
کالنشهر اهـواز  1389
آمارنامه

آمـوزش
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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 مدرك 
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. 

فصل چهاردهـم
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سوادآموز بزرگسال: به فردی اطالق می شود که با بیش از 10 سال سن، از تحصیل در نظام آموزشی رسمـی 
کشور بازمانده باشد و در کالس های برگساالن نهضت سوادآموزی ثبت نام کند. 

سوادآموز قبول شده: به سوادآمــوزی که در امتحـانـات پایان دوره موفـق به کسب نمـرات قبولـی گردیـده، 
سوادآموز قبـول شده در امتحان گفتـه می شود. 

دوره تربیت معلم: دوره تربیت معلم 2 سـال اسـت و کسانـی که دارای مدرك دیپلم هستنـد و دوره 2 ساله 
تربیت معلم را در این مرکز به پایان رسانند به اخذ مدرك 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 تمایز دانشگاه از سایر مراکز آموزش عالی، فعالیت در دوره های کارشناسی ارشد و 
دکترا است. دانشگاه ها با توجه به نوع و زمینه های فعالیت خود به سه گروه تقسیم می شوند: دانشگاه جامع، 

دانشگاه تخصصی و دانشگاه علمی، کاربردی. 

مرکز آموزش عالی: سازمانــی است که از بیــن دارندگان دیپلم متوسطه یا باالتر دانشجـو می پذیــرد و به 
فــارغ التحصیالن خود مدرك کاردانی یا باالتر می دهد. 

آمــوزش
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14 - 1 - جمعیت 6 ساله و بیشتر بر حسب جنس)آبان 85( در شهر اهواز

مناطق شهرداری
جمعیت 6 ساله و بیبشتر

زنمردکل

104.88753.49051.815منطقه 1

74.21238.53735.475منطقه 2

147.46874.65672.812منطقه 3

164.59482.72381.871منطقه 4

154.68929.74528.656منطقه 5

193.47987.41884.909منطقه 6

148.24076.24371.997منطقه 7

108.92556.62152.304منطقه 8

1.096.494499.433479.839جمع
مأخذ: مرکز آمار ایران

14 - 2 - تعداد باسوادان و بی سوادان بر حسب جنس)آبان 85( در شهر اهواز

منطقه
بي سوادباسواد

زنمردکلزنمردکل

87.54445.91641.6288.2712.8745.397منطقه 1

64.83334.34530.4883.0989552.143منطقه 2

125.75965.43660.3238.5172.5146.003منطقه 3

139.04971.54967.50010.4563.3917.065منطقه 4

43.69623.46920.2278.2892.9785.311منطقه 5

127.98568.77659.20925.6289.06816.560منطقه 6

117.74562.69155.05415.0325.5359.497منطقه 7

92.70349.34043.3637.0682.5684.500منطقه 8

799.314421.522377.79286.35929.88356.476جمع
مأخذ: مرکز آمار ایران

فصل چهاردهـم
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14 - 1 - تعداد بی سوادان بر حسب جنس )آبان 85( درمناطق هشت گانه شهر اهواز

                    مبنا: جدول 14 -  2

14 - 3 - تعداد دانش آموزان روزانه به تفکیک نواحی آموزش و پرورش )دولتی و غیر دولتی( بدون افراد 
بزرگسال و شبانه روزی در شهر اهواز در سال تحصیلی 90 - 1389

کل
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ثنا
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 دا
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دان
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کار
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فه 
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سط

متو

یی
نما

راه

یی
دا

ابت

گی
ماد

آ

یه
اح

ن

61.665 403 2.128 796 2.371 336 11.203 15.109 26.928 2.391 ناحیه 1

69.277 874 1.666 722 3.060 877 10.923 17.398 32.058 1.699 ناحیه 2

67.133 553 1.679 1.240 2.716 732 11.537 16.527 30.171 1.978 ناحیه 3

55.831 97 1.715 126 1.551 404 8.844 13.268 28.279 1.547 ناحیه 4

253.906 1.927 7.188 2.884 9.698 2.349 42.507 62.302 117.436 7.615 کل

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

آمــوزش
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14 - 2 - توزیع دانش آموزان روزانه به تفکیک نواحی آموزش و پرورش )دولتی و غیر دولتی( در شهر اهواز 
در سال تحصیلی 90 - 1389

                         مبنا: جدول 14 -  3

14 - 4 -  تعداد دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی شامل افراد بزرگسال و شبانه روزی شهر اهواز 
برحسب دوره ی تحصیلی در سال تحصیلی 90 - 1389
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زر
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ني
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ستا
نر

ه

هی
گا

نش
 دا

ش
پی

کل

غیر 
دولتي

3.7323.2863.5131711.095054712.344دختر

7.9056.2157.3621486.65338798429.654پسر

دولتی
53.30426.73520.9331.3901.960974.338108.757دختر

52.49527.98617.6897133.9832.7402.143107.870پسر

117.43664.22249.497242213.69132248012258.625 - کل
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
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14 - 5 - تعداد مراکز آموزشی به تفکیک  نواحی آموزش و  پرورش در شهر اهواز در سال تحصیلی  90 - 1389
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5813778582320433402ناحیه 1

49197105798460644534ناحیه 2

5117693636461638480ناحیه 3

5116690583200138427ناحیه 4

209676366258191441171531.843جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 6 - تعداد کارکنان آموزش و پرورش اهواز بر اساس وضعیت استخدامی در سال تحصیلی 90 - 1389

کارمند ناحیه
رسمی و پیمانی

کادر 
خدماتی

کارکنان 
حق التدریس

کارکنان و آموزشیاران نهضت 
جمعسوادآموزی

2.886691241643.243ناحیه 1

3.643881212004.052ناحیه 2

3.314731561753.718ناحیه 3

2.325471001672.639ناحیه 4

12.16827750170613.652جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 7 -  درصد قبولی دوره های تحصیلی  شهر اهواز در سال تحصیلی  89 - 1388
پیش دانشگاهیاول متوسطهراهنماییابتداییناحیه

 - 70.29 - 98.92ناحیه 1

 - 71.35 - 98.71ناحیه 2

 - 67.04 - 97.21ناحیه 3

 - 78.13 - 96.56ناحیه 4
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

آمــوزش



224

14 - 8 - متوسط تراکم هرکالس به تفکیک ناحیه در مدارس دولتی دوره های تحصیلی شهر اهواز در سال 
تحصیلی 90 - 1389 )نفر در کالس(

منطقه

متوسطه عمومي راهنمایيابتدایی
و پیش دانشگاهي

ش 
دان

وز
آم

س
کال

کم
ترا

ش 
دان

وز
آم

س
کال

کم
ترا

ش 
دان

وز
آم

س
کال

کم
ترا

24.93689927.713.49047328.511.85942028.2ناحیه 1

28.9041.14525.214.56654526.710.76542225.5ناحیه 2

28.4091.10525.715.39552929.112.78645728.0ناحیه 3

23.55096124.510.97243125.58.05633524.1ناحیه 4

105.7994.11025.754.4231.97827.543.4751.63426.6جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 3 - متوسط تراکم هرکالس در مدارس دولتی دوره های تحصیلی شهر اهواز  در سال تحصیلی 90 - 1389

                 مبنا: جدول 14 -  8

فصل چهاردهـم
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14 - 9 - تعداد دانش آموزان دوره استثنایی بر حسب دوره های آموزشی و نوع معلولیت در استان خوزستان 
در سال تحصیلی 90 - 1389 

دوره
چند معلولیتي

تک معلولیتی

طیف اتیسمآسیب دیده شنوایياختالل رفتاري

پسردخترپسردخترپسردخترپسردختر

1028007384513کودکستان

27480216321400ابتدایی

0000478500راهنمایي

203446000000راهنمایي پیش حرفه اي

0000253900کاردانش

00004700متوسطه

010000000متوسطه حرفه اي

24053202312429513جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 9 - تعداد دانش آموزان دوره استثنایی بر حسب دوره های آموزشی و نوع معلولیت در استان خوزستان 
در سال تحصیلی 90 - 1389 )ادامه(

دوره

تک معلولیتی

کلمعلول جسمي حرکتيکم توان ذهنيکم بینا و نابینا

پسردخترپسردخترپسردخترپسردختر

7816724600262379کودکستان

254949198111217171.315ابتدایی

5115296راهنمایي

0021042900413875راهنمایي پیش حرفه اي

0000002539کاردانش

00000047متوسطه

0010121700101227متوسطه حرفه اي

37689691.87311211.5742.938جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

آمــوزش
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14 - 10 - آمار پرسنل رسمی و پیمانی تحصیلی در سال تحصیلی 90 - 1389
جمــعدکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلـمزیر دیپلممقـطـع

601419031.670171102.955ناحیه 1

592181.2432.05715313.731ناحیه 2

581891.1431.84415033.387ناحیه 3

351147201.37712242.372ناحیه 4

2126624.0096.9485961812.445جـمــع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 11 - آمار پرسنل حق التدریس در سال تحصیلی90 - 1389
جمعلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیر دیپلممقطع

15354054ناحیه 1

31531225121ناحیه 2

306458107ناحیه 3

1126102673ناحیه 4

871783159355جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 12 - آمار آموزشگاه، کالس و تعداد دانش آموزان تیز هوش شهر اهواز در سال 90 - 1389

واحد ناحیهمقطع
جمع کل جمع کل کالسسازمانی

دانش آموز دختر
جمع کل 

دانش آموز پسر

224282281ناحیه 4راهنمایی

متوسطه و پیش 
دانشگاهی

29118122ناحیه 1

427355363ناحیه 4

860755766کل
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

فصل چهاردهـم
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14 - 13 - تحوالت کمي پروژه هاي مردمي مشارکتي تحویل شده به سازمان آموزش و پرورش در شهر اهواز
زیربنا)متر مربع(کالسپروژهسال

13865434850.748

13875330156.561

1388447419.113

138934360
مأخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

14 - 14 -  درصد مدارس احداثي مردمي مشارکتي به کل مدارس تحویلي در شهر اهواز
کالس) درصد(پروژه) درصد(سال

13862718

13872115

1388105

13894.11.1
مأخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

14 - 15 - تعداد پروژه هاي تحویلي به سازمان آموزش وپرورش درشهر اهواز

سال
کالسپروژه

مردمي مشارکتیدولتيمردمي مشارکتیدولتي

1386532034576

1387531430153

1388410441.59174

13897333364
مأخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

آمــوزش
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14-16-تعداد سواد آموزان مقاطع مختلف نهضت سوادآموزی بر حسب جنس و دوره آموزشی در شهر اهواز

سال
سوادآموزان تکمیلیسوادآموزان مقدماتیجمع کل

مردزنمردزنمردزن

138519.5483.3336.8261.5486.6891.009

138624.3213.58513.5011.8855.922978

138724.4812.99314.5701.8069.5101.074

138824.9042.87012.6601.58812.2441.282

138910.2721.5484.6058765.249651

14- 16-تعداد سواد آموزان مقاطع مختلف نهضت سوادآموزی بر حسب جنس و دوره آموزشی در شهر اهواز )ادامه(

سال
سوادآموزان پنجمسوادآموزان پایانی

مردزنمردزن

13853.3443772.689363

13863.3004371.598285

13872769312520

1388 -  -  -  - 

138941821 -  - 
مأخذ: اداره کل نهضت سواد آموزی استان خوزستان

14 - 17 - سواد آموزان بزرگسال کلیه دوره های نهضت سواد آموزی به تفکیک گروه سنی در شهر اهواز 
درسال 1389

 50 ساله
و بیشتر 49 - 40ساله 39 - 30ساله 29 - 20ساله 19 - 10ساله جمع  دوره

تحصیلی

676 3.845 3.650 2.597 1.052 11.820 جمع

412 1.917 1.588 1.073 491 5.481 مقدماتی

232 1.787 1.927 1.430 524 5.900 تکمیلی

32 141 135 94 37 439 پایانی
مأخذ: اداره کل نهضت سواد آموزی استان خوزستان

فصل چهاردهـم
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14 - 18 - آموزشیاران سازمان نهضت سواد آموزی بر حسب جنس در شهر اهواز
زنمردجمعسال

138651151460

13871.039154885

13881.070165905

138989892806
مأخذ: اداره کل نهضت سواد آموزی استان خوزستان

14 - 19 - تعداد کالسهای تشکیل شده و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در شهر اهواز

سال
تعداد کالسهای تشکیل شده

تعداد کارکنان

کادرآموزشیار

مردزنمردزنپنجمپایانیتکمیلیمقدماتیجمع

13862.0711.154531261125460511143

13872.6711.5701.0652798851541140

13882.4901.3021.188 -  - 9051651131

1389 2.219 1.133 1.051 35 - 3031020
مأخذ: اداره کل نهضت سواد آموزی استان

14 - 20 - تعداد سواد آموزان مقاطع مختلف نهضت سوادآموزی بر حسب گروه سنی در شهر اهواز
گروه سنی

50 ساله و بیشتر49 - 40ساله39 - 30ساله29 - 20 ساله19 - 10 سالهسال

13866.4576.9256.8234.3903.311

13873.2337.5677.9015.8212.980

13883.2869.7088.2255.596959

13891.0542.5823.6573.851677
مأخذ: اداره کل نهضت سواد آموزی استان خوزستان

آمــوزش



230

14 - 21 - تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی 90 - 1389

دانشگاه
کارشناسي ارشدکارشناسيکارشناسي ناپیوستهکارداني

مردزنمردزنمردزنمردزن

3981721.530683454420شهید چمران

4007181.8022.1891.6772.059120210آزاد

دانشگاه 
1.8101.6485918850000علمی - کاربردی

000043210260دانشگاه نفت

00163403.7331.8054114دانشگاه پیام نور

14 - 21 - تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی 90 - 1389 )ادامه(

دانشگاه
Ph.D  دکترای حرفه ایدکتراي

مردزنمردزن

53685624دانشگاه شهید چمران

0000دانشگاه آزاد اسالمی

0000دانشگاه علمی - کاربردی

1300دانشگاه نفت

0000دانشگاه پیام نور
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14 - 4 - توزیع پذیرفته شدگان در دانشگاه هاي شهر اهواز به تفکیک مقطع در سال تحصیلی 90 - 1389

                       مبنا: جدول 14 -  21

فصل چهاردهـم
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14 - 22 - تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه در سال تحصیلی 90 - 1389

دکترای Ph.D ، حرفه ای،کارشناسی ارشدکارشناسیکارشناسی ناپیوستهکاردانی
تخصص، فوق تخصص

مردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

0028410348016710427314208
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز  

14 - 23 - تعداد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی90 - 1389

دانشگاه
کارشناسي ارشدکارشناسيکارشناسي ناپیوستهکارداني

مردزنمردزنمردزنمردزن

202656297.4173.2251.2761.159شهید چمران

2.3054.1967712.0674.6045.202255379آزاد

دانشگاه علمی - 
3.3923.5447371.2940000کاربردی

000014781412148دانشگاه نفت

8636725136.34513.73316074دانشگاه پیام نور

14-23-تعداد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی 90 - 1389 )ادامه(

دانشگاه
Ph.D  دکترای حرفه ایدکتراي

مردزنمردزن

128298314158شهید چمران

0000آزاد

0000دانشگاه علمی - کاربردی

1300دانشگاه نفت

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

آمــوزش
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14 - 24 - تعداد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی در سال تحصیلی 90 - 1389

دکترای Ph.D، حرفه ای، کارشناسی ارشدکارشناسیکارشناسی ناپیوستهکاردانی
تخصص، فوق تخصص

مردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

21225892141.476484207691.332946
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

14 - 25 - تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی90 - 1389

دانشگاه
کارشناسي ارشدکارشناسي ناپیوستهکارشناسيکارداني

مردزنمردزنمردزنمردزن

271300819559206234شهید چمران

16044461117183360211آزاد
5005652002500000دانشگاه علمی - کاربردی

000022168442دانشگاه نفت

11040004.9004703110دانشگاه پیام نور

14 - 25 - تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی90 - 1389)ادامه(

دانشگاه
Ph.D  دکترای حرفه ایدکتراي

مردزنمردزن

7141.094837شهید چمران

0000آزاد

0000دانشگاه علمی - کاربردی

0000دانشگاه نفت

0000دانشگاه پیام نور
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

فصل چهاردهـم
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14 - 26 - تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی در سال تحصیلی 1389 - 1388

کارشناسی کاردانی
دکترای Ph.D ، حرفه ای، کارشناسی ارشدکارشناسیناپیوسته

تخصص، فوق تخصص

مردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

1197621798222333212119102
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

14 - 27 - کادر هیأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلي 90 - 1389

دانشگاه
استادیاردانشیاراستاد

مردزنمردزنمردزن

44457638215شهید چمران

0000831آزاد

0000دانشگاه علمی - کاربردی

0103037دانشگاه نفت

0000218دانشگاه پیام نور

110953100221دانشگاه علوم پزشکی

14 - 27 - کادر هیأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلي 90 - 1389 )ادامه(

دانشگاه
مربي آموزشیارمربي

مردزنمردزن

2210231شهید چمران

538900آزاد

 -  -  -  - دانشگاه علمی - کاربردی

0800دانشگاه نفت

23531512دانشگاه پیام نور

716820دانشگاه علوم پزشکی
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

آمــوزش
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14 - 28 - کادر هیأت علمي حق التدریس و غیر هیأت عملی دانشگاه در سال تحصیلي 90 - 1389

دانشگاه

کادر هیأت علمي حق التدریس

مربي آموزشیارمربياستادیاردانشیاراستاد

مردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

4447962416054224شهید چمران

000085416245416257آزاد

0000000000دانشگاه علمی - کاربردی

0101030000دانشگاه نفت

0000000000دانشگاه پیام نور

..............................دانشگاه علوم پزشکی

14 - 28 - کادر هیأت علمي حق التدریس و غیر هیأت عملی دانشگاه در سال تحصیلي 90 - 1389 )ادامه(

دانشگاه

کادر غیر هیأت علمی

حق التدریستمام وقت

مردزنمردزن

0077215شهید چمران

0000آزاد

45381312دانشگاه علمی - کاربردی

00548دانشگاه نفت

006302.121دانشگاه پیام نور

............دانشگاه علوم پزشکی
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14 - 29 - وسعت دانشگاه شهید چمران به تفکیک نوع )مترمربع( در سال 1390
خوابگاهيورزشيغذاخوريکتابخانه ايغیرآموزشيآموزشي و کمک آموزشيفضاي کل

1.814.02063.95577.25019.6506.08335.54053.011
مأخذ: دانشگاه شهید چمران اهواز

فصل چهاردهـم
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14-30 - وسعت سایر دانشگاه های شهر اهواز به تفکیک آموزشي و  غیر آموزشی )مترمربع( در سال 1390

دانشگاه
سطح فضاي غیر آموزشيسطح فضاي آموزشي

اعیانعرصهاعیانعرصه

578.21459.349227.8658.766آزاد

 -  -  -  - دانشگاه علمی - کاربردی

14.57512.14432.36026.968دانشگاه نفت

550 - 35.00015.660دانشگاه پیام نور

      26.750       37.200       69.700 185.700 دانشگاه علوم پزشکی
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14 - 31 - تعداد رشته ها در مقاطع مختلف تحصیلي دانشگاههاي شهر اهواز در سال تحصیلي  90 - 1389

کارشناسي کاردانیدانشگاه
کارشناسي کارشناسيناپیوسته

ارشد
دکتراي 
حرفه اي

دکتراي  
Ph.D

326893144شهید چمران

251229800آزاد

77240000دانشگاه علمی - کاربردی

009401دانشگاه نفت

 -  - 010732دانشگاه پیام نور
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14 - 32 - آموزش دیدگان و مربیان مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای در شهر اهواز 

آموزش سال
دیدگان

مریبان مراکز ثابتمربیان مراکز فعال

دو منظورهویژه زنانویژه مردانجمعمردزنجمع

1386  - 13874.6634613235311

1387  - 13884.381427355311

1388  - 13893.452467395311

1389 - 13903.9217928515311
مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

آمــوزش
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14-33-آموزش دیدگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر حسب جنس و رشته در شهر اهواز در سال 1389

رشتهردیف
بخش غیر دولتیبخش دولتی

زنمردجمعزنمردجمع

1.0871.0414650500اتومکانیک1

646401441440الکترونیک2

44644601201200برق3

3523520000تاسیسات4

46460000حمل و نقل5

67067000سرامیک6

2420242000صنایع چوب7

000 - 189189صنایع فلزی8

79079000صنایع نساجی9

3452826361552590عمران10

1241240000کنترل و ابزار دقیق11

2382380000متالوژی12

000000مخابرات13

642611311181180مکانیک14

000000هتلداری15

000371130241امور مالي وبازرگاني16

0003.3721073.265مراقبت وزیبایي17

00010.1623.6446.518فناوري اطالعات18

00016160کشاورزي19

0001961960صنایع جوشکاري20

0002580258بهداشت وایمني21

0002970297خدمات آموزشي22

00026026صنایع چاپ23

00079079صنایع غـذایــي24

0002.17702.177طراحي و دوخت25

0002250225هنرهاي تجسمي26

00024024هنرهاي نمایشـي27

13.200 5.050 18.250 3.9213.383528جـمــــع - 

مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان
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14 - 5 - آموزش دیدگان بخش دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای  در شهر اهواز در سال 1389

                          مبنا: جدول 14 -  33

14 - 6 - آموزش دیدگان بخش غیردولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای  در شهر اهواز در سال 1389

                          مبنا: جدول 14 -  33

14 - 34 - مدارس علمیه خواهران اهواز در سال 1389
تعداد اساتیدتعداد طالب در حال تحصیلموقعیتمدرسه

اهواز - سه راه فرودگاه زیتون کارمندي الزهرا)س(
29344چهار راه اول خیابان وطن پالك 15

کوت عبدا... خیابان شریعتي یک فاطمیه)س(
10425کوچه دوم پالك 74

کوي علوي خیابان مدرس فاطمه الزهرا)س(
6721بین سروش وفرحاني

مأخذ: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران - استان خوزستان

آمــوزش
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14 - 35 - مدارس علمیه برادران اهواز در سال 1389
آدرسشهرمدرسهردیف

مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه برادران 1
بزگراه آیت اهلل بهبهاني جنب مسجد اعظماهوازخوزستان

بزگراه آیت اهلل بهبهاني جنب مسجد اعظماهوازمدرسه علمیه امام خمیني)ره(2

ملي راه خیابان مرجان روبروي بازارچه اهوازمدرسه علمیه خاتم االنبیاء)ع(3
جنب مسجد انبیاء

کمپلو کوي 15 خرداداهوازمدرسه علمیه باب الحوائج)ع(4

خیابان سلمان فارسي بین پیروزي و شهید لراهوازمدرسه علمیه امام خامنه اي5

کوي ابوذر چهار راه دوم خیابان 10اهوازمدرسه علمیه امام جعفر صادق)ع(6

چهار راه آبادان بلوار آیتاهلل بهبهانياهوازمدرسه علمیه دارالعلم آیت اهلل بهبهاني7

خیابان آزادگان خ شهید وکیلي اهوازمدرسه علمیه آل طیب8
جنب مسجد چیت ساز

فلکه ساعت جنب پمپ بنزیناهوازمدرسه علمیه ولي عصر)عج( - سفیران هدایت9

مدرسه علمیه علي ابن ابیطالب)ع( - سفیران 10
کیان خیابان جنب پمپ بنزیناهوازهدایت

آیت اهلل بهبهاني کوت عبداهلل اهوازمدرسه علمیه امیرالمؤمنین)ع( -  سفیران11
جنب مخابرات کوت عبداهلل

گلستان روبروي بیمارستان گلستان اهوازمدرسه علمیه امام حسین)ع(12
خیابان اردبیهشت بین اقبال و نصرت

کیانپارس جنب مسجد اعظماهوازمدرسه علمیه فاطمیون13

بلوار آیت اهلل بهبهاني جنب مسجد اعظماهوازمدرسه علمیه درس خارج فقه بقیه اهلل)عج(14

بین نادري و سیروساهوازمدرسه علمیه آیت اهلل کرمي15

بزگراه آیت اهلل بهبهاني- جنب مسجد اعظماهوازمرکز تخصصي امیرالمؤمنین)ع(16
مأخذ: مرکز مدیریت حوزه علمیه  استان خوزستان

فصل چهاردهـم


