
غال گزارش فعالیت آموزش های منجر به اشت
98ماهه اول سال 6



98ماهه اول سال 6آمار آموزشی مهارتی صورت گرفته بر اساس دروس و فصول 

تعداد فصل
روستا

کالس های مهارت های زندگیکامپیوترزبان انگلیسی
*متفرقه

میتعداد ثبت نانفرساعت اموزشییتعداد ثبت نامنفرساعت اموزشییتعداد ثبت نامنفرساعت اموزشییتعداد ثبت نام

4561515.6831893.9691108800بهار

نیمه اول 
52135034.4253908.19000تابستان

562
دوم نیمه

51128032.6403076.47700تابستان

3.24582.74888618.606110880562جمع کل

.می باشدروستا 66برابر با 98تعداد کل مراکز روستایی تحت پشتیبانی در نیمه اول سال 

ودباشمیتزریقیژلهوقلمسیاهطراحیچرتکه،خوشنویسی،ورزشی،هایکالسشاملمتفرقههایکالس*
اهمفروزاییاشتغالهاکالساینازبرگزاریهدفوباشندمیروستاهابومیکالسهااینمربیاناز%70حدود
.استروستاییانبرایرفاهیروحیبسترآوردن



1398ماهه اول سال 6نمودار موفقیت آموزش در 
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مهارت زندگی زبان انگلیسی کامپیوتر

1398ماهه اول سال 6در موضوع های آموزشی در ( ثبت نام)برآورده شدن تقاضا میزان 

بهار نیمه  اول تابستان نیمه دوم تابستان



آمار آموزشی مهارتی صورت گرفته بر اساس دروس و فصول آقای طاهری

تعداد فصل
روستا

کالس های مهارت های زندگیکامپیوترزبان انگلیسی
*متفرقه

تعداد ثبت نامینفرساعت اموزشییتعداد ثبت نامنفرساعت اموزشییتعداد ثبت نامنفرساعت اموزشییتعداد ثبت نام

2139810.1491573.297000بهار

3287322.2623367.05600اننیمه اول تابست
562

3280020.4002485.20800انتابستدوم نیمه

207152.81174115.56100562جمع کل



آمار آموزشی مهارتی صورت گرفته بر اساس دروس و فصول آقای نوشادی

تعداد فصل
روستا

مهارت های زندگیکامپیوترزبان انگلیسی
نفرساعت اموزشیتعداد ثبت نامینفرساعت اموزشیتعداد ثبت نامینفرساعت اموزشیتعداد ثبت نامی

162055.2283267200بهار

2047712.16454113400اننیمه اول تابست

1948012.24059123900انتابستدوم نیمه

116229.6311453.04500جمع کل

میناکاریزمینهدرنفر14تعدادبهمسیحکلهوزودانروستاهایدراشتغال،بسترایجادزمینهدر*
.اندنمودهاشتغالایجاد



آمار آموزشی مهارتی صورت گرفته بر اساس دروس و فصول آقای قاسم وند

بافندگیسرمه دوزیکاریفیروزهنقاشیخیاطیرکامپیوتزبانمهارت های زندگینوع آموزش
حفظ و 
قرائت 

قرآن کریم

110221110930201826تعداد نفرات

.باشدمیروستا13ایشان،پوششتحتروستایتعداد*



گزارش آماری روستاهای شرق و غرب اصفهان به تفکیک

شرق اصفهان

9731تعداد روستاهای فعال در سال 

9833سال تعداد روستاهای فعال در شش ماه اول

987سال تعداد روستاهای فعال جدید در شش ماه اول

985سال تعداد روستاهای غیر فعال شده در شش ماه اول

غرب اصفهان

9729تعداد روستاهای فعال در سال 

9825سال تعداد روستاهای فعال در شش ماه اول

987سال تعداد روستاهای فعال جدید در شش ماه اول

9811سال تعداد روستاهای غیر فعال شده در شش ماه اول



:98ماهه اول سال 6در ( خودکفایی مالی روستاها)گردش مالی اقدام های آموزشی مهارتی در روستاها 
.استده منظور از گردش مالی، فعالیت های مالی است که در روستاها از منبع درآمد کالس ها هزینه شده است و هیچگونه بار مالی بر دوش خیریه نبو

(ریال)مبلغ هزینه شده (ریال)دریافت شده مبلغعنوانردیف

1.805.020.000آموزان برای شهریه کالسهزینه پرداختی از طرف دانش1

1.114.400.000هزینه دریافت شده توسط مدرس3

226.100.000هزینه دریافت شده توسط مسئول ثبت نام4

5
هایاز جمله خرید تجهیزات، پرینت برگه) هزینه های متفرقه

...(امتحانی و 
464.520.000

1.805.020.0001.805.020.000جمع



:98ماهه اول سال 6در ( خودکفایی مالی روستاها)گردش مالی اقدام های آموزشی مهارتی در روستاها 

منطقه شرق

(ریال)مبلغ هزینه شده (ریال)دریافت شده مبلغعنوانردیف

1.365.860.000آموزان برای شهریه کالسهزینه پرداختی از طرف دانش1

817.000.000هزینه دریافت شده توسط مدرس3

142.400.000هزینه دریافت شده توسط مسئول ثبت نام4

5
هایاز جمله خرید تجهیزات، پرینت برگه) هزینه های متفرقه

...(امتحانی و 
406.460.000

1.365.860.0001.365.860.000جمع



:98ماهه اول سال 6در ( خودکفایی مالی روستاها)گردش مالی اقدام های آموزشی مهارتی در روستاها 

منطقه غرب

(ریال)مبلغ هزینه شده (ریال)دریافت شده مبلغعنوانردیف

439.160.000آموزان برای شهریه کالسهزینه پرداختی از طرف دانش1

297.400.000هزینه دریافت شده توسط مدرس3

83.700.000هزینه دریافت شده توسط مسئول ثبت نام4

5
هایاز جمله خرید تجهیزات، پرینت برگه) هزینه های متفرقه

...(امتحانی و 
58.060.000

439.160.000439.160.000جمع



6تخمین تعداد دانشجو در
(نفر)98ماهه اول سال 

تخمین نفرساعت آموزش 
(ریال)مبلغ هزینه نوع هزینهواحد98ماهه اول سال 6دیده در 

هزینه هر ساعت 
آموزش یک نفر 

(ریال)

هزینه آموزش هر 
(ریال)نفر 

4,241102,234

1,254,076,79912,267295,703مستقیمآموزش

185,668,8671,81643,780سربارروابط عمومی

64,922,04563515,308سرباراداری مالی

000سرباراشتغال

53,395,37952212,590سرباربرنامه ریزی

1,558,063,09015,240367,381جمع کلی

1398ماه اول سال 6برآورد هزینه آموزش هر نفر در 


