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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 سواد آموزی، دوره تحکیم، دوره انتقال و دوره 
پنجم می باشد. 

فصل چهاردهم
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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. 

آمـوزش
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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 95 - 1394

پیش ناحیـه
متوسطهابتداییدبستانی

 )دوره اول(
متوسطه

 )دوره دوم(
هنرستان فنی 

و حرفه ای
هنرستان 
جمعاستثناییکاردانش

4174374211462970981049228938367043ناحیـه 1

4627432161732473791281231273176870ناحیـه 2

293120661948860861578149238642622ناحیـه 3

37433344211817674247215497457839ناحیـه 4

154751347405325827305438076421574244374جمع
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 95 - 1394
 

                   مبنا: جدول 14 - 1

14 - 2 - تعداد مراکز آموزشی به تفکیک  نواحی آموزش و  پرورش در شهر اهواز در سال تحصیلی 95 - 1394

پیش ناحیـه
متوسطهابتداییدبستانی

 )دوره اول(
متوسطه 

)دوره دوم(
هنرستان

 فنی و حرفه ای
هنرستان 
جمعاستثناییکاردانش

9817360415209406ناحیـه 1

1162248754142518538ناحیـه 2

6690403510167264ناحیـه 3

6617263434193370ناحیـه 4

3466592501733380371578جمع
 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

فصل چهاردهم
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14 - 3 - تعداد کارکنان آموزش و پرورش اهواز بر اساس وضعیت استخدامی در سال تحصیلی 95 - 1394

کارمندناحیـه
کارکنان کادر خدماتی رسمی و پیمانی

حق التدرس
کارکنان و آموزشیاران

کل نهضت سوادآموز

3406211373528ناحیـه 1
4158817654347ناحیـه 2
252967262613ناحیـه 3
2643010272743ناحیـه 4

12727164632513231جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 4 - تعداد دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی در شهر اهواز بر حسب دوره تحصیلی در سال تحصیلی 95 - 1394

مـنطقه
دولتی

جمع دولتی
جمع غیر دولتی

جمع کلغیـردولتی
دختـرانهپسـرانهدختـرانهپسـرانه

421329750701379621497515725پیش دبستانی

556555622311187814324944223766135644ابتدایی

متوسطه
23066225104557654722491796353539 )دوره اول(

9137130952223229162157507327305متوسطه عمومی

292012344154240893294483فنی و حرفه ای

308117574838250533528407678کار دانش

9428095148189428324702247654946244374جمع کل
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 5 - تعداد دانش آموزان و کالس در مدارس دولتی در دوره های تحصیلی شهر اهواز در سال تحصیلی 95 - 1394

ناحیـه
متوسطه دوره اولابتداییپیش دبستانی

دانش کالس
دانش کالستراکمآموز

دانش کالستراکمآموز
تراکمآموز

2132315.3810693099128.994421348230.50ناحیـه 1

12836.9213603752127.595171440627.86ناحیـه 2

10787.805941718228.93271840431.01ناحیـه 3

814618.259472618227.65356949726.68ناحیـه 4

5163012.4397011187611315864578928.9جمع

آمـوزش



196

14 - 5 - تعداد دانش آموزان و کالس در مدارس دولتی در دوره های تحصیلی شهر اهواز در سال تحصیلی 95 - 1394 )ادامه(

ناحیه

جمع کلکاردانشفنی و حرفه ایمتوسطه عمومی

س
کال

وز
 آم

ش
دان

کم
ترا

س
کال

وز
 آم

ش
دان

کم
ترا

س
کال

وز
 آم

ش
دان

کم
ترا

س
کال

وز
 آم

ش
دان

کم
ترا

ناحیه 
124

3

60
37

24
.844199
4

24
.247313
79

18
.89

18
89

53
20

6

28
.17

ناحیه 
223

5

56
13

23
.894810
99

22
.909416
74

17
.81

22
85

60
39

6

26
.43

ناحیه 
322

5

54
57

24
.256715
60

23
.284788
9

18
.91

12
14

33
57

0

27
.65

ناحیه 
417

8

51
11

28
.712650
2

19
.314689
5

19
.46

15
98

42
33

3

26
.49

88جمع
1

22
21

8

25
.2

18
2

41
55

89
.7

26
0

48
37

18
.6

69
86

18
95

05

27
.1

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 2 - متوسط تراکم هر کالس در مدارس دولتی دوره های تحصیلی شهر اهواز  در سال تحصیلی 95 - 1394
 

                   مبنا: جدول 14 - 5
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14 - 6 - تعداد دانش آموزان دوره استثنایی بر حسب دوره آموزشی و نوع معلولیت در استان خوزستان در سال تحصیلی 95 - 1394

دوره
ناشنوا و کم 

شنوا
نابینا و کم 

معلول جسمی کم توان ذهنیبینا
چند معلولیتیحرکتی

جمع

سر
پ

تر
سردخ

پ

تر
سردخ

پ

تر
سردخ

پ

تر
سردخ

پ

تر
دخ

251634117628801244آمادگی
230131031014ابتدایی )دوره اول(
310310110010ابتدایی )دوره دوم(

49323103832171423200ابتدایی
65633021415232433300902ابتدایی استثنایی

2285444960062متوسطه دوره اول
متوسطه دوره اول پیش 

2200115665400194حرفه ای استثنایی

322387201220086متوسطه دوره اول استثنایی
262900240025متوسطه عمومی
10000000001هنرستان فنی

000071301100103متوسطه حرفه ای استثنایی
02000000002بازرگانی و حرفه ای

30010010005کاردانش
23130000000036کاردانش استثنایی

22916951607664279976341884جمع کل
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 7 - آمار پرسنل رسمی و پیمانی بر اساس مدرک تحصیلی در سال تحصیلی 95 - 1394

جمعدکتـریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیر دیپلممقطع
782515042128423223406ناحیـه 1
113254730256349534158ناحیـه 2
66201445147633922529ناحیـه 3
631833631651363112634ناحیـه 4

3208892042781816203812727جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

آمـوزش
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14 - 8 - آمار آموزشگاه، کالس و تعداد دانش آموزان تیزهوش شهر اهواز در سال تحصیلی 95 - 1394

منـطقه
جمع متـوسطه عمومیمتـوسطه دوره اول

کل جمعدختـرانهپسـرانهکالسمدرسهجمعدختـرانهپسـرانهکالسمدرسه
00000219198210408408ناحیـه 1

28959318800000188ناحیـه 2

00000170157157157ناحیـه 3

2233002915912293763777531344ناحیـه 4

43139538477955557474413182097جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 9 -درصد قبولی شهر اهواز در سال تحصیلی 95 - 1394

متوسطه )دوره دوم(متوسطه )دوره اول(ابتداییناحیـه
54. 5686. 9881. 97ناحیـه 1
09. 7878. 98.9879ناحیـه 2
12. 0081. 2296. 99ناحیـه 3
36. 0984. 4286. 98ناحیـه 4

 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 10 - اطالعات کلی از وضعیت آموزش و پرورش شهر اهواز در سال تحصیلی 95 - 1394

مجموع  ناحیه
کالس ها

تعداد دانش آموزان
دولتی و غیردولتی

بزرگسال استثنایی
راهنمایی

بزرگسال 
متوسطه

راه دور 
راهنمایی

راه دور 
متوسطه جمعدخترانهپسرانه

258534207328366704338303000812096ناحیه 1
313539345375257687073003025200269ناحیه 2
17122237320249426223860280428865ناحیه 3
235330825270145783974012320680ناحیه 4
978512675011762424437415730100613093910جمع

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 11 - تحوالت کمی پروژه های مردمی مشارکتی تحویل شده به سازمان آموزش و پرورش در شهر اهواز در سال 1394      

هزینه )میلیون ریال(زیربنا )مترمربع(تعداد کالستعداد پروژه
34185193191850

مأخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

فصل چهاردهم
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14 - 12 - درصد مدارس احداثی مردمی و مشارکتی به کل مدارس تحویلی در شهر اهواز در سال 1394

کالس )درصد(پـروژه )درصد(
24.623.3

مأخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

14 - 13 - تعداد پروژه هاي تحویلي به سازمان آموزش و پرورش در شهر اهواز در سال 1394

کالسپـروژه
مردمي- مشارکتيدولتيمردمي- مشارکتيدولتي
11034609185

 مأخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

14 - 14 - تعداد سوادآموزان مقاطع مختلف نهضت سوادآموزی بر حسب جنس و دوره آموزشی در شهر اهواز در سال 1394

سوادآموزان انتقالسواد آموزان تحکیمسوادآموزان دوره سواد آموزیسوادآموزان برحسب جنس
مـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

7860200651009738601081900925
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان 

توضیح: طبق ساختار نظام آموزشی جدید دوره های مقدماتی- تکمیلی- پایانی و پنجم به سه دوره ی سوادآموزی، تحکیم سواد 
و دوره ی انتقال تغییر نام یافت.

14 - 15 - سواد آموزان بزرگسال کلیه دوره های نهضت سواد آموزی به تفکیک گروه سنی در شهر اهواز در سال 1394

جمع50 ساله و بیشتر49 - 40 ساله39 - 30 ساله29 - 20 ساله19 - 10 سالهدوره تحصیلی
1222433625322246073سواد آموزی

81251317013968تحکیم
2642112263782825انتقال
1564106058660359866جمع

 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 16 - آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی بر حسب جنس در شهر اهواز 

زنمردجمعسـال
139032530295
1391---
1392---
1393---
139466099561

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

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

آمـوزش
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14 - 17 - تعداد کالس های تشکیل شده و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در شهر اهواز در سال 1394

سـال
تعداد کالس های تشکیل شده

تعداد کارکنان
کادرآموزش دهنده

مردزنمردزنانتقالتحکیمسوادآموزیجمع
1394645360739728356199424

  مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 18 - تعداد سواد آموزان مقاطع مختلف نهضت سوادآموزی بر حسب گروه سنی در شهر اهواز طی سال های 1390-94

50 ساله و بیشتر49 - 40 ساله39 - 30 ساله29 - 20 ساله19 - 10 سالهگروه سنی سال
1390896211630213173207
1391-----
139256714782296244155
139332612262314237929
1394156410605866035

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14 - 19 - تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی 95 - 1394

دانشگاه
کارشناسي ارشدکارشناسيکارشناسي ناپیوستهکارداني

مردزنمردزنمردزنمردزن
007241132544483408شهید چمران

44850164910371816207716252166آزاد )واحد اهواز(
--126956941دانشگاه علمی-کاربردی
21157572----دانشگاه صنعت نفت

24881295351215----دانشگاه پیام نور

14 - 19 - تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی95 - 1394 )ادامه( 

دانشگاه
PHD  دکتـرای حرفه ایدکتـراي

مـردزنمـردزن
73942114شهید چمران

--168289آزاد )واحد اهواز(
----دانشگاه علمی-کاربردی
--56دانشگاه صنعت نفت

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

فصل چهاردهم
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14 - 20 - تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 95 - 1394

کارشناسی کارشناسیکاردانی
ارشد

دکترای 
حرفه ای

دکترای 
PhD

دکترای 
تخصص

دکترای 
فوق 

تخصص
MPHجمع کلفلوشیپ

ردزن
ردزنم
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

364333
3

14
8

16
5

5716
1

15
7

2316877135000080
8

49
7

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 تحصیلی 95 - 1394

دانشـگاه 
کارشناسي ارشدکارشناسيکارشناسي ناپیوستهکارداني

مـردزنمـردزنمـردزنمـردزن
10197184886341118071518شهید چمران

720896124122615066568233643769آزاد )واحد اهواز(
----1938613613723555دانشگاه علمی-کاربردی
4665011189----دانشگاه صنعت نفت

201060272645383215--دانشگاه پیام نور

14 - 21 - تعداد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی95 - 1394 )ادامه( 

دانشـگاه
PHD  دکتـرای حرفه ایدکتـراي

مـردزنمـردزن
490705135146شهید چمران

22531200آزاد )واحد اهواز(
----دانشگاه علمی- کاربردی

--633دانشگاه صنعت نفت
----دانشگاه پیام نور

مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14 - 22 -  تعداد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 95 - 1394

کارشناسی کارشناسیکاردانی
ارشد

دکترای 
حرفه ای

دکترای 
PHD

دکترای 
تخصص

دکترای 
فوق 

تخصص
MPHجمع کلفلوشیپ

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

ردزن
م

4014
7

33
73

11
93

12
56

58
2

30
90

20
58

28
6

20
0

75
3

60
2

2036361844

88
58

48
40

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 
آمـوزش
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14 - 23 - تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی 95 - 1394

دانشـگاه
کارشناسي کارداني

کارشناسي ارشدکارشناسيناپیوسته

مـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

00235919750593402شهید چمران

721239323516841590165آزاد )واحد اهواز(

--------دانشگاه علمی-کاربردی

54-22137----دانشگاه صنعت نفت

15152815122855815843دانشگاه پیام نور

14 - 23 - تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی95-  1394 )ادامه(

دانشـگاه
PHD  دکترای حرفه ایدکتراي

مـردزنمـردزن

38583824شهید چمران

1000آزاد )واحد اهواز(

دانشگاه علمی-
----کاربردی

--1-دانشگاه صنعت نفت

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

14 - 24 - تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1394

کارشناسی کارشناسیکاردانی
ارشد

دکترای 
حرفه ای

دکترای 
PhD

دکترای 
تخصص

MPHفلوشیپ
دکترای 

فوق 
تخصص

جمع کل

مردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

03739
1

12
4

1571713520000000142
8

18
4

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

فصل چهاردهم
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14 - 25 - کادر هیأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلي95 - 1394

دانشـگاه
استادیاردانشیاراستاد

مـردزنمـردزنمـردزن
6701111764212شهید چمران

0631060103آزاد )واحد اهواز(
------دانشگاه علمی-کاربردی
28-12-4-دانشگاه صنعت نفت

1311---دانشگاه پیام نور
4583405دانشگاه علوم پزشکی اهواز

14 - 25 - کادر هیأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلي 95 - 1394 )ادامه(

دانشـگاه
مربي آموزشیارمربي

مـردزنمـردزن
156710شهید چمران

6010320آزاد )واحداهواز(
----دانشگاه علمی-کاربردی
--3-دانشگاه صنعت نفت

1-77دانشگاه پیام نور
9410دانشگاه علوم پزشکی اهواز

مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

 
14 - 26 - کادر هیأت علمي حق التدریس و غیر هیأت عملی دانشگاه در سال تحصیلي 95 - 1394

دانشـگاه
کادر هیأت علمي حق التدریس

مربي آموزشیارمربياستادیاردانشیاراستاد
مـردزنمـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

شهید 
چمران

نیمسال 2 9 
93 - 456491095118994710

نیمسال 1
94 - 95 666101075318694000

06024127912126988177آزاد )واحد اهواز(
----------دانشگاه علمی-کاربردی
--3-12128-4-دانشگاه صنعت نفت

--6831016-1-دانشگاه پیام نور

آمـوزش
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14 - 26 - کادر هیأت علمي حق التدریس و غیر هیأت عملی دانشگاه در سال تحصیلي 95 - 1394 )ادامه(

دانشـگاه
کادر غیر هیأت علمی

حق التدریستمام وقت
مـردزنمـردزن

شهید چمران
0090169نیمسال 1
00107169نیمسال 2

0000آزاد )واحد اهواز(
6751955--دانشگاه علمی-کاربردی
29-9-دانشگاه صنعت نفت

305332--دانشگاه پیام نور
 مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

 14 - 27 - وسعت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به تفکیک فضای آموزشی، ورزشی و خوابگاهی در سال 
تحصیلی 95 - 1394

زیربنا )متر مربع(فضـا
73698فضای آموزشی )اعیان(
38200فضای اصلی ورزشی

44467فضای خوابگاهی )اعیان(
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

14 - 28 - وسعت دانشگاه شهید چمران تفکیک آموزشی و غیر آموزشی به )متر مربع( در سال 1394 

فضای کل
آموزشی 
و کمک 
آموزشی

فرهنگی و 
خدمات اداریخوابگاهیغذا خوریورزشیکتابخانه ایمشاوره ای

پژوهشیرفاهی

18140208504014245196404218280335982532494635254935
مأخذ: دانشگاه شهیدچمران اهواز 

14 - 29 - وسعت سایر دانشگاه های شهر اهواز به تفکیک آموزشي و  غیر آموزشی )مترمربع( در سال 1394

دانشـگاه
سطح فضاي غیر آموزشيسطح فضاي آموزشي

اعیـانعرصـهاعیـانعرصـه
11828418822416338804آزاد )واحـد اهـواز(

1720918070دانشگاه علمی-کاربردی
27500121446500032218دانشگاه صنعت نفت

7075342197170753421971دانشگاه پیام نور
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

فصل چهاردهم
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14 - 30 - تعداد رشته ها در مقاطع مختلف تحصیلي دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلي  95 - 1394

کارشناسي کاردانیدانشـگاه
کارشناسي کارشناسيناپیوسته

ارشد
دکتراي 
حرفه اي

دکتراي
PHD 

3353167190شهید چمران
2405257035آزاد )واحد اهواز(

----1076531دانشگاه علمی-کاربردی
4-66--دانشگاه صنعت نفت

--8738-دانشگاه پیام نور
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14 - 31 - تعداد رشته ها در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اهواز در سال تحصیلی 95 - 1394

کاردانیکارشناسی ناپیوستهکارشناسیکارشناسی ارشددکترای حرفه ایدکترای عمومی
442917122

14 - 31 - تعداد رشته ها در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اهواز در سال تحصیلی 
95 - 1394 )ادامه(

جمع کل فلوشیپ MPH دکترای فوق تخصص دکترای تخصص PhD دکترای
137 3 1 7 27 31

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

14 - 32 - آموزش دیدگان و مربیان مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای در شهر اهواز درسال 1394

آموزش 
دیدگان

مراکز ثابتمربیان فعال
دو منظورهویژه زنانویژه مردانجمعمـردزنجمع

71846024365311
مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

14 - 33 - آموزش دیدگان و مربیان آموزشگاه های آزاد تحت نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در شهر اهواز سال 1394

آموزش 
دیدگان

آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ایمربیان فعال

دو منظورهویژه زنانویژه مردانجمعمـردزنجمع
11134308250581811912636

مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

آمـوزش
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14 - 34 - آموزش دیدگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر حسب جنس و رشته در شهر اهواز در سال 1394

رشـتهردیف
بخش غیر دولتیبخش دولتی

زنمـردجمعزنمـردجمع
8406761641421420صنایع خودرو1
13011119000الکترونیک2
4904662411110برق3
7097090220تأسیسات4
26026000سرامیک5
52052000صنایع چوب6
7917137818517312عمران7
3903741617170کنترل و ابزار دقیق8
1261260000متالورژی9
436436011110مکانیک10
77175912000جوشکاری11
00080080صنایع دستی )دوخت سنتی(12
440441320132صنایع دستی ) فرش(13
000606صنایع دستی )بافت(14
1900190000صنایع دستی )چوب- فلز- سفال(15
1370137000صنایع دستی )طال و جواهرسازی(16
1250125178401784صنایع پوشاک17
104053450626897921897فناوری اطالعات18
16512153000کشاورزی19
1401454054هنرهای تجسمی20
221111000امور اداری21
22811511317834144امور مالی و بازرگانی21
44440202صنایع غذایی23
00029735262خدمات تغذیه ای24
40040000هنرهای تزئینی25
405351339124خدمات آموزشی26
1150115303صنایع چرم- پوست- خز27
47341388088بهداشت و ایمنی28
000404صنایع چاپ29
20200000ساختمان30
15201521251250فناوری ارتباطات31

فصل چهاردهم
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14 - 34 - آموزش دیدگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر حسب جنس و رشته در شهر اهواز در سال 1394)ادامه(

رشـتهردیف
بخش غیر دولتیبخش دولتی

زنمـردجمعزنمـردجمع
00012012هنرهای نمایشی32
00051797464433مراقبت زیبایی33

7184514520391113420979037جمع
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 1394

                      مبنا: جدول 14 - 34

14 - 5 - آموزش دیدگان بخش غیردولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای  در شهر اهواز در سال 1394

                مبنا: جدول 14 - 34

آمـوزش
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14 - 35 - مدارس علمیه خواهران اهواز در سال 1394

تعداد طالب در موقعیـتمدرسـه
تعداد اساتیدحال تحصیل

مکتب الزهرا )س(- سطح دو 
20232سه راه  فرودگاه - خیابان وطن-چهار راه اول- پالک 15معادل کارشناسی

مکتب الزهرا )س(- سطح سه 
38714سه راه  فرودگاه - خیابان وطن-چهار راه اول- پالک 15معادل کارشناسی ارشد

حصیرآباد- خ9 )شهید احمدی نبی(  نرسیده به امام جعفرصادق )ع(
7516چهارراه دوم- پ 109

کوي علوي- خیابان 20 متری مدرس- بین سروش فاطمه الزهرا )س(
9017وفراهاني

اتوبان آیت اهلل بهبهانی- کوی شریعتی 1  خیابان فاطمیه
18521دوم- پالک 74

پادادشهر- خیابان جواداالئمه- بن بست16شرقی فاطمه معصومه)س(
5215پالک116

        مأخذ: مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان خوزستان
مدارس علمیه برادران اهواز آمار ارائه نکرده. 
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