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 معاونت آموزشي
گزارش كمي –الف 

واحدهاي  به دليل افزايش تعدادي ازا آمار صرفافزايش هيچ مركز جديدي ايجاد نشده است.  94تا  92*طي سال هاي 

 دانشگاه فرهنگيان و واحدهاي دانشگاه جامع علمي كاربردي است.

مورد،  6( در مقطع كارشناسي 95سال گذشته )تا  3طي  –)عمدتا بين رشته اي( نكته: تعداد رشته هاي تدوين شده جديد 

 مورد  31مورد و دكترا  37كارشناسي ارشد ناپيوسته 

 درصد رشد 5-1394 3-1392 شاخص

 2/5 4802721 4685386 تعداد كل دانشجويان

 5 1096028 1043765 تعداد دانشجويان مقطع كارداني

 3/4- 2819662 2920963 جويان مقطع كارشناسي تعداد دانش 

 24/3 720806 580000 تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 

 7 71914 67221 اي تعداد دانشجويان مقطع دكتراي حرفه

 28/4 94311 73437 تعداد دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي

 11/4 994 892 محل در مقطع كارداني تعداد رشته

 10/8 1273 1149 محل در مقطع كارشناسي شتهتعداد ر

 9/5 1482 1353 محل در  مقطع كارشناسي ارشد  تعداد رشته

 8/6 1181 1087 محل در مقطع دكتراي تخصصي  تعداد رشته 

 8/3 2859 2639 و غير دولتي(*  دولتي)ها و مراكز آموزش عاليدانشگاهكل تعداد 

 3 97/16 95/13 )درصد(يلي به كل دانشجويانسهم دانشجويان مقطع تحصيالت تكم

ها و مراكز  آموزش عالي تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاه

 )دولتي و غير دولتي(
70840 76139 

7/4 

 0/4 96/1 56/1 سهم دانشجويان دكتري به كل دانشجويان
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  اند، سال داشته 30برنامه درسي كه بعضاً قدمت بيش از   500بازنگري و به روزرساني بالغ بر 

 جمع بازنگري تدوين گروه آموزشي

 367 140 227 فني و مهندسي

 191 38 153 علوم پايه

 270 45 225 كشاورزي

 53 8 45 دامپزشكي

 361 103 257 علوم اجتماعي

 779 77 703 علوم انساني

 170 38 132 و معماري هنر

 98 32 66 ميان رشته اي

 2289 481 1808 جمع

 

 

 

 كيفيگزارش  – ب



 ايجاد مناطق دهگانه آموزش عالي -

  ها بندي و اعتبار سنجي دانشگاه جراي طرح سطحا -

 وايجاد نظام يكپارچه سنجش و پذيرش دانشج -

تدوين طرح آمايش آموزش عالي -
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 زه معاونت  پژوهش و فناوريگزارش برخي دستاوردها و عملكرد حو

 

 هاي علميشاخص
1392 
(2013) 

1393 
(2014) 

1394 

(2015) 
1395 

(2016) 
 92 -95 ايوضعيت مقايسه

رتبه علمي ايران 

 در جهان

 17 16 18 در پايگاه اسكوپوس
16 

 )تاكنون(

پله اي رتبه علمي كشور در  1رشد 

 92نسبت به سال  94سال 

 ISI 21 21 20  در پايگاه
16 

 )تاكنون(

رشد يك پله اي رتبه علمي كشور 

 92نسبت به سال  94در سال 

درصد سهم ايران در توليد علم دنيا در 

 ISIپايگاه  
 درصد 48/1 38/1 درصد 34/1

82/1  

 )تاكنون(

 94در سال درصدي  14/0رشد 

 92نسبت به سال 

درصد سهم ايران در توليد علم دنيا در 

 پايگاه اسكوپوس
 درصد 52/1 52/1 درصد 48/1

86/1 

 )تاكنون(

 94در سال درصدي  04/0رشد 

 92نسبت به سال 

رتبه علمي ايران  

در منطقه و در 

 جهان اسالم

حفظ رتبه جايگاه علمي ايران در  1 1 1 1 در پايگاه اسكوپوس

 ISI 2 2 2 1  در پايگاه منطقه

 ISI 30946 31872 34599 تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه 
19306 

 )تاكنون(

 94درصدي در سال  10رشد 

 داشته است. 92نسبت به سال 

تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه 

 اسكوپوس
41455 43714 41362 

27776 

 )تاكنون(
 تقريباً ثابت مانده است.

تعداد دانشگاه هاي ايران در بين دانشگاه 

 هاي برتر دنيا در نظام رتبه بندي تايمز
1 1 8 8 

هاي برتر نسبت به دانشگاهتعداد 

درصد رشد  800رشد  92سال 

 داشته است.

تعداد دانشگاه هاي ايران در يك درصد 

دانشگاه هاي برتر و تأثير گذاري دنيا 

 )طبقه بندي جهاني اليدن(

5 12 13 14 
درصدي دانشگاه  290رشدي حدود 

 93نسبت به سال  94ها در سال 

رصد تعداد دانشمندان برتر در سطح يك د

 دانشمندان جهان
- - 173 229 

رشد چشمگير تعداد دانشمندان 

 برتر ايراني در سطح جهان

 351 348 - 322 تعداد انجمن هاي علمي كشور
% رشد داشته 9تعداد انجمن ها 

 است

 ثابت ماندن تعداد قطب هاي علمي 154 154 154 154 تعداد قطب هاي علمي كشور

 درصد رشد داشته است. 9/9 1027 1021 947 934 پژوهشي –تعداد نشريات علمي 

 درصد رشد داشته است. 13حدود  145 142 131 128 ترويجي –تعدادنشريات علمي 

–موسسات پژوهشي داراي مجوز اصولي 

 قطعي و آزمايشي
669 696 709 951 

درصدي تعداد صدور  58/6رشد 

 92نسبت به  94مجوز در سال 

 170 161 154 146 تعداد مراكز رشد علم و فناوري
افزايش تعداد مراكز رشد علم و 

 فناوري

پارك هاي علم و فناوري در 5ايجاد  39 38 33 33 تعداد پارك هاي علم و فناوري
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 هاي علميشاخص
1392 
(2013) 

1393 
(2014) 

1394 

(2015) 
1395 

(2016) 
 92 -95 ايوضعيت مقايسه

الي  92سال  2تمامي استانها در 

94 

تعداد آزمايشگاه هاي مركزي و غير 

 مركزي قرار گرفته در بستر شاعا
200 452 800 1451 

د آزمايشگاه هاي برابري تعدا 4رشد 

مركزي و غير مركزي وابسته به 

92نسبت به سال  94شاعا در سال   

تعداد آزمايشگاههاي مركزي در مراكز 

 آموزش عالي
21 50 82 131 

درصدي  300رشد بيش از 

 94آزمايشگاه هاي مركزي در سال 

 92نسبت به سال 

هاي كشور وابسته به تعداد كل آزمايشگاه 

 وزارت علوم
3500 6500 8800 12594 

 2البته تمام آزمايشگاه ها در اين 

سال ايجاد نشده اند بلكه آمارگيري 

 93ساله در سال  5بعد از يك دوره 

انجام شده است. 94و   

 60 53 22 12 در آزمايشگاه ها HSEاستقرار نظام 

رشد قابل مالحظه تعداد آزمايشگاه 

 94در سال  HSEهاي داراي 

 بر اساس 92نسبت به سال 

دستورالعمل معاونت پژوهش و 

 فناوري

هاي دانش بنيان مستقر در تعداد شركت

 و مراكز رشد ي علم و فناوريپارك ها
14 728 946 

آمار تكميل 

 نشده است.
رشد قابل مالحظه تعداد شركت 

 هاي دانش بنيان در دو سال اخير

تعداد واحدهاي فناور مستقر در پاركهاي 

 علم و فناوري  و مراكز رشد
3400 3650 4400 

هنوز آمار 

نهايي نشده 

 است.

واحد فناور در سال  1000بيش از 

ايجاد  1392نسبت به سال  1394

 شده است.

تعداد مراكز كارآفريني و نوآوري در كليه 

 مراكز آموزشي، پژوهشي و فناوري دولتي
55 110 112 

آمار تكميل 

 نشده است.

رشد دو برابري تعداد مراكز 

نسبت به  94سال كارآفريني در 

 92سال 

 5 5 5 0 مناطق ويژه علم و فناوري

 5تقويت ساز و كار و راه اندازي 

 5منطقه ويژه علم و فناوري در 

 استان

تعداد اشتغال ايجاد شده مستقيم در 

 پاركهاي علم و  فناوري مراكز رشد
22035 25000 29606 

30000 

 تا كنون

نفري اشتغال در  8000رشد حدود 

 92سبت به سال ن 94سال 

ميزان صادرات دانش بنيان توسط پاركهاي 

 علم  و فناوري و مراكز رشد

1/14  
 ميليون دالر

49.6 

568/50 

ميليون دالر 
پايان )تا 

 (شهريورماه

آمار هنوز 

جمع آوري 

 نشده است.

ميليون دالر  120صادرات به ميزان 

سال  2محصوالت دانش بنيان در 

ر در ميليون دال 50)بيش از  اخير

 صادرات انجام شده است( 93سال 

مبلغ و تعداد قرارداد منعقده با صنعت در 

 نمايشگاه و فن بازار

50 
 ميليارد ريال

237 
425 

 ميليارد ريال

هنوز 

نمايشگاه 

برگزار نشده 

 است

برابري تعداد  8رشد بيش از 

قراردادهاي منعقد با صنعت در سال 

94 

 69 73 43 )اسپين آف( تعداد شركت هاي زايشي
34 

)سه ماهه 
افزايش تعداد شركت هاي زايشي 
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 هاي علميشاخص
1392 
(2013) 

1393 
(2014) 

1394 

(2015) 
1395 

(2016) 
 92 -95 ايوضعيت مقايسه

 92نسبت به سال  94در سال  اول(

تعداد شركت هاي سرمايه گذار خطر پذير 
(VC) 

7 12 14 
5 

)سه ماهه 

 اول(

درصدي شركت هاي  5افزايش 

نسبت به  94 در سالخطرپذير 

 92سال 

تعداد فناوري هاي مهم خلق شده در 

 و مراكز رشد ي علم و فناوريپارك ها
723 1086 1587 

1045 
)سه ماهه 

 اول(

درصدي تعداد فناوريهاي  50رشد 

نسبت به   94خلق شده در سال 

 92سال 

تعداد فناوري هاي مهم صادر شده توسط 

 پارك ها و مراكز رشد
23 27 19 - 

افزايش تعداد فناوري هاي صادر 

 92نسبت به سال  94شده در سال 

ثبت شده توسط  نشان هاي تجاريتعداد 

 پاركها و مراكز رشد
62 78 103 

20 
)سه ماهه 

 اول(

افزايش تعداد نشان هاي تجاري 

 92نسبت به سال  94شده در سال 

تعداد ايده هاي تبديل شده به محصول در 

 پارك ها و مراكز رشد
1130 1358 1493 

749 
)سه ماهه 

 اول(

برابري تعداد ايده هاي تبديل شده 

نسبت به  94به محصول در سال 

 92سال 

هاي تبديل شده به محصول كه تعداد ايده

 اندسازي هم شدهتجاري
773 975 1008 

549 
)سه ماهه 

 اول(

افزايش قابل مالحظه ايده هاي 

 94تبديل شده به محصول در سال 

 92نسبت به سال 

تعداد هسته هاي فناور متقاضي ورود به 

 پاركها و مراكز رشد
3633 4817 3666 

تكميل آمار 

 نشده است.
رشد تعداد هسته اي فناور متقاضي 

 92نسبت به سال  94در سال 

ميزان گردش مالي شركت هاي مستقر 

 در پارك ها و مراكز رشد )به ميليون ريال(
4.570.933 18.390.364 

14.973.845 

ماهه  9)تا 

 اول(

آمار 

تكميل 

 نشده

رشد قابل مالحظه گردش هاي 

ري كه شركت هاي دانش بنيان بطو

ميليارد تومان  1800، 93در سال 

گردش مالي شركت هاي مستقر در 

 پاركها گزارش شده است.

واحدهاي فناور موفق خارج شده از 

 پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري
299 333 279 

69  
)سه ماهه 

 اول(

درصدي واحدهاي موفق  20افزايش 

خارج شده از پاركها و مراكز رشد 

 92ه سال نسب ب 94در سال 

تعداد ثبت اختراع در پارك ها و مراكز 

 رشد
360 387 

279  

)شش ماهه 

 اول(

  

 

 

 

 

-  
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 سازمان امور دانشجويان

 

 تاكنون 1395 1394 1392 شاخص

 2516 2453 3500 دانشجويان دوره دكتري بورس داخلتعداد 

 237 323 413 دانشجويان دوره دكتري بورس خارجتعداد 

 274 1348 686 هاي دكتري داخل صتهاي تحقيقاتي دانشجويان دورهاحكام صادره فر

 21500 21000 1019 )بورس و غير بورس( تعداد دانشجويان غير ايراني

 ميزان اعتبارات وام هاي دانشجويي

251 
ميليارد 
 تومان

 

410 

 ميليارد تومان
520 

 ميليارد تومان
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 اداري، مالي و مديريت منابع )عمراني(حوزه 

 وضعيت فضاهاي آموزشي، رفاهي و كمک آموزشي 

 1395 1394 1392 شاخص

 فضاهاي آموزشي
5200000 

 متر مربع

6.127.664 

 متر مربع

6.251.375 

 متر مربع

 فضاهاي كمك آموزشي، رفاهي و خدماتي
6400000 

 متر مربع

7.513.054 

 متر مربع

7.634.895 

 متر مربع

 جمع كل فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي
11600000 

 متر مربع

13.640.718 

 متر مربع

13.886.270 

 متر مربع

بنياد15 5 ها تعداد بنيادهاي خيرين آموزش عالي در دانشگاه  30  

درآمداختصاصي وزارت علوم، دانشگاه ها، موسسات 

 آموزش عالي، پژوهشي و فناوري

21.751.039 

 ميليون ريال

32.206.408 

 ميليون ريال

33.553.415 

يالميليون ر  
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 اجتماعي فرهنگي و حوزه

 

 شاخص 1392 1394 1395ماهه نخست(  4)

87021
 هاي علمي دانشجويي انجمن 6933 8555 

31422
 هاي فرهنگي كانون 2110 3110 

 هاي اسالمي تشكل 270 292 305

50143
 نشريات دانشجويي 3181 4366 

175004
 سفرهاي زيارتي عتبات)نفر( 19000 21000 

 )نفر( اردوهاي رضوي 7840 13726 6150

 هاي آزاد انديشي كرسي 370 402 105

 

                                                 

 

 

  

4
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 الملليهاي علمي بينهمكاري حوزه

 

 5-1394 3-1392 شاخص

 8  3 حضور وزراي علوم و فناوري كشورهاي مختلف در كشور

هاي معتبر خارجي در ايران براي توسعه  حضور روساي دانشگاه
 همكاريهاي علمي بين المللي

9 93 

علوم، تعداد كشورهايي كه كرسي زبان فارسي در آن از سوي وزارت 
 است داير شده تحقيقات و فناوري

26 29 

در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  تعداد كرسي هاي زبان فارسي 
 هاي مختلف دنيا دانشگاه

44 50 

 3030 2810 در كرسي هاي خارج از كشور يتعداد دانشجويان خارجي زبان فارس

هاي داخل و  داد پروژه هاي مشترك تعريف شده مابين دانشگاهتع
 خارج از كشور

17 140 

بهره گيري از توان ايرانيان نخبه خارج از كشور در سمينارها و 
 هاي آموزشي دوره

246 354 

 498 117 ها شركت اعضاي هيئت علمي جهت ارائه مقاله در كنفرانس

هاي  و شركت در كارگاهخارجي جهت تدريس، تحقيق ستادان حضور ا
 آموزشي و رويدادهاي علمي

760 1484 

ها و مراكز علمي از فرصت  استفاده اعضاي هيئت علمي دانشگاه
 مطالعاتي 

14 49 
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 يمركز زهيمم أتيامناء وه يها أتيمركز ه

 

نون برنامه پنجم بازنگري در آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي با توجه به تكليف پيش بيني شده در قا -

 توسعه

هاي عملياتي پنج ساله با توجه به اسناد  ها و مراكز پژوهشي به تدوين اسناد راهبردي و برنامه الزام دانشگاه -

ها در هيئت امنا طرح  باالدستي و اجرايي كردن نقشه جامع علمي كشور )نسخه اوليه سند راهبردي اكثر دانشگاه

 شده و در  حال نهايي شدن است(
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 قدامات شاخص صندوق رفاه دانشجويان در يک سال اخيرا

 

درصد نسبت به  110به ميزان  94-95رشد ارائه تسهيالت با پرداخت وام هاي دانشجويي در سال تحصيلي  -1

)شايان ذكر است  درصدي وام شهريه 200درصدي وام دكتري و  400مدت مشابه سال گذشته و نيز رشد 

به  94درصدي اعتبار اين وام در سال  40و تخصيص  93هريه در سال عليرغم عدم اختصاص بودجه وام ش

ميليارد ريال وام شهريه از محل درآمد اختصاصي صندوق در سال  1980ميليارد ريال، صندوق مبلغ  370ميزان 

 تحصيلي گذشته پرداخت نمود(.

ميليارد ريال  3200مبلغ  درصد نسبت به سال قبل به 78به ميزان  94افزايش درآمد اختصاصي صندوق در سال  -2

 .94نسبت به مدت مشابه سال  95درصدي چهار ماهه نخست سال  47و رشد 

 ميليارد ريال. 960به ميزان  94وصول مطالبات انباشته صندوق در سال  -3

 .95و  94ميليارد ريال در سالهاي  1000افزايش منابع ذخيره استراتژيك صندوق رفاه به ميزان  -4

ميليارد ريال  400ابع مالي از طريق نهادهاي عمومي و غيردولتي و خيرين به ميزان سازي و جذب منظرفيت -5

 جهت پرداخت وام و تسهيالت رفاهي به دانشجويان.

 هاي دانشجويي در يك سال اخير.ميليارد ريال كمك به تعمير و تجهيز خوابگاه 280پرداخت  -6

 افزاري صندوق.فزاري و سختاهاي نرممحور با بهبود زيرساخت ITحركت به سمت سازمان  -7

هاي درآمدزايي غيرمستقيم صندوق نظير كارت هوشمند دانشجويي، نصب خودپرداز در اجرايي شدن طرح -8

هاي مجازي با ايجاد زمينه تأسيس كنسرسيوم اقتصادي متشكل از دانشگاهها و تلويزيون تعاملي براي آموزش

 ها.صندوق و دانشگاه

ها و تخصيص اعتبار از محل هاي دانشجويي به منظور عادالنه سازي نرخ خوابگاههاجراي طرح رتبه بندي خوابگا -9

 .5خوابگاه رتبه  56درآمد اختصاصي صندوق رفاه براي تعميرات اساسي 

ها از اين خدمات و تمركز بيشتر بررسي و امكان سنجي ايجاد مديريت واحد به منظور رهايي مديريت دانشگاه-10

 موزشي و پژوهشي.هاي آآنان بر رسالت
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 كميسيون و مركز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني

 

، تقدير شوراي عالي انقالب فرهنگي از 1394انتخاب وزارت علوم به عنوان دستگاه برتر قرآني كشور در سال  -

 وزير علوم، تحقيقات و فناوري

 و ارائه به شوراي توسعه فرهنگ قرآني تدوين سند راهبردي توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور -

 بازمهندسي رشته هاي قرآني متناسب با نيازهاي نظام توسعه فرهنگ قرآني -

 اجراي برنامه هاي ملي و بين المللي پژوهش و آموزش عالي قرآني -

 


