

جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

1مصوب

1خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
136دفاع شده

400در حال دفاع

Ph.D دکتری
32دفاع شده

256در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

0مصوب

0خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR1

Scopus3

95علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

1دایره المعارف

14سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
3متن کامل

2چکیده

مجامع علمی خارجی
2متن کامل

0چکیده

مجله های علمی **6

Scopus0

ISC4

4علمی

0در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

6تالیف

0تدوین و گردآوری

4ترجمه

4تصنیف

1تصحیح



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 136مع

دانشکده ها
1-3 دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

نیروی   تربیت  و  تأمین   هدف   با   1372 سال  در  حقوق  گــروه 

انسانی  متخصص  مورد نیاز حقوقی منطقه وکشور در محل 

دانشگاه  فردوسی  مشهد  اقتصادی   و  اداری   علوم   دانشکده  

ایجاد گردید. در سال 1378 رشته علوم سیاسی نیز در راستای 

تربیت  و  پژوهشی  و  آمــوزشــی  فعالیت های  اهـــداف  تحقق 

ایجاد شده و زمینه تأسیس  این حوزه  نیروی متخصص در 

فراهم ساخت.  را  علوم سیاسی مستقل  و  دانشکده حقوق 

این دانشکده در حال حاضر با سه گروه حقوق جزا و جرم 

فعال  علوم سیاسی  گروه  و  گروه حقوق خصوصی  شناسی، 

دانشکده  این  دانشجویان  تعداد  در حال حاضر  باشد.  می 

و  دختر  دانشجوی   نفر   1325 تحصیلی  مختلف  مقاطع  در 

ارشد  کارشناسی   کارشناسی ،  دوره هــای   در  که  هستند  پسر 

و دکتری مشغول به تحصیل می باشند؛ از این تعداد، 567 

نفر دانشجوی بین الملل بوده که بیشترین تعداد دانشجوی 

خــارجــی در بین دانــشــکــده هــای دانــشــگــاه فــردوســی مشهد 

می باشد. همچنین این دانشکده دارای 27 نفر عضو هیات 

علمی و 7 عضو غیرهیات علمی می باشد.

1

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 137

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

اطالعات کلیدی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

دانشجوی ورودی بین الملل122دانشجوی ورودی301

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل567دانشجوی شاغل به تحصیل1325

دانش آموخته بین الملل46دانش آموخته146

عضو غیرهیات علمی7عضو هیات علمی27

رشته- گرایش/ مقطع11گروه آموزشی3

کتاب چاپ شده5مقاله چاپ شده71



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 138مع

1-3 آموزشی

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی وجنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزن

3940791448621910151حقوق جزا و جزم شناسی

771421317---حقوق خصوصی

27305710485861218133علوم سیاسی

66701363110313492231301

تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

1045863حقوق جزا و جزم شناسی

25241059علوم سیاسی

356918122

تعداددانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی،مقطع تحصیلی وجنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

16516933465150215155570619حقوق جزا و جزم شناسی

7994173113748221---حقوق خصوصی

1208020046155201156984485علوم سیاسی

285249534190399589411612021325

جدول1

جدول2

جدول3

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

4214343228حقوق جزا و جرم شناسی

010123124حقوق خصوصی

6011837215علوم سیاسی

102362103567

تعداددانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی،مقطع تحصیلی وجنسیت جدول4
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توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

80

60

40

20

0
علوم 

سیاسی
حقوق 

خصوصی
حقوق جزا و 
جرم شناسی

14

3

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

57
62

79

10

58

18

حقوق جزا و 
جرم شنایس 

)%52(

علوم 
سیایس 
)%48(

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

400

300

200

100

0
حقوق جزا و جرم شناسیحقوق خصوصیعلوم سیاسی

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

334

200215 201
173

48
8470
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توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

تعداد دانش آموختگان سال تحصیلی 1399-1400
به تفکیک گروه آموزشی،مقطع تحصیلی وجنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

36276343700070حقوق جزا و جزم شناسی

5182300023---حقوق خصوصی

812205283300053علوم سیاسی

443983144963000146

جدول5

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

حقوق جزا و 
جرم شنایس 

)%40(

علوم 
سیایس 
)%38(

حقوق 
خصویص 

)%22(

تعداد دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1399-1400
به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

2204حقوق جزا و جزم شناسی

21021 -حقوق خصوصی

120021علوم سیاسی

343046

جدول6
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توزیع دانش آموختگان سال تحصیل1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

توزیع دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی

80

60

40

20

0
حقوق جزا و جرم شناسیحقوق خصوصیعلوم سیاسی

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

63

7

23 20

33

علوم 
سیایس 
)%46(

حقوق جزا و 
جرم شنایس 

)%8(

حقوق 
خصویص 

)%46(

1-3 منابع انسانی

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی وجنسیت

استاددانشیاراستادیارمربی
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

0111450220008حقوق جزا و جرم شناسی

0001450220007حقوق خصوصی

00015605501112علوم سیاسی

0113131609901127

جدول7
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دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

02248حقوق جزا و جرم شناسی

02237حقوق خصوصی

033612علوم سیاسی

0771327

تعداداعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی،جنسیت ووضعیت استخدامی

مردزن

جمع
پیمانی

رسمی 
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
بیمه ای

پیمانیجمعقراردادی
رسمی 
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
بیمه ای

جمعقراردادی

0000110000001دیپلم

1000010021145لیسانس

0000110000001فوق لیسانس

1000230021147

تعداداعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی وطبقه بندی سنی

جمعباالی 60 سال56 تا 60 سال51 تا 55 سال46 تا 50 سال41 تا 45 سالتا 40 سال

0100001پیمانی

0001012رسمی قطعی

0010001 روزمزد بیمه ای

1100103قراردادی

1211117

جدول8

جدول9

جدول10
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دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

استادیار 

)%59(

دانشیار 

)%33(

استاد 

)%4(

مر�ب 

)%4(
رسمی 

قطعی  
)%48(

پیما�ن 
)%26(

رسمی 
آزماییسش

)%26(

دیپلم )%14/5(

لیسانس )%71(

فوق لیسانس )%14/5(

رسمی قطعی )%29(

پیما�ن )%14(

روزمزد بیمه ای )%14(

قراردادی )%43(
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دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

)هیات علمی( )غیرهیات علمی(

1399 1400 1399 1400

30
25
20
15
10
5
0

27 27

)دانشجویان شاغل به تحصیل(

1399 1400

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0

6 7

نسبت دانشجو به هیات علمی

1399 1400

50
49
48
47
46
45
44
43
42

43/8

49/1

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1399 1400

5

4

3

2

1

4/5

3/9

13251183

مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل طی 2 سال اخیر
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دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

1-3 پژوهشی

جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

2مصوب

2خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
87دفاع شده

342در حال دفاع

Ph.D دکتری
9دفاع شده

107در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

2مصوب

2خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR0

Scopus6

60علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

0دایره المعارف

5سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
9متن کامل

14چکیده

مجامع علمی خارجی
1متن کامل

1چکیده

مجله های علمی **6

Scopus0

ISC2

2علمی

1در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

3تالیف

0تدوین و گردآوری

2ترجمه

0تصنیف

0تصحیح
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دانشکده ها
1-4 دانشکده دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1370 

گردید.  تاسیس  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مجوز  با 

هدف از تاسیس دانشکده دامپزشکی، تامین نیروی انسانی 

و  بهداشتی،  درمانی  خدمات  ارائــه  بــرای  ماهر  و  متخصص 

و حفظ،  دامپزشکی  علوم  مختلف  زمینه های  در  تحقیقاتی 

از  که  و جامعه  انسان  و سالمت  بهداشت  تامین  و  توسعه 

مواد پروتئینی دامی استفاده می کنند، بوده است.

در حال حاضر دانشکده دامپزشکی دارای 4 گروه آموزشی 

علوم  پاتوبیولوژی،  آبــزیــان،  و  غذایی  مــواد  بهداشت  شامل 

بیماری های  پیشگیری  و  بهداشت  درمانگاهی-  علوم  و  پایه 

دامی می باشد که 988 دانشجو را در بر می گیرد؛ همچنین 

دانشیار،   24 استاد،   11 علمی شامل  هیات  50 عضو  تعداد 

15 استادیار و نیز 34 عضو غیرهیات علمی در این دانشکده 

مشغول فعالیت می باشند.

1

دانشکده دامپزشکی
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دانشکده دامپزشکی

اطالعات کلیدی دانشکده دامپزشکی

دانشجوی ورودی بین الملل5دانشجوی ورودی180

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل19دانشجوی شاغل به تحصیل988

دانش آموخته بین الملل7دانش آموخته133

عضو غیرهیات علمی34عضو هیات علمی50

رشته- گرایش/ مقطع23گروه آموزشی4

کتاب چاپ شده0مقاله چاپ شده122
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1-4 آموزشی
تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی وجنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

دکتری عمومی
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزنمردزن

551045---1852310212بهداشت موادغذایی وآبزیان

43749---247316511 پاتوبیولوژی

00016---14216--- علوم پایه

 علوم درمانگاهی - بهداشت 
وپیشگیری بیماری های دامی

------312758481270

42125430939312758131629180

 الملل نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی تعداد دانشجویان ورودی بین

جمعدکتری Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی

44-00بهداشت موادغذایی وآبزیان

 علوم درمانگاهی - بهداشت 
وپیشگیری بیماری های دامی

--011

00055

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

دکتری عمومی
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

261844180---901810822628بهداشت موادغذایی وآبزیان

362763210---7833111181836 پاتوبیولوژی

22173985---331346--- علوم پایه

 علوم درمانگاهی - بهداشت 
وپیشگیری بیماری های دامی

------214233447264066513

168512197337110214233447110102212988

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی

56-01بهداشت موادغذایی وآبزیان

46-20پاتوبیولوژی

45-1- علوم پایه

علوم درمانگاهی - بهداشت 
وپیشگیری بیماری های دامی

--112

2211419

جدول1

جدول2

جدول3

جدول4

دانشکده دامپزشکی
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توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل 
نیمسال اول1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

60

50

40

30

20

10

0

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

23

31

12 11
16

58

447

7
12

بهداشت مواد غذایی
و آبزیان

بهداشت مواد غذایی
و آبزیان

پاتوبیولوژی

پاتوبیولوژی

علوم پایه

علوم پایه

علوم درمانگاهی ـ بهداشت
وپیشگیری بیماری های دامی

علوم درمانگاهی ـ بهداشت
وپیشگیری بیماری های دامی

108 111

28 3644 63 39
66

46

Ph.D کارشناسیدکتری عمومیدکتری کارشناسی ارشد

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری عمومیدکتری

دانشکده دامپزشکی

10

توزیع دانشجویان ورودی بین الملل 
نیمسال اول1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

علوم 

درمانگاهی-... 

)%10(

بهداشت 

مواد غذا�ی و 

پاتوبیولوژی آبزیان )%32(

)%32(

علوم 

پایه )%26(

بهداشت 

مواد غذا�ی و 

آبزیان )%80(

علوم 

درمانگاهی-... 

)%20(
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کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

دکتری عمومی
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

32541---19928448بهداشت مواد غذایی و آبزیان

561141---191029011پاتوبیولوژی

04416---4812---علوم پایه

علوم درمانگاهی - بهداشت و پیشگیری 

بیماری های دامی
------13203311235

3819578132113203391322133

جمعدکتری Ph.Dدکتری عمومیکارشناسی ارشدکارشناسی

01-01بهداشت مواد غذایی و آبزیان

10001پاتوبیولوژی

05005علوم پایه

16007

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

تعداد دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400-1399به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

تعداد دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

جدول6

جدول5

دانشکده دامپزشکی

30

24

18

12

6

0
بهداشت مواد غذایی و آبزیانپاتوبیولوژیعلوم پایهعلوم درمانگاهی-بهداشت و پیشگیری بیماری های دامی

29

11

28

12

4

33

2

8

1
5

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری عمومی

Ph.D دکتری

توزیع دانش آموختگان بین امللل سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی

بهداشت 

مواد غذا�ی و 

آبزیان )%14(

پاتوبیولوژی 

)%14(

علوم 

پایه )%72(



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 151

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی و جنسیت

مربی
جمع

استادیار
جمع

دانشیار
جمع

استاد
جمعجمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

0000220220226بهداشت مواد غذایی و آبزیان

00032513403312پاتوبیولوژی

00001107703311علوم پایه

علوم درمانگاهی- بهداشت 

و پیشگیری بیماری های دامی
0002571101103321

00051015222240111150

1-4 منابع انسانی

دانشکده دامپزشکی

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی
جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

02046بهداشت مواد غذایی و آبزیان

032712پاتوبیولوژی

003811علوم پایه

علوم درمانگاهی- بهداشت و 
پیشگیری بیماری های دامی

0531321

01083250

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی،جنسیت ووضعیت استخدامی
زن

جمع
مرد

جمعجمع
پیمانی

رسمی 
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
بیمه ای

پیمانیقراردادی
رسمی 
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
بیمه ای

قراردادی

0000000013044زیر دیپلم

0010010001123دیپلم

0000000000222فوق دیپلم

001023306231417لیسانس

1120040000226فوق لیسانس

Ph.D 1010020000002دکتری

2150210307682434

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه بندی سنی
جمعباالی 60 سال56 تا 60 سال51 تا 55 سال46 تا 50 سال41 تا 45 سالتا 40  سال

0320005پیمانی

0010001رسمی آزمایشی

01290012رسمی قطعی

0032016روزمزد بیمه ای

25120010قراردادی

299130134

جدول7

جدول8

جدول9

جدول10



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 152مع

نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

)%3( Ph.D دکتری

دیپلم 
)%6(

فوق لیسانس
)%23(

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

دانشکده دامپزشکی

استادیار 

دانشیار )%30(

)%48(

استاد 

)%22(
رسمی 

قطعی  
)%64(

پیما�ن 
)%20(

رسمی 
آزماییسش
)%16(

فوق لیسانس)%17(

لیسانس )%50(

فوق دیپلم)%6(

دیپلم )%9(

زیر دیپلم)%12(

)%6( Ph.D. دکتری

رسمی آزماییسش )%3(

رسمی قطعی )%35(

پیما�ن )%15(

قراردادی )%29(

روزمزد بیمه ای )%18(



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 153

دانشکده دامپزشکی

)هیات علمی(

)غیرهیات علمی(

1396

1396

1397

1397

1398

1398

1399

1399

1400

1400

60
50
40
30
20
10
0

60
50
40
30
20
10
0

35 35 33 34 34

)دانشجویان شاغل به تحصیل(

1396 1397 1398 1399 1400

1200

1000

800

600

400

200

0

763
856 897

1002 988

54
50

46
51 50

مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل طی 5 سال اخیر



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 154مع

دانشکده دامپزشکی

نسبت دانشجو به هیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

14/1

17/1

19/5 19/6 19/8

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

2

1/5

1

1/54
1/43

1/39

1/5
1/47



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 155

دانشکده دامپزشکی

* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

1-4 پژوهشی

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

4مصوب

5خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
23دفاع شده

50در حال دفاع

دکتری عمومی
40دفاع شده

136در حال دفاع

Ph.D دکتری
23دفاع شده

147در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

5مصوب

7خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR57

Scopus35

20علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

0دایره المعارف

10سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
20متن کامل

9چکیده

مجامع علمی خارجی
0متن کامل

0چکیده

مجله های علمی **6

Scopus1

ISC1

1علمی

0در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

0تالیف

0تدوین و گردآوری

0ترجمه

0تصنیف



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 156مع

دانشکده علوم

دانشکده ها
1-5 دانشکده علوم

دانشکده  علوم  در سال  1340 تاسیس  شد. پذیرش  دانشجو در رشته  ریاضی ـ 

فیزیک  ازسال  1341 آغاز گردید. در سال  1344 رشته  ریاضی- فیزیک  منحل  

گروه   هر  در  دانشجو   50 پذیرش   با  شیمی   و  فیزیک   ریــاضــی ،  رشته های   و 

 1346 سال   در  زیست شناسی   و  زمین شناسی   رشته های   شد.  آن   جایگزین  

ســال 1367  در  بود  مشترک   ریاضی   با  قبالً  که   آمــار  رشته   گردیدند.  تاسیس  

به طور مستقل  دانشجو پذیرفت . رشته  کامپیوتر در سال  1368 از گروه  ریاضی  

جدا شد و به  صورت  مستقل  تشکیل  و به  دانشکده  مهندسی  منتقل  گردید. 

این   طرح  تأسیس  دانشکده  علوم  ریاضی  در سال  1375 به  تصویب  رسید و 

دانشکده  به طور جداگانه  در سال  1376 شروع  به  فعالیت  نمود. دانشکده  علوم  

در حال حاضر دارای  چهار گروه  آموزشی  زمین شناسی ، زیست شناسی، شیمی  

تعداد  و  نفر   93 دانشکده   این   علمی   هیات   اعضای  تعداد  اســت .  فیزیک   و 

اعضای غیرهیات علمی 38 نفر  است . تعداد دانشجویان  حال  حاضر شامل 

2279 نفر در مقاطع مختلف تحصیلی می باشد.

1



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 157

دانشکده علوم

اطالعات کلیدی دانشکده علوم

دانشجوی ورودی بین الملل18دانشجوی ورودی471

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل118دانشجوی شاغل به تحصیل2279

دانش آموخته بین الملل15دانش آموخته286

عضو غیرهیات علمی38عضو هیات علمی93

رشته- گرایش/ مقطع63گروه آموزشی4

کتاب چاپ شده13مقاله چاپ شده364



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 158مع

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزن

16112716143000057زمین شناسی

7326993512477815161زیست شناسی

46297534215511516146شیمی

3217492224465712107فیزیک

1678325010771178232043471

تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

0101 زمین شناسی

2305 زیست شناسی

3104 شیمی

3418 فیزیک

89118

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی وجنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

623910188591474669115363 زمین شناسی

3191104291766924510336139813 زیست شناسی

195832781297019912053173650 شیمی

112892019276168483684453 فیزیک

68832110094852747593171945112279

1-5 آموزشی

جدول1

جدول2

جدول3

دانشکده علوم



ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1399 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 159

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول 1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی 

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

110314 زمین شناسی

631744 زیست شناسی

88319 شیمی

10161541 فیزیک

256528118

توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

120

100

80

60

40

20

0

99

47

15

75

55

16

49
46

12

27 30

زمین شناسیزیست شناسیشیمیفیزیک

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

توزیع دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول 1401-1400به تفکیک گروه آموزشی

فیزیک)%44(

زمین شنایس)%6(

شیمی)%22(

زیست شناسی)%2۸(

جدول4

دانشکده علوم



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 160مع

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

    تعداد دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی وجنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

175227111824646زمین شناسی

341145278351031393زیست شناسی

269351910292132488شیمی

1392217143124659فیزیک

90341247043113351449286

429

101

245

147 139
115

27۸

199
173

201

16۸

۸4

زمین شناسیزیست شناسیشیمیفیزیک

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

زمین شنایس )%12(

زیست شنایس )%37(

شیمی)%16(

فیزیک )%35(

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

دانشکده علوم

جدول 5



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 161

فیزیک)%47(
شیمی)%20(

تعداد دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400-1399  به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

0202 زمین شناسی

1203 زیست شناسی

1203 شیمی

0707 فیزیک

213015

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

توزیع دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی

زمین شنایس )%13(
زیست شناسی)%20(

جدول6

دانشکده علوم

50

40

30

20

10

0

22
1۸

6

29
24

6

زمین شناسیزیست شناسیشیمیفیزیک

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D 45دکتری

35

22

13

31
35



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 162مع

مربی
جمع

استادیار
جمع

دانشیار
جمع

استاد
جمعجمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

00002216705514زمین شناسی

000941315617827زیست شناسی

0001234913291127شیمی

0001673580101025فیزیک

000111425925343313493

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی وجنسیت

1-5 منابع انسانی

دانشکده علوم

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

0211114زمین شناسی

0841527زیست شناسی

0281727شیمی

0521825فیزیک

017156193

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی

زن
جمع

مرد
جمعجمع

رسمی پیمانی
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
رسمی پیمانیقراردادیبیمه ای

آزمایشی
رسمی 
قطعی

روزمزد 
قراردادیبیمه ای

0000000002022زیر دیپلم

0010010010345دیپلم

0010230000114فوق دیپلم

00302500302510لیسانس

054021100301415فوق لیسانس

Ph.D 0010010010012دکتری

05100621008271738

  تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت و وضعیت استخدامی

جمعباالی 60 سال56 تا 60 سال51 تا 55 سال46 تا 50 سال41 تا 45 سالتا40 سال

0320005رسمی آزمایشی

02762118رسمی قطعی

0001012روزمزد بیمه ای

25132013قراردادی

21010104238

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه بندی سنی

جدول 7

جدول 8

جدول 9

جدول 10



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 163

دانشکده علوم

نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

استادیار 

)%27(

دانشیار 

)%36/5(

استاد 

)%36/5(

فوق لیسانس)%40( لیسانس )%26(

فوق دیپلم)%11(

دیپلم )%13(

زیر دیپلم)%5(

)%5( Ph.D دکتری

رسمی آزمای�ش )%13(

روزمزدبیمه ای )%5( رسمی قطعی )%4۸(

قراردادی )%34(

رسمی 
قطعی  

)%66(

پیما�ن 
)%1۸(

رسمی 
آزمای�ش
)%16(



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 164مع

مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان  شاغل به تحصیل طی 5 سال اخیر

)هیات علمی(

)غیرهیات علمی(

1396 1397 139۸ 1399 1400

80

60

40

20

0

63
57 49

40

1396 1397 139۸ 1399 1400

100

80

60

40

20

0

97
۸5 ۸6 90 93

3۸

دانشکده علوم

)دانشجویان شاغل به تحصیل(

1396 1397 139۸ 1399 1400

2400

2000

1600

1200

800

400

0

2226 22۸4 2230
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ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 165

نسبت دانشجو به هیات علمی

1396 1397 139۸ 1399 1400

30
29
28
27
26
25
24
23
22

22/9

26/9

25/9 26/1

24/5

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1396 1397 139۸ 1399 1400

2/5

2

1/5

1

1/54
1/49

1/76

2/25
2/45



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 166مع

دانشکده علوم

جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

1-5 پژوهشی

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

4مصوب

10خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
122دفاع شده

492در حال دفاع

Ph.D دکتری
45دفاع شده

383در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

5مصوب

7خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR287

Scopus19

53علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

0دایره المعارف

5سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
69متن کامل

47چکیده

مجامع علمی خارجی
1متن کامل

2چکیده

مجله های علمی **6

Scopus1

ISC4

4علمی

0در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

7تالیف

1تدوین و گردآوری

5ترجمه

0تصنیف

0تصحیح



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 167

دانشکده ها
1-6 دانشکده علوم اداری واقتصادی

و  دولتی  بخش  نیاز  مورد  متخصص  انسانی  نیروی  تامین  و  تربیت  با هدف   1366 در سال  فردوسی مشهد  دانشگاه  اقتصادی  و  اداری  علوم  دانشکده 

سازمان های صنعتی و بازرگانی کشور در جهت پیشبرد و تحقق اهداف اقتصادی، برنامه ریزی و مدیریتی تاسیس گردیده است.

دانشکده علوم اداری و اقتصادی در حال حاضر تعداد 51 عضو هیات علمی شامل 12 استاد،  19 دانشیار و 20 استادیار و نیز 13 تن عضو غیرهیات علمی 

دارد و در آن 2145 نفر دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند.

1

دانشکده علوم اداری واقتصادی



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 168مع

دانشکده علوم اداری واقتصادی

اطالعات کلیدی دانشکده علوم اداری واقتصادی

دانشجوی ورودی بین الملل166دانشجوی ورودی502

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل479دانشجوی شاغل به تحصیل2145

دانش آموخته بین الملل60دانش آموخته342

عضو غیرهیات علمی13عضو هیات علمی51

رشته- گرایش/ مقطع33گروه آموزشی3

کتاب چاپ شده7مقاله چاپ شده170



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 169

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول 1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی وجنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزن

40509023345721820167 اقتصاد

351550183553022105 حسابداری

514899435810182230230مدیریت

12611323984127211104252502

تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول 1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

316845 اقتصاد

818228 حسابداری

23482293مدیریت

627232166

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول 1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

17916234198951934170111645 اقتصاد

17179250112108220164056526 حسابداری

2441884321522584105478132974مدیریت

59442910233624618231111882992145

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

55271799 اقتصاد

15522491 حسابداری

5918941289مدیریت

12926882479

1-6 آموزشی

جدول1

جدول2

جدول3

جدول4

دانشکده علوم اداری واقتصادی



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 170مع

50

250

توزیع دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

150

100

50

0

500

400

300

200

100

0

مدیریت

مدیریت

حسابداری

حسابداری

اقتصاد

اقتصاد

90

341

53

220

57

193

99

432

101

410

30

132

2

56

20

111

مدیریت)%56(

حسابداری)%17(

اقتصاد)%27(

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

دانشکده علوم اداری واقتصادی



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 171

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

مدیریت)%60(

حسابداری)%19(

اقتصاد)%21(

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

19173612820651167اقتصاد

411758103848044110حسابداری

45246925558041216165مدیریت

1055816347101148102131342

تعداد دانش آموختگان سال تحصیلی 1399-1400  
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

0202 اقتصاد

017118 حسابداری

435140مدیریت

454260

تعداد دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1399-1400 
به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

جدول6

جدول5

دانشکده علوم اداری واقتصادی



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 172مع

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399  به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

توزیع دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی

5۸
80

60

40

20

0
اقتصادحسابداریمدیریت

36
4۸

20

69
۸0

16
411

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

دانشکده علوم اداری واقتصادی

حسابداری)%30(

اقتصاد)%3(

مدیریت)%67(



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 173

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی و جنسیت

مربی
جمع

استادیار
جمع

دانشیار
جمع

استاد
جمعجمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

0001101106605522اقتصاد

00002216701110حسابداری

00007715615619مدیریت

00011920217191111251

1-6 منابع انسانی

دانشکده علوم اداری واقتصادی

 تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

0631322اقتصاد

0001010حسابداری

0241319مدیریت

0873651

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت و وضعیت استخدامی

زن
جمع

مرد
جمعجمع

پیمانی
رسمی 
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
بیمه ای

پیمانیقراردادی
رسمی 
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
بیمه ای

قراردادی

0000000010011زیر دیپلم

0000220010124لیسانس

0030030110247فوق لیسانس

Ph.D 0000000010011دکتری

00302501403813

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه بندی سنی

جمعباالی 60 سال56 تا 60 سال51 تا 55 سال46 تا 50 سال41 تا 45 سالتا 40 سال

0001001رسمی آزمایشی

1222007رسمی قطعی

2111005قراردادی

33340013

جدول8

جدول10

جدول9

جدول7



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 174مع

نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

دانشکده علوم اداری واقتصادی

دانشیار

)%37(

استاد 

)%24(

رسمی 
قطعی
)%70(

فوق لیسانس)%54(

لیسانس )%31(

زیر دیپلم)%7/5(

)%7/5( Ph.D دکتری

رسمی آزمای�ش )%۸(

قراردادی )39%(رسمی قطعی )%53(

استادیار 

)%39(

پیما�ن 
)%16(

رسمی 
آزمای�ش
)%14(



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 175

دانشکده علوم اداری واقتصادی

مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل طی 5 سال اخیر

)غیرهیات علمی(

1396 1397 139۸ 1399 1400

40
30
20
10
0

)هیات علمی(

1396 1397 139۸ 1399 1400

80
70
60
50
40
30
20
10
0

77 77 77

51 51

13172124

)دانشجویان شاغل به تحصیل(

1396 1397 139۸ 1399 1400

3200
2800
2400
2000
1600
1200

800
400
0

2399
259۸

2930

207۸ 2145

24



د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام ی سال 1400مع ار امه آم سالن

دانشکده علوم اداری واقتصادی

176

4
3/5

3
2/5

2

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1396 1397 139۸ 1399 1400

3/21 3/21
3/67

3

3/92

* تغییر روند فـاحش تعـداد اعضای هیات علمی وتـعداد اعضای غیـرهیات علمی، به دلیل

تفکیک دانشکده به دو دانشکده »علوم اداری و اقتصادی« و »حقوق و علوم سیاسی«می باشد.

نسبت دانشجو به هیات علمی

1396 1397 139۸ 1399 1400

44

42

40

38

36

34

32

30

31/2

33/7

3۸/1

40/7
42/1



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع

دانشکده علوم اداری واقتصادی

177

1-6 پژوهشی

جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

8مصوب

10خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
174دفاع شده

471در حال دفاع

Ph.D دکتری
23دفاع شده

173در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

14مصوب

15خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR31

Scopus36

98علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

0دایره المعارف

5سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
27متن کامل

11چکیده

مجامع علمی خارجی
2متن کامل

2چکیده

مجله های علمی **6

Scopus0

ISC3

3علمی

1در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

1تالیف

0تدوین و گردآوری

6ترجمه

0تصنیف

0تصحیح



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 178مع

دانشکده ها
1-7 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

به  فردوسی مشهد  دانشگاه  روان شناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده 

زمینه های  در  عالی  آمــوزش  نهاد  سابقه ترین  با  و  مهمترین  عنوان 

روان شناسی، علم اطالعات و دانش شناسی و علوم تربیتی در شرق 

کشور به منظور تأمین نیروی انسانی کارشناس در رشته های یاد شده 

انسانی  نیروی  تأمین  در  ــده ای  ارزن خدمات  تاکنون  و  گردیده  ایجاد 

متخصص مورد نیاز کشور ارائه کرده است. این دانشکده هفتمین 

دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد است که در مهرماه 1352 آغاز به 

کار نمود. هم اکنون،  این دانشکده با 38 عضو هیات علمی به تربیت و 

آموزش 1488 نفر دانشجو، شامل 817 دانشجوی کارشناسی، 464 نفر 

دانشجوی کارشناسی ارشد و 207 نفر دانشجوی دکتری مشغول است.

1

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 179

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

اطالعات کلیدی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

دانشجوی ورودی بین الملل44دانشجوی ورودی332

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل112دانشجوی شاغل به تحصیل1488

دانش آموخته بین الملل10دانش آموخته220

عضو غیرهیات علمی19عضو هیات علمی38

رشته- گرایش/ مقطع23گروه آموزشی6

کتاب چاپ شده15مقاله چاپ شده148



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 180مع

1-7 آموزشی

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی وجنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزن

5519743717546410138روان شناسی

00022729821039روان شناسی مشاوره و تربیتی

214251411542646علم اطالعات و دانش شناسی

4151349---مبانی تعلیم و تربیت

250251221452746مدیریت آموزشی وتوسعه منابع انسانی

24194380803354مطالعات برنامه درسی و آموزش

125421679728125241640332

تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

1915034روان شناسی

0314روان شناسی مشاوره و تربیتی

1001علم اطالعات و دانش شناسی

0224مدیریت آموزشی وتوسعه منابع انسانی

1001مطالعات برنامه درسی و آموزش

2120344

تعداددانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی،مقطع تحصیلی وجنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

2897436313044174391958595روان شناسی

0008422106311647153روان شناسی مشاوره و تربیتی

151161675496317926256علم اطالعات و دانش شناسی

000243279101946مبانی تعلیم و تربیت

2602650106015924110مدیریت آموزشی وتوسعه منابع انسانی

1926926131334191433328مطالعات برنامه درسی و آموزش

65815981737391464130772071488

جدول1

جدول2

جدول3

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
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ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 181
تعداددانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول1400-1401

به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

4833384روان شناسی

012315روان شناسی مشاوره و تربیتی

1001علم اطالعات و دانش شناسی

0426مدیریت آموزشی وتوسعه منابع انسانی

4026مطالعات برنامه درسی و آموزش

534910112

روان شنایس )%7۸(

علم اطالعات و دانش 
شنایس )%2(

مدیریت آموزشی و 
توسعه منابع انسانی )%9(

روان شنایس مشاوره
وتربیتی )%9(

توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

80

70

60

50

40

30

20

10

0
روان شناسی روان شناسی

مشاوره و تربیتی
علم اطالعات

و دانش شناسی
مبانی تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی و 

توسعه منابع انسانی
مطالعات برنامه درسی 

و آموزش

15

5

جدول4

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

4

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری
74

۸

54

10

29

10

25

6

25

14

7

43

3

مطالعات برنامه دریس 
وآموزش )%2(
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ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 182مع

 توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

دانش آموختگان سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی وجنسیت تعداد

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

4975619123153895روان شناسی

00011122311225روان شناسی مشاوره و تربیتی

60641510112علم اطالعات و دانش شناسی

3141126---مبانی تعلیم و تربیت

0001021200012مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

55116620202270مطالعات برنامه درسی و آموزش

110181284928778715220

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

روان شنایس )%75(

مطالعات برنامه دریس 
وآموزش )%5(

مدیریت آموزشی و 
توسعه منابع انسانی )%5(

روان شنایس مشاوره
وتربیتی )%13(

400
350
300
250
200
150
100
50
0

174363 5۸ 106 47 63167 26 27 19 6026 24 34261 33

روان شناسی روان شناسی
مشاوره و تربیتی

علم اطالعات
و دانش شناسی

مبانی
تعلیم و تربیت

مدیریت آموزشی و 
توسعه منابع انسانی

مطالعات برنامه درسی 
و آموزش

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

علم اطالعات و دانش 
شنایس )%2(

جدول5
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تعداددانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی1399-1400 
به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

1405روان شناسی

0505روان شناسی مشاوره و تربیتی

19010

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

توزیع دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی

جدول6

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
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روان شناسی روان شناسی

مشاوره و تربیتی
علم اطالعات

و دانش شناسی
مبانی تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی و 

توسعه منابع انسانی
مطالعات برنامه درسی 

و آموزش

5 4

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

56

31

۸

23

6
1

12

66

22 2

روان شنایس مشاورهروان شنایس )%50(
وتربیتی )%50(

2
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 تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی و جنسیت

مربی
جمع

استادیار
جمع

دانشیار
جمع

استاد
جمعجمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

00022415605515روان شناسی

0002020330116روان شناسی مشاوره و تربیتی

0002241010116علم اطالعات و دانش شناسی

0000111010113مبانی تعلیم و تربیت

0000111010113مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

0000000550005مطالعات برنامه درسی و آموزش

00066124131709938

1-7 منابع انسانی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

0301215روان شناسی

02046روان شناسی مشاوره و تربیتی

01146علم اطالعات و دانش شناسی

00033مبانی تعلیم و تربیت

01023مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

00055مطالعات برنامه درسی و آموزش

0713038

تعداد  اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت و وضعیت استخدامی

زن
جمع

مرد
جمعجمع

رسمی پیمانی
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
رسمی پیمانیقراردادیبیمه ای

آزمایشی
رسمی 
قطعی

روزمزد 
قراردادیبیمه ای

0000000001011زیر دیپلم

0010120000002دیپلم

0000000000111فوق دیپلم

20002420103610لیسانس

0020020020024فوق لیسانس

Ph.D 0000000010011دکتری

203038204141119

 تعداد  اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه بندی سنی

جمعباالی 60 سال56 تا 60 سال51 تا 55 سال46 تا 50 سال41 تا 45 سالتا 40 سال

1102004پیمانی

0024107رسمی قطعی

0010001روزمزد بیمه ای

1311107قراردادی

24472019

جدول7

جدول8

جدول9

جدول10
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دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

لیسانس )%53(

فوق دیپلم)%5(

دیپلم )%11(

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

استادیار 

)%31(

دانشیار 

)%45(

استاد 

)%24(

رسمی 
قطعی
)%79(

پیما�ن 
)%1۸(

رسمی 
آزمای�ش
)%3(

فوق لیسانس)%21(

زیر دیپلم)%5(

)%5( Ph.D دکتری

)%21( پیما�ن

روزمزدبیمه ای )%5( رسمی قطعی )%37(

قراردادی )%37(
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دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

)غیرهیات علمی(

1396 1397 139۸ 1399 1400

35
30
25
20
15
10
5
0

30 2۸ 2۸

22 19

مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل طی 5 سال اخیر

)هیات علمی(

1396 1397 139۸ 1399 1400

40
35
30
25
20
15
10
5
0

36 37 35
3۸ 3۸

)دانشجویان شاغل به تحصیل(

1396 1397 139۸ 1399 1400
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1700
1400
1100
900

600
300
0

1۸00
1703

1550 157۸
14۸۸
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دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

نسبت دانشجو به هیات علمی

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1396 1397 139۸ 1399 1400

2

1/5

1

0/5

0

1/2 1/32 1/25

1/73
2

1396 1397 139۸ 1399 1400
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50

48

46

44

42

40
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50

46

44/3

41/5

39/2
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دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

1-7 پژوهشی
جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

9مصوب

8خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
118دفاع شده

283در حال دفاع

Ph.D دکتری
13دفاع شده

138در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

1مصوب

1خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR27

Scopus14

91علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

4دایره المعارف

12سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
5متن کامل

9چکیده

مجامع علمی خارجی
2متن کامل

1چکیده

مجله های علمی **6

Scopus0

ISC3

3علمی

0در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

4تالیف

4تدوین و گردآوری

7ترجمه

0تصنیف

0تصحیح
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دانشکده ها
1-8 دانشکده علوم ریاضی

در سال 1340 دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد با سه گروه از 

جمله گروه ریاضی با تعدادی عضو هیات علمی تاسیس شد. اولین 

این گروه در رشته ریاضی در سال 1344 موفق به  دانش آموختگان 

اخذ مدرک کارشناسی شدند. گروه ریاضی تا سال 1367 به نام گروه 

گروه  دو  به  این سال  از  فعالیت داشــت.  کامپیوتر  و  آمــار  و  ریاضی 

آمار و ریاضی تقسیم شد و در سال 1376 دو گروه آمار و ریاضی از 

دانشکده علوم جدا شده و دانشکده علوم ریاضی را تشکیل دادند.

علمی  هیات  عضو   42 بــا  ریــاضــی  علوم  دانشکده  حاضر  حــال  در 

متشکل از 18 استاد،  17 دانشیار و 7 استادیار، آموزش و تربیت 1218 

نفر دانشجوی مقاطع مختلف تحصیلی را بر عهده دارند.

1

دانشکده علوم ریاضی
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دانشکده علوم ریاضی

اطالعات کلیدی دانشکده علوم ریاضی

دانشجوی ورودی بین الملل8دانشجوی ورودی267

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل56دانشجوی شاغل به تحصیل1218

دانش آموخته بین الملل6دانش آموخته125

عضو غیرهیات علمی10عضو هیات علمی42

رشته- گرایش/ مقطع25گروه آموزشی3

کتاب چاپ شده0مقاله چاپ شده159
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تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزن

3418521652132578  آمار

75541293415498311189ریاضی کاربردی/ محض

1097218150207011516267

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

1102  آمار

1416ریاضی کاربردی/ محض

2518

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

17565240721991441963394  آمار

330214544114511657639115824ریاضی کاربردی/ محض

50527978418670256120581781218

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

310518  آمار

823738ریاضی کاربردی/ محض

11331256

1-8 آموزشی

جدول1

جدول2

جدول3

جدول4

دانشکده علوم ریاضی
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توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان ورودی بین  الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

 

129150

100

50

0
آمارریاضی کاربردی/محض

52 49

21
115

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

دانشکده علوم ریاضی
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0
آمارریاضی کاربردی/محض

240

91 63

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

544

165
115

آمار )%25(

ریا�ن کاربردی/محض 
)%75(



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 193

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

60

40

20

0

آمارریاضی کاربردی/محض

36

7 6

42

26

۸

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

2973652733649آمار

3111421792644876ریاضی کاربردی/محض

6018782211337714125

تعداد  دانش آموختگان سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

تعداد  دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

0011آمار

0325ریاضی کاربردی/محض

0336

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

دانشکده علوم ریاضی

آمار )%32(

ریا�ن کاربردی/محض 
)%6۸(

جدول5

جدول6



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 194مع

استاددانشیاراستادیارمربی
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

00000027905514آمار

00003304403310ریاضی کاربردی

000134134281018ریاضی محض

000167314172161842

 تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی و جنسیت

1-8 منابع انسانی

دانشکده علوم ریاضی

  تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت و وضعیت استخدامی

  تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه بندی سنی

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

0001414آمار

021710ریاضی کاربردی

0121518ریاضی محض

0333642

مردزن
جمع

رسمی پیمانی
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
رسمی پیمانیجمعقراردادیبیمه ای

آزمایشی
رسمی 
قطعی

روزمزد 
جمعقراردادیبیمه ای

0000110000112فوق دیپلم

0000330000114لیسانس

1000121000124فوق لیسانس

10005610003410

جمعباالی 60 سال56 تا 60 سال51 تا 55 سال46 تا 50 سال41 تا 45 سالتا 40 سال

0020002پیمانی

3320008قراردادی

33400010

جدول7

جدول8

جدول9

جدول10



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 195

دانشکده علوم ریاضی

نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

استادیار 

)%17(

استاد 

)%43(

دانشیار 

)%40(

رسمی 
قطعی
)%۸6(

پیما�ن 
)%7( رسمی 

آزمای�ش
)%7(

فوق لیسانس)%40(

فوق دیپلم)%20(

لیسانس )%40(

قراردادی )%۸0( پیما�ن )%20(



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 196مع

مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل طی 5 سال اخیر

)غیرهیات علمی(

1396 1397 139۸ 1399 1400

1۸ 17 15
11 10

)هیات علمی(

1396 1397 139۸ 1399 1400

50
40
30
20
10
0

30
20
10
0

44 43 43 44 42

دانشکده علوم ریاضی

)دانشجویان شاغل به تحصیل(

1396 1397 139۸ 1399 1400

1400
1200
1000
800
600

400
200
0

961 9۸۸ 1034

121۸
1161



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 197

دانشکده علوم ریاضی

نسبت دانشجو به هیات علمی

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1396 1397 139۸ 1399 1400

4/5

4

3/5

3

2/5

2

2/44 2/53

2/۸7

4
4/2

1396 1397 139۸ 1399 1400

30

28

26

24

22

20

21/۸
23

24

26/4

29



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 198مع

دانشکده علوم ریاضی

جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

1-8 پژوهشی

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

15مصوب

13خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
42دفاع شده

150در حال دفاع

Ph.D دکتری
25دفاع شده

105در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

0مصوب

2خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR97

Scopus28

20علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

0دایره المعارف

14سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
18متن کامل

21چکیده

مجامع علمی خارجی
0متن کامل

0چکیده

مجله های علمی **6

Scopus1

ISC1

1علمی

2در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

0تالیف

0تدوین و گردآوری

0ترجمه

0تصنیف

0تصحیح



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 199

دانشکده ها
1-9 دانشکده علوم ورزشی

دانشگاه ها در نظام جمهوری اسالمی ایران،  مراکز انسان سازی، کانون 

امید و سرچشمه اصالح جامعه  اند که با فعالیت های علمی و پژوهشی 

خود در راستای شعار استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی عمل می کنند. 

با  و  بر مبنای چنین نگرشی  دانشکده علوم ورزشی در سال 1372 

توجه به ضرورت تحقق آرمان های انقالب اسالمی در عرصه ورزش 

و تربیت بدنی کشور تاسیس شد و هم اکنون با سه گروه آموزشی 

تربیت بدنی و علوم ورزشی، رفتار حرکتی و فیزیولوژی ورزشی و 683 

کار  به  دکتری  و  ارشــد  کارشناسی  کارشناسی،  مقاطع  در  دانشجو 

خود ادامه می دهد؛ همچنین تعداد 25 عضو هیات علمی شامل 5 

استاد، 8 دانشیار و 12 استادیار و نیز 10 عضو غیرهیات علمی در این 

دانشکده مشغول فعالیت می باشند.

1

دانشکده علوم ورزشی



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 200مع

دانشکده علوم ورزشی

اطالعات کلیدی دانشکده علوم ورزشی

دانشجوی ورودی بین الملل6دانشجوی ورودی167

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل28دانشجوی شاغل به تحصیل683

دانش آموخته بین الملل9دانش آموخته83

عضو غیرهیات علمی10عضو هیات علمی25

رشته- گرایش/ مقطع15گروه آموزشی3

کتاب چاپ شده10مقاله چاپ شده85



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 201

1-9 آموزشی

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزن

84------414384 تربیت بدنی و علوم ورزشی

1992862836---رفتار حرکتی

28124052747---فیزیولوژی ورزشی

41438447216811415167

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

4--4 تربیت بدنی و علوم ورزشی

101-رفتار حرکتی

101-فیزیولوژی ورزشی

4206

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

305------152153305 تربیت بدنی و علوم ورزشی

7352125294069194---رفتار حرکتی

9845143231841184---فیزیولوژی ورزشی

152153305171972685258110683

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

5--5 تربیت بدنی و علوم ورزشی

9918 -رفتار حرکتی

325 -فیزیولوژی ورزشی

5121128

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جدول1

جدول2

جدول3

جدول4

دانشکده علوم ورزشی



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 202مع

توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

350
300
250
200
150
100
50
0

تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی فیزیولوژی ورزشی

305

125 143

69

41

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

دانشکده علوم ورزشی

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی فیزیولوژی ورزشی

2۸

40

۸ 7

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

۸4

توزیع دانشجویان ورودی بین  الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

تربیت بد�ن و علوم 
یولوژی ورزیسش ورزیسش )%67( ن

ف�ی
)%16/5(

رفتار حرک�ت )%16/5(



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
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توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

41------172441تربیت بدنی وعلوم ورزشی

6101615622---رفتارحرکتی

7101703320---فیزیولوژی ورزشی

17244113203318983

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

909-رفتارحرکتی

تعداد دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی1399-1400
به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

تعداد دانش آموختگان سال تحصیلی1399-1400 
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی وجنسیت

جدول6

جدول5

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی فیزیولوژی ورزشی

41

16 17

3

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

دانشکده علوم ورزشی

50
40
30
20
10
0

6

یولوژی ورزیسش  ن
ف�ی

)%1۸(

رفتار حرک�ت )%1۸(

تربیت بد�ن و علوم 
ورزیسش )%64(



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 204مع

استاددانشیاراستادیارمربی
جمع

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

0002130000003تربیت بدنی وعلوم ورزشی

0002240220339رفتار حرکتی

00032515611213فیزیولوژی ورزشی

000751217814525

 تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی و جنسیت

1-9 منابع انسانی

دانشکده علوم ورزشی

جدول7

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

03003تربیت بدنی و علوم ورزشی

00279رفتار حرکتی

0201113فیزیولوژی ورزشی

0521825

مردزن
جمع

رسمی پیمانی
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
رسمی پیمانیجمعقراردادیبیمه ای

آزمایشی
رسمی 
قطعی

روزمزد 
جمعقراردادیبیمه ای

0000000010011دیپلم

0000110010123لیسانس

0030030020136فوق لیسانس

00301400402610

جمعباالی 60 سال56 تا 60 سال51 تا 55 سال46 تا 50 سال41 تا 45 سالتا 40 سال

0322007رسمی قطعی

0102003قراردادی

04240010

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت و وضعیت استخدامی

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه بندی سنی

جدول8

جدول9

جدول10



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 205

دانشکده علوم ورزشی

نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

استادیار 

)%48(

دانشیار 

)%32(

استاد 

)%20(

رسمی 
قطعی  

)%72(

پیما�ن 
)%20(

رسمی 
آزمای�ش
)%8(

دیپلم )%10(

لیسانس )%30(

فوق لیسانس )%60(

رسمی قطعی )%70(

قراردادی )%30(
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دانشکده علوم ورزشی

)غیرهیات علمی(

1396 1397 1398 1399 1400

15 13
10 10 10

)هیات علمی(

1396 1397 1398 1399 1400

25
20
15
10
5
0

25
20
15
10
5
0

22 23 23 25 25

)دانشجویان شاغل به تحصیل(

1396 1397 1398 1399 1400

700

600

500

400

300

200

100

0

532
575

683694
661

مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل طی 5 سال اخیر
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دانشکده علوم ورزشی

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

3

2/5

2

1/5

1

1/47

1/77

2/3
2/5 2/5

نسبت دانشجو به هیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22

24/2

25
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ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 208مع

دانشکده علوم ورزشی

جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

1-9 پژوهشی

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

0مصوب

3خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
25دفاع شده

192در حال دفاع

Ph.D دکتری
11دفاع شده

73در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

0مصوب

3خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR14

Scopus9

55علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

0دایره المعارف

7سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
7متن کامل

13چکیده

مجامع علمی خارجی
0متن کامل

0چکیده

مجله های علمی **6

Scopus0

ISC0

0علمی

0در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

3تالیف

0تدوین و گردآوری

7ترجمه

0تصنیف

0تصحیح



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 209

دانشکده ها
1-10 دانشکده کشاورزی

1
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1352 با هدف 

تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر در رشته های گوناگون کشاورزی 

تاسیس شد و از آن زمان تا کنون، این دانشکده در چارچوب فعالیت های 

آموزشی و پژوهشی به هدایت علمی بخش کشاورزی پرداخته است.

مقاطع  در  دانشجو   2535 دارای  کــشــاورزی  دانــشــکــده  اکــنــون  هــم  

ــروه  ــه 10 گ ــری مــی بــاشــد ک ــت کــارشــنــاســی، کــارشــنــاســی ارشــــد و دک

گیاهی،  به نژادی  و  بیوتکنولوژی  کشاورزی،  اقتصاد  شامل  آموزشی 

خاک،  علوم  سبز،  فضای  مهندسی  و  باغبانی  علوم  اگروتکنولوژی،  

و  آب  مهندسی  گیاهپزشکی،  غذایی،  صنایع  و  علوم  دامــی،  علوم 

مهندسی مکانیک بیوسیستم را در بر می گیرد؛ همچنین تعداد 116 

عضو هیات علمی شامل 54 استاد، 40 دانشیار و 22 استادیار و نیز 

41 عضو غیرهیات علمی در این دانشکده مشغول فعالیت می باشند.

دانشکده کشاورزی
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ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 210مع

دانشکده کشاورزی

دانشجوی ورودی بین الملل17دانشجوی ورودی535

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل89دانشجوی شاغل به تحصیل2535

دانش آموخته بین الملل14دانش آموخته383

عضو غیرهیات علمی41عضو هیات علمی116

رشته- گرایش/ مقطع91گروه آموزشی10

کتاب چاپ شده16مقاله چاپ شده510

اطالعات کلیدی دانشکده کشاورزی
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ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 211

دانشکده کشاورزی

1-10 آموزشی

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزن

11819751231435اقتصاد کشاورزی 

135181482245949اگروتکنولوژی

1192032525 - - -بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

3015452182951680علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

2252781921339علوم خاک

9172691221671360علوم دامی

1862417926741161علوم و صنایع غذایی

125171792652750گیاهپزشکی

16173313173016770مهندسی آب

1916357182515666مهندسی مکانیک بیوسیستم

1509424412496220373471535

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

0202اقتصاد کشاورزی 

0101اگروتکنولوژی

1315علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

0123علوم دامی

1113علوم و صنایع غذایی

0101مهندسی آب

0202مهندسی مکانیک بیوسیستم

211417

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

جدول1

تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جدول2
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کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

553186492170262046202اقتصاد کشاورزی 

612586363672364985243اگروتکنولوژی

312556391554110- - - بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

154512057939118362460383علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز

73138637845241539170علوم خاک

425496294473405393262علوم دامی

723510788211097531106322علوم و صنایع غذایی

582381382462522577220گیاهپزشکی

7381154484795344882331مهندسی آب

66101167324678133447292مهندسی مکانیک بیوسیستم

65441410684673117783753146892535

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

1719اقتصاد کشاورزی 

0437اگروتکنولوژی

134-بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

111416علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز

1214علوم خاک

141217علوم دامی

61411علوم و صنایع غذایی

1427گیاهپزشکی

2226مهندسی آب

1618مهندسی مکانیک بیوسیستم

14423389

دانشکده کشاورزی

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

جدول3

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جدول4
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توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان ورودی بین  الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

50

40

30

20

10

0

250

200

150

100

50

0

اقتصاد 
کشاورزی 

اقتصاد 
کشاورزی 

اگروتکنولوژی

اگروتکنولوژی

بیوتکنولوژی 
و به نژادی 

گیاهی

بیوتکنولوژی 
و به نژادی 

گیاهی

علوم باغبانی 
ومهندسی 
فضای سبز

علوم  باغبانی 
ومهندسی 
فضای سبز

علوم خاک

علوم خاک

علوم دامی

علوم دامی

علوم و 
صنایع 
غذایی

علوم و 
صنایع 
غذایی

گیاهپزشکی

گیاهپزشکی

مهندسی 

آب

مهندسی 

آب

مهندسی 

مکانیک 

بیوسیستم

مهندسی 

مکانیک 

بیوسیستم

19 12 4

86 70 46

18 22 9

86 72 85

20 5

56 54

45 29 6

205 118 60

27 9 3

86 45 39

26 21 13

96 73 93

24 26 11

107 109 106

17 26 7

81 62 77

33 30 7

154 95 82

35 25 6

167 78 47

دانشکده کشاورزی

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

اقتصاد کشاورزی )%12(

اگروتکنولوژی )%6(

علوم دامی )17/5%(علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز)%29(

علوم و صنایع غذایی )%17/5(

مهندیس آب )%6(

مهندسی مکانیک بیوسیستم)%12(
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کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

1041452733627اقتصاد کشاورزی 

185235510461043اگروتکنولوژی

3251016---بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

40545471143763علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز

1321523502222علوم خاک

811192101242637علوم دامی

2933252745948علوم و صنایع غذایی

14620651153839گیاهپزشکی

1918374610481259مهندسی آب

816240111113439مهندسی مکانیک بیوسیستم

15970229365389303565383

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

تعداد دانش آموختگان سال تحصیلی 1400- 1399 به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

دانشکده کشاورزی

اقتصاد کشاورزی )%10(

اگروتکنولوژی )%8(

علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز)%18(

علوم دامی )%19(

علوم و صنایع غذایی )%12(

مهندیس آب )%7(
مهندسی مکانیک بیوسیستم)%9(

علوم خاک )4/5%(بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی )%4/5(

نشیک )%8(
گیاه�پ

جدول5
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ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 215

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

0011اقتصاد کشاورزی 

1203علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز

0101علوم خاک

0101علوم دامی

0101علوم و صنایع غذایی

1225گیاهپزشکی

1001مهندسی آب

0101مهندسی مکانیک بیوسیستم

38314

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

تعداد دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400- 1399 
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

توزیع دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی

50

40

30

20

10

0
اقتصاد 

کشاورزی 
اگروتکنولوژی بیوتکنولوژی 

و به نژادی 
گیاهی

علوم  باغبانی 
ومهندسی 
فضای سبز

علوم خاک علوم دامی علوم و 
صنایع 
غذایی

گیاهپزشکی مهندسی 

آب

مهندسی 

مکانیک 

بیوسیستم

14 7 6 23 10 10 5 45 11 7 15 5 2 19 12 6 32 7 9 20 11 8 37 10 12 24 11 4

جدول6

دانشکده کشاورزی

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

1

اقتصاد کشاورزی )%7(

علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز)%22(

علوم دامی )%7(

علوم و صنایع غذایی )%7(

مهندیس آب )%7(

مهندسی مکانیک بیوسیستم)%7(

علوم خاک )%7(

نشیک )%36(
گیاه�پ
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ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 216مع

دانشکده کشاورزی

مربی
جمع

استادیار
جمع

دانشیار
جمع

استاد
جمعجمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

0000111230559اقتصاد کشاورزی 

00012316708818اگروتکنولوژی

0000221120448بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

0000331340229علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز

0001010220447علوم خاک

0000550110101016علوم دامی

00010104436914علوم و صنایع غذایی

00000027921312گیاهپزشکی

00010105506612مهندسی آب

00005503303311مهندسی مکانیک بیوسیستم

000418226344054954116

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

01179اقتصاد کشاورزی 

0301518اگروتکنولوژی

01168بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

00279علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز

00167علوم خاک

0241016علوم دامی

0121114علوم و صنایع غذایی

0021012گیاهپزشکی

012912مهندسی آب

033511مهندسی مکانیک بیوسیستم

0121886116

 تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی و جنسیت

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی

1-10 منابع انسانی

جدول7

جدول8
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دانشکده کشاورزی

زن

جمع

مرد

جمعجمع
رسمی پیمانی

آزمایشی
رسمی 
قطعی

روزمزد 
رسمی پیمانیقراردادیبیمه ای

آزمایشی
رسمی 
قطعی

روزمزد 
قراردادیبیمه ای

0000220000002دیپلم

0000110000001فوق دیپلم

40003710205815لیسانس

01600700504916فوق لیسانس

Ph.D 0000000060177دکتری

416061710130102441

جمعباالی 60 سال56 تا 60 سال51 تا 55 سال46 تا 50 سال41 تا 45 سالتا 40 سال

0311005پیمانی

0010001رسمی آزمایشی

04563119رسمی قطعی

61530116قراردادی

6812103241

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت و وضعیت استخدامی

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه بندی سنی

جدول9

جدول10
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نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

دانشکده کشاورزی

استادیار 

)%19(

دانشیار 

)%34(

استاد 

)%47(
رسمی 

قطعی  
)%74( رسمی 

آزمای�ش
)%16(

پیما�ن 
)%10(

فوق لیسانس)%39(

لیسانس )%37(

فوق دیپلم)%2(

دیپلم )%5(

)%17( Ph.D. دکتری

رسمی قطعی )46%(رسمی آزمای�ش )%3(

قراردادی )39%(پیما�ن )%12(

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی
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دانشکده کشاورزی

)غیرهیات علمی(

1396 1397 1398 1399 1400

)هیات علمی(

1396 1397 1398 1399 1400

120
100
80
60
40
20
0

120
100
80
60
40
20
0

118 118 115 116 116

)دانشجویان شاغل به تحصیل(

1396 1397 1398 1399 1400

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2912 2881

2660
2818

2535

43 41
5457

65

مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل طی 5 سال اخیر
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دانشکده کشاورزی

220

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

3

2/5

2

1/5

1

1/82

2/07 2/13

2/7
2/83

نسبت دانشجو به هیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

25
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16
15

24/7 24/4

23/1

24/3

21/8
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دانشکده کشاورزی

221

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

1-10 پژوهشی

جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

19مصوب

25خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
102دفاع شده

451در حال دفاع

Ph.D دکتری
67دفاع شده

507در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

34مصوب

29خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR208

Scopus60

233علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

0دایره المعارف

9سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
131متن کامل

35چکیده

مجامع علمی خارجی
5متن کامل

4چکیده

مجله های علمی **6

Scopus0

ISC10

10علمی

0در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

4تالیف

1تدوین و گردآوری

10ترجمه

1تصنیف

0تصحیح
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دانشکده ها
1-11 دانشکده معامری وشهرسازی

1
نیروی  تأمین  و  خالق  استعدادهای  پــرورش  هدف  با  دانشکده  این 

طرح های  اجــرای  در  کارآیی  حصول  و  معماری  رشته  در  متخصص 

عملی وگسترش دانش و مهارت شهرسازی به منظور تربیت نیروی 

محیط های  توسعه  برنامه های  و  طرح ها  اجــرای  جهت  متخصص 

مهرماه  در  شهرسازی  و  معماری  دانشکده  گردید.  تأسیس  شهری 

سال 1384 با پذیرش 36 دانشجو در رشته معماری و 31 دانشجو در 

رشته شهرسازی فعالیت خود را آغاز نمود .

تعداد  دانشکده،  از عمر  با گذشت حــدود 16 سال  در حال حاضر 

بــه 9 نفر رســیــده اســت و تعداد  اعــضــای هــیــات علمی دانــشــکــده 

و  شهرسازی  آمــوزشــی  ــروه  گ دو  در  کــه  دانشکده  ایــن  دانشجویان 

معماری مشغول تحصیل می باشند، 396 نفر می باشد.

دانشکده معامری وشهرسازی
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دانشکده معامری وشهرسازی

اطالعات کلیدی دانشکده معامری وشهرسازی

دانشجوی ورودی بین الملل10دانشجوی ورودی74

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل56دانشجوی شاغل به تحصیل396

دانش آموخته بین الملل4دانش آموخته65

عضو غیرهیات علمی6عضو هیات علمی9

رشته- گرایش/ مقطع4گروه آموزشی2

کتاب چاپ شده1مقاله چاپ شده22



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 224مع

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزن

30---20222718شهرسازی

44---2410345510معماری

44125612618---74

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

2-11شهرسازی

8-62معماری

73-10

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

145---913312415621شهرسازی

251---13853191402060معماری

22986315552681---396

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

12-93شهرسازی

44-395معماری

488-56

1-11 آموزشی

دانشکده معامری وشهرسازی

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

جدول1

تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جدول2

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

جدول3

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جدول4



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 225

توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

35
30
25
20
15
10
5
0

معماری

کارشناسی کارشناسی ارشد

کارشناسی کارشناسی ارشد

شهرسازی

22

108

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل       نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

شهرسازیمعماری

توزیع دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

34

124

191

60

دانشکده معامری وشهرسازی

21

شهرسازی

معماری%12

%88
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توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

14---12214000شهرسازی

51---2812408311معماری

4014548311---65

تعداد دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
شهرسازیمعماری

14

دانشکده معامری وشهرسازی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

4-40شهرسازی

تعداد دانش آموختگان  بین الملل نیمسال اول1400-1399به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

40

11

شهرسازی

معماری%21

%79

جدول5

جدول6

کارشناسی کارشناسی ارشد
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مربی
جمع

استادیار
جمع

دانشیار
جمع

استاد
جمعجمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

0001340000004شهرسازی

0002240110005معماری

0003580110009

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی و جنسیت

1-11 منابع انسانی

دانشکده معامری وشهرسازی

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

04004شهرسازی

02125معماری

06129

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت و وضعیت استخدامی

زن
جمع

مرد
جمعجمع

رسمی پیمانی
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
رسمی پیمانیقراردادیبیمه ای

آزمایشی
رسمی 
قطعی

روزمزد 
قراردادیبیمه ای

2000020010124لیسانس

0000110010012فوق لیسانس

2000130020136

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه بندی سنی

جمعباالی 60 سال56 تا 60 سال51 تا 55 سال46 تا 50 سال41 تا 45 سالتا 40 سال

1100002پیمانی

0011002رسمی قطعی

1100002قراردادی

2211006

جدول7

جدول8

جدول9

جدول10
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نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

دانشکده معامری وشهرسازی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

استادیار 

)%89(

دانشیار 

)%11(

رسمی 
قطعی  

)%22(

پیما�ن 
)%67(

رسمی 
آزمای�ش
)%11(

فوق لیسانس)%33(

لیسانس )%67(

رسمی قطعی )%33/33(

پیما�ن )%33/33(

قراردادی )%33/33(
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دانشکده معامری وشهرسازی

)غیرهیات علمی(

1396 1397 1398 1399 1400

7
8

5

7
6

)هیات علمی(

1396 1397 1398 1399 1400

10

8

6

4

2

0

10

8

6

4

2

0

7 7
6

7

9

)دانشجویان شاغل به تحصیل(

1396 1397 1398 1399 1400

600

500

400

300

200

100

0

372 365 359
383 396

مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل طی 5 سال اخیر
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دانشکده معامری وشهرسازی

نسبت دانشجو به هیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

53/1 52/1

59/8

54/7

44

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

1/5

1

0/5

0

1
0/88

1/2

1
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دانشکده معامری وشهرسازی

جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

1-11 پژوهشی

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

3مصوب

2خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
7دفاع شده

57در حال دفاع

Ph.D دکتری
-دفاع شده

-در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

2مصوب

3خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR8

Scopus6

8علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

0دایره المعارف

0سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
11متن کامل

0چکیده

مجامع علمی خارجی
2متن کامل

1چکیده

مجله های علمی **6

Scopus0

ISC0

0علمی

0در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

1تالیف

0تدوین و گردآوری

0ترجمه

0تصنیف

0تصحیح
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دانشکده ها
1-12 دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست

1

کشور ایران به لحاظ تنوع و غنای منابع طبیعی خویش از 

چنان جایگاهی برخوردار است که می توان آن را به درستی 

»جهانی در یک مرز« نامید. لیکن همگام با شتاب گرفتن 

منابع  جــهــان،  ســراســر  در  ــاد جمعیت  ازدیـ و  توسعه  رونــد 

از  و  گرفته  ــرار  ق فزاینده  فــشــاری  تحت  نیز  کشور  طبیعی 

است.  گرفته  پیش  در  نزولی  سیر  کیفی  و  کمی  جنبه های 

نیروهای  تربیت  و  پــژوهــش  و  آمـــوزش  نقش  میان  ایــن  در 

این  در  تحقیق  بنیان های  خود  که  عالقه مند،  و  متخصص 

عرصه باشند، از کمال اهمیت برخوردار است.

هم اکنون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 17 عضو 

هیات علمی و 10 نفر عضو غیرهیات علمی دارد و در آن 440 

دکتری  و  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  مقاطع  دانشجوی 

Ph.D مشغول تحصیل می باشند.

دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست
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دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست

اطالعات کلیدی دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست

دانشجوی ورودی بین الملل2دانشجوی ورودی106

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل3دانشجوی شاغل به تحصیل440

دانش آموخته بین الملل1دانش آموخته60

عضو غیرهیات علمی10عضو هیات علمی17

رشته- گرایش/ مقطع11گروه آموزشی4

کتاب چاپ شده3مقاله چاپ شده72



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 234مع

1-12 آموزشی

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزن

23---81018325شیالت

29---13720549محیط زیست

5---000145مدیریت مناطق خشک و بیابانی

205251091923549مرتع و آبخیزداری

412263191938235106

دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت جدول1

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

1-01محیط زیست

1001مرتع و آبخیزداری

1102

تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی جدول2

شیالتمحیط زیستمدیریت مناطق خشک و بیابانیمرتع و آبخیزداری

30

20

10

0

2018

9

25

19

5

کارشناسی

کارشناسی ارشد

Ph.D دکتری

5 5

توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

محیط زیست

%50
مرتع و 

نداری
آبخ�ی

%50
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توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی
120

100

80

60

40

20

0

9998

88
77

34

2

28

شیالتمحیط زیستمدیریت مناطق خشک و بیابانیمرتع و آبخیزداری

کارشناسی

کارشناسی ارشد

Ph.D دکتری

دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

1-01محیط زیست

1102مرتع و آبخیزداری

1203

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین المللنیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت جدول4

5 9

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

103---544498325شیالت

122---54348825934محیط زیست

30---20219928مدیریت مناطق خشک و بیابانی

732699463177459185مرتع و آبخیزداری

1831042879351144459440

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت جدول3

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

محیط زیست

%33

مرتع و 

نداری
آبخ�ی

%67
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تعداد دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1399-1400 
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

تعداد دانش آموختگان سال تحصیلی 1399-1400 
به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

10---3710000شیالت

21---10616325محیط زیست

8---606202مدیریت مناطق خشک و بیابانی

1261821300021مرتع و آبخیزداری

311950731000060

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

0101مدیریت مناطق خشک و بیابانی

جدول6 

جدول5 

18

15

12

9

6

3

0

16

10

5
6

شیالتمحیط زیستمدیریت مناطق خشک و بیابانیمرتع و آبخیزداری

دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست

کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.D دکتری

2

9

3
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تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی و جنسیت

مربی
جمع

استادیار
جمع

دانشیار
جمع

استاد
جمعجمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

0000330110004شیالت

0003031010004محیط زیست

0000110110002مدیریت مناطق خشک و بیابانی

0000330220227مرتع و آبخیزداری

000371014502217

1-12 منابع انسانی

دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت و وضعیت استخدامی

زن

جمع

مرد

جمعجمع
رسمی پیمانی

آزمایشی
رسمی 
قطعی

روزمزد 
رسمی پیمانیقراردادیبیمه ای

آزمایشی
رسمی 
قطعی

روزمزد 
قراردادیبیمه ای

0000000001011زیر دیپلم

0000000000111دیپلم

0000001000122لیسانس

0000110030145فوق لیسانس

Ph.D 0000000010011دکتری

00001110413910

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

02114شیالت

02204محیط زیست

00202مدیریت مناطق خشک و بیابانی

01337مرتع و آبخیزداری

058417

جدول9

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه بندی سنی

تا 40
سال

41 تا 45
سال

46 تا 50
سال

51 تا 55
سال

56تا 60
سال

باالی 60
جمعسال

0100001پیمانی

1002104رسمی قطعی

0001001روزمزد بیمه ای

3100004قراردادی

42031010

جدول7 

جدول8

جدول10
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نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

رسمی 
قطعی  

)%24(

پیما�ن 
رسمی )%29(

آزمای�ش
)%47(

فوق لیسانس)%50(
لیسانس )%20(

دیپلم )%10(

زیر دیپلم)%10(

)%10( Ph.D. دکتری

رسمی قطعی )%40(

پیما�ن )%10(

قراردادی )%40(

روزمزد بیمه ای )%10(

استادیار 

)%59(

دانشیار 

)%29(

استاد 

)%12(
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دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست

)غیرهیات علمی(

1396 1397 1398 1399 1400

)هیات علمی(

1396 1397 1398 1399 1400

20

15

10

5

0

20

15

10

5

0

)دانشجویان شاغل به تحصیل(

1396 1397 1398 1399 1400

500

400

300

200

100

0

491
477

439 439 440

10 10 10

15
13

15 16 16 17 17

مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل طی 5 سال اخیر
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دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

2

1/5

1

0/5

0

1
1/23

1/6
1/7 1/7

نسبت دانشجو به هیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

32/7

29/8

27/4

25/8 25/9
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دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست

1-12 پژوهشی

جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

5مصوب

8خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
19دفاع شده

87در حال دفاع

Ph.D دکتری
0دفاع شده

0در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

5مصوب

9خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR30

Scopus4

32علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

0دایره المعارف

6سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
43متن کامل

6چکیده

مجامع علمی خارجی
3متن کامل

4چکیده

مجله های علمی **6

Scopus0

ISC0

0علمی

0در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

1تالیف

0تدوین و گردآوری

2ترجمه

0تصنیف

0تصحیح
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دانشکده ها
1-13 دانشکده مهندسی

1

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1354 با 

پذیرش 30 دانشجو در رشته مکانیک تاسیس شد و از سال 

1359 با ادغام دانشکده مهندسی با دانشگاه کار، تعداد اعضای 

چشمگیری  افزایش  یکباره  به  آن  دانشجویان  و  علمی  هیات 

آموزشی  فعالیت های  توسعه  روند  با گذراندن  یافت. هم اکنون 

و قوی مهندسی در  از جمله دانشکده های معتبر  پژوهشی  و 

سطح کشور به شمار می رود.

در حال حاضر دانشکده مهندسی با دارا بودن 180 عضو هیات 

علمی به تربیت 6162 دانشجو در 7 گروه آموزشی و در مقاطع 

کارشناسی،  کارشناسی ارشد و دکتری Ph.D می پردازد.

دانشکده مهندسی
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ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 243

دانشکده مهندسی

اطالعات کلیدی دانشکده مهندسی

دانشجوی ورودی بین الملل111دانشجوی ورودی1285

دانشجوی شاغل به تحصیل بین الملل414دانشجوی شاغل به تحصیل6162

دانش آموخته بین الملل62دانش آموخته880

عضو غیرهیات علمی41عضو هیات علمی180

رشته- گرایش/ مقطع75گروه آموزشی7

کتاب چاپ شده8مقاله چاپ شده561
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1-13 آموزشی

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع 

مردزنمردزنمردزن

5211116316425851419240مهندسی برق

55781333041719514218مهندسی شیمی

19264510132310169مهندسی صنایع

17678411496031114158مهندسی عمران

55124179132740639228مهندسی کامپیوتر

264066181634279109مهندسی متالورژی ومواد

3412816210768631215263مهندسی مکانیک

2585748321082643722952811285

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

80210مهندسی برق

2103مهندسی شیمی

1001مهندسی صنایع

131216مهندسی عمران

625370مهندسی کامپیوتر

3003مهندسی متالورژی ومواد

1438مهندسی مکانیک

901110111

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع 

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

18757876594183277621191811223مهندسی برق

2253665911251492746241103968مهندسی شیمی

104137241554196161026363مهندسی صنایع

62274336852403252992121782مهندسی عمران

23346970210512422960671271058مهندسی کامپیوتر

1262013277689165133649541مهندسی متالورژی ومواد

14259673855265320311381691227مهندسی مکانیک

107926213700595109116862735037766162

دانشکده مهندسی

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت جدول1

تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی جدول2

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول1401-1400به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت جدول3
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جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

32131055مهندسی برق

499260مهندسی شیمی

5005مهندسی صنایع

39391492مهندسی عمران

983326157مهندسی کامپیوتر

56011مهندسی متالورژی ومواد

10131134مهندسی مکانیک

23811363414

توزیع دانشجویان ورودی نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی ومقطع تحصیلی

200

150

100

50

0
مهندسی
شیمی

مهندسی
عمران

مهندسی
متالورژی و مواد

کارشناسی Ph.D کارشناسی ارشددکتری

مهندسی
برق

مهندسی
صنایع

مهندسی
کامپیوتر

مهندسی
مکانیک

163

58

19

133

71

45

23

1

84

60 66

34

9

162

86

دانشکده مهندسی

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول1400-1401
به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جدول4

179

40

91414 15
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توزیع دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی

توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول 1401-1400 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی
800

700

600

500

400

300

200

100

0
مهندسی شیمی مهندسی عمران مهندسی برقمهندسی متالورژی ومواد مهندسی صنایع مهندسی کامپیوتر مهندسی مکانیک

765

277

181

591

274

103

241

96
26

336 325

121

702

229

127

738

320

169

327

49

165

دانشکده مهندسی

کارشناسی Ph.D کارشناسی ارشددکتری

مهندیس برق )%9(

مهندیس شیمی )%3(

مهندیس صنایع )%1(

مهندیس عمران )%14(

مهندیس کامپیوتر )%63(

مهندیس متالورژی و مواد )%3( مهندیس مکانیک )%7(

مهندیس برق )%13(

مهندیس شیمی )%15(

مهندیس صنایع )%1(

مهندیس عمران )%22(

مهندیس مکانیک )%8(

مهندیس کامپیوتر )%38(

مهندیس متالورژی و مواد )%3(
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تعداد دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و جنسیت

کارشناسی
جمع

کارشناسی ارشد
جمع

Ph.D دکتری
جمعجمع

مردزنمردزنمردزن

319012116294531417183مهندسی برق

25547991928426113مهندسی شیمی

92231741121345مهندسی صنایع

36063103343224110مهندسی عمران

4356991726434812154مهندسی کامپیوتر

2635614172102284مهندسی متالورژی ومواد

141071218455311617191مهندسی مکانیک

15142457571173244164561880

تعداد دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

جمعدکتری Ph.Dکارشناسی ارشدکارشناسی

1506مهندسی برق

5308مهندسی شیمی

0101مهندسی صنایع

78116مهندسی عمران

313218مهندسی کامپیوتر

1001مهندسی متالورژی ومواد

27312مهندسی مکانیک

1937662

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

120

100

80

60

40

20

0
مهندسی شیمی مهندسی عمران مهندسی برقمهندسی متالورژی و مواد مهندسی صنایع مهندسی کامپیوتر مهندسی مکانیک

121

31

11

دانشکده مهندسی

کارشناسی Ph.D کارشناسی ارشددکتری

17

45

79

28

6 3

63

43

4

99

43

12

61

21

2

121

53

17

جدول5

جدول6
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توزیع دانش آموختگان بین الملل سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک گروه آموزشی

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی و جنسیت

مربی
جمع

استادیار
جمع

دانشیار
جمع

استاد
جمعجمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

000055314170141436مهندسی برق

0002571141505527مهندسی شیمی

00004413402210مهندسی صنایع

00009908806623مهندسی عمران

0005111607705528مهندسی کامپیوتر

00025705507719مهندسی متالورژی ومواد

0000770880222237مهندسی مکانیک

000946555596406161180

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه آموزشی و وضعیت استخدامی

جمعرسمی قطعیرسمی آزمایشیپیمانیخدمت وظیفه

0652536مهندسی برق

0571527مهندسی شیمی

031610مهندسی صنایع

0841123مهندسی عمران

01171028مهندسی کامپیوتر

0711119مهندسی متالورژی ومواد

0712937مهندسی مکانیک

04726107180

دانشکده مهندسی

1-13 منابع انسانی

مهندیس برق )%10(

مهندیس شیمی )%13(

مهندیس صنایع )%1/5(

مهندیس عمران )%26(

مهندیس مکانیک )%19(

مهندیس کامپیوتر )%29(

مهندیس متالورژی و مواد )%1/5(

جدول7

جدول8
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دانشکده مهندسی

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت و وضعیت استخدامی

زن
جمع

مرد
جمعجمع

رسمی پیمانی
آزمایشی

رسمی 
قطعی

روزمزد 
رسمی پیمانیقراردادیبیمه ای

آزمایشی
رسمی 
قطعی

روزمزد 
قراردادیبیمه ای

0000220001124دیپلم

1000120010346فوق دیپلم

101002004081214لیسانس

212027006041017فوق لیسانس

413051300111162841

تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه بندی سنی

جمعباالی 60 سال56 تا 60 سال51 تا 55 سال46 تا 50 سال41 تا 45 سالتا 40 سال

0310004پیمانی

0100001رسمی آزمایشی

03452014رسمی قطعی

0001001روزمزد بیمه ای

39441021قراردادی

3169103041

جدول9

جدول10
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نمودارهای مربوط به اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک مرتبه علمی

توزیع اعضای هیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک مدرک تحصیلی

دانشکده مهندسی

توزیع اعضای غیرهیات علمی
به تفکیک وضعیت استخدامی

استادیار 

دانشیار )%30/5(

)%35/5(

استاد 

رسمی )%34(
قطعی  
)%59/5(

پیما�ن 
)%26(

رسمی 
آزمای�ش

)%14/5(

فوق لیسانس)%41(

لیسانس )%34(

فوق دیپلم)%15(

دیپلم )%10(

رسمی آزمای�ش )%2/5(

رسمی قطعی )%34(

پیما�ن )%10(

قراردادی )%51(

روزمزد بیمه ای )%2/5(
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دانشکده مهندسی

)غیرهیات علمی(

1396 1397 1398 1399 1400

100
80
60
40
20
0

59 58 53 44 41

)هیات علمی(

1396 1397 1398 1399 1400

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

172 173 178 180 180

)دانشجویان شاغل به تحصیل(

1396 1397 1398 1399 1400

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

5522
5772 5709

6246 6162

مقایسه روند تعداد اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل طی 5 سال اخیر
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دانشکده مهندسی

نسبت دانشجو به هیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

32/1
33/4

32/1

34/7
34/2

نسبت هیات علمی به غیرهیات علمی

1396 1397 1398 1399 1400

4/5
4

3/5
3

2/5
2

1/5
1

2/92 2/98
3/36

4/09
4/39



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 253

دانشکده مهندسی

جدول11- دستاوردهای پژوهشی به تفکیک عنوان ونوع فعالیت

**یک مجله علمی می تواند همزمان سه اعتبار ISC ، Scopus و علمی را دارا باشد.* توضیحات در پانویس جدول مقاله ها در بخش دستاوردهای پژوهشی آمده است.

1-13 پژوهشی

تعدادنوع فعالیتعنوان فعالیتردیف

1
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی 

)شماره 1و2(

13مصوب

11خاتمه یافته

2
طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 )شماره 3(

کارشناسی ارشد
295دفاع شده

1057در حال دفاع

Ph.D دکتری
59دفاع شده

520در حال دفاع

3
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 )مدیریت توسعه و انتقال فناوری(

48مصوب

58خاتمه یافته

مقاله های چاپ شده*4

JCR409

Scopus39

94علمی پژوهشی مصوب وزارتین و حوزه علمیه

0دایره المعارف

19سایر

مقاله های ارائه شده در5

مجامع علمی داخلی
189متن کامل

25چکیده

مجامع علمی خارجی
12متن کامل

4چکیده

مجله های علمی **6

Scopus0

ISC3

4علمی

0در شرف اخذ اعتبار

7
کتاب های چاپ شده 

)مجموع انتشارات دانشگاه و خارج دانشگاه(

0بررسی و نقد

5تالیف

0تدوین و گردآوری

2ترجمه

1تصنیف

0تصحیح
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پژوهشکده ها ومراکزپژوهشی2

پژوهشکده ها و مراکزپژوهشی
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پژوهشکده ها و مراکزپژوهشی

جدول1: پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت علوم* در دانشگاه

گروه های پژوهشینام واحد پژوهشی

پژوهشکده آب و محیط زیست**

آب  های زیرزمینی و ژئوترمال

تعادل بخشی سامانه های آبی

حفاظت اکوسیستم و محیط زیست

حکمرانی آب و آبخیز

مدیریت و بازچرخانی آب های نامتعارف

پژوهشکده زیارت و گردشگری

مطالعات اجتماعی زیارت و گردشگری

مطالعات دینی زیارت و گردشگری

مطالعات فضایی و کالبدی زیارت و گردشگری

مطالعات مدیریت و اقتصاد زیارت و گردشگری

پژوهشکده علوم گیاهی

بقوالت

گیاهان زینتی

گیاهشناسی

پژوهشکده فناوری زیستی

بیوتکنولوژی سلولهای بنیادی و طب بازساختی

بیوتکنولوژی صنعتی

تشخیص ها و درمان های نوین

محصوالت نوترکیب

پژوهشکده فناوری هوایی

تحلیل داده های فضایی – مکانی

مهندسی سازه های هوایی

هدایت و کنترل

پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی

اقتصاد اسالمی

تعلیم و تربیت اسالمی

فقه و حقوق

مدیریت اسالمی

پژوهشکده نفت و گاز

بهینه سازی تولید و افزایش ضریب بازیافت مخازن

بهینه سازی فرآیندهای تولید و تبدیالت گازی

سیستم های بهره وری و آماده سازی نفت و گاز

پژوهشکده هوا خورشید

گروه انرژی بادی

گروه انرژی خورشیدی

گروه ذخیره سازی انرژی

گروه پژوهشی اکتشاف و ذخایر معدنیگروه پژوهشی تحقیقات واکتشافات ذخایرمعدنی

گروه پژوهشی علوم زلزلهگروه پژوهشی علوم زلزله

مرکز پژوهشی جانور شناسی کاربردی
جونده شناسی

نوآوری های زیستی جانوری

مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جاده ای
تحقیقات اقتصادی ایمنی ترافیک

تحقیقات فنی ایمنی ترافیک

* از سال 1399، تصویب، تمدید و انحالل تمام پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی )اعم از مصوب شده های قدیم و جدید( به عهده خود دانشگاه ها گذاشته شده است.
** در سال 1399 توسط دانشگاه به تصویب رسیده است.



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 256مع

جدول3: هسته های پژوهشی مصوب دانشگاه به تفکیک گروه تحصیلی

هسته پژوهشیگروه تحصیلی

فنی و مهندسی

هسته پژوهشی آهن و فوالد

هسته پژوهشی بیوالکترونیک

هسته پژوهشی تحقیقات کاربردی در محاسبات نرم و سیستم های هوشمند

هسته پژوهشی حمل و نقل ریلی

هسته پژوهشی حمل و نقل هوشمند

هسته پژوهشی غشاء و فرایندهای غشایی

هسته پژوهشی کامپوزیت

هسته پژوهشی مخابرات و کامپیوتر

هسته پژوهشی مهندسی پزشکی

هسته پژوهشی مهندسی تولید ناب

هسته پژوهشی منابع آب و محیط زیست

کشاورزی و دامپزشکی

هسته پژوهشی آفات و بیماری های گیاهان باغی و زینتی

هسته پژوهشی بسته بندی مواد غذایی

هسته پژوهشی توسعه پایدار کشاورزی و روستائی

هسته پژوهشی خشکسالی و پدیده های زیان بخش جوی

هسته پژوهشی روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی

هسته پژوهشی فرآوری میوه و سبزی

هسته پژوهشی کشاورزی ارگانیک

 هسته پژوهشی کشاورزی اکولوژیک و پایدار

هسته پژوهشی ماشین های کشاورزی

پژوهشکده ها و مراکزپژوهشی

 جدول2: قطب های علمی دانشگاه

نام قطبدانشکدهردیف

شاهنامه و فردوسیادبیات و علوم انسانی1

مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دام های نشخوار کنندهدامپزشکی2

3
علوم ریاضی

آنالیز روی ساختارهای جبری

مدل سازی و کنترل دستگاهها4

5

کشاورزی

حبوبات سرما دوست

گیاهان زراعی ویژه6

مدیریت کم آبیاری و آب های نامتعارف7

مطالعات اقتصاد زیستی و غذای سالم8

هیدروکلوئیدهای طبیعی ایران9

رایانش نرم و پردازش هوشمند اطالعاتمهندسی10
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جدول4: پایگاه های پژوهشی دانشگاه
نام پایگاه پژوهشیردیف

رصد خانه دانشگاه1

نانو کشاورزی2

آزمایشگاه اختالالت امنیتی- آپا3

4IP-PBX آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات

هسته رباتیک مهندسی5

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه6

شبکه بین المللی زعفران7

پژوهشکده ها و مراکزپژوهشی

ادامه جدول3

هسته پژوهشیگروه تحصیلی

علوم پایه

هسته پژوهشی آماری

هسته پژوهشی تحقیقات آب های زیرزمینی

هسته پژوهشی ذخیره سازی هیدروژن و باتری های یون لیتیوم

هسته پژوهشی ریاضیات در مدل سازی و بهینه سازی سیستم ها

هسته پژوهشی شیمی محیط زیست

هسته پژوهشی شیوه های آموزش ریاضی

هسته پژوهشی علوم و فناوری نانو

هسته پژوهشی فناوری بیومولکول ها

هسته پژوهشی کاربرد موجک ها در سیستم های خطی و غیر خطی

هسته پژوهشی کاربردی پیشرفته گوهرشناسی، فرآوری کانی های صنعتی و مواد معدنی

هسته پژوهشی نوروفیدبک علوم اعصاب و رفتار

علوم انسانی

هسته پژوهشی اقتصاد شرق ایران و کشورهای همسایه

هسته پژوهش های فرهنگی و اجتماعی آسیای مرکزی

هسته پژوهشی تحقیقات توان بخشی حرکتی

هسته پژوهشی روان شناسی بالینی و توسعه مهارت های زندگی

هسته پژوهشی روان شناسی سازمانی

هسته پژوهشی علوم شناختی

هسته پژوهشی مطالعات اجتماعی در خراسان رضوی

هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستایی

هسته پژوهشی مطالعات جغرافیایی شهری و منطقه ای شمال شرق کشور

هسته پژوهشی مطالعات مدیریتی و بازار

هسته پژوهشی مطالعات منطقه ای جوانان خراسان رضوی



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 258مع

گروه آموزش های آزاد)کالج دانشگاه(3

جدول1: اطالعات  دوره های برگزارشده توسط کالج به تفکیک واحد، نوع دوره، موضوع دوره  ونوع برگزاری

واحد

تعداد دوره به تفکیک
جمعنوع برگزاری

موضوع دورهنوع دوره*

تعدادنفر- ساعتدوره آموزش عالیکارگاهتخصصینیمه تخصصیعمومیبلند مدتمیان مدتکوتاه  مدت

3011182120321838232ادبیات و علوم انسانی

10000110961دامپزشکی

10020111111861812علوم اداری و اقتصادی

200002024142علوم ورزشی

3000030318813کشاورزی

300003033443منابع طبیعی و محیط زیست

3000030356083مهندسی

10000101811پژوهشکده علوم گیاهی

8200810118110636082دانشگاه

13513993373136141784139جمع

*   نوع دوره:

کوتاه مدت: دوره کوتاه مدت به دوره ای اطالق می شود که مدت آن حداکثر 50 ساعت آموزشی باشد.	 

میان مدت: دوره میان مدت به دوره ای اطالق می شود که مدت آن بین 51 تا حداکثر 200 ساعت آموزشی باشد.	 

بلند مدت: دوره بلند مدت به دوره ای اطالق می شود که مدت آن بیش از 200 ساعت آموزشی باشد.	 

گروه آموزش های آزاد)کالج دانشگاه(
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گروه آموزش های آزاد)کالج دانشگاه(

جدول2: تعداد دانشجویان پذیرفته شده در دوره های فرعی به تفکیک دانشکده و گروه اموزشی

ادبیات و علوم انسانی

3جغرافیا

47زبان انگلیسی

2زبان و ادبیات عربی

10زبان و ادبیات فارسی

3فقه و مبانی حقوق اسالمیالهیات و معارف اسالمی

16حقوقحقوق و علوم سیاسی

علوم
8زیست شناسی

5فیزیک

علوم اداری و اقتصادی
16اقتصاد

28مدیریت

9مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیعلوم تربیتی و روان شناسی

علوم ریاضی
9آمار

4ریاضی کاربردی

مهندسی
2مهندسی صنایع

5مهندسی کامپیوتر

167جمع

تعدادگروه آموزشیدانشکده

جدول 3: اطالعات قراردادهای منعقد شده توسط کالج

11111175.1دولتی1

113697.4غیر دولتی2

14872/5جمع

سازمان طرف قراردادردیف
نوع سازمان

مبلغ قراردادبه میلیون ریال 
)بدون کسورات( غیر صنعتیصنعتی



ی سال 1400 ار امه آم سالن د ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام 260مع

مراکز رشد واحدهای فناور

مراکزرشدواحدهای فناور4

جدول1: گزارش برخی از فعالیت های مراکز رشد واحدهای فناور

45752تعداد شرکت های دانش بنیان 

11167178تعداد شرکت های فعال در مراکز رشد

549تعداد شرکت های وارد شده به دوره رشد

15621تعداد شرکت های وارد شده به دوره رشد مقدماتی

151833تعداد شرکت های خروج یافته

20626تعداد کل درخواست های بررسی شده ورود به دوره رشد

10045145تعداد کل درخواست های بررسی شده ورود به دوره رشد مقدماتی

10664170تعداد محصوالت تولیدی تجاری شده

224تعداد نمایشگاه های برگزار شده

235تعداد نمایشگاه های شرکت شده

353065تعداد همایش ها و نشست های برگزار شده

224تعداد جشنواره های برگزار شده

448تعداد جشنواره های شرکت شده

448تعداد برگزیدگان جشنواره های داخل و خارج در سال ارزیابی

45752تعداد نوآوری، محصوالت و خدمات تخصصی دانش بنیان

8955144تعداد اعضای هیات علمی فعال و مرتبط با پارک ها و مراکز رشد و شرکت های انشعابی

363302665تعداد اعضای هیات علمی و دانشجویان فعال در حوزه فناوری )مراکز رشد(

9716تعداد شرکت های زایشی )اسپین آف( از واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد

45752تعداد محصوالت دانش بنیان تولید شده دارای تائیدیه معتبر ملی و بین المللی

جمععلوم انسانیجامععنوان فعالیت                                                                                      نوع مرکز رشد



ی سال 1400 ار امه آم دسالن ی مشه دوس اه فر دانشگ
ابع ه من ی وتوسع ه ریز اونت برنام مع 261

مراکزرشدواحدهای فناور

توزیع شرکت های فعال درمراکزرشدتوزیع شرکت های دانش بنیان فعال درمراکزرشددانشگاه

توزیع شرکت های خروج یافته توزیع شرکت های واردشده به دوره رشدمقدماتی
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