
ّیات ًظارت ٍ ارزیابی آهَزش ػالی استاى 
 یسد

93-92گسارش ػولکرد سال تحصیلی   



 تعداد هزاکش استاى یشد

 تعداد هوسسه نوع هوسسه

 دانطگاه و هزاکش آهوسش عالی دولتی
 5 

 واحد پیام نور
 10 

 هزکش علوی کاربزدی
 22 

 هؤسسه غیز انتفاعی
 3 

 واحد دانطگاه آساد
 10 

 10 فنی هؤسسه

 60 جوع کل 



1392-1393باسدیدهای انجام ضده در سالهای   

 هاتعداد باسدید  تعداد هوسسه هؤسسه نوع ردیف

 _ 5 داًطگاُ ٍ هراکس آهَزش ػالی دٍلتی 1

 10 10 ٍاحذ پیام ًَر 2

 23 25 هرکس ػلوی کاربردی 3

 5 5 هؤسسِ غیر اًتفاػی 4

 5 10 ٍاحذ داًطگاُ آزاد 5

 9 11 فٌی هؤسسِ 6

 52 66 جوغ کل  7



آهوختگاى و دانطجویاى دانطگاه های دولتی استاى یشدتقزیبی دانص آهار   

 نام هزکش ردیف
تعداد فارغ 

 التحصیل
 کارضناسی کاردانی تعداد دانطجو

کارضناسی  
 دکتزی ارضد

   41 376 29 446 75 داًطگاُ اردکاى 1

2 
هرکس آهَزش ػالی آیت 

 23 104 700   827 347 حائری هیبذ... ا

داًطگاُ فرٌّگیاى   3
     339   339 691 پسراًِ یسد

داًطگاُ فرٌّگیاى   4
     535   535 96 دختراًِ یسد

 448 4369 9346   14163 33641 داًطگاُ یسد 5

 471 4514 11296 29 16310 34850 جوغ کل 6



آهوختگاى و دانطجویاى دانطگاه های پیام نور استاى یشددانص آهار تقزیبی   

تعداد فارغ   نام هزکش ردیف
 دکتزی کارضناسی ارضد کارضناسی کاردانی تعداد دانطجو التحصیل

   403 2877   3280 869 داًطگاُ پیام ًَر تفت  1

   371 1419   1790 1102 داًطگاُ پیام ًَر هْریس  2

   5 822   827 1200 داًطگاُ پیام ًَر بافق  3

   19 1599   1580 154 داًطگاُ پیام ًَر هیبذ  4

 16 492 1682   2190 174 داًطگاُ پیام ًَر اردکاى  5

   320 1702   2022 610 داًطگاُ پیام ًَر رضَاى ضْر  6

   39 1405   1444 128 داًطگاُ پیام ًَر ابرکَُ  7

     785   785 100 داًطگاُ پیام ًَر زارچ  8

     484   484 64 داًطگاُ پیام ًَر هرٍست  9

   83 6245   6328 2009 داًطگاُ پیام ًَر یسد  10

 16 1732 19020   20730 6410 جوغ کل 11



آهوختگاى و دانطجویاى دانطگاه های جاهع علوی کاربزدی  استاى یشدتقزیبی دانص آهار   

 دکتزی کارضناسی ارضد کارضناسی کاردانی تعداد دانطجو تعداد فارغ التحصیل نام هزکش ردیف

     589 573 1162 1614 (ع)کاربرد جَاداالئوِهرکس ػلوی  1

     371 200 571 1173 ٌٍّرفرٌّگ هرکس ػلوی کاربردی  2

     51 386 437   هرکس ػلوی کاربردی ّالل احور 3

     159 269 428   هرکس ػلوی کاربردی آتص ًطاًی 4

5 
هرکس ػلوی کاربردی ساختواى 

 ٍضْرسازی
2265 436 134 302     

     458 427 885 2270 هرکس ػلوی کاربردی هیبذ 6

     93 269 362 261 هرکس ػلوی کاربردی ابرکَُ 7

     253 329 582 514 هرکس ػلوی کاربردی بْسیستی تفت 8

9 
هرکس ػلوی کاربردی  فٌی ٍحرفِ ای 

       90 90   اهام خویٌی تفت

     741 2048 2789 1747 هرکس ػلوی کاربردی بافق 10

     63 144 207 51 هرکس ػلوی کاربردی کاضی هیبذ 11

     40 93 133 54 هرکس ػلوی کاربردی خبر هیبذ 12

13 
هرکس ػلوی کاربردی ضْرکْای 

 صٌؼتی اردکاى
26 420 380 40     



استاى یشدکاربزدی آهوختگاى و دانطجویاى دانطگاه های جاهع علوی آهار تقزیبی دانص   

 نام هزکش ردیف
تعداد فارغ 

 التحصیل
تعداد 
 دانطجو

 کارضناسی کاردانی
کارضناسی  

 ارضد
 دکتزی

14 
هرکس ػلوی کاربردی جْاد  

 (هالصذرا)کطاٍرزی
1740 385 117 268     

           72 هرکس ػلوی کاربردی اهام حسیي 15

     41 203 244 37 هرکس ػلوی کاربردی استاًذاری  16

     34 151 185   هرکس ػلوی کاربردی حج ٍزیارت 17

     30   30 4 زًذاى  9هرکس ػلوی کاربردی بؼثت  18

     145 236 381 547 هرکس ػلوی کاربردی خاًِ کارگر 19

20 
هرکس ػلوی کاربردی فٌی ٍحرفِ ای 

       92 92   (ایت اهلل خاهٌِ ای)

     112 324 436   هرکس ػلوی کاربردی هخابرات  21

     12   12   هرکس ػلوی ٍکاربردی شًتیک هیبذ 22

     3802 6465 10267 12375 جوغ کل 23



دانص آهوختگاى و دانطجویاى هؤسسات غیز انتفاعی استاى یشد تقزیبی آهار  

 نام هزکش ردیف
تعداد فارغ 

 التحصیل
 کارضناسی کاردانی تعداد دانطجو

کارضناسی  
 ارضد

 دکتزی

1 
آهَزش ػالی جْاد   

ػلن ٍ )داًطگاّی یسد 
 (ٌّر

5627 5883 1011 4102 770   

آهَزش ػالی    2
   17 1323 194 1532 2193 غیراًتفاػی جَاد  

آهَزش ػالی غیر   3
     106   106 91 اًتفاػی دارالؼلن

   787 5531 1205 7521 7911 جوغ کل 4



های آساد اسالهی استاى  دانطگاه آهوختگاى و دانطجویاى تقزیبی دانص آهار 
 یشد

 نام هزکش ردیف
تعداد فارغ  

 التحصیل

تعداد 
 دانطجو

 کارضناسی کاردانی
کارضناسی 

 ارضد
 دکتزی

دکتزی حزفه 
 ای

 544 66 4296 6903 298 12107 10569 دانطگاه آساد واحد یشد 1

     207 488 123 818 1340 دانطگاه آساد واحد اضکذر   2

 1504 1232 2770 19271 دانطگاه آساد واحد هیبد 3

     209 224 61 494 1018 دانطگاه آساد واحد ههزیش   4

     813 741 88 1642 2152 دانطگاه آساد واحد بافق  5

     548 265 11 824 658 دانطگاه آساد واحد ابزکوه   6

     86 422 127 635 300 دانطگاه آساد واحد اردکاى 7

     938 1689 173 2800 2007 دانطگاه آساد واحد تفت 8

       260 187 447 547 دانطگاه آساد واحدخاتن   9

دانطگاه آساد واحد علوم  10
 تحقیقات,

226 1347     1347     

 544 66 9948 12224 1068 23884 38088 کل جوغ 11



آهوختگاى و دانطجویاى دانطکده های فنی  آهار تقزیبی دانص 
 استاى یشد

تعداد فارغ   نام هزکش ردیف
 دکتزی کارضناسی ارضد کارضناسی کاردانی تعداد دانطجو التحصیل

 هیبذداًطکذُ فٌی  اهام  1
     64 754 818 1128 پسراى 

داًطکذُ فٌی زّرا هیبذ  2
       457 457 230 دختراى

داًطکذُ فٌی  هطْری تفت  3
       494 494 509 پسراى

داًطکذُ فٌی کطاٍرزی خاتن  4
 پسراى  

337 289 289       

داًطکذُ فٌی رقیِ یسد  5
       1612 1612 1341 دختراى

داًطکذُ فٌی اهام ػلی یسد  6
     148 1832 1980 6754 پسراى

داًطکذُ فٌی ضْیذ صذٍقی  7
 یسد پسراى  

6723 3046 2370 676     

داًطکذُ فٌی ضْیذ بْطتی  8
     331 839 1501 1401 اردکاى پسراى

داًطکذُ فٌی  ضریف ابرکَُ  9
       244 244 1401 پسراى

       508 508 281 داًطکذُ فٌی سواء 10

     1219 9399 10949 20105 جوغ کل 11



 آهار تقزیبی دانطجویاى هزاکش آهوسضی استاى

 تعداد کل دانطجو هؤسسه نوع ردیف

 16310 داًطگاُ ٍ هراکس آهَزش ػالی دٍلتی 1

 20730 ٍاحذ پیام ًَر 2

 10267 هرکس ػلوی کاربردی 3

 7521 هؤسسِ غیر اًتفاػی 4

 23884 ٍاحذ داًطگاُ آزاد 5

 10949 فٌی هؤسسِ 6

 89661 جوغ کل  7



نوودار آهار و اطالعات دانطجویی به تفکیک هؤسسه 
 آهوسضی

18% 

23% 

12% 
8% 

27% 

12% 

 دانشگاه و مراکز آموزش عالی دولتی

 واحد پیام نور

 مرکز علمی کاربردی

 مؤسسه غیر انتفاعی

 واحد دانشگاه آزاد

 مؤسسه فنی 



دانطجویاى دانطگاه یشد نسبت به کل دانطجویاى استاىنوودار آهار و اطالعات   

دانشجویان شاغل به تحصیل 
 در مؤسسات آموزشی استان

86% 

دانشجویان شاغل به 
 تحصیل در دانشگاه یزد

14% 


