
ي مدیریت دانشجویی در سال  مهم.  1- 1جدول 94ترین اقالم آمار

ه نشگا  استاندارد نتیجه در دا

و  آمار 
اطالعات 
ه  دانشگا

اقالم آماري عنوان  ره 
شما

ش
ص

اخ یف
رد

متر مربع 12- 15 11.9 15125 ربناي خوابگاه ها مساحت کل زی 1 1
 - 

-
1271 ابگاه ینتعداد ساکنمیانگین  سال در دو نیم ها خو

 تحصیلی
1 2 

مترمربع براي هر نفر 4- 5 4.43 5550 اق ابگاه مساحت کل ات بل سکونت خو ها هاي قا 2 3
 - - 281 اق دکل ات بگاه تعدا بل سکونت خوا ا ها هاي ق 3 4
ه 8هر  9 نفر یک دستگا 140 دکل سرویس هداشتی  تعدا ابگاه) توالت(هاي ب ها خو 4 5

نفر یک دوش10هر  12.46 102 )دوش(ها  هاي خوابگاه حمام تعداد کل 5 6
ر 2 2.48 فوت براي هر نف 3160 ها هاي خوابگاه جمع کل فوت یخچال 6 7
له براي هر  1 2.55 دانشجو 5شع 498 بگاه تعداد کل شعله ها هاي اجاق گاز در خوا 7 8
ه براي هر  1 41 ر 30- 40دستگا نف 31 انه بگاه تعداد رای ها هاي خوا 9 9

ط برا 1 74.76 نفر 100ي هر خ 17 بگاه ها تعداد خطوط تلفن شهري در خوا 10 10
ط براي هر  1 74.76 نفر 150خ 17 بگاه نی در خوا همگا ها تعداد خطوط تلفن  11 11
خط براي هر اتاق 1 8.75 146 در خوابگاه ها تعداد خطوط تلفن داخلی  12 12

 - - 62 بل سکونت  تعداد سوییت )در صورت وجود(هاي قا 12 13
 - - 1416 ان تعداد کل واجد شرایط سکونت در روزانه دانشجوی

ه بگا  خوا
14 14

 - - 1416 تقاضی خوابگاه نه م روزا انشجویان  تعداد کل د 14 15
 - - 2929 ه تعداد کل دانشجویان دانشگا 19 16

0.54 65/0 -7/0 1572 ها مساحت کل غذاخوري 19 17
0.22 25/0 -0/3 655 نه ها مساحت کل آشپزخا 20 18
2800 - 3100 عالی 3435 انشجویان در یک  ئه شده به د ه کالري ارا میانگین روزان

 سال
22 19

 - 2 1 تغذیه تعداد کارشناس  23 20
 خوب

4 5
دفعات ارائه میوه نشجویان  تعداد  ه دا ت ب ت و سبزیجا جا

 در هفته
24 21

4 عالی 15 هفته نشجویان در  ه دا ت ب ئه لبنیا ت ارا دفعا تعداد  25 22
%70تا  60% 41% 1198 ل نه در سا روزا ر دانشجویی  میانگین آمار رزرو ناها 26 23
%90تا  80% 55% 693 نه در سال رزرو شام دانشجویی روزا میانگین آمار  27 24
%80تا  60% 24% 306 روزانه در سال انشجویی  نه د رزرو صبحا آمار  میانگین  28 25
ندارد خودرو -  استا ظرفیت  4720 نشجویی در هاي سرویس ایاب ادکل صندلیتعد وذهاب دا

33،34 یک روز 26

 - ندارد خودرو استا ظرفیت  154 یم ه سرویس ایاب تعداد ن روز را نشجویی در  وذهاب دا 33،34 27
4% 15% 131 ماه نشجویی در یک  ه کار دا ان شاغل ب نشجوی تعداد دا 35 28


