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 پیشگفتار

طور هرا ب آدمیحرکت  یوسوسمتو منوط به اطالعاتی است که ماهیت  امروزه دانایی بشر    

بدون  گویند.عصر اطالعات می به آن که قرارگرفتهدهند و جهانی فراروی ما کامل تغییر می

های شاخصترین مهمدر دنیای امروز یکی از  نمود که توان اذعانترین تردیدی میکوچک

 های آماری است.یند کمی و کیفی فعالیتآداشتن نظام و فر ،ارزیابی توسعه کشورها

های آموزشی، پژوهشی، اداری ترین آمار و اطالعات مربوط به فعالیتممجموعه شامل مهاین     

 1935-1931عمرانی و اعتباری دانشگاه در سال تحصیلی  و و مالی، فرهنگی و دانشجویی

 باشد.می

در تهیه و فعاالنه در اینجا الزم است از تمامی همکاران محترم واحدهای مختلف دانشگاه که     

های قبل، تشکر و قدردانی نمایم. امید است همانند سال ،انده مشارکت نمودهتدوین این سالنام

غنا ر را دکاربران عزیز این سالنامه با ارائه رهنمودها، پیشنهادها و نظرات ارزشمند خود، ما 

 های مختلف دانشگاه حامی و پشتیبان باشند.تر در بخشچه بیشهر یبخش

 

 با آرزوی توفیق الهی

 دکتر سید عطاءاله سیادت

 یس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانیر

 5969 پاییز

 

 

  



 
 

 

 به نام خدا

تلقی ریزی ترین اصل برای برنامههای آماری بنیادیدادهو  ریزیآمار و اطالعات یعنی برنامه    

سه حلقه آمار و  شود.می محسوبمدیریت  کارکردهایترین اساسی از ریزیو برنامهگردیده 

که عصر ارتباطات ایگونههب د.نرومیشمار های توسعه بهریزی و مدیریت از حلقهبرنامه اطالعات،

یکی از نکاتی که در  .باشد روزبهها آوری اطالعات و دادهیابد که جمعو اطالعات وقتی معنا می

 ،این است که توسعه ،اد نمودیترین اصل از آن عنوان شاخصهتوان بریزی هر سازمانی میبرنامه

و این سه الزمه نبوده ریزی بدون آمار و اطالعات قابل تحقق ریزی و برنامهبدون برنامه

 قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطالعات نگاه جامعی باشد. هنگامیو این مهم  یکدیگرند.

موجود و  های اطالعاتیبانک لیوتحلهیتجزهای موجود، از طریق آوری دادهجمعنحوه     

امید است با تعامل اثربخش . باشدواحدهای مربوط میها از همچنین استعالم جدول داده

همکاران ارزشمند دانشگاه در سطوح و واحدهای مختلف همانند گذشته در جهت رشد و 

آن سهم  موقعبهبرداری از اطالعات موجود و ارائه و تبادل توسعه هرچه بیشتر فرهنگ بهره

را فراهم  اعتمادقابلهایی یل دادهگیری بر پایه تحلمهمی در بالندگی و تقویت اساس تصمیم

 آوریم.

 

 با آرزوی بهروزی و توفیق الهی

 روابط عمومی دانشگاه



95-96سال تحصیلی بیعی رامین خوزستانسالنامه آماري دانشگاه کشاورزي و منابع ط

1

تاریخچه تأسیس و چگونگی سیر و توسعه دانشگاه کشاورزي و منابع 
طبیعی رامین خوزستان

در .وزارت فرهنـگ اقـدام بـه تأسـیس دانشـکده کشـاورزي اهـواز نمــود       1334در مهرمـاه  
سـراي  هـاي درس دانشـکده در دانـش   و اولـین کـالس  پـذیرش  نفـر دانشـجو   28،همان سـال 

کشاورزي اهواز تشکیل گردید.
دانشـکده تـدریجاً بـه سـاختمان قـدیمی ژانـدارمري انتقـال        1337تـا  1335هـاي  در سال

دانشـگاه تهـران انجـام    اعضـاي هیـأت علمـی   يوسـیله صـورت نظـري و بـه   یافت. تدریس بـه 
شد.می

هکتــار از اراضــی شــرکت ملــی نفــت بــا تأسیســات مختصــري واقــع  1336،530درســال 
مسجدســلیمان در -شهرســتان اهــواز در مســیر جــاده اهــوازشــرقی کیلــومتري شــمال30در 

دهسـتان مالثـانی بـه دانشـکده کشـاورزي اهــداء گردیـد و دانشـجویان بـراي مـدت کوتــاهی          
مشــکالت متعــدد از جملــه کمبــود وســایل نقلیــه و تلــعهبــه مالثــانی اعــزام شــدند، ولــی بــ

ها در اهواز تشکیل شد.تحصیالت زندگی مجدداً کالس
ــ ــال لدر اوای ــرورش و   1338-1339س ــوزش و پ ــین وزارت آم ــده ب ــرارداد منعق ــق ق طب

ــه    بنیــاد خــاور نزدیــک کــه دفتــر آن در نیویــورك واقــع اســت، مســئولیت اداره دانشــکده ب
دانشــکده توســعه و دوره آموزشــی آن از ،بنیــاد مــذکور محــول شــد بــر اســاس قــرارداد فــوق

آن نیـز بـراي تربیـت کارشناسـان     سه سال به چهـار سـال افـزایش یافـت و برنامـه تحصـیلی      
ــر اســاس طــرح نیمســالی     ــار ب ــین ب ــراي اول ــاطق نســبتاً خشــک تنظــیم و ب ،کشــاورزي من

نفــر دانشــجو در رشــته 31ریــزي آموزشــی صــورت گرفــت و در همــان ســال تعــداد  برنامــه
کشاورزي عمومی پذیرفته شدند و دانشکده رسماً به قریه مالثانی منتقل گردید. 

قــرارداد بــین فرهنــگ و بنیــاد خــاور نزدیــک پایــان پــذیرفت و از 1346ســال انتهــايدر 
ــال  ــاپور     1347س ــدي ش ــران (جن ــهید چم ــگاه ش ــتقیم دانش ــارت مس ــت نظ ــکده تح دانش

آب و خـاك،  شـامل: سـه رشـته تحصـیلی جدیـد    ،سابق) در آمد. همزمـان بـا تحـوالت فـوق    
ــد     ــیس گردی ــروري تأس ــاتی و دامپ ــوالت نب ــد محص ــجویان و تولی ــدن  دانش ــس از گذران پ

ــال دوم    ــواز از س ــهر اه ــه در ش ــومی و پای ــاورزي و  ،دروس عم ــري دروس کش ــت فراگی جه
هــاي مجهــز و مــزارع نمونــه و دیگــر امکانــات آموزشــی بــه عملیــات و اســتفاده از آزمایشــگاه

. شدنداعزام میمالثانی
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ــن  ــعیتای ــال  وض ــا س ــت و دوران طال 1352ت ــه داش ــادام ــکده  ی ــن دانش ــی ای ی آموزش
و اعضـاي هیـأت علمـی   شـد. سـطح آمـوزش بسـیار بـاال کـه منبعـث از وجـود         محسوب مـی 

پرســنل آموزشــی کــارآزموده از یــک طــرف و وجــود امکانــات بســیار زیــاد از طــرف دیگــر و  
همچنـین محــیط مناســب جهـت آمــوزش و مطالعــه و اراضــی مـورد نیــاز بــراي آزمایشــات و    

در رشته کشاورزي گردید.ترین دانشجویانباعث تربیت زبده،بودتحقیقات 
حالــت دانشــگاهی بــهكصــورت شــهردر قریــه مالثــانی بــه1352ایــن دانشــکده در ســال 

وجـود آمـدن شـهر    داد و در ایـن سـال بـه بهانـه بـه     خیلی فعال بـه فعالیـت خـود ادامـه مـی     
ــه    ــز دروس پای ــواز) و تمرک ــتان (اه ــگاهی گلس ــکدهدانش ــوم و   اي دانش ــکده عل ــا در دانش ه

ــه شــهر دانشــگاهی   دروس عمــوم ــوم انســانی و امکــان اســتفاده از کتابخان ی در دانشــکده عل
رو بــه تعطیــل رفــت و مســئولین وقــت تصــویب کردنــد کــه دانشــکده کشــاورزي در          

ابتــدا بــر در شــهر اهــواز اســتقرار یابــد.شــدهســاختمان جدیــد تأســیسدر1352-53ســال
ــود و مع      ــتقر ب ــین مس ــکده در رام ــت دانش ــت وق ــاهر ریاس ــب ظ ــجویان و  حس ــت دانش اون

ریاسـت دانشـکده نیـز بـه اهـواز      ،ولـی کمـی بعـد   ندهاي مختلف بـه اهـواز منتقـل شـد    گروه
هــاي خــالی از هکتــار زمــین زراعــی و آزمایشــگاه530منتقــل شــده و دانشــکده مالثــانی بــا 

ســکنه و واحــدهاي تولیــدي و دامــی، عنــوان مرکــز پژوهشــی و تولیــدي رامــین را بــه خــود  
ت علمـی و عـده زیـادي از کارکنـان و قسـمت اعظـم وسـایل        أکلیـه کـادر هیـ   گرفت و تقریباً 

ــاب  ــگاهی و کت ــزات آزمایش ــال داده    و تجهی ــواز انتق ــهر اه ــه ش ــه ب ــود در کتابخان ــاي موج ه
ــه وجــود آوردن یــک واحــد    ــه ظــاهر هــدف از ایجــاد مرکــز پژوهشــی و تولیــدي ب شــدند. ب

ي زراعـت و اصـالح نباتـات    هـا آموزش علمـی کشـاورزي بـراي دانشـجویان، مخصوصـاً رشـته      
ــات تحقیــق در رشــته   ــه وجــود آوردن امکان هــاي مختلــف و رشــته دامپــروري و همچنــین ب

کشــاورزي بــود و در طــی مــدتی کوتــاه، مرکــز پژوهشــی و تولیــدي رامــین مجــدداً از لحــاظ 
اي مجهــز گردیــده ولــی کارهــاي پژوهشــی و تحقیقــاتی وســایل و پرســنل بــه نحــو شایســته

کــه بــه ایــن همــه زمــین و تأسیســات نیــاز داشــته باشــد و لــذا بــراي نیــز در ســطحی نبــود
دیگــر و یــا روي آوردن بــه هـاي ســازمانال آن بــه اي جــز انتقـ داشــتن ایــن واحـد چــاره هنگـ 

ــت ــزارع و     فعالی ــعه م ــه توس ــنلی آن متوج ــات پرس ــه امکان ــوده و در نتیج ــدي نب ــاي تولی ه
دامپروري گردید.

و تعــداد هزهکشــی شــدمرکــزهکتــار از اراضــی بــه بعــد حــدود دویســت1353از ســال 
اي هـزار قطعـه  90کشـی  واحـد ماشـین جوجـه   .رأس گاو نژاد اصـیل خریـداري گردیـد   100

برداري قرار گرفت.نصب و سالن پرورش مرغ مادر تأسیس و مورد بهره
مجـدداً وزارت علـوم تصـمیم بـر ایجـاد یـک رشـته کشـاورزي عمـومی در          1356در سال 
ــار رشــت ــین    هکن ــار ســال کشــمکش ب ــه چه ــا توجــه ب ــت و ب ــواز گرف ــاي تخصصــی در اه ه
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مــدیریت دانشــکده کشــاورزي و سرپرســت وقــت مرکــز پژوهشــی و تولیــدي رامــین مجــوز   
.نام مالثانی صادر گردیداین رشته به
ــی   1357در ســال  ــا شــروع انقــالب شــکوهمند اســالمی ایــن واحــد دســتخوش تغییرات ب

هـاي  بـا حملـه بعثـی   1359در سـال  .وجـود آمـد  هریت موقـت بـ  گردید و ابتـدا شـوراي مـدی   
هـا نفـر از مـردم مرزنشـین کشـور،      شـدن میلیـون  عراقی بـه شـهرهاي مـیهن اسـالمی و آواره    

هـا،  آمدنـد و در کـالس  دانشـکده دامپـروري و عمـران روسـتایی     ن بـه  اعده زیـادي از مهـاجر  
ــاه ــاخوابگ ــگاه،ه ــی  آزمایش ــدند. همچن ــاکن ش ــه آن س ــا و محوط ــکر  ه ــمتی از لش 92ن قس

هـاي ایـن واحـد اسـتقرار یافتـه و قسـمتی       زرهی و تجهیـزات آن نیـز در مـزارع و آزمایشـگاه    
وسـیله سـپاه و بسـیج مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. سـاختمان آبیـاري تبـدیل بـه            هدیگر نیز ب

ــد     ــراف آن گردی ــانی و اط ــتاي مالث ــداري در روس ــده فرمان ــر نماین ــگاه .مق ــاتیدباش ــه اس ب
اه تبــدیل شــد و تجهیــزات و امکانــات آن از بــین رفــت، کارگــاه مکــانیکی و پرســنل  درمانگــ

هــاي ارتــش و ســپاه نمودنــد و بــه طــور آن در خــدمت بــه جبهــه اقــدام بــه تعمیــر ماشــین 
دیـن خـود را بـه انقـالب و جنـگ تحمیلـی ادا نمـود و عمـالً تبـدیل          ،خالصه دانشکده رامین

شد.ن جنگی و خدمات محلیابه اردوگاه مهاجر
بــا اعتبــارات بازســازي آموزشــکده کشــاورزي اســتان خوزســتان بازســازي 1361در ســال 

هــا، ، خوابگــاهن وقــت دانشــگاه آغــاز و قســمتی از محوطــهوالؤدریــغ مســو بــا همکــاري بــی
ــرار گرفت آزمایشــگاهو هــاکــالس ــی شــدت خســارت نــد،هــا بازســازي و مــورد اســتفاده ق ول

نیـاز بـه   هـا قسـمت بسـیاري از  هـا پـس از گذشـت سـال   اکنـون نیـز  هـم حـدي اسـت کـه    به
بازسازي دارند.

امـور  ،نفـر دانشـجوي دوره کـاردانی در سـه رشـته امـور فنـی       96تعـداد  1362ماه در مهر
ــدند و در آذر   ــکده ش ــی وارد آموزش ــور دام ــی و ام ــداد   زراع ــز تع ــال نی ــان س ــاه هم 182م

شدند.افزودهدانشجوي دیگر 
ــال  ــداد ت1363در س ــراي  115ع ــجو ب ــتان    دانش ــتان خوزس ــاورزي اس ــکده کش آموزش

پذیرفته شدند کـه جمـع کـل دانشـجویان بـا احتسـاب دانشـجویان انتقـالی و میهمـان را بـه           
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز مجــدداً اقــدام بــه پــذیرش  1365در ســال .نفــر رســاند417

.امی نمودنفر دانشجوي رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم د64
ن دانشـگاه و بـا   ؤوالهـاي مـدیریت وقـت آموزشـکده و مسـ     بـر اثـر فعالیـت   1367در سال 

، نــام آموزشــکده کشــاورزي اســتان پژوهشــیآموزشــی و مناســبتوجــه بــه وجــود امکانــات 
خوزستان به مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزي رامین (مالثانی) تغییر یافت.

ــالیترش آموزشــگســيشــورا1382در ســال  ــوم، تحقیع ــاورقــاتیوزارت عل ــا يو فن ب
ــاســتقالل و تغ ــال ریی ــوزش ع ــوان مجتمــع آم ــه دانشــگاه  نیرامــیپژوهشــو یعن وابســته ب
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موافقـت  نیرامـ یعـ یو منـابع طب يکشـاورز یچمران اهـواز، بـه مجتمـع آمـوزش عـال     دیشه
دا گشـته و  چمـران جـ  دیاز دانشـگاه شـه  1384ر سـال  ایـن مجتمـع د  به عمـل آورد. یقطع

ــورت   ــه ص ــب ــاورز   کی ــگاه کش ــام دانش ــا ن ــتقل ب ــگاه مس ــابع طبيدانش ــیو من ــیع نیرام
.دادتیخوزستان ادامه فعال

ــر اد ــال حاض ــر ح ــگاه نی ــیدانش ــدة یک ــز عم ــی و از مراک ــاتیتحقآموزش ــاورزیق در يکش
نفـر  2421و یعلمـ أتیـ نفـر عضـو ه  89يکـه دارا رودیمنطقه جنوب کشـور بـه شـمار مـ    

اســت کــه يارشــد و دکتــریکارشناســ،یدر مقــاطع کارشناســلیر حــال تحصــديدانشــجو
بـــه انجـــام گـــرایش تحصـــیلی-رشـــته53ی و آموزشـــهگـــرو14،دانشـــکده3در قالـــب 

. باشندیمشغول میعلميهاتیفعال
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امکانات علمی و پژوهشی دانشگاه
آزمایشگاه مرکزي

عی رامین خوزستان با هدف کاربرد بهینه آزمایشگاه مرکزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبی
رسانی به هاي مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه و خدماتهاي تحقیقاتی در زمینهدستگاه

توان به روز آمد از وظایف دیگر این آزمایشگاه می. مؤسسات خارج از دانشگاه تأسیس گردید
گاهی بینی نیازهاي دستقیقاتی، پیشها، انعقاد قرارداد با مراکز مختلف علمی و تحنمودن دستگاه

کارگیري نیروي انسانی علمی و فنی مجرب براي انجام و تحلیل و تجهیزاتی آتی دانشگاه و به
سسات علمی ؤها، مها اشاره نمود. خدمات علمی آزمایشگاه مرکزي مشمول تمامی دانشگاهآزمایش

خرید هاي گذشته ر طی سالدباشد.و تحقیقاتی و صنایع مختلف و همچنین بخش خصوصی می
با دریافت حمایت از شبکه آزمایشگاهی شاعا جهت استفاده در آزمایشگاهیتجهیزات پیشرفته 

کسب عضویت قطعی ست. همچنین با اصورت گرفته هاي آموزشیآزمایشگاه مرکزي و سایر گروه
ده است. پیادهدست آورههاي راهبردي حمایت این شبکه را نیز باز شبکه آزمایشگاهی فناوري

در آزمایشگاه و ارائه مشاوره و آموزش به دانشجویان جهت ایمنی کار در HSEسازي نظام 
هاي آزمایشگاه هاي آزمایشگاهی از دیگر فعالیت) نمونهQCآزمایشگاه، بررسی کنترل کیفیت (

باشد. می
GC، (کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال)HPLCدر حال حاضر خدماتی همچون 

سنج (طیفIMS، طیف سنج جرمی)-(کروماتوگرافی گازيGC-MS،(کروماتوگرافی گازي)
PCR-REAL، سنج جذب اتمی)(طیفAAS، تحرك یونی) TIMEاي پلیمراز (واکنش زنجیره

شود.زمایشگاه ارائه میآدر این و ... فرابنفش)–سنج مرئی (طیفUV/VIS، همزمان)

رسانیاطالعکتابخانه مرکزي و مرکز 
ظرفیت ده هزار جلد کتاب مربع بامتر900اي به مساحت کتابخانه، 1343سالماهدر اسفند
مرکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه جندينفر دانشجو در 100اي به گنجایش با قرائت خانه
ید چمران از دانشگاه شهمجموعه مذکور با تفکیک 1384در سال سیس گردید.أتشاپور اهواز 

رسانی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین کتابخانه مرکزي و مرکز اطالعبه عنوان اهواز، 
خوزستان با همان مساحت، در یک طبقه، شامل سالن مطالعه خواهران و برادران، بخش نشریات، 

، کتابخانههاي مرجع، فارسی و التین، جایگاه جستجوي منابعها، مخزن کتابنامهها و پایانطرح
هاي موجود میز امانت و دفتر مدیر کتابخانه به فعالیت خود ادامه داد. در حال حاضر تعداد کتاب

باشد. عنوان کتاب انگلیسی می2379عنوان کتاب فارسی و 12276در کتابخانه مرکزي شامل 
ات ریهمچنین به منظور کمک به ارتقا سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه، عالوه بر نش
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فارسی و التین موجود در بخش نشریات، امکان استفاده از دو سایت مگیران و گیگالیب (نشریات 
باشد.الکترونیکی) نیز براي دانشجویان و اعضاي هیأت علمی فراهم می

کارآفرینی و ارتباط با جامعه مدیریت
توجهبا1379سالدرخوزستان رامینطبیعیمنابعوکشاورزيدانشگاهکارآفرینیمدیریت

توسعهطرحقالبدرزاییاشتغالومحورداناییتوسعهزمینهدرکشورکالنبه راهبردهاي
.استشدهاندازيراهوسیسأت) کاراد(کشورهايدر دانشگاهکارآفرینی

سیس أ، پس از تصویب اساسنامه و با ت1394سالدفتر دربا تغییر چارت سازمانی دانشگاه این
در یک ساختمان مجزا از معاونت پژوهشی و فناوريواحديشکلو کمیته کارآفرینی بهشورا

بنیان آمایشگران هاي دانشگاه، شرکت دانشها و کنگرهسیس گردید. همچنین مرکز همایشأت
سرزمین سبز پارس، کانون شکوفایی و خالقیت مرکز در این ساختمان مستقر هستند. عقد تفاهم

هاي آبیاري و برداري از شبکهبا شرکت بهرهنامهتفاهمآب و برق خوزستان، عقدنامه با سازمان 
هايمیوهوخرمانامه پژوهشکدهعقد تفاهمعقد قرارداد با شهرداري اهواز،،زهکشی کارون بزرگ

وسیس کانون شکوفایی و خالقیت با پارك علم و فناوري خوزستانأگرمسیري، عقد قرارداد و ت
هاي خوزستان از دستاوردطبیعیمنابعوکشاورزيآموزشوتحقیقاتامه با مرکزنعقد تفاهم

باشد.سیس این مدیریت میأاین مرکز از زمان ت
دانشگاهجامعهباارتباطوکارآفرینیاهداف مدیریت

پایدارکارهايوکسباندازيراهجهتکارآفرینیهايمهارتپرورش
گفرهنتوسعهوکارآفرینیبهنسبتالتحصیالنرغفاودانشجویاندانشسطحارتقاء

کارآفرینی
عینیتمنظوربهعملیاتیمتدیکبهدستیابیجهتکاربرديهايپژوهشبهتوجه

کارآفریندانشگاهیکبهبخشیدن
توسعهوکارآفرینیازحمایتوپشتیبانیجهتقويدانشگاهیفراارتباطاتوشبکهایجاد

نشگاهیدافراکارهايوکسب
ایجادبرايمناسببسترساختنفراهموجامعهودانشگاهسطحدرکارآفرینیترویج

کارآفرینیهايزمینه
واههمایشسمینارها،طریقازکارآفرینانمیاناخباروتجربیاتتبادلوارتباطبرقراري

الکترونیکیارتباطات
انکارآفرینسایروهاشرکتدانشجویان،بهمشاورهارائه
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رؤساي دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان تاکنون

دکتر سید منصور سیدنژاد
1384-1381

نصیريدکتر محمدتقی بیگی
1387-1384

دکتر موسی اسالمی
1389-1387

دکتر عبدالعظیم آجیلی
1391-1389

دکتر عبداالمیر معزي
1392-1391

دکتر سید عطاءاله سیادت
تاکنون1392
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1395-1396سرآمدان آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 

دکتر محمدامین آسودار
هاي ماشینمهندسی استاد گروه 

کشاورزي و مکانیزاسیون
دانشکده مهندسی زراعی و عمران 

روستایی
1327سال تولد: 

محل تولد: آباده
لیســــــــانس مهندســــــــی  
ــگاه   ــاورزي از دانشـــــ کشـــــ

ــاپور   ــدي شـــ ــوازجنـــ -اهـــ
)1354(

هـــاي فـــوق لیســـانس ماشـــین
ــالتی   ــگاه ایـ ــاورزي از دانشـ کشـ

-یوتـــــا، کشـــــور آمریکـــــا  
)1358(

ــین  ــراي ماشـــ ــاي دکتـــ هـــ
ــگاه   ــاورزي از دانشـــــ کشـــــ

)1376(-استرالیاي جنوب
1354سابقه کار: از سال 

اله نادیان قمشهدکتر حبیب
استاد گروه خاکشناسی

دانشکده کشاورزي
1328سال تولد: 
اهوازمحل تولد: 

ــاك از   ــانس آب و خــــ لیســــ
-شـــــاپوردانشـــــگاه جنـــــدي

)1353(
خاکشناســـی فـــوق لیســـانس 

ــگاه شـــهید چمـــران   -از دانشـ
)1360(

دکتــــــراي خاکشناســــــی از  
ــترالیا  ــد اســ ــگاه آدالیــ -دانشــ

)1376(
1356سابقه کار: از سال 

دکتر محمدحسین دانشور
استاد گروه باغبانی
دانشکده کشاورزي

1329سال تولد: 
آبادهمحل تولد:

لیســـــــــانس مهندســـــــــی 
ــهید   ــگاه شـ ــاورزي از دانشـ کشـ

)1352(-چمران اهواز
ــانس  ــوق لیســـ ــانی فـــ باغبـــ

ــالتی  عمــــومی از دانشــــگاه ایــ
)1357(-ایلی نوي آمریکا

ــوژي   ــراي بیوتکنولـــــ دکتـــــ
ــگاه   ــت) از دانشــ ــت بافــ (کشــ

-ناتینگهــــــــام انگلســــــــتان
)1371(

1357سابقه کار: از سال 
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1395-1396ل تحصیلی ساپژوهشی دانشگاه در انسرآمد

پژوهشگر برتر در حوزه اعضاي هیأت علمی
دکتر منصور غنیان

گروه ترویج و آموزش کشاورزيدانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

1354سال تولد: 
محل تولد: مریوان

)1377(-لیسانس ترویج و آموزش کشاورزي از دانشگاه رازي
)1379(-ش کشاورزي از دانشگاه شیرازفوق لیسانس ترویج و آموز

)1389(-ریزي روستایی از دانشگاه تهراندکتراي برنامه
1380سابقه کار: از سال 

دانشجوییپژوهشگر برتر در حوزه 
دکتر رضا پسندیده

1363سال تولد: 
بجنوردمحل تولد: 

)1387(–لیسانس علوم دامی از دانشگاه شیراز 
)1391(–د دام از دانشگاه فردوسی مشهد فوق لیسانس اصالح نژا

دکتراي اصالح نژاد دام از دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 
)1395( –خوزستان 
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هاي دانشگاه ها و گروهاسامی دانشکده

نام گروهنام دانشکده

مهندسی زراعی و عمران روستایی

مکانیزاسیون کشاورزي-
ش کشاورزيزترویج و آمو-
آبعلوم-
اقتصاد کشاورزي-

و طیورعلوم دامی-علوم دامی و صنایع غذایی
علوم و صنایع غذایی-

کشاورزي

بیوتکنولوژي کشاورزي-
زراعت و اصالح نباتات-
علوم باغبانی-
علوم خاك-
گیاهپزشکی-
مرتع و آبخیزداري-
معارف اسالمی-
دروس عمومی-
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وضعیت دانشجویان دانشگاه 
95-96ی در سال تحصیل
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1395-1396تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی

کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلیتعداد نمودار 

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800

1706

618

97

2421: جمع کل

جمع کلنوبت دومروزانهمقطع تحصیلی
جمعمردزنمردزنمردزن

10216850010216851706کارشناسی پیوسته

36225600362256618کارشناسی ارشد ناپیوسته

395800395897دکتراي تخصصی

14229990014229992421جمع ستون

242102421کلجمع 
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95-96تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت 

95-96نمودار تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 

دانشکده
کارشناسی کارشناسی

ارشد
دکتري 
تخصصی

دمرزنمردزنمردزن
462273175124819دانشکده کشاورزي

207113104641423دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
35229983681716دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

10216853622563958جمع کل

زن
59%

مرد
41%
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تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و نوع پذیرش 

جنسیتودانشکدهتفکیکبهدانشگاهدانشجویانکلتعدادنمودار
95-96تحصیلیسالدر

جمعنوبت دومروزانهدانشکده
کلمردزنمردزنمردزن

645416006454161061دانشکده کشاورزي
32520000325200525دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

45238300452383835دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

14229990014229992421جمع کل

645

325

452

416

200

383

0 100 200 300 400 500 600 700

کشاورزي

علوم دامی و صنایع غذایی

مهندسی زراعی و عمران روستایی

مرد زن
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95-96تعداد کل دانشجویان کارشناسی به تفکیک دانشکده و نوع پذیرش در سال تحصیلی 

95-96تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد به تفکیک دانشکده و نوع پذیرش در سال 

جمع کلنوبت دومدوره روزانهدانشکده
مردزنمردزنمردزن

17512400175124کشاورزي

104640010464علوم دامی و صنایع غذایی

8368008368مهندسی زراعی و عمران روستایی
36225600362256جمع کل

95-96ه و نوع پذیرش در سال تعداد کل دانشجویان دکتراي تخصصی به تفکیک دانشکد

دانشکده
جمع کلنوبت دومدوره روزانه

مردزنمردزنمردزن
81900819کشاورزي

1423001423علوم دامی و صنایع غذایی
1716001716مهندسی زراعی و عمران روستایی

3958003958جمع کل

دانشکده
جمع کلنوبت دومدوره روزانه

مردزنمردزنمردزن
46227300462273کشاورزي

20711300207113اییعلوم دامی و صنایع غذ

35229900352299مهندسی زراعی و عمران روستایی
1021685001021685جمع کل
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95-96تفکیک مقطع تحصیلی در سال تعداد کل پذیرفته شدگان دانشگاه به

95-96شدگان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی در سال نمودار تعداد کل پذیرفته

0
50
100
150
200
250
300
350

320

184

3

507: کلجمع

مقطع تحصیلی
جمع کلنوبت دومروزانه

جمعمردزنمردزنمردزن
19612400196124320کارشناسی پیوسته

119650011965184کارشناسی ارشد ناپیوسته
1200123دکتراي تخصصی

31619100316191507جمع ستون
5070507کلجمع 
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95-96تحصیلیشدگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت در سالتعداد کل پذیرفته

دانشکده
دکتراي تخصصیکارشناسی ارشدکارشناسی

مردزنمردزنمردزن

9457643000کشاورزي

3520361800علوم دامی و صنایع غذایی

6747191712مهندسی زراعی و عمران روستایی

1961241196512جمع کل

شدگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت نمودار تعداد کل پذیرفته
95-96در سال تحصیلی 

158

71

87

87

38

66

0 50 100 150 200

کشاورزي

علوم دامی و صنایع غذایی

مهندسی زراعی و عمران روستایی

مرد زن
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ک دانشکده و نوع پذیرششدگان مقطع کارشناسی دانشگاه به تفکیتعداد کل پذیرفته

دانشکده
جمع کلنوبت دومدوره روزانه

مردزنمردزنمردزن

9457009457کشاورزي

3520003520علوم دامی و صنایع غذایی

6747006747مهندسی زراعی و عمران روستایی

19612400196124جمع کل

ناسی ارشد دانشگاه به تفکیک دانشکده و نوع پذیرش شدگان مقطع کارشتعداد کل پذیرفته

دانشکده
جمع کلنوبت دومدوره روزانه

مردزنمردزنمردزن

6430006430کشاورزي

3618003618علوم دامی و صنایع غذایی

1917001917مهندسی زراعی و عمران روستایی

119650011965جمع کل

شدگان مقطع دکتري تخصصی دانشگاه به تفکیک دانشکده و نوع پذیرش پذیرفتهتعداد کل 

دانشکده
جمع کلنوبت دومدوره روزانه

مردزنمردزنمردزن

000000کشاورزي

000000علوم دامی و صنایع غذایی

120012مهندسی زراعی و عمران روستایی

120012جمع کل
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هاي مختلفشدگان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه در سالتعداد پذیرفتهمقایسه

1387مقطع تحصیلی
-

1386

1388
-

1387

1389
-

1388

1390
-

1389

1391
-

13901392
-

1391

1393
-

1392

1394
-

1393

1395
-

1394

1396
-

1395

307514347491589477308342292320کارشناسی
407810889105212188196248184کارشناسی ارشد
301005132518383دکتراي تخصصی

350592465580699702521556578507کلجمع 

هاي مختلفشدگان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه در سالنمودار تعداد پذیرفته
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94-95آموختگان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی در سال تعداد کل دانش

آموختگان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلیودار تعداد کل دانشنم
94-95در سال تحصیلی 

جمع کلنوبت دومروزانهمقطع تحصیلی
جمعمردزنمردزنمردزن

1778011018880268رشناسی پیوستهکا

333800333871کارشناسی ارشد ناپیوسته

0400044دکتراي تخصصی
210122110221118343جمع ستون

33211343جمع به تفکیک روزانه و نوبت دوم

0

50
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200

250

300
268

71

4

343: کل جمع
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آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیتتعداد کل دانش
94-95در سال تحصیلی 

دانشکده
دکتراي تخصصیکارشناسی ارشدکارشناسی پیوسته

مردزنمردزنمردزن

9533141803کشاورزي

4214131001علوم دامی و صنایع غذایی

513361000مهندسی زراعی و عمران روستایی

18880333804جمع کل

94-95هاي مختلف دانشگاه در سال تحصیلی آموختگان دانشکدهنمودار کل دانش

109
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54
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43
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کشاورزي

علوم دامی و صنایع غذایی

مهندسی زراعی و عمران روستایی

مرد زن



95-96سال تحصیلی بیعی رامین خوزستانسالنامه آماري دانشگاه کشاورزي و منابع ط

22

وع شکده و نآموختگان مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه به تفکیک دانتعداد کل دانش
94-95پذیرش سال 

ه تفکیک دانشکده و نوع بآموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تعداد کل دانش
94-95یلیپذیرش در سال تحص

دانشکده
جمع کلنوبت دومدوره روزانه

مردزنمردزنمردزن

9033509533کشاورزي

3814404214علوم دامی و صنایع غذایی

4933205133مهندسی زراعی و عمران روستایی

1778011018880جمع کل

دانشکده
جمع کلمنوبت دودوره روزانه

مردزنمردزنمردزن

1418001418کشاورزي

1310001310علوم دامی و صنایع غذایی

61000610مهندسی زراعی و عمران روستایی

3338003338جمع کل
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آموختگان مقطع دکتري تخصصی دانشگاه به تفکیک دانشکده و نوع تعداد کل دانش
94-95پذیرش در سال تحصیلی 

هاي مختلفآموختگان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه در سالمقایسه تعداد دانش

دانشکده
جمع کلنوبت دومدوره روزانه

مردزنمردزنمردزن

030003کشاورزي

010001علوم دامی و صنایع غذایی

000000روستاییمهندسی زراعی و عمران 

040004جمع کل

1387مقطع تحصیلی
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13901392
-
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-
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-

1393

1395
-

1394

1396
-

1395

1397
-

1396

164127222268250347268299290249کارشناسی

3550365692709515015788کارشناسی ارشد

0122147456دکتراي تخصصی

199178260326343421370453452343کلجمع 
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343

آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهنمودار تعداد کل دانش

هاي مختلفدر سال

تحصیلی دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی و دانشکدههايها و گرایشاد رشتهجدول تعد
95-96تحصیلدر سال

دانشکده
مقطع تحصیلی

دکتراي تخصصیکارشناسی ارشدکارشناسی پیوسته

8162کشاورزي

352علوم دامی و صنایع غذایی

554مهندسی زراعی و عمران روستایی
16268جمع
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هاي تحصیلی موجود دانشگاه در سه سال گذشتهداد رشتهتع

هاي تحصیلی دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی نمودار تعداد رشته
95-96در سال تحصیلی 
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هاي موجود دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی و دانشکدهها و گرایشاسامی رشته

مقطع کارشناسی
اییدانشکده مهندسی زراعی و عمران روست

علوم و مهندسی آب-1
مکانیک بیوسیستم-2
ترویج و آموزش کشاورزي-3
اقتصاد کشاورزي-4
مکانیزاسیون کشاورزي-5

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
علوم دامی-1
علوم دامی غیرنشخوارکنندگان-2
علوم و صنایع غذایی-3

دانشکده کشاورزي
فضاي سبز-1
گیاهان دارویی و معطر-تولیدات گیاهی-2
یعلوم باغبان-3
زراعت و اصالح نباتات-4
منابع طبیعی مرتع و آبخیزداري-5
گیاهپزشکی-6
علوم خاك-7

مقطع کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

هاي آبیسازهمهندسی آب گرایش -1
طراحی و ساختهاي کشاورزي گرایش ماشین-2
گرایش فناوري پس از برداشتهاي کشاورزي ماشین-3
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هاي کشاورزيمکانیک ماشینگرایش هاي کشاورزي ماشین-4
انرژيهاي کشاورزي گرایش ماشین-5
هاگرایش مدیریت و تحلیل سامانههاي کشاورزي ماشین-6
مکانیزاسیون کشاورزيهاي کشاورزي گرایش ماشین-7
ترویج و آموزش کشاورزيترویج و آموزش کشاورزي گرایش-8
توسعه روستاییترویج و آموزش کشاورزي گرایش -9

لوم دامی و صنایع غذاییدانشکده ع
اصالح نژاد دامژنتیک وگرایشعلوم دامی و طیور -1
گرایش فیزیولوژي دامعلوم دامی و طیور -2
گرایش تغذیه دامعلوم دامی و طیور -3
غیر نشخوارکنندگانگرایش و طیورعلوم دامی-4
علوم و صنایع غذایی-5

کشاورزيدانشکده 
زراعتزراعت و اصالح نباتات گرایش -1
اصالح نباتاتاصالح نباتات گرایشزراعت و-2
هاي هرزشناسایی و مبارزه با علفزراعت و اصالح نباتات گرایش -3
علوم و تکنولوژي بذرزراعت و اصالح نباتات گرایش-4
کشاورزي اکولوژیکزراعت و اصالح نباتات گرایش -5
بیوتکنولوژي کشاورزي-6
شناسیحشرهگیاهپزشکی گرایش -7
بندي و ارزیابی خاكایش ردهمدیریت منابع خاك گرایش پید-8
و تغذیه گیاهحاصلخیزي خاكوشیمیمدیریت منابع خاك گرایش-9

مدیریت منابع خاك گرایش شیمی و حاصلخیزي خاك-10
بیولوژي و بیوتکنولوژي خاكگرایش منابع خاكمدیریت -11
منابع خاك و ارزیابی اراضیگرایشمدیریت منابع خاك-12
خاكفاظتحفیزیک و گرایش مدیریت منابع خاك-13
کاريسبزيگرایشعلوم باغبانی-14
فیزیولوژي و اصالح گل و گیاه زینتیگرایشعلوم باغبانی-15
فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت باغبانیگرایشعلوم باغبانی-16
فیزیولوژي و اصالح درختان میوهگرایش علوم باغبانی -17
علوم باغبانی گرایش باغبانی-18
کاريهعلوم باغبانی گرایش میو-19
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مقطع دکتراي تخصصی
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

مکانیزاسیون کشاورزي-1
گرایش ترویج کشاورزيو توسعه روستاییآموزش کشاورزي، ترویج-2
و توسعه روستایی گرایش آموزش کشاورزيآموزش کشاورزي، ترویج-3

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
رایش اصالح نژاد دامعلوم دامی گ-مهندسی کشاورزي-1
علوم دامی گرایش تغذیه دام-مهندسی کشاورزي-2

دانشکده کشاورزي
زراعت-1
بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك-2
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وضعیت اعضاي هیأت علمی دانشگاه 
95-96در سال تحصیلی 

استاد
9%

ردانشیا
26%

اراستادی
58%

مربی
7%



95-96سال تحصیلی بیعی رامین خوزستانسالنامه آماري دانشگاه کشاورزي و منابع ط

30

ر دتعداد کل اعضاي هیأت علمی دانشگاه به تفکیک گروه آموزشی، مرتبه علمی و جنسیت
95-96تحصیلیالس

علمی تعداد کل اعضاي هیأت علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت و مرتبه 
95-96در سال تحصیلی 

هاي آموزشیگروه
جمعمربیاستادیاردانشیاراستاد

کلمردزنمردزنمردزنمردزنمردزن
00211201347پزشکیگیاه

01010302077باغبانی
02021100011415زراعت و اصالح نباتات

01021100145و مهندسی خاكعلوم 
00011200134بیوتکنولوژي

0326030121315مهندسی علوم دامی
00030300066مهندسی صنایع غذایی

هاي مهندسی ماشین
00000401045کشاورزي

مهندسی ترویج و آموزش 
00031200156کشاورزي

مکانیزاسیون مهندسی 
01000100001111کشاورزي

00001300134مرتع و آبخیزداري
00000200022اقتصاد کشاورزي
00000010101دروس عمومی
00000100011معارف اسالمی

0841964615117889جمع

جمعمربیاستادیاردانشیاراستادجنسیت
046111مونث
81946578مذکر
82352689کل
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نمودار کل اعضاي هیأت علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت و مرتبه علمی

95-96در سال تحصیلی 

یتنمودار تعداد کل اعضاي هیأت علمی دانشگاه به تفکیک جنس
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استاد دانشیار استادیار مربی
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زن مرد
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88%
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95-96تحصیلیبه دانشجوي دانشگاه به تفکیک دانشکده در سالهیأت علمینسبت 

تعداد اعضاي تعداد کل دانشجونام دانشکده
ت علمیأهی **با ضریببدون ضریب

1061388742کشاورزي
525128521علوم دامی و صنایع غذایی

835279124مهندسی زراعی و عمران روستایی
2421796387جمع

:یر محاسبه گردیده استزضرایب اعمال شده بر اساس جدول ** 

دکتري تخصصیکارشناسی ارشدکاردانی و کارشناسیمقطع تحصیلی
2/26/611ضریب

95-96به تفکیک دانشکده در سال تحصیلی هیأت علمیبه دانشجونمودار نسبت 
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25
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35

25 25

35
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0
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4
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12 استخدام

بازنشسته

هاي اخیرمی دانشگاه در سالآمار استخدام و بازنشسته اعضاي هیأت عل

ن و استخدام اعضاي هیأت علمی دانشگاهنمودار تعداد کل بازنشستگا
هاي مختلفدر سال

استخدامبازنشستهسال تحصیلی
1387-138625
1388-138754
1389-138808
1390-138916
1391-1390112
1392-1391012
1393-139208
1394-139311
1395-139416
1396-139507

139601
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هاي مختلفآمار ارتقاء مرتبه اعضاي هیأت علمی دانشگاه در سال

یافته به تفکیک مرتبه علمیاعضاي هیأت علمی ارتقاءنمودار
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1387وضعیت
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-

1392

1394
-

1393

1395
-

1394

1396
-

1395

1397
-

1396

2853910112861مربی به استادیار

21011226650استادیار به دانشیار

00000221010دانشیار به استاد
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نمودار تعداد اعضاي هیأت علمی به تفکیک سال و مرتبه علمی

هاي دانش افزایی و توانمندسازي آموزشیهآموزش اعضاي هیأت علمی در دور
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رسمی 
24%

پیمانی
4%

قراردادي
72%

وضعیت کارمندان دانشگاه 
95-96در سال تحصیلی 
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95-96تحصیلی تعداد کل کارمندان دانشگاه در سال

95-96تحصیلی در سال تحصیلیکل کارمندان دانشگاه به تفکیک مدركتعداد نمودار 

درصدجمعزنمردمدرك
11203/1دکتري

11122385/11کارشناسی ارشد
25133858/19کارشناسی
911015/5کاردانی
51126347/32دیپلم

5715889/29زیر دیپلم
%15440194100کل
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95-96تعداد کل کارمندان دانشگاه به تفکیک نوع استخدام در سال تحصیلی

درصدتعدادوضیعت استخدامی کلزنمرد
3894724رسمی
4484پیمانی

1122713972قراردادي
15440194100کل

نمودار تعداد کل کارمندان دانشگاه به تفکیک نوع استخدام
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تعداد کارمندان قراردادي دانشگاه به تفکیک مدرك تحصیلی
95-96در سال تحصیلی 

وضعیت 
مدرك تحصیلی

قراردادي 

درصد دتعدا
171/0دکتري 

875/5کارشناسی ارشد
2426/17کارشناسی
947/6کاردانی
5169/36دیپلم

4609/33زیر دیپلم
100%139کل
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وضعیت واحدهاي آموزشی دانشگاه 
95-96در سال تحصیلی 

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
صنایع غذاییدانشکده علوم دامی و
دانشکده کشاورزي



95-96سال تحصیلی بیعی رامین خوزستانسالنامه آماري دانشگاه کشاورزي و منابع ط

41

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

نمودار تعداد کل دانشجویان دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی 
به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت
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95-96شدگان دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی در سال کل پذیرفته

95-96کل دانشجویان دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی در سال 

94-95آموختگان دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی در سال دانش

جمع کل نوبت دوم روزانه وضعیت تحصیلی
جمعمقطع تحصیلی مرد زن مرد زن مرد زن

113 47 66 0 0 47 66 کارشناسی پیوسته
30 14 16 0 0 14 16 کارشناسی ارشد
3 2 1 0 0 2 1 دکتراي تخصصی

146 63 83 0 0 63 83 جمع

جمع کل دومنوبت روزانه وضعیت تحصیلی
جمعمقطع تحصیلی مرد زن مرد زن مرد زن

351 147 204 0 0 147 204 کارشناسی پیوسته
98 47 51 0 0 47 51 کارشناسی ارشد
33 16 17 0 0 16 17 دکتراي تخصصی
482 210 272 0 0 210 272 جمع

جمع کل نوبت دوم روزانه وضعیت تحصیلی
جمعمقطع تحصیلی مرد زن مرد زن مرد زن

153 51 102 0 10 51 92 کارشناسی پیوسته
46 23 23 0 0 23 23 کارشناسی ارشد
0 0 0 0 0 0 0 دکتراي تخصصی

189 74 115 0 0 74 115 جمع



95-96سال تحصیلی بیعی رامین خوزستانسالنامه آماري دانشگاه کشاورزي و منابع ط

43

دسی زراعی و عمران روستایی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهن
به تفکیک رشته تحصیلی 

کل دانشجویان شاغل به تحصیل شدگانپذیرفته وضعیت تحصیلی
روزانهنوع تحصیل  روزانه

مرد زن  مرد زن  نام رشته تحصیلی
47 60 10 14 علوم و مهندسی آب
34 42 10 14 مکانیک بیوسیستم
7 22 5 6 ترویج و آموزش کشاورزي
32 36 9 12 اقتصاد کشاورزي
27 44 13 20 مکانیزاسیون کشاورزي
147 204 47 66 جمع کل

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
به تفکیک رشته تحصیلی 

کل دانشجویان شاغل به تحصیل شدگانپذیرفته وضعیت تحصیلی
روزانهنوع تحصیل وزانهر

مرد زن  مرد زن  نام رشته تحصیلی
6 11 2 1 بیآهاي سازه
8 3 1 1 طراحی و ساخت-مکانیک بیوسیستم 
8 13 2 6 ترویج و آموزش کشاورزي
3 0 3 0 فناوري پس از برداشت-مکانیک بیوسیستم 
1 0 0 0 هاي کشاورزيمکانیک ماشین
8 1 3 1 انرژي-مکانیزاسیون کشاورزي 

5 8 1 3 مدیریت و تحلیل -مکانیزاسیون کشاورزي 
سامانه ها

2 0 0 0 مکانیزاسیون کشاورزي
6 15 2 4 توسعه روستایی

47 51 14 16 جمع کل
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دانشجویان مقطع دکتراي دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی 
به تفکیک رشته تحصیلی 

آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستاییدانش
یلیبه تفکیک رشته تحص

کلنوبت دومروزانهنام رشته تحصیلی مردزنمردزن
1261019علوم و مهندسی آب
7140021مکانیک بیوسیستم

3114036ترویج و آموزش کشاورزي
24113038اقتصاد کشاورزي

18192039مکانیزاسیون کشاورزي
9251100153جمع کل 

قطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی آموختگان مدانش

کلنوبت دومروزانهنام رشته تحصیلی مردزنمردزن
12003بیآهاي سازه

30003هاي کشاورزيمکانیک ماشین
570012ترویج و آموزش کشاورزي
690015مکانیزاسیون کشاورزي 

850013توسعه روستایی
23230046جمع کل

کل دانشجویان شاغل به تحصیل شدگانپذیرفته وضعیت تحصیلی
روزانهنوع تحصیل روزانه

مرد زن  مرد زن  نام رشته تحصیلی

10 15 0 0 ترویج -ج و آموزش کشاورزي تروی
کشاورزي

6 2 2 1 مکانیزاسیون کشاورزي
16 17 2 1 جمع کل
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95-96اعضاي هیأت علمی دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی در سال تحصیلی 
به تفکیک مرتبه علمی 

مرتبه علمی
گروه آموزشی

جمعمربیاستادیاردانشیاراستاد
کلمردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

هاي مهندسی ماشین
کشاورزي و 

ونمکانیزاسی
0100090001010

00000400044مهندسی آب
مهندسی ترویج و 
00031400178آموزش کشاورزي

01031150012122جمع
1316022جمع کل
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دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

یینمودار تعداد کل دانشجویان دانشکده علوم دامی و صنایع غذا
به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت
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95-96شدگان دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی در سال کل پذیرفته

95-96کل دانشجویان دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی در سال 

94-95آموختگان دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی در سال دانش

جمع کل نوبت دوم روزانه وضعیت تحصیلی
جمعمقطع تحصیلی مرد زن مرد زن مرد زن

54 20 34 0 0 20 34 کارشناسی پیوسته
46 14 32 0 0 14 32 کارشناسی ارشد
0 0 0 0 0 0 0 دکتراي تخصصی

100 34 66 0 0 34 66 جمع

جمع کل نوبت دوم روزانه وضعیت تحصیلی
جمعمقطع تحصیلی مرد زن مرد زن مرد زن

158 46 112 0 0 46 112 کارشناسی پیوسته
102 30 72 0 0 30 72 کارشناسی ارشد
34 21 13 0 0 21 13 دکتراي تخصصی
294 97 197 0 0 97 197 جمع

جمع کل نوبت دوم روزانه وضعیت تحصیلی
جمعمقطع تحصیلی مرد زن مرد زن مرد زن

124 17 107 0 0 17 107 کارشناسی پیوسته
77 37 40 6 7 31 33 کارشناسی ارشد
5 5 0 0 0 5 0 دکتراي تخصصی

206 59 147 6 7 53 140 جمع
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دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی به تفکیک رشته 
95-96تحصیلی در سال تحصیلی 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی به 
95-96تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی 

کل دانشجویان شاغل به تحصیل شدگانپذیرفته وضعیت تحصیلی
روزانهنوع تحصیل هروزان

مرد زن  مرد زن  نام رشته تحصیلی
16 43 11 22 علوم دامی
5 32 0 0 نشخوارکنندگانعلوم دامی غیر
25 37 9 12 علوم و صنایع غذایی
46 112 20 34 جمع کل

کل دانشجویان شاغل به تحصیل شدگانپذیرفته وضعیت تحصیلی
روزانهنوع تحصیل روزانه

مرد زن  مرد زن  نام رشته تحصیلی
6 18 2 9 اصالح نژاد دام-علوم دامی
5 16 1 8 فیزیولوژي دام-علوم دامی
15 9 10 3 تغذیه دام-علوم دامی
0 4 1 4 غذیه طیورت-علوم دامی
4 25 0 8 علوم و صنایع غذایی
30 72 14 32 جمع کل
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دانشجویان مقطع دکتراي تخصصی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی به تفکیک رشته 
95-96تحصیلی در سال تحصیلی 

آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی به تفکیک دانش
94-95رشته تحصیلی در سال تحصیلی 

کلنوبت دومروزانهتحصیلینام رشته  مردزنمردزن
3360039علوم دامی

3220034علوم دامی غیر نشخوارکنندگان
4290051علوم و صنایع غذایی

1071700124جمع کل 

آموختگان مقطع دکتراي تخصصی دانشکده علوم دامی و صنایع غذاییدانش
94-95در سال تحصیلی 

کلنوبت دومروزانهشته تحصیلینام ر مردزنمردزن
05005تغذیه دام
05005جمع کل

کل دانشجویان شاغل به تحصیل شدگانپذیرفته وضعیت تحصیلی
روزانهنوع تحصیل روزانه نوبت دوم روزانه

مرد زن  مرد زن  نام رشته تحصیلی
4 10 0 0 اصالح نژاد دام-علوم دامی
17 3 0 0 تغذیه دام-دامیعلوم
21 13 0 0 جمع کل



95-96سال تحصیلی بیعی رامین خوزستانسالنامه آماري دانشگاه کشاورزي و منابع ط

50

آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی در سال دانش
94-95تحصیلی 

کلنوبت دومروزانهنام رشته تحصیلی مردزنمردزن
594523اصالح نژاد دام-علوم دامی
850013فیزیولوژي دام-علوم دامی

893121تغذیه دام-علوم دامی
00000تغذیه طیور-علوم دامی

1280020علوم و صنایع غذایی
33317677جمع کل

95-96اعضاي هیأت علمی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی در سال تحصیلی 
به تفکیک مرتبه علمی

مرتبه علمی
گروه آموزشی

جمعمربیاستادیاردانشیاراستاد
کلمردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

0325030021113علوم دامی
00030300066صنایع غذایی

0328060021719جمع
3106019جمع کل
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دانشکده کشاورزي

کل دانشجویان دانشکده کشاورزي به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیتنمودار تعداد 
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95-96شدگان دانشکده کشاورزي در سال کل پذیرفته

95-96کل دانشجویان دانشکده کشاورزي در سال 

94-95آموختگان دانشکده کشاورزي در سال دانش

جمع کل نوبت دوم روزانه وضعیت تحصیلی
جمعمقطع تحصیلی مرد زن مرد زن مرد زن

151 57 94 0 0 57 94 کارشناسی پیوسته
80 23 57 0 0 23 57 رشدکارشناسی ا
0 0 0 0 0 0 0 دکتراي تخصصی

231 80 151 0 0 80 151 جمع

جمع کل نوبت دوم روزانه وضعیت تحصیلی
جمعمقطع تحصیلی مرد زن مرد زن مرد زن

338 103 235 0 0 103 235 کارشناسی پیوسته
181 66 115 0 0 66 115 اسی ارشدکارشن
24 15 9 0 0 7 13 دکتراي تخصصی
543 184 359 0 0 176 363 جمع

جمع کل نوبت دوم روزانه وضعیت تحصیلی
جمعمقطع تحصیلی مرد زن مرد زن مرد زن

152 44 108 0 0 44 108 کارشناسی پیوسته
64 31 33 0 0 31 33 کارشناسی ارشد
5 4 1 0 0 4 1 دکتراي تخصصی

221 79 142 0 0 79 142 جمع
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دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزي به تفکیک رشته تحصیلی 
95-96در سال تحصیلی 

دانشجویان مقطع دکتري دانشکده کشاورزي به تفکیک رشته تحصیلی
95-96در سال تحصیلی 

کل دانشجویان شاغل به تحصیل شدگانپذیرفته وضعیت تحصیلی
روزانهنوع تحصیل روزانه نوبت دوم زانهرو

مرد زن  مرد زن  نام رشته تحصیلی
18 26 8 10 فضاي سبز
4 11 7 6 گیاهان دارویی و معطر-تولیدات گیاهی
15 35 10 13 علوم باغبانی
1 10 4 22 زراعت و اصالح نباتات
7 31 10 14 منابع طبیعی مرتع و آبخیزداري
22 41 8 14 گیاهپزشکی
26 37 10 15 علوم خاك
6 21 0 0 زراعت 
4 23 0 0 اصالح نباتات

103 235 57 94 جمع کل

دانشجویان شاغل به تحصیل شدگانپذیرفته وضعیت تحصیلی
روزانهنوع تحصیل روزانه نوبت دوم روزانه

مرد زن  مرد زن  تحصیلینام رشته 
15 9 0 0 زراعت
1 1 0 0 بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك
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دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزي به تفکیک رشته تحصیلی 
95-96در سال تحصیلی 

دانشجویان شاغل 
به تحصیل شدگانپذیرفته وضعیت تحصیلی

روزانهنوع تحصیل روزانه
مرد زن  مرد زن  تحصیلینام رشته 
6 17 3 6 شناسیحشره
6 22 2 11 بیوتکنولوژي کشاورزي

18 15 5 5 زراعت
5 9 0 0 اصالح نباتات
10 3 2 1 هاي هرزشناسایی و مبارزه با علف
4 11 2 4 کشاورزي اکولوژیک
0 6 0 5 علوم باغبانی سبزي کاري
1 6 0 5 علوم باغبانی فیزیولوژي و اصالح گل و گیاه زینتی

0 5 1 4 علوم باغبانی فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت 
محصوالت باغبانی

3 3 2 3 علوم باغبانی فیزیولوژي و اصالح درختان میوه

7 4 2 2 –مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك
شیمی حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

0 3 0 3 –مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك
لوژي خاكبیولوژي و بیوتکنو

0 3 0 3 منابع خاك و ارزیابی اراضی-مدیریت منابع خاك
2 2 2 2 علوم و تکنولوژي بذر
4 6 2 3 فیزیک و حفاظت خاك-مدیریت منابع خاك
66 115 23 57 جمع کل
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دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزي به تفکیک رشته تحصیلی
95-96در سال تحصیلی 

کل(شبانه)نوبت دومروزانهنام رشته تحصیلی مردزنمردزن
3390042زراعت

2120124فضاي سبز
31112044علوم باغبانی

10001زراعت و اصالح نباتات
2180029گیاهپزشکی
38132053علوم خاك

3380041اصالح نباتات
1785141234جمع کل 

94-95آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزي در سال تحصیلی دانش

کلنوبت دوم(پردیس)روزانهنام رشته تحصیلی زنمردزنمرد
1110517بیوتکنولوژي کشاورزي

6266745زراعت
16007شناسیحشره

36009شیمی و حاصلخیزي خاك
17008خاكفیزیک

2103722علوم باغبانی 
1001علوم خاك
44008بندي پیدایش و رده

1970919117جمع

94-95آموختگان مقطع دکتراي تخصصی دانشکده کشاورزي در سال تحصیلی دانش

کلنوبت دومروزانهنام رشته تحصیلی زنمردزنمرد
20002زراعت

20002جمع کل 
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به تفکیک مرتبه علمی95-96اعضاي هیأت علمی دانشکده کشاورزي در سال تحصیلی 

مرتبه علمی
گروه آموزشی

جمعمربیاستادیاردانشیاراستاد
کلمردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

00211200336گیاهپزشکی
01010301066علوم باغبانی

02021100011415ح نباتاتزراعت و اصال
01021100145علوم و مهندسی خاك

00011200134بیوتکنولوژي
00001300134مرتع و آبخیزداري

04275210173340جمع

4926140جمع کل
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هاي پژوهشی دانشگاه فعالیت
95-96ی در سال تحصیل

هاي مختلفدر سالیافته دانشگاه از محل بودجه جارياعتبارات پژوهشی تخصیص
(واحد: میلیون ریال)

هاي مختلفدر سالیافته دانشگاه از محل بودجه جارينمودار اعتبارات پژوهشی تخصیص
(واحد: میلیون ریال)

1387سال
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1386

1388
-
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139211394
-
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-
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-
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316/1116/2699/2600/1806/3546/1380/6380/6256/9941/37559/42اعتبار 
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هاي مختلفیافته جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سالاعتبارات تخصیص

نمودار تعداد اعزام اعضاي هیأت علمی به مجامع علمی خارج از کشور به منظور ارائه مقاله

است.شهریورماهتا 1396آمار سال *

هاي اخیرتعداد اعزام اعضاي هیأت علمی به فرصت مطالعاتی در سال

ISI،ISCپژوهشی به تفکیک-شده علمیتعداد مقاالت نمایه

1396تا شهریور 1395-13941396-13931395-13921394-1393نوع مقاله
ISI3545526311
ISC441289019248

7

10 11

0

2

4

6

8

10

12

1395-1394 1396-1395 1397-1396

1389139013911392139313941395سال

17045145586894524932149اعتبار (میلیون ریال)

سال
1396تا شهریور 1394-13931395-13941396-1395
خارجیداخلیارجیخداخلیخارجیداخلیخارجیداخلی

۲۱۰۰۰۱۰۲
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ISI ISC

ISCو ISIپژوهشی به تفکیک –شده علمی نمودار تعداد مقاالت نمایه

هاي مختلفدر سالهاي چاپ شده دانشگاه کتاب

سال
گردآوريترجمهتألیف و تصنیف

جمع داخل 
دانشگاه

خارج 
دانشگاه

داخل 
دانشگاه

خارج 
دانشگاه

داخل 
دانشگاه

خارج 
دانشگاه

13900001001
13910300003
13920301004
13930102014
13940002046
13951101003
13960030003
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هاي پژوهشی در چهار سال گذشتهطرحنمودار 

تا مهرماه است.1396آمار سال *

سال گذشتهدر چهار هاي ملی برگزار شده در دانشگاه همایش
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آزمایشگاه کارگاه

هاي مختلفي مرکزي دانشگاه در سالوضعیت کتابخانه

سال
هاي موجودتعداد کتاب

فارسیالتین
جلدعنوانجلدعنوان

139118375483896523750
139220575703904023900
139321575803987625400
1394235760031057126900
1395235960051096528000
1396237960251127629000

35025جمع کل

(مترمربع)کارگاهیوتجهیزات و مساحت فضاي آزمایشگاهی
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دانشگاه فرهنگی–هاي دانشجویی فعالیت
95-96در سال تحصیلی 

هاي مختلفدر سالهاي دانشجویی دانشگاه وضعیت خوابگاه

سال
خوابگاه متأهلینخوابگاه پسرانخوابگاه دخترانشگاههاي دانتعداد خوابگاه

ظرفیت متأهلیندختران پسران
استاندارد

ظرفیت 
موجود

ظرفیت 
استاندارد

ظرفیت 
موجود

ظرفیت 
استاندارد

ظرفیت 
موجود

1387-138622025031020023400
1388-138722235040325030222
1389-138823337042030035233
1390-138933350056840046833
1391-139025370080040042933
1392-139125370081740041533
1393-139225470076040041144
1394-139325470067540038844
1395-139424455058532536544
1396-139524455053332530744
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هاي مختلفهاي مدیریت فرهنگی در سالآمار فعالیت

آمار فعالیت بخش آموزش دانشجویی

سال

تعداد 
کالس 

موزشی و آ
کارگاه

تعداد 
نشریات

نمایشگاه و 
تعداد کانونمسابقاتکنسرت

هاي فعال 

همایش،
جشنواره،
سمینار و 

کارگاه
1390-13891412104
1391-1390107561226
1392-13911885151221
1393-1392178312127
1394-1393245116107
1395-139410308614
1396-13955124615

96300156تا شهریور 

موزشآساعت (نفر)کنندهتعداد شرکتتعداد کالسسال
1387-138623080
1388-138723080
1389-138823080
1390-1389345120
1391-1390345120
1392-1391345120
1393-1392345120
1394-1393460160
1395-1394575200
1396-1395575200

9612040تا شهریور 
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هاي مختلفآمار اردوهاي برگزار شده در سال

هاي مختلففعالیت اداره رفاه دانشجویی در سال

1389نوع خدمات
-

1388

1390
-

1389

1391
-

13901392
-

1391

1393
-

1392

1394
-

1393

1395
-

1394

1396
-

1395

تعداد دانشجو
394337447806960848698539وام تحصیلی
14412412415011611682177وام ضروري
41452222271810وام شهریه
661001100وام حج

0022913282290200149وام تغذیه
0001325193217وام ودیعه مسکن
000001321127وام ویژه دکتري
0481700017210وام بنیاد علوي

0000001117وام ازدواج
00001000وام عتبات و عالیات عراق

تعداد اردو(نفر)کنندهداد شرکتتعبرگزاريسال
1390-13894605
1391-1390252412
1392-139132418
1393-13928607
1394-1393113617
1395-139411808
1396-13953854

962552تا شهریور 
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203

538

1264

فعالیت مدیریت تربیت بدنی 

شرکت دانشجویان در رویدادهاي ورزشی (نفر ساعت)

هاي ورزشی دانشجویان (به میلیون ریال)لیتاعتبار فعا

زام تیمتعداد اعتعداد مسابقات برگزار شده سال
1388-13874432
1389-13884037
1390-13894335
1391-13904893
1392-13914896
1393-1392515-
1394-13935366
1395-13945639
1396-13955724

962119تا شهریور 
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فعالیت مرکز مشاوره دانشجویی

کننده از خدمات مرکز مشاورهتعداد دانشجویان استفاده
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درمانی انفرادي و روانپزشکیروانسال
جلسه1390-1389151
جلسه1391-1390196
جلسه1392-1391198
جلسه1393-1392185
جلسه1394-1393174
جلسه1395-1394265
جلسه1396-1395363
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95-96تحصیلیهاي اداره بهداشت و درمان دانشگاه در سالفعالیت

تعداد کل مراجعین ویژه فعالیت
سالمت (طرح کارنامه سالمت + غربالگري 

نفر800دانشجویان و کارکنانها)غربالگري به مناسبت هفته سالمت و خوابگاه

ویزیت پزشک عمومی (طرح کارنامه سالمت + 
نفر400دانشجویان و کارکنانغربالگري میانساالن)

نفر200دانشجویان و کارکنانویزیت دندانپزشک (هفته سالمت)
نفر150دانشجویان و کارکنانها)ی (هفته خوابگاهخدمات مامای

خدمات کارشناس تغذیه (هفته سالمت + خدمات 
نفر150دانشجویان روتین به دانشجویان)

نفر1700جمع خدمات بهداشت و درمان

تعداد کل مراجعینویژههاي آموزشیکارگاه
نفر150دانشجویان و کارکنانکارگاه بهداشت دهان و دندان

نفر250دانشجویان و کارکنانهمایش نودرمانان دیابت
نفر50کارکنان خانمهاي شایع زنانکارگاه بیماري

نفر50دانشجویان دختردوره بهداشتی ویژه بانوان
نفر100دانشجویانهادوره بهداشت فردي و عمومی در خوابگاه

نفر100کارکنانسوزيکارگاه پیشگیري از حوادث آتش
نفر700جمع

تعداد کل مراجعینویژهاقالم انتشاراتی بهداشتی
نفر500دانشجویانپمفلت آموزشی آشنایی با فشار خون

نفر500دانشجویانپمفلت آموزشی شپش
نفر500دانشجویانپمفلت آموزشی بهداشت دست
نفر500دانشجویانپمفلت آموزشی آشنایی با وبا

نفر500دانشجویانهاي منتقله از آبآشنایی با بیماريپمفلت آموزشی 
نفر500دانشجویانپمفلت آموزشی غذاي سنتی، غذاي آماده، انتخاب با شما

نفر500دانشجویانتراکت قوانین و مقررات زندگی خوابگاهی
نفر3500جمع
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کننده از خدمات مرکز بهداشتتعداد دانشجویان استفاده

و سمینارهاي آموزشی مرکز مشاورههاکننده در کارگاهتعداد دانشجویان شرکت



95-96سال تحصیلی بیعی رامین خوزستانسالنامه آماري دانشگاه کشاورزي و منابع ط

70

هاي اسالمی دانشجویان دانشگاه تشکل
تشکل اسالمی آزاد اندیشی-1
ت محبان اهل بیت (ع)أهی-2

هاي فرهنگی، هنري و اجتماعی دانشگاه کانون
ادب و اندیشهشعر، -1
فوق برنامه-2
عترتن وآقر-3
يگردشگر-4
هالل احمر-5
میراث سبز رامین-6
هنر-7
زبان-8
هاي اجتماعیخانواده و آسیب-9

دختر آفتاب-10
حس هفتم-11
بنیانکانون کشاورزي دانش-12
هاي اجتماعی)کانون راه روشن (پیشگیري از آسیب-13
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فهرست نشریات داراي مجوز دانشگاه 

فهرست نشریات فعال دانشگاه 

نام نشریهردیف
آروما1
اسوه2
اقتصاد سبز3
اعتدال4
انتظار5
بابا صمد6
جوانی7
چهار باغ8
دانش کشاورزي رامین9
سریر10
شهدا و فرهنگ پایداري و ایثار11
طلوع12
عروج13
هاي کشاورزيماشین14
نشاط15
هویت16

نام نشریهردیف
انتظار1
دانش کشاورزي رامین2
ایثاروو فرهنگ پایداريشهدا 3
نشاط4
هویت5
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هاي علمی دانشجوییدار انجمنزفهرست نشریات مجو

هاي فعال متصل به اینترنت در اختیار دانشجویان در سه سال گذشتهتعداد رایانه
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1394-1393 1395-1394 1396-1395

نام نشریهنام انجمن علمیدانشکده

زراعت و اصالح -خاکشناسی-گیاهپزشکی-باغبانیکشاورزي
طبیعت -نباتات

دانش نشریه 
کشاورزي 

رامین

علوم دامی-یع غذاییصناعلوم دامی و صنایع غذایی
دانش نشریه 

کشاورزي 
رامین

-مکانیزاسیون-ترویج و آموزش کشاورزي-اقتصادمهندسی زراعی و عمران روستایی
مهندسی آب

دانش نشریه 
کشاورزي 

رامین
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ه مدیریت دانشجویی دانشگاه گزارش عملکرد حوز

سلف سرویس دانشجویی 

هاارائه خدمات روزانه صبحانه، نهار، شام و مناسبتعملکردسال تحصیلی
(همایش، بازدید علمی) 

360,230تعداد پرس1391-1390
358,550تعداد پرس1392-1391
341,941تعداد پرس1393-1392
318,530تعداد پرس1394-1393
286,285تعداد پرس1395-1394
272,586تعداد پرس1396-1395
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هاي عمرانی دانشگاه فعالیت
95-96در سال تحصیلی 

(متر مربع)زیر بناي کل فضاهاي کالبدي موجود دانشگاه

زیر بناکاربري فضازیر بناکاربري فضا

13904خوابگاهی 20407موزشیآ
2300اداري500پژوهشی

1481منازل سازمانی 1020تئاتر)مفیآ(کتابخانه و موزشیآکمک
1090(مسجد مرکزي دانشگاه)فرهنگی و نمازخانه4580هاي خدماتی و رفاهیسایر فضا

2018ورزشی سرپوشیده 2500سلف سرویس
49800جمع کل فضاهاي کالبدي دانشگاه

دانشگاه يهاي عمرانی در دست اجراپروژه

زیر بناعنوان پروژهردیف
مربع)(متر

پیشرفت 
فیزیکی

(%)

سال 
شروع

سال 
خاتمه

25009713871395مطالعه و احداث سلف سرویس دانشگاه1

مطالعه و احداث دانشکده مهندسی زراعی و 2
45006513881397عمران روستایی

22864513901397تخر سرپوشیدهاحداث اس3
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95-96در سال تحصیلی یافته دانشگاه هاي عمرانی خاتمهپروژه

سال عنوان پروژهردیف
شروع

سال 
خاتمه

13861396احداث دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی1
13951395اساسی ساختمان مدیریتتعمیر2
13951395تعمیر و بازسازي آزمایشگاه مرکزي 3
13951395تعمیر و بازسازي گروه بیوتکنولوژي4
13951396هاي خواهران و برادرانتعمیر و بازسازي خوابگاه5
13951395هاي زراعت صحراییتعمیر و بازسازي آزمایشگاه6
13951395گیريتعمیر و بازسازي آزمایشگاه عرق7
13951395تعمیر و بازسازي آزمایشگاه لبنیات8
13951395تعمیر و بازسازي مرکز رشد دانشگاه9
13951396تئاتر دانشگاهتغییر کاربري انبار به آمفی10
13951395اندازي سلف سرویس مرکزيراه11
13951395اندازي دانشکده کشاورزيراه12
13951396و صنایع غذایییاندازي دانشکده علوم دامراه13
13951396آالتتعمیر و بازسازي کارگاه ماشین14
13951396بازسازي ساختمان مرغداريتعمیر و 15
13951396هاتعمیر و بازسازي استخر گاومیش16
13951396داريداري و برهتعمیرات اصطبل گاومیش17
13961396هاي دسترسی دانشگاهاجراي عملیات زیرسازي جاده18
13961396خرید سقف ساندویچ پانل جهت تعمیرات19
13961396آالت دانشگاهگروه باغبانی به همراه ماشینتعمیر ساختمان20
13961396خرید کابل جهت ساختمان دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه21
13961396خرید وسایل دکوراتیو سالن همایش سایت پژوهشی دانشگاه22
13961396انجام تعمیرات بلوك سه خوابگاه کوثر یک دانشگاه23
13961396انجام تعمیرات نما و سقف دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه24

25
خرید سکوبندي آزمایشگاه بیوتکنولوژي، کشت پیوسته، کشت و تخمیر 

هوازي، آزمایشگاه خشک، تغذیه دام آموزشی، آزمایشگاه تغذیه بی
تکمیلی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه تکمیلی و آزمایشگاه

13961396

13961396اجراي تعمیرات ساختمان خوابگاه شهید رجایی و باهنر دانشگاه26

خرید تابلوهاي برق گروه تغذیه دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی 27
13961396دانشگاه
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95-96در سال تحصیلی دانشگاه یافتهخاتمههاي عمرانی پروژه

سال عنوان پروژهردیف
شروع

سال 
خاتمه

13961396خرید و تحویل یک دستگاه آسانسور 28
13961396خرید تابلو برق اصلی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه29

تن برودتی براي دانشکده علوم 34خرید دو دستگاه پکیج به ظرفیت 30
13961396دامی وصنایع غذایی دانشگاه

تکمیل و توسعه کارگاه آموزشی دانشکده مهندسی زراعی و عمران 31
13961396روستایی دانشگاه

13961396خرید سقف ساندویچ پانل جهت تعمیرات ساختمان گروه ترویج دانشگاه32
13961396کشی گاز دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاهاجراي لوله33

اجراي تعمیرات سیستم روشنایی، تأسیسات مکانیکی ساختمان 34
13961396دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه

13961396هاي مختلف دانشگاهاجراي تعمیرات ساختمان35
13961396تئاتر سایت پژوهشی دانشگاهخرید تجهیزات آمفی36
13961396گذاري جهت اجراي شبکه فیبر نوريکاري و غالفاجراي عملیات کنده37
13961396انجام تعمیرات مخازن آب شرب دانشگاه38
13961396رسانی خوابگاه هاتم آبانجام سیس39
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وضعیت مالی و اعتباري دانشگاه 
95-96در سال تحصیلی 

)میلیون ریال(هاي مختلف در سالاي (درآمد عمومی) دانشگاه هزینهوضعیت بودجه

یافته درصد تخصیصیافتهبودجه تخصیصبودجه مصوب و متممسال
نسبت به مصوب

1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

31759
47237
57652
65900
82140
130744
161626
190834
218978
267672
339683

31780
46061
57563
65900
80676

105294
161569
183315
215248
267135

-

8/99
5/97
8/99

100
2/98
5/80

100
05/96
3/98
8/99

-

)میلیون ریال(هاي مختلف اي (درآمد عمومی) دانشگاه در سالنمودار وضعیت بودجه هزینه

0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

بودجه مصوب و متمم بودجه تخصیص یافته
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ریالمیلیونبههاي مختلفدر سالدانشگاه وضعیت درآمد اختصاصی 

ریالمیلیونهاي مختلف بهنمودار وضعیت درآمد اختصاصی دانشگاه در سال

0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

در آمد اختصاصی مصوب در آمد اختصاصی تخصیص یافته

یافتهتخصیصدرآمد اختصاصیدرآمد اختصاصی مصوبسال
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

5510
6500
7475
8846
7118
6442

15032
16283
23000
32956
33744

4719
4151
4946
3686
4669
6442

15032
16273
21207
32956

-
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0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

دانشگاه ) عمومیدرآمد(اي سرمایههايداراییتملکسالهدهتخصیصومصوباعتبارات
)ریالمیلیونبه(

هاي مختلفنمودار وضعیت بودجه عمرانی ملی دانشگاه در سال

سال

مین أعمرانی ملی (ت
فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی)

عمرانی ملی (تعمیرات 
اساسی و خرید تجهیزات 

سازي)و محوطه
عمرانی استانی

یافتهتخصیصمصوبفتهیاتخصیصمصوبیافتهتخصیصمصوب
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

7000
41500
41490
26712
29980
26448
39028
26405
33400
60515

4821
30375
39555
18003
23188
12375
22158
10562
3340
33500

1142
3000
4579
3599
2430
26681
30873
20722
43011
57276

960
3000
4579
2155
2162
9777
24869
20722
43011
57276

2592
0

5840
0

4000
5000
8000
6000

0
0

2592
0

5840
0

4000
5000
8000
6000

0
0
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هاي مختلفنمودار وضعیت بودجه عمرانی استانی دانشگاه در سال

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
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هاو شاخصهانسبت
نسبت دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی:

36/0به 1نسبت دانشجویان کارشناسی به کارشناسی ارشد: 

06/0به 1نسبت دانشجویان کارشناسی به دکتري:دانشجویان کارشناسی

42/1به 1: نسبت دانشجویان کارشناسی به کل دانشجویان

16/0به 1:ه دکترينسبت دانشجویان کارشناسی ارشد ب

دانشجویان کارشناسی ارشد

92/3به 1:نسبت دانشجویان کارشناسی ارشد به کل دانشجویان

96/24به 1نسبت دانشجویان دکتري به کل دانشجویان:

هاي مقاطع مختلف تحصیلی:نسبت رشته
71/1به 1هاي مقاطع کارشناسی به کارشناسی ارشد: نسبت رشته

41/0به 1کارشناسی به دکتري:هاي مقاطع رشتهنسبت شناسیمقطع کار

12/3به 1: مقاطعکارشناسی به کل هاي مقاطع رشتهنسبت 

24/0به 1: کارشناسی ارشد به دکتريهاي مقاطع رشتهنسبت 

کارشناسی ارشدمقطع

83/1به 1:مقاطعکارشناسی ارشد به کل هاي مقاطع رشتهنسبت 

57/7به 1:هاي مقاطع دکتري به کل مقاطعشتهنسبت ر
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به دانشجو به تفکیک مقطع تحصیلیهیأت علمیاعضاي نسبت 

نسبت اعضاي هیأت علمی به تفکیک مرتبه علمی

جمع کلمربیاستادیاردانشیاراستادمرتبه علمی
12/11به 75/01به 5/61به 87/21به 1*استاد

87/3به 83/31به 26/21به 1**دانشیار
71/1به 67/81به 1***استادیار
83/14به 1****مربی

نسبت کارکنان به اعضاي هیأت علمی و دانشجویان:
62/0به 1نسبت تعداد اعضاي هیأت علمی به تعداد کارکنان رسمی و پیمانی: 

17/2به 1قراردادي):ویمانینسبت تعداد اعضاي هیأت علمی به تعداد کل کارکنان (رسمی، پ

44به 1نسبت تعداد کارکنان رسمی و پیمانی به تعداد دانشجویان:

48/12به 1) به تعداد دانشجویان:رارداديقسبت تعداد کارکنان (رسمی، پیمانی ون

مقطع تحصیلیمرتبه علمی
کلدکتريکارشناسی ارشدکارشناسی

303به 121به 771به 2131به 1استاد
105به 41به 271به 741به 1دانشیار
47به 21به 121ه ب331به 1استادیار
403به 161به 1031به 2841به 1مربی

27به 11به 71به 191به 1جمع کل
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دانشگاهي جانورشناسی موزه
ــت    ــین خوزسـ ــی رامـ ــابع طبیعـ ــاورزي و منـ ــگاه کشـ ــی دانشـ ــوزه جانورشناسـ ان در مـ

عضـــو هیـــأت علمـــی ،آقـــاي دکتـــر رســـتمیمرحـــومدهـــه پنجـــاه شمســـی توســـط
ــو  رشـــته ــه خـ ــان کـ ــه ایشـ ــی از دانشـــجویان نخبـ ــان و برخـ ــی در آن زمـ دجانورشناسـ

ریزي شد.برجسته این دانشگاه گردیدند، پایهاعضاي هیأت علمیاز 
پــس از فــوت آقــاي دکتــر رســتمی کــه تقریبــاً مصــادف بــا انقــالب فرهنگــی در           

ــام    ــر رســتمی ن ــوزه جانورشناســی دکت ــام م ــه ن ــوزه ب ــن م ــود، ای ــدکشــور ب .گــذاري گردی
ــع    ــور جم ــه منظ ــدا ب ــوزه در ابت ــن م ــه ای ــی از گون ــا   آوري برخ ــه ب ــانوري منطق ــاي ج ه

ــ     ــعه یافتـ ــی توسـ ــات درس جانورشناسـ ــش عملیـ ــتفاده در بخـ ــدف اسـ ــد ه هـ و در چنـ
دیدکننــدگان هــاي معنــوي صــورت گرفتــه توســط باز    ســال اخیــر بــه دلیــل حمایــت    

ــرم و مســ  ــمن       والئمحت ــر ض ــال اخی ــد س ــی چن ــی در ط ــوم دام ــروه عل ــکده و گ ن دانش
ــه    ــداري و تــرمیم گون ــظ و نگه ــده قبلــی،      حف ــده و فیکســه ش ــی ش ــاي تاکســی درم ه

اي خزنـــدگان منطقـــه و افـــزودن فـــون حشـــرات غالـــب هـــنســـبت بـــه توســـعه گونـــه
ز درســی منطقــه در ایــن مــوزه اهتمــام ورزیــده شــده اســت کــه ضــمن تــأمین نیــا         

ــی و      ــش طبیعـ ــاتی از پوشـ ــک اطالعـ ــوان بانـ ــه عنـ ــه، بـ ــجویان در دروس مربوطـ دانشـ
ــه ــن        گون ــداري ای ــظ و نگه ــی و حف ــی درم ــول تاکس ــوزش اص ــه و آم ــومی منطق ــاي ب ه

هـــا در تـــأمین نیـــاز علمـــی دیگــر بازدیدکننـــدگان و دانـــش پژوهـــان فرهیختـــه  نمونــه 
نیز تأثیر به سزایی را داشته است.

ــا  ــوزه در حـ ــن مـ ــاتی    ایـ ــی در دروس عملیـ ــدمات علمـ ــه خـ ــمن ارائـ ــر ضـ ل حاضـ
هــاي آموزشــی مربوطــه گنجانــده شــده اســت، هــر هفتــه در        مختلــف کــه در برنامــه  

ــش در        ــال دانـ ــارج و انتقـ ــدگان خـ ــذیرش بازدیدکننـ ــه پـ ــز بـ ــنبه نیـ ــاي دوشـ روزهـ
سطح جامعه اهتمام ورزیده است.
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