
  1394سال  فوق برنامه در فرهنگی و استانداردهاي واحد ها واقالم آماري مربوط به شاخص. 1 - 16جدول 
  

 مقادیر عددي برنامه عنوان قلم آماري واحد فرهنگی و فوق ردیف

 1 تعداد جلسات ستاد اقامه نماز 1

 3 ها هاي انقالبی و اسالمی و دفاع مقدس در دانشگاه ارزش هاي مرتبط با دین و تعداد پژوهش 2

 0 تعداد مقاالت منتشر شده در دانشگاه در حوزه دین 3

 0 هاي فرهنگی کشوري تعداد برگزاري برنامه 4

 0 اي هاي فرهنگی منطقه تعداد برگزاري برنامه 5

 1360 تعداد دانشجویان فعال فرهنگی 6

 26 .هنگی مصوب در شوراي فرهنگی که متولی مالی یا اجرایی آن معاون دانشجویی فرهنگی باشدهاي فر تعداد کل برنامه 7

 4 )ها دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري و سایر معاونت(تعداد برنامه هاي مشترك با نهادهاي خارج دانشگاه  8

 26 )ها دگی مقام معظم رهبري و سایر معاونتدفتر نهاد نماین(هاي مشترك با نهادهاي داخل دانشگاه  تعداد برنامه 9

 0 در دانشگاه در سال مورد ارزیابی) به ترتیب براي سوم و دوم و اول 9و 8و7) (فرهنگی(هاي اول تا سوم ملی  تعداد دانشجویان داراي رتبه 10

 0 در دانشگاه در سال مورد ارزیابی) وم و دوم و اولبه ترتیب براي س 8و7و6) ( فرهنگی(هاي اول تا سوم کشوري  تعداد دانشجویان داراي رتبه 11

 0 در دانشگاه در سال مورد ارزیابی) به ترتیب براي سوم و دوم و اول 7و6و5) (فرهنگی(اي  هاي اول تا سوم منطقه تعداد دانشجویان داراي رتبه 12

 8 )فرهنگی، اجتماعی، سیاسی(هاي برگزارشده دانشگاهی  تعداد کل کارگاه 13

 550 )فرهنگی، اجتماعی، سیاسی(هاي دانشگاهی  کنندگان در کارگاه تعداد شرکت 14

 140 )فرهنگی، اجتماعی، سیاسی(هاي دانشگاهی  مجموع ساعات کارگاه 15

 6 دانشگاه) کتاب، دینی، ملی، هنري(هاي فرهنگی  تعداد نمایشگاه 16

 5 برنامه فرهنگی دانشگاهی هاي آموزشی فوق تعداد  کالس 17

 150 برنامه فرهنگی دانشگاهی هاي آموزشی فوق کنندگان کالس تعداد شرکت 18

 164 هاي آموزشی فوق برنامه فرهنگی دانشگاهی مجموع ساعات کالس 19

 500 کنندگان در مسابقات فرهنگی دانشگاهی تعداد شرکت 20

 0 تعداد جلسات مشاوره فرهنگی مذهبی فردي دانشگاهی 21

 0 کنندگان در جلسات مشاوره فرهنگی مذهبی فردي دانشگاهی تعداد شرکت 22

 0 مجموع ساعات جلسات مشاوره فرهنگی مذهبی دانشگاهی 23

 3 هاي آزاداندیشی تعداد کرسی 24

 4 هاي آموزشی فرهنگی دانشگاهی تعداد کارگاه 25

 400 هاي آموزشی فرهنگی دانشگاهی کنندگان در کارگاه تعداد شرکت 26

 160 هاي آموزشی دانشگاهی ع ساعات کارگاهمجمو 27

 11 ها دانشگاهی تعداد مراسم و بزرگداشت 28

 46 کننده در جشنواره فرهنگی نام تعداد دانشجویان ثبت 29

 ا نفر شایسته تقدیر تعداد برگزیدگان در جشنواره فرهنگی 30

 0 اي برگزار شده هاي منطقه تعداد جشنواره 31

 0 اي کشوري برگزار شدهه تعداد جشنواره 32



 


