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تعاریف و مفاهیم 

باسواد: کسانی که می توانند به فارسی و یا به هر زبان دیگر کلمات ساده ای را بخوانند و بنویسند خواه مدرک رسمی 
داشته یا نداشته باشند.

 
کارکنان آموزشی، دفتری و اداری )شاغل در وزارت آموزش و پرورش(:  کارکنان آموزشی شامل معلم و  معلم ورزش 
است و کارکنان دفتری و اداری شامل متصدی آزمایشگاه و کارگاه، مراقب بهداشت، مربی پرورشی، مدیر، ناظم یا معاون، 

کتابدار، کارمند اداری و دفتردار می باشد.
 

تحصیل: منظور از تحصیل اشتغال به تحصیل طبق برنامه های رسمی آموزشی ایران یا کشورهای خارجی است. بنابراین، 
آموزش در دوره های آموزشی غیررسمی )مانند آموزش زبان در آموزشگاه های خصوصی یا نزد معلم خصوصی( تحصیل 

به حساب نیامده است. 

آموزش استثنایی: مخصوص آن دسته از اطفال و نوجوانانی است که دارای عقب ماندگی ذهنی و یا جسمی، معلولیت و 
اختالل در یادگیری بوده و یا ناسازگار باشند و شامل دوره ی آمادگی، ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، آموزش متوسطه و 

آموزش فنی و حرفه ای می باشد.
 

دوره پیش دانشگاهی: مدت این دوره یک سال می باشد و دانش آموزان پس از گذراندن دوره متوسط می توانند در یکی 
از گرایش های علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی این دوره را به پایان برسانند و در آزمون سراسری ورود به دانشگاه 

ها شرکت کنند.
 

دوره عمومی شبانه)بزرگساالن(: سطح تحصیالت در این دوره مطابق دوره راهنمایی تحصیلی در کالس های روزانه بوده و 
مدت آن 3 سال است. 

دوره تکمیلی شبانه)بزرگساالن(: تحصیالت در این دوره مشابه دوره متوسطه عمومی یا متوسطه فنی و حرفه ای بوده مدت 
آن 4 سال است. 

دوره های سازمان نهضت سوادآموزی: دوره های این سازمان شامل دوره مقدماتی، دوره تکمیلی، دوره پایانی و دوره پنجم 
می باشد. 
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سوادآموز بزرگسال: به فردی اطالق می شود که با بیش از 10 سال سن، از تحصیل در نظام آموزشی رسمی کشور بازمانده 
باشد و در کالس های بزرگساالن نهضت سوادآموزی ثبت نام کند. 

سوادآموز قبول شده: به سوادآموزی که در امتحانات پایان دوره موفق به کسب نمرات قبولی گردیده، سوادآموز قبول شده 
در امتحان گفته می شود

 
دوره تربیت معلم: دوره تربیت معلم 2 سال است و کسانی که دارای مدرک دیپلم هستند و دوره 2 ساله تربیت معلم را در 

این مرکز به پایان رسانند به اخذ مدرک کاردانی در رشته مربوط نایل می شوند. 

دانشگاه: به مؤسسه آموزش عالی گفته می شود که حداقل از سه دانشکده یا دو دانشکده و دو آموزشکده تشکیل شده باشد. وجه 
تمایـز دانشگاه از سایر مراکز آمـوزش عالی، فعالیـت در دوره های کارشناسی ارشـد و دکتـرا  است. دانشـگاه ها با توجه به نـوع و 

زمینه های فعالیت خود به سه گروه تقسیم می شوند: دانشگاه جامع، دانشگاه تخصصی و دانشگاه علمی- کاربردی. 

مرکز آموزش عالی: سازمانی است که از بین دارندگان دیپلم متوسطه یا باالتر دانشجو می پذیرد و به فارغ التحصیالن خود 
مدرک کاردانی یا باالتر می دهد. 
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14 - 1 - تعداد دانش آموزان روزانه به تفکیک نواحی آموزش و پرورش )دولتی و غیر دولتی( در شهر اهواز در سال تحصیلی 1393-94

هنرستان فنی متوسطهراهنماییابتداییآمادگیناحیه
و حرفه ای

هنرستان 
جمعاستثناییکاردانش

2496358389867113381274260630753526ناحیه 1

36584183311153114681564283465973169ناحیه 2

224319526633297251755163830341522ناحیه 3

26213198679211029664118384455347ناحیه 4

110181291833527342827523489161313117564جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 1 - مقایسه دانش آموزان روزانه به تفکیک دوره های تحصیلی در شهر اهواز در سال تحصیلی 1393-94

                                 مبنا: جدول 14 - 1

 

14 - 2-تعداد دانش آموزان  مدارس دولتی و غیر دولتی شهر  اهواز بر حسب دوره ی تحصیلی در سال تحصیلی 94 - 1393

جمعمتوسطهراهنماییابتداییجنسیتمقطع

غیـر دولتی
79701549358313102دختر

13113587828113179پسر

دواتـی
55119149312317193221دختر

53857154202216791444پسر
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
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14 - 3 - تعداد مراکز آموزشی به تفکیک  نواحی آموزش و  پرورش در شهر اهواز در سال تحصیلی94 - 1393

جمعمتوسـطهراهنماییابتـداییپیش دبستانیناحیـه

9316461112430ناحیه 1

9021789141537ناحیه 2

52794395269ناحیه 3

631515997370ناحیه 4
 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 4 - تعداد کارکنان آموزش و پرورش اهواز بر اساس وضعیت استخدامی در سال تحصیلی 94 - 1393

کارکنان کادر خدماتیکارمند رسمی و پیمانیناحیـه
حق التدرس

کارکنان
کـل و آموزشیاران نهضت

3600--3370230ناحیه 1

4449--4191258ناحیه 2

3965--3687278ناحیه 3

2731--2543188ناحیه 4
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 

14 - 5 - تعداد دانش آموز و کالس به تفکیک ناحیه در مدارس دولتی دوره های تحصیلی شهر اهواز در سال تحصیلی94 - 1393)نفر در کالس(

منطقه
متوسطهراهنماییابتدایی

دانش 
دانش تراکمکالسآموز

دانش تراکمکالسآموز
تراکمکالسآموز

308201060299141327281255846727ناحیه 1

357631303139204384241191851023ناحیه 2

16920585295615194291137542427ناحیه 3

2547393227639125026948739324ناحیه 4

1089763880283035111552645338179425جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
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14 - 2 - متوسط تراکم هرکالس در مدارس دولتی دوره های تحصیلی شهر اهواز  در سال تحصیلی 94 - 1393

                             مبنا: جدول 14 - 5

14 - 6 - تعداد دانش آموزان دوره استثنایی بر حسب دوره های آموزشی و نوع معلولیت در استان خوزستان در سال تحصیلی 1393-94

دوره
معلول جسمی کم توان ذهنینابینا و کم بیناناشنوا

چند معلولیتیحرکتی

دخترپسردخترپسردخترپسردخترپسردخترپسر

2216--6450115260173آمادگی

27518358351,02570017711578ابتدایی

----------مهارت های عمومی

----423186216147راهنمایی

----282187--5320متوسطه

43428477461,7831,20717713794جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 7 - آمار پرسنل رسمی و پیمانی بر اساس مدرک تحصیلی در سال تحصیلی 94 - 1393

دکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیر دیپلممقطع

-952335722103346ناحیه 1

-1312428372606357ناحیه 2

-1272317912232314ناحیه 3

-761704041632254ناحیه 4
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
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14 - 8 - آمار آموزشگاه، کالس و تعداد دانش آموزان تیز هوش شهر اهواز در سال 94 - 1393

پسـردختـرکالسآموزشـگاهناحیـهمقطـع

راهنمایی

----ناحیه 1

----ناحیه 2

----ناحیه 3

214220ناحیه 4

متوسطه

226323310ناحیه 1

----ناحیه 2

-17180ناحیه 3

451477477ناحیه 4

78411941007جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14-9 -درصد قبولی شهر اهواز در سال 94 - 1393

متوسـطهمتوسـطه اولابتـداییناحیـه

*9899.5ناحیه 1

*99.299.75ناحیه 2

*99.299.5ناحیه 3

*98.299.9ناحیه 4
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 10 - اطالعات کلی از وضعیت آموزش و پرورش شهر اهواز سال تحصیلی 94 - 1393

ناحیـه

تعداد دانش آموزان

تعداد 
کالس

دولتی و غیر دولتیی
بزرگساالن استثنایی

راهنمایی
بزرگساالن 

متوسطه
راه دور 
راهنمایی

راه دور 
متوسطه پسـردختـرکـل

3067609232936331560393518106622004446ناحیه1

35786885233588352647477096907277615ناحیه2

20283897618404205723773256182501146ناحیه3

1265-3319-253652682244742820844ناحیه4

1120922144310582911560415611552270705277472جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
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14 - 11 -تحوالت کمی پروژه های مردمی مشارکتی تحویل شده به سازمان آموزش و پرورش در شهر اهواز در سال 1393

هزینه )میلیون ریال(زیربنا )مترمربع(تعداد کالستعداد پروژه 
16104010000

مأخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

14 - 12 -درصد مدارس احداثی مردمی و مشارکتی به کل مدارس تحویلی در شهر اهواز در سال 1393

کالس )درصد(پـروژه )درصد(
3324

مأخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

14 - 13 - تعداد پروژه هاي تحویلي به سازمان آموزش وپرورش درشهر اهواز در سال 1393

کالسپـروژه
مردمي-مشارکتيدولتيمردمي-مشارکتيدولتي

31266
مأخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

 
14-14 - تعداد سواد آموزان مقاطع مختلف نهضت سوادآموزی بر حسب جنس و دوره آموزشی در شهر اهواز در سال 1393

دوره انتقالدوره سوادآموزیسوادآموزان برحسب جنس
مـردزنمـردزنمـردزن

5571703338835772188126
 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان  

14 - 15 - سواد آموزان بزرگسال کلیه دوره های نهضت سواد آموزی به تفکیک گروه سنی در شهر اهواز درسال 1393

50ساله و بیشتر49-40 ساله39-30 ساله29-20 ساله19-10 سالهجمعدوره تحصیلی
39602277711379156221سواد آموزی

2314994559358178انتقال
 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 16 - آموزشیاران سازمان نهضت سواد آموزی بر حسب جنس در شهر اهواز

زنمـردجمعسـال
138989892806
139032530295
1391---
1392---
1393---

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

توضیح: آموزشیاران نهضت سوادآموزی در سال 1390  تعیین تکلیف شدند و به استخدام آموزش و پرورش درآمدند.



195 آمـوزش

14 - 17 - تعداد کالسهای تشکیل شده و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در شهر اهواز94 - 1393

سال
تعداد کالس های تشکیل شده

تعداد کارکنان

کـادرآموزشیـار

مـردزنمـردزنپنجمپایانیتکمیلیمقدماتیسوادآموزیجمع
13892219-1133105135-3031020

139098327144668--29530325

1391----------

1392--------424

1393----------

 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
 

14 - 18 - تعداد سواد آموزان مقاطع مختلف نهضت سوادآموزی بر حسب گروه سنی در شهر اهواز

گروه سنی
50 ساله و بیشتر49-40ساله39-30ساله29-20ساله10-19 ساله سـال

13891054258236573851677

1390896211630213173207

1391-----

139256714782296244155

139332612262314237929
 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 19 - تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی 94 - 1393

دانشـگاه
کارشناسي ارشدکارشناسيکارشناسي ناپیوستهکارداني

مـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

009251248483680547شهید چمران

42761570314201653219817771904آزاد)واحد اهواز(

----3401795519563830دانشگاه علمی-کاربردی

21141469----دانشگاه صنعت نفت

31251773222152----دانشگاه پیام نور
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14 - 19 - تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی94 - 1393 )ادامه( 

دانشـگاه
PHD  دکترای حرفه ایدکتراي

مـردزنمـردزن

1291581332شهید چمران

9519500آزاد)واحد اهواز(

----دانشگاه علمی-کاربردی

--7-دانشگاه صنعت نفت

----دانشگاه پیام نور
 مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14 - 20 - تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 94 - 1393

دکترایPhDکارشناسی ارشد کارشناسیکارشناسی ناپیوسته کاردانی

مـردزنمـردزنمـردزنمـردزنمJردزن

04049333311181801333312

 مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

14 - 21 - تعداد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی94 - 1393

دانشـگاه
کارشناسي ارشدکارشناسيکارشناسي ناپیوستهکارداني

مـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

195190245584427319911586شهید چمران

9451316129025034954577341054279 آزاد)واحد اهواز(

دانشگاه
----1544461610762320 علمی-کاربردی

516508139----دانشگاه صنعت نفت

1105981093371437258--دانشگاه پیام نور
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14 - 22 - تعداد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی94 - 1393)ادامه( 

دانشـگاه
PHD  دکتـرای حرفه ایدکتـراي

مـردزنمـردزن

466674178183شهید چمران

--150234آزاد)واحد اهواز(

دانشگاه علمی-
----کاربردی

--227دانشگاه صنعت نفت

----دانشگاه پیام نور
  مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14 - 23 -  تعداد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی93 - 1392

دکترای PhDکارشناسی ارشدکارشناسیکارشناسی ناپیوسته کاردانی

مـردزنمـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

27219498157945455626813797

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 

14 - 24 - تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی94 - 1393

دانشـگاه
کارشناسي کارداني

کارشناسي ارشدکارشناسيناپیوسته

مـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

19230936506702528شهیـد چمران

11432835160049981739112آزاد)واحـد اهـواز(

----4777540212032040دانشـگاه علمی-کاربردی

54-22137----دانشـگاه صنعت نفت

701510198578357301281دانشـگاه پیـام نور
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14 - 24 - تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی93 - 1392)ادامه(

دانشـگاه
PHD  دکتـرای حرفه ایدکتـراي

مـردزنمـردزن

26644925شهیـد چمران

0000آزاد)واحـد اهواز(

----دانشـگاه علمی-کاربـردی

----دانشـگاه صنعت نفت

----دانشـگاه پیام نـور
 مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

 14-25 -تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی93 - 1392

دکترای PhDکارشناسی ارشـدکارشناسیکارشناسی ناپیوسته کاردانی

مـردزنمـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

-41131683541218942813

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 

 
14 - 26 - کادر هیأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلي93 - 1392

دانشگاه
استـادیاردانشیـاراستـاد

مـردزنمـردزنمـردزن

4631011963221شهیـد چمران

4143062-آزاد)واحـد اهـواز(

------دانشـگاه علمی-کاربردی

9128-4-دانشـگاه صنعت نفت

1311---دانشـگاه پیام نور

3212062117267دانشـگاه علوم پزشکی اهواز
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز
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14 - 26 - کادر هیأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلي 93 - 1392)ادامه(

دانشـگاه
مـربي آموزشیارمـربي

مـردزنمـردزن
177420شهید چمران

--5387آزاد)واحداهواز(
----دانشگاه علمی-کاربردی
--3-دانشگاه صنعت نفت

1-77دانشگاه پیام نور
624910دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز  

14 - 27 - کادر هیأت علمي حق التدریس و غیر هیأت عملی دانشگاه در سال تحصیلي 1392-93 

دانشـگاه
کادر هیأت علمي حق التدریس

مـربي آموزشیارمـربی استـادیاردانشیـار استـاد
مـردزنمـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

شهید 
چمران

583141455523984710نیمسال 1
579111225320395110نیمسال 2

314107917540111-آزاد)واحد اهواز(
----------دانشگاه علمی-کاربردی
--3-116-1-دانشگاه صنعت نفت

--68301016-1-دانشگاه پیام نور
--37945551123542دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

14 - 27 - کادر هیأت علمي حق التدریس و غیر هیأت عملی دانشگاه در سال تحصیلي 93-1392)ادامه(

دانشـگاه
کادر غیر هیأت علمی

حق التدریستمام وقت
مـردزنمـردزن

شهید چمران
100162--نیمسال 1
86123--نیمسال 2

----آزاد)واحد اهواز(
4461167--دانشگاه علمی-کاربردی
536--دانشگاه صنعت نفت

305332--دانشگاه پیام نور
----دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز
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14 - 28 - وسعت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به تفکیک فضای آموزشی، ورزشی و خوابگاهی در سال 1392

سطح فضای غیر آموزشیسطح فضای آموزشی

اعیـانعرصـه اعیـانعرصـه 

230065004545
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

 

14 - 29 - وسعت دانشگاه شهید چمران تفکیک آموزشی و غیر آموزشی به )مترمربع( در سال 1393

آموزشی و فضای کل
کمک آموزشی

فرهنگی و 
غذا ورزشیکتابخانه ایمشاوره ای

خدماتی اداریخوابگاهیخوری 
رفاهی

1814020867001424519650421828033598253062847465
مأخذ: دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

14 - 30 - وسعت سایر دانشگاه های شهر اهواز به تفکیک آموزشي و  غیر آموزشی )مترمربع( در سال 1393

دانشـگاه
سطح فضاي غیر آموزشيسطح فضاي آموزشي

اعیـانعرصـهاعیـانعرصـه

11828418822416338804آزاد)واحد اهواز(

13144808070دانشگاه علمی-کاربـردی

807201669416144038156دانشـگاه صنعت نفت

4765-9062-دانشـگاه پیـام نور
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14 - 31 - تعداد رشته ها در مقاطع مختلف تحصیلي دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلي  94 - 1393

کارشناسي کـاردانیدانشـگاه
کارشناسي کارشناسيناپیوسته

ارشـد
دکتراي 
حرفه اي

دکتراي 
PHD

3355154185شهید چمـران

34-22142561آزاد)واحـد اهواز(

----268109دانشگاه علمی-کاربـردی

4-66--دانشگاه صنعت نفت

--8737-دانشـگاه پیـام نـور
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز   
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14 - 32 - تعداد رشته ها در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اهواز در سال تحصیلی 93 - 1392

دکترای PhDدکترای حرفه ایکارشناسی ارشدکارشناسیکارشناسی ناپیوسته کاردانی

3171331317
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 

14 - 33 - آموزش دیدگان و مربیان مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای در شهر اهواز 

آموزش دیدگانسـال
مراکز ثابتمربیان فعال

ویژه جمعمـردزنجمع
مردان

ویژه 
زنان

دو 
منظوره

1389 - 139039217928515311

1391 - 139064106920495311

1392 - 139185796225375311

1393 - 139256746321425311

1393 - 139449206123385311
مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

14 - 34 - آموزش دیدگان و مربیان آموزشگاه های آزاد تحت نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در شهر اهواز سال 1393

آموزش 
دیدگان

آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ایمربیان فعال 

دو منظورهویژه زنانویژه مردانجمعمـردزنجمع

14260373295781912013338
 مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان
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14 - 35 - آموزش دیدگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر حسب جنس و رشته در شهر اهواز در سال 1393

رشتـهردیف
بخش غیر دولتیبخش دولتی

زنمـردجمعزنمـردجمع

58746112641410اتومکانیک1

81671455550الکترونیک2

4543658924240بـرق3

5755750440تاسیسات4

56560000حمل ونقل5

000000سرامیـک6

000000صنایع چـوب7

1053966000صنایع نساجی8

95656139525619462عمـران9

00011110کنترل وابزاردقیق10

4174170000متالـورژی11

000000مخابـرات12

174174072720مکانیـک13

000000هتلـداری14

000000امـوراداری16

000000جوشـکاری 17

2002052052صنایع دستی)دوخت سنتی(18

7777017017صنایع دستی )بافت(19

404000صنایع دستی)چوب- فلز- سفال(20

51051000صنایع دستی)طالوجواهرسازی(21

943559207602076صنایع پوشـاک22

746242504454715862961فناوری اطالعـات23

000000کشـاورزی24

6806885085هنرهای تجسـمی25

000000امـوراداری26

22516065325103232امـورمالی وبازرگـانی27
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14 - 35 - آموزش دیدگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر حسب جنس و رشته در شهر اهواز در سال 1393)ادامه(

رشتـهردیف
بخش غیر دولتیبخش دولتی

زنمـردجمعزنمـردجمع

117117027352221صنایع غـذایی28

16016000هنـرهای تزئینی29

38102826334229خـدمات آمـوزشی30

59059404صنایـع چرم،پوسـت،خـز31

00088088بهداشـت وایمـنی32

00016016صنایـع چـاپ33

000000گردشـگری34

00060418335208مراقبـت زیبـایی34

49203286163414260300911251جمـع
مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

14 - 4 - آموزش دیدگان بخش دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای  در شهر اهواز در سال 1393

مبنا: جدول 14 - 35
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14 - 5 - آموزش دیدگان بخش غیردولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای  در شهر اهواز در سال 1393

                                       مبنا: جدول 14 - 35

14 - 36 - مدارس علمیه خواهران اهواز در سال 1393

تعداد طالب در موقعیـتمدرسـه
حال تحصیل

تعداد 
اساتید

مکتب الزهرا)س(- سطح دو معادل 
17725روبروی فلکه  فرودگاه - خیابان وطن- پالک 15کارشـناسی

مکتب الزهرا)س(- سطح سه معادل 
28513روبروی فلکه  فرودگاه - خیابان وطن- پالک 15کارشـناسی ارشـد

حصیرآباد -خ9 )شهید احمدی نبی( نرسیده به امام جعفـرصادق)ع(
479چهارراه دوم- پ 109

کارون- کوی شریعتی1 - خیابان دوم- مقابل پل فاطـمیه
15221هوایی- بین فرعی3و4 - پالک74

8619کوي علوي- خیابان مدرس- بین سروش وفرحانيفاطـمه الزهرا)س(

288اهـواز فاز 2فاطـمه معصومه )س(
مأخذ: مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان خوزستان

         
توجه: حوزه علمیه برادران حاضر به ارایه اطالعات نشده است.


