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  تعاريف و مفاهيم 

كساني كه مي توانند به فارسي و يا به هر زبان ديگر كلمات سـاده اي را بخواننـد و    :باسواد
  . بنويسند خواه مدرك رسمي داشته يا نداشته باشند

كاركنـان    ):شـاغل در وزارت آمـوزش و پـرورش   (كاركنان آموزشي، دفتري و اداري 
آموزشي شـامل معلـم و  معلـم ورزش اسـت و كاركنـان دفتـري و اداري شـامل متصـدي         
آزمايشگاه و كارگاه، مراقب بهداشت، مربي پرورشي، مدير، ناظم يا معاون، كتابدار، كارمنـد  

  . اداري و دفتردار مي باشد
ان يـا  منظور از تحصيل اشتغال به تحصيل طبق برنامه هـاي رسـمي آموزشـي ايـر     :تحصيل

مانند آمـوزش  (بنابراين، آموزش در دوره هاي آموزشي غيررسمي . كشورهاي خارجي است
  . تحصيل به حساب نيامده است) زبان در آموزشگاه هاي خصوصي يا نزد معلم خصوصي

مخصوص آن دسته از اطفال و نوجواناني است كه داراي عقـب مانـدگي    :آموزش استثنايي
ي ختالل در يادگيري بوده و يا ناسازگار باشند و شامل دورهذهني و يا جسمي، معلوليت و ا

  . باشدآمادگي، ابتدايي، راهنمايي تحصيلي، آموزش متوسطه و آموزش فني و حرفه اي مي
مدت اين دوره يك سال مي باشد و دانش آموزان پـس از گذرانـدن    :دوره پيش دانشگاهي

رياضي، علوم تجربي و علـوم انسـاني   دوره متوسط مي توانند در يكي از گرايش هاي علوم 
  . اين دوره را به پايان برسانند و در آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها شركت كنند

سـطح تحصـيالت در ايـن دوره مطـابق دوره راهنمـايي       ):بزرگساالن(دوره عمومي شبانه
  . سال است 3تحصيلي در كالس هاي روزانه بوده و مدت آن 

تحصيالت در اين دوره مشابه دوره متوسـطه عمـومي يـا     ):گساالنبزر(دوره تكميلي شبانه
  . سال است 4متوسطه فني و حرفه اي بوده مدت آن 
دوره هاي اين سازمان شامل دوره مقـدماتي، دوره   :دوره هاي سازمان نهضت سوادآموزي

  . تكميلي، دوره پاياني و دوره پنجم مي باشد
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سـال سـن، از تحصـيل در     10د كه با بـيش از  به فردي اطالق مي شو :سوادآموز بزرگسال
نظام آموزشي رسمي كشور بازمانده باشد و در كالس هاي برگسـاالن نهضـت سـوادآموزي    

  . ثبت نام كند
به سوادآموزي كه در امتحانات پايان دوره موفـق بـه كسـب نمـرات      :سوادآموز قبول شده

   .قبولي گرديده، سوادآموز قبول شده در امتحان گفته مي شود
سال است و كساني كه داراي مدرك ديپلم هستند و  2دوره تربيت معلم  :دوره تربيت معلم

ساله تربيت معلم را در اين مركز به پايان رسانند به اخذ مـدرك كـارداني در رشـته     2دوره 
  . مربوط نايل مي شوند

نشكده و به مؤسسه آموزش عالي گفته مي شود كه حداقل از سه دانشكده يا دو دا :دانشگاه
وجه تمايز دانشگاه از ساير مراكز آمـوزش عـالي، فعاليـت    . دو آموزشكده تشكيل شده باشد

دانشگاه هـا بـا توجـه بـه نـوع و زمينـه هـاي        . در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا است
دانشـگاه جـامع، دانشـگاه تخصصـي و دانشـگاه      : فعاليت خود به سه گروه تقسيم مي شوند

  . كاربردي –علمي
يـپلم متوسـطه يـا بـاالتر دانشـجو      سازماني است كه از بين دارندگان د :ركز آموزش عاليم

  . پذيرد و به فارغ التحصيالن خود مدرك كارداني يا باالتر مي دهد مي
  



آموزش

شهرداری اهواز

237

 

 

  در شهر اهواز) 85آبان (ساله و بيشتر بر حسب جنس 6جمعيت -14- 1

مناطق شهرداري
ساله و بيبشتر 6جمعيت 

زنمردكل
 51,815 53,490 1104,887منطقه 
 35,475 38,537 274,212منطقه 
 72,812 74,656 3147,468منطقه 
 81,871 82,723 4164,594منطقه 
 28,656 29,745 5154,689منطقه 
 84,909 87,418 6193,479منطقه 
 71,997 76,243 7148,240منطقه 
 52,304 56,621 8108,925منطقه 
 479,839 1,096,494 499,433 جمع

  مركز آمار ايران: مأخذ        
  اهواز شهر در) 85 آبان(جنس حسب بر سوادان بي و باسوادان تعداد-14- 2

منطقه
بي سوادباسواد

زنمردكلزنمردكل
1 87,544 45,916 41,628 8,271 2,874 5,397 
2 64,833 34,345 30,488 3,098 955 2,143 
3 125,759 65,436 60,323 8,517 2,514 6,003 
4 139,049 71,549 67,500 10,456 3,391 7,065 
5 43,696 23,469 20,227 8,289 2,978 5,311 
6 127,985 68,776 59,209 25,628 9,068 16,560 
7  117,745 62,691 55,054 15,032 5,535 9,497 
8 92,703 49,340 43,363 7,068 2,568 4,500 

 56,476 29,883 86,359 377,792 421,522 799,314  جمع
  مركز آمار ايران: مأخذ
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  درمناطق هشت گانه شهر اهواز) 85 آبان(جنس  حسب بر سوادان بي تعداد-14- 1
  

  
  14-2جدول : مبنا     

  
دانش آموزان ، كاركنان آموزشي و دفتري و اداري ، آموزشگاهها و كالسهاي -14- 4

  دوره آموزش استثنايي
سال 

تحصيلي 
و 

شهرستان

آموزشگاه

كاركنان آموزشي ،
كالسدفتري و اداري

دانش آموز

دخترپسرجمعآموزشيكل

استان 
خوزستان

120 750 546 647 4,285 2,539 1,746 

 780 1,157 1,937 267 203 283 39اهواز
  1388سالنامه استانداري سال : مأخذ

  

15,000 10,000 5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000

1منطقه
2منطقه
3منطقه
4منطقه
5منطقه
6منطقه
7منطقه
8منطقه زن

مرد
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دانش آموزان، كاركنان آموزشي و دفتري و اداري، آموزشگاهها و كالسهاي -14- 5
  ، ابتدايي، راهنمايي و متوسطه عموميدوره آمادگي

آموزشگاه  شرح

كاركنان آموزشي،
دفتري و اداري

آموزشيكل

استان خوزستان

 75 91 780آمادگي

 14,540  18,716 4,218ابتدايي

 1,0191 14,074 1,850راهنمايي

 10,645 15,856 1,526متوسطه عمومي

اهواز

 20 25 180آمادگي

 3,599 4,571 825ابتدايي

 2,727 3,588 416راهنمايي

 3,391 4,627 458متوسطه عمومي

  1388سالنامه استانداري سال : مأخذ
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دانش آموزان، كاركنان آموزشي و دفتري و اداري، آموزشگاهها و كالسهاي -14- 5
  )ادامه( دوره آمادگي، ابتدايي، راهنمايي و متوسطه عمومي

  كالس  شرح
دانش آموز

دخترپسرجمع

استان 
خوزستان

 13,042 12,469 25,511 1,136آمادگي

 194,310 206,657 400,967 18,009ابتدايي

 107,025 126,766 233,791 9,757راهنمايي

متوسطه 
عمومي

9,562 255,353 140,705 114,648 

اهواز

 4,961 4,605 9,566 353آمادگي
 61,109 65,897 127,006  4,778ابتدايي
 32,860 38,718 71,578 2,700راهنمايي
متوسطه 
عمومي

2,548 82,382 48,195 34,187 

  1388سالنامه استانداري سال : مأخذ
  ي عمومي برحسب رشته و جنس ي متوسطه دانش آموزان دوره-14- 6

 سال
 پايه ي اول كل

 دختر پسر دختر پسر جمع
استان 
خوزستان

255,353 140,705 114,648 55,360 40,942 

 11,993 17,300 34,187 48,195 82,382اهواز
  1388سالنامه استانداري سال : مأخذ          
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  )ادامه(ي عمومي بر حسب رشته و جنس دانش آموزان دوره ي متوسطه-14- 6

  سال

 پايه ي دوم و سوم

 كار دانش فني و حرفه اي ي نظري متوسطه

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر

 22,85611,221 57,67612,0614,809 50,428استان خوزستان

 11,2704,103 2,149 15,9424,727 14,898اهواز

  1388سالنامه استانداري سال : مأخذ

  دانش آموزان و آموزشگاهها و كالسهاي دوره پيش دانشگاهي-14- 7

   شرح
 دانش آموز 

 كالس  آموزشگاه 
 دختر  پسر  جمع 

استان 
خوزستان

32,322 13,118 19,204 317 1,280 

 403 112 5,867 4,090 9,957اهواز

  1388سالنامه استانداري سال : مأخذ
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و  آموزش سازمان به شده تحويل مشاركتي مردمي هاي پروژه كمي تحوالت-14- 8
  اهواز در شهرپرورش 

زيربناكالسپروژهسال

1384 30 207 26,944 

1385 33 236 29,218 

1386 54 348 50,748 

1387 53 301 56,561 

1388 44  74  19,113 

 اداره كل نوسازي مدارس استان خوزستان: مأخذ      

 
  اهواز در شهر تحويلي مدارس كل به مشاركتي مردمي احداثي مدارس درصد14-9-

)درصد(كالس)درصد(پروژهسال

1384 49 18 

1385 46 23 

1386 27 18 

1387 21 15 

1388  10  5  
 خوزستاناداره كل نوسازي مدارس استان : مأخذ    
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  تعداد پروژه هاي تحويلي به سازمان آموزش وپرورش درشهر اهواز- 10-14

سال
كالسپروژه

مردمي       دولتيمردمي دولتي
138424 23 166 37 

138529 25 231 70 

138653 20 345 76 

138753 14 301 53 

1388  410 44 1,591 74 
 استان خوزستاناداره كل نوسازي مدارس : مأخذ   

  
 دوره و جنس حسب بر سوادآموزي نهضت مختلف مقاطع آموزان سواد تعداد- 11-14

  در شهر اهواز آموزشي
  
  سال
  

سوادآموزان بر 
حسب جنس

سوادآموزان تكميليسوادآموزان مقدماتي

مردزنمردزنمردزن

138422,614 3,590 10,445 1,682 6,493 1,173 

138519,548 3,333 6,826 1,548 6,689 1,009 

138624,321 3,585 13,501 1,885 5,922 978 

138724,481 2,993 14,570 1,806 9,510 1,074 

138824,904 2,870 12,660 1,588 12,244 1,282 

  اداره كل نهضت سواد آموزي استان خوزستان: مأخذ       
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 دوره و جنس حسب بر سوادآموزي نهضت مختلف مقاطع آموزان سواد تعداد- 11-14
  )ادامه(در شهر اهواز آموزشي

  
  سال
  

سوادآموزان پنجمسوادآموزان پاياني

مردزنمردزن

13843,4644102,212 325 
13853,3443772,689 363 
13863,3004371,598 285 
138727693125 20 
1388- - - - 

  اداره كل نهضت سواد آموزي استان خوزستان: مأخذ          
  

سواد آموزان بزرگسال كليه دوره هاي نهضت سواد آموزي به تفكيك گروه - 12-14
  1388سني در شهر اهواز در سال 

ساله و  50
تربيش

49-40 
ساله

39-30 
ساله

29-20 
ساله

19-10 
ساله

جمع
دوره 
تحصيلي

جمع 27,774 3,286 9,708 8,225 5,596 959
مقدماتي 14,248 1,673 5,285 4,177 2,793 320

تكميلي 13,526 1,613 4,423 4,048 2,803 639

پاياني - - -  - -  -
  اداره كل نهضت سواد آموزي استان خوزستان: مأخذ    
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  اهواز شهر در جنس حسب بر آموزي سواد نهضت سازمان آموزشياران- 13-14
زنمردجمعسال
1384688 92 596 
1385609 73 536 
1386511 51 460 
13871,039 154 885 
13881,070 165 905 

  اداره كل نهضت سواد آموزي استان خوزستان: مأخذ    
  

  اهواز شهر در آموزي سواد نهضت آموزشياران و شده تشكيل كالسهاي تعداد- 14-14

سال
تعداد كالسهاي تشكيل شده

تعداد كاركنان

كادرآموزشيار

مردزنمردزنپنجمپايانيتكميليمقدماتيجمع

1384 1,806 882 563 256 165 596 92 14 37 

1385 1,694 628 593 269 204 536 73 14 37 

1386 2,071 1,154 531 261 125 460 51 11 43 

1387 2,671 1,570  1,065 27 9 885 154 11 40 

1388 2,490 1,302 1,188 - - 905 165 11 31 

  اداره كل نهضت سواد آموزي استان خوزستان: مأخذ   



آمارنامه شهر اهواز

شهرداری اهواز

246

 

 

تعداد سواد آموزان مقاطع مختلف نهضت سوادآموزي بر حسب گروه سني در - 15-14
  شهر اهواز

گروه سني
  سال

ساله40-49  ساله30-39ساله 20-29  ساله 19-10
ساله  50

و بيشتر

1384 7,553 6,920 6,252 3,317 2,162 

1385 6,417 5,882 5,542 3,040 2,000 

1386 6,457 6,925 6,823 4,390 3,311 

1387 3,233 7,567 7,901 5,821 2,980 

1388 3,286 9,708 8,225 5,596 959 

  اداره كل نهضت سواد آموزي استان خوزستان: مأخذ   
 سواد آموزان مقاطع مختلف نهضت سوادآموزي بر حسب گروه سني در سال-14- 2

1388  

  
  14- 15جدول  : مبنا
  

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000

ساله 19-10 ساله 29-20 ساله39-30 ساله49-40 وساله 50
بيشتر

3,286

9,708
8,225

5,596

959
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  1388-89تعداد پذيرفته شدگان در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصيلي - 16-14

  دانشگاه
كارداني

كارشناسي 
ناپيوسته

كارشناسي
كارشناسي 

ارشد
مردزنمردزنمردزنمردزن

 417 430 720 1,646 5 17 13 52  شهيد چمران

 172 128 1,082 1,090 550 363 1,638 1,078  آزاد

 0 0 78 311 419 297 97 208  جهاد دانشگاهي

  58  6  187  29  0  0  0  0  دانشگاه نفت

 31 70 290 433 896 1,480 0 0 دانشگاه پيام نور

  
  تعداد پذيرفته شدگان در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصيلي - 16-14

  )ادامه(89-1388

  دانشگاه
ايدكتراي حرفه  PHD  دكتراي

مردزنمردزن

  29  226170  شهيد چمران

  0  00  0 آزاد
  0  0  0  0  جهاد دانشگاهي

  0  0  0  0  دانشگاه نفت
  0  0  0  0 دانشگاه پيام نور

  دانشگاه هاي شهر اهواز: مأخذ    
 



آمارنامه شهر اهواز

شهرداری اهواز

248

 

 

  1388-89تعداد فارغ التحصيالن دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصيلي - 17-14

  دانشگاه
كارداني

كارشناسي 
ناپيوسته

كارشناسي ارشدكارشناسي

مردزنمردزنمردزنمردزن

311210904606198299  شهيد چمران

25054855582931200  آزاد

91583778372200  جهاد دانشگاهي

  7  0  112  4  0  0  0  0  دانشگاه نفت

358532002,0097252017  دانشگاه پيام نور

  تعداد فارغ التحصيالن دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصيلي- 17-14
  )ادامه(89-1388 

  دانشگاه
دكتراي حرفه ايPHD  دكتراي

مردزنمردزن
  14  102227 شهيد چمران

  0  0  0  0  آزاد
  0  0  0  0 جهاد دانشگاهي
  0  0  0  0  دانشگاه نفت

  0  0  0  0  دانشگاه پيام نور
نفر فارغ  2,934مي باشد كه از آن ها  3,775تعداد كل فارغ التحصيالن دانشگاه جامع علمي كاربردي *

  . نفر فارغ التحصيل نظام آموزشي پودماني هستند  841التحصيل نظام آموزشي ترمي و 
  دانشگاه هاي شهر اهواز: مأخذ
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  تحصيلي كادر هيأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي شهر اهواز در سال - 18-14
89-1388  

  دانشگاه
استادياردانشياراستاد

مردزنمردزنمردزن

43946635218  شهيد چمران

0000821  آزاد

000122  جهاد دانشگاهي

  36  0  2  1  1  0  دانشگاه نفت

0000214  دانشگاه پيام نور
 
 

  كادر هيأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصيلي 18-14
  )ادامه(89-1388

  دانشگاه
مربي آموزشيارمربي

مردزنمردزن

2612237  شهيد چمران

378300  آزاد

62602  جهاد دانشگاهي

  0  0  2  0  دانشگاه نفت

21541416  دانشگاه پيام نور
 دانشگاه هاي شهر اهواز: مأخذ       
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دانشگاه ها ) مترمربع( وسعت دانشگاه هاي شهر اهواز به تفكيك سطوح مختلف- 19-14
  1388در سال 

  دانشگاه
فضاي كل

آموزشي و كمك 
آموزشي

غير آموزشي

اعيانعرصهاعيانعرصهاعيانعرصه
 77,250  62,400 1,814,020  شهيد چمران

 31,077 11,597 24,737 9,231  55,814 20,828  آزاد
 - - 11,014 3,600 11,014 3,600  جهاد دانشگاهي
 26,968 32,360 12,144 14,572 39,112 46,932  دانشگاه نفت

دانشگاه جامع علمي 
  كاربردي

500 264 -  - 500 264 

  750 25,000 12,500 1,250 13,250 26,250  اه پيام نورگدانش
دانشگاه ها ) مترمربع( هاي شهر اهواز به تفكيك سطوح مختلف وسعت دانشگاه- 19-14

  )ادامه(1388در سال 

  دانشگاه
ورزشيكتابخانه و سلف

اعيانعرصهاعيانعرصه
 33,150 29,450  شهيد چمران

 - - - -  آزاد
 - - - -  جهاد دانشگاهي
  -  -  -  -  دانشگاه نفت

  -  -  -  -  دانشگاه جامع علمي كاربردي

  -  -  -  -  پيام نوردانشاه 
 . اطالعات دانشگاه شهيد چمران به تفكيك عرصه و اعيان موجود نمي باشد*

  دانشگاه هاي شهر اهواز: مأخذ
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  1388در سال ) مترمربع( علوم پزشكي به تفكيك سطوح مختلف دانشگاه وسعت- 20-14

  وسعت  شرح

  سطح فضاي آموزشي
  -  عرصه
 66,360  اعيان

  سطح فضاي غير آموزشي
  -  عرصه
  24,300  اعيان

  فضاي كمك آموزشي
  -  عرصه
  10,850  اعيان

  پرديس دانشگاه
 420,000  عرصه

  -  اعيان

  فضاي خوابگاهي
  -  عرصه
  37,190  اعيان

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز: أخذ  
  

 سال در علوم پزشكيتحصيلي دانشگاه  مختلف مقاطع در ها رشته تعداد- 21-14
  1388-89تحصيلي  

 نوع

اني
ارد

ك
ي  
ناس

رش
كا

سته
پيو
نا

سي 
شنا

كار
ي  

ناس
رش
كا

شد
ار

ي  
كترا

د
رفه

ح
راي اي 
دكت

  PH
D

ر   
ستيا

د
صي

خص
ت

ص 
خص

ق ت
فو

 

12111820512244روزانه

810400000شبانه
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز: مأخذ
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ها در مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاههاي شهر اهواز در سال  تعداد رشته- 22-14
  1388-89تحصيلي  

  كارداني  دانشگاه
كارشناسي 
 ناپيوسته

 كارشناسي
كارشناسي 

 ارشد
دكتراي 

 اي حرفه
دكتراي 
PHD 

26893142  3  شهيد چمران

26824700  آزاد

  466000  جهاد دانشگاهي

  0  0  4  6  0  0  نفتدانشگاه 
  0  0  2  67  10  -  دانشگاه پيام نور

كد رشته   75دانشگاه جامع علمي كاربردي در دو مقطع كارداني و كارشناسي دانشجو مي پذيرد و شامل *
  . كد رشته پودماني است 26علمي و 

  دانشگاه هاي شهر اهواز: مأخذ
 

جنس و گروه هاي برآورد دانش آموختگان دانشگاه شهيد چمران به تفكيك - 23-14
1388عمده رشته تحصيلي در سال   

گروه
دكترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمجمع

زنمردزنمردزنمردزنمردزنمرد
فني و 
مهندسي

228 80 0 0 179 72 49 8 0 0 

علوم 
انساني

431 622 0 0 292 539 133 80 6 3 

 3 9 38 54 106 66 0 0 147 129كشاورزي
 1 1 27 14 0 0 0 0 28 15دامپزشكي
 3 6 72 63 187  69 0 0 262 138علوم پايه

 0 0 0 0 1 0 31 12 32 12هنر
  دانشگاه شهيد چمران اهواز: مأخذ
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برآورد دانش آموختگان دانشگاه آزاد به تفكيك جنس و گروه هاي عمده رشته - 24-14
  1388تحصيلي در سال 

گروه
دكترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمجمع

زنمردزنمردزنمردزنمردزنمرد
فني و 
مهندسي

228 80 0 0 179 72 49 8 0 0 

علوم 
انساني

431 622 0 0 292 539 133 80 6 3 

 3 9 38 54 106 66 0 0 147 129كشاورزي

 3 6 72 63 187 62 0 0 262 138علوم پايه

 3 9 38 54 106 66 0 0 147 129كشاورزي

 0 0 0 0 1 0 31 12 32 12هنر
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز: مأخذ

  
  1388برآورد دانش آموختگان دانشگاه نفت اهواز به تفكيك جنس  در سال - 25-14

گروه
دكترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمجمع

زنمردزنمردزنمردزنمردزنمرد

فني و 
مهندسي

0 0 0 0 647 107 107 15 0 0 

  دانشگاه صنعت نفت اهواز: مأخذ
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برآورد دانش آموختگان دانشگاه پيام نور به تفكيك جنس و گروه هاي عمده - 26-14
  1388رشته تحصيلي در سال 

  گروه جمع فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد 

 علوم تربيتي 37 17 2 1 35 16 0 0

3 12 97 247 10 19 110 278
انساني و علوم 

 هنر
 علوم اجتماعي 73 35 8 5 65 30 0 0
 مهندسي 79 17 10 7 69 10 0 0

 دانشگاه پيام نور استان خوزستان: مأخذ       
  
 

 در اي حرفه و فني آموزش سازمان ثابت مراكز مربيان و ديدگان موزشآ-14- 27    
  1388اهواز در سال  شهر

  
سال

آموزش 
ديدگان

ثابتمراكز مربيان فعال

جمعمردزنجمع
ويژه 
مردان

ويژه 
زنان

دو 
منظوره

1386- 13854,338 4111304211
1387- 13864,663 4613235311
1388- 13874,381 427355311
1389- 13883,452 467395311

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خوزستان: مأخذ
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  اهواز شهر در اي حرفه و فني آموزش فعال مراكز ثابتمربيان -14- 3

  
  14-27جدول : مبنا

 در رشته و جنس حسب بر اي حرفه و فني آموزش سازمان ديدگان آموزش- 28-14
  1388 سال در اهواز شهر

  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خوزستان: مأخذ   
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35 39
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1385 1386 1387 نفر1388

مرد زن

تعداد زنتعداد مردجمعرشتهرديف
-373373اتومكانيك 1
-192192الكترونيك 2
-503503برق 3
-331331تاسيسات 4
27-27سراميك 5
85-85صنايع چوب 6
54746285عمران 7
-113113كنترل ابزار دقيق 8
-150150متالورژي 9
703931مكانيك 10
-214214جوشكاري و بازرسي جوش 11
872265امور مالي و بازرگاني 12
45-45هنرهاي تجسمي 13
29-29تزئينيهنرهاي 14
45-45طراحي دوخت 15
302339  641فناوري اطالعات 16
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 حسب بر اي حرفه و فني آموزش سازمان آزاد هاي آموزشگاه ديدگان موزشآ- 29-14
  1388شهر اهواز در سال  در رشته و جنس

تعداد زنتعداد مردجمعرشتهرديف
 0 114 114اتو مكانيك 1
 5 250 255الكترونيك 2
 7 0 7امور اداري 3
 346 119 465امور مالي و بازرگاني  4
 0 199 199برق 5
 261 0 261  بهداشت و ايمني 6
 228 0 228  خدمات آموزشي 7
 141 0 141صنايع چاپ 8
 68 0 68  صنايع غذايي 9
 2,826 0 2,826  طراحي دوخت 10
 51 463 514  عمران 11
 5,264 2,991 8,255فناوري اطالعات 12
 5,234 208 5,442مراقبت و زيبايي 13
 19 77 96مكانيك 14
 512 0 512هنرهاي تجسمي 15
 14,962 4,421  19,383جمع كل 16

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خوزستان: مأخذ 
  
  
  
 


