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 :)مدظله العالي( ی:مقام معظم رهبر

 تبديل علم گرايي و  علم محوری به گفتمان مسلط
 ها، الزم و ضروری است.جامعه در همه بخش 

 

ران، در ميان حيرت حاميان رژيمي كه  براي پيشرفت اين كشور چشم  ، دانشگاه در اي04سالهاي دهه  يناز آغاز
ترين هاي اسالمي شد؛ فرآيندي كه توانست طي پانزده سال، عظيمبه بيگانگان دوخته بودند، شاهد رشد انديشه

 انقالب جهان را رقم بزند.
 

 و فناوري اعالم لوم، تحقيقات رت عپيروزي انقالب اسالمي، وزا گردسال نهمين... و امروز، در آستانه سي و 
هاي بنيانگذار جمهوري اسالمي حضرت امام خميني )ره( و تحت رهنمودهاي كند كه با الهام از انديشهمي

ترين دستاوردها، اقتدار ملي را از طريق اقتدار حكيمانه مقام معظم رهبري توانسته است با كسب افتخار آميز
 تحقق بخشد.اقتصاد دانش بنيان راه و اقتصاد مقاومتي را از علمي، 

 
كسب رتبه اول علمي  و 57در سال  درصد 11/1به  75در سال  1/4ارتقاي سهم ايران در توليد علم جهاني از 

ستاورد عظيمي است كه در پي خود باوري نشئت گرفته از انقالب اسالمي محقق د ،در منطقه و جهان اسالم
 شده است.

 
داند با تمام قوا و باخودباوري و داشتن نگاه به درون، به سوي ي خود را مكلف ميوزارت علوم، تحقيقات و فناور

در مسير ترسيم  شده توسط نقشه جامع علمي كشور حركت  پيش بيني شده در سند چشم انداز واهداف متعالي 
ده و مؤثر در كرده و با اجراي سياستهاي كلي علم و فناوري ابالغي توسط مقام معظم رهبري، و با تعامل سازن

 مرجعيت علم و فناوري در جهان را فتح كند. قلّهالملل، روابط بين
 

 1575، اين است كه بسياري از شاخصها در سال سازدتمايز ميو مقابل توجه  را  آنچه گزارش وزارت علوم
 اند.بعد از پيروزي انقالب به دست آمده و توسعه يافتهو اين افتخارها اند وجود نداشته

 
هاي همه جانبه مقام معظم رهبري، دعاي خير ملت انقالبي و حمايتبه  ،اين مسير پرافتخار ادامه درما  يدام

انديش و ارزش محوري است كه توليد علم را به مطالبه عمومي نو  نسل جوان توانمند،و شهيد پرور ايران 
 جامعه تبديل كرده است.

 
ارائه  1557 هاي  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال عاليتاي از فگزارشي كه پيش رو داريد، هم چكيده

 پردازد.مي 1575كند و هم به مقايسه آن با سال مي
 

 گذارند.رسد  اعداد آنچنان گويا هستند كه جايي براي توصيف باقي نميبه نظر مي
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 معاونت آموزشي
 

گزارش كمي 

 

 موجود نيست  1575آمار سال   -        

  1575در مقطع تحصيالت  تكميلي  مشغول تحصيل هستند؛ اين رقم در سال  1557 در سال درصد دانشجويان كشور   22*          

 درصد بوده است.  14برابر          

 7533 7531 شاخص

 0501515 157757 تعداد كل دانشجويان

 122507 71151 تعداد دانشجويان مقطع كارداني

 2771477 51515 تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي

 550577 7504 تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

 51417 14252 ايتعداد دانشجويان مقطع دكتراي حرفه

 117151 1277 تعداد دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي

 775 - )مصوب شوراي گسترش(*محل در مقطع كارداني تعداد رشته

 1211 - )مصوب شوراي گسترش(*محل در مقطع كارشناسي تعداد رشته

 514 - )مصوب شوراي گسترش(*محل در  مقطع كارشناسي ارشد  تعداد رشته

 55 - )مصوب شوراي گسترش(*محل در مقطع دكتراي تخصصي تعداد رشته

 2114 252 و غير دولتي(  و مراكز آموزش عالي)دولتيها تعداد كل دانشگاه

 *22 14 )درصد(دانشجويان مقطع تحصيالت تكميلي به كل دانشجويان شاخص درصد

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

 غير دولتي(
5251 14455 
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 حوزه فرهنگي و اجتماعي

 شاخص 1357 7533

 هاي علمي دانشجويي انجمن - 11577

 اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي - 25

 هاي فرهنگي كانون - 5045

 هاي اسالمي تشكل - 5472

 نشريات دانشجويي - 74105

 سفرهاي زيارتي عتبات)نفر( - 21444

 )نفر( اردوهاي رضوي - 177440

 ارودهاي راهيان نور - 51444

 )نفر( سفرهاي زيارتي استادان -  744

74744 
 شنواره قرآن وجدانشجويان شر كت كننده در    -

 نفر() عترت

 

 

 

                                                 
 انجمن هاي علمي دانشجويي ثبت شده 1

 گردد اين آمار شامل بسيج دانشجويي نيز مي 2 
 اساس خود اظهاري دانشگاه ها بر 5
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 حوزه معاونت  پژوهش و فناوري 

 5931 1357 هاي علميشاخص

(2016) 

 رتبه علمي ايران در جهان
 61 - در پايگاه اسكوپوس

 ISI   61در پايه 

درصد ISI 6/0درصد سهم ايران در توليد علم دنيا در پايگاه    97/6% 

 %86/6 - درصد سهم ايران در توليد علم دنيا در پايگاه اسكوپوس

رتبه علمي ايران  در منطقه و در 

 جهان اسالم

 6 - در پايگاه اسكوپوس

 ISI  - 6در پايه 

 ISI 669 36842 تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه 
 45703 - تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه اسكوپوس

 8 - تعداد دانشگاه هاي ايران در بين دانشگاه هاي برتر دنيا در نظام رتبه بندي تايمز

تعداد دانشگاه هاي ايران در يك درصد دانشگاه هاي برتر و تأثير گذار دنيا )طبقه بندي 

 جهاني اليدن(
- 61 

 000 - تعداد دانشمندان برتر در سطح يك درصد دانشمندان جهان

 759 98 علمي كشورتعداد انجمن هاي 

 671 - تعداد قطب هاي علمي كشور

 6019 00 پژوهشي –تعداد نشريات علمي 

 615 55 ترويجي –تعدادنشريات علمي 

 181 87 قطعي و آزمايشي–موسسات پژوهشي داراي مجوز اصولي 

 699 - علم و فناوري تعداد مراكز رشد 

 77 - تعداد پارك هاي علم و فناوري

 6150 - شگاه هاي مركزي و غير مركزي قرار گرفته در بستر شاعاتعداد آزماي

 676 - تعداد آزمايشگاههاي مركزي در مراكز آموزش عالي

 60571 - هاي كشور وابسته به وزارت علومتعداد كل آزمايشگاه 

 HSE  - 10نظام تعداد دانشگاههاي داراي 

 711 - و مراكز رشد و فناوريي علم هاي دانش بنيان مستقر در پارك هاتعداد شركت

 7007 - تعداد واحدهاي فناور مستقر در پاركهاي علم و فناوري  و مراكز رشد

 5 - مناطق ويژه علم و فناوري



6 

 

 1357 هاي علميشاخص
5931 

(2016) 

 70000 - تعداد اشتغال ايجاد شده مستقيم در پاركهاي علم و  فناوري مراكز رشد
 )سه ماهه او ل(

 077/1 - )ميليون دالر( م  و فناوري و مراكز رشدميزان صادرات دانش بنيان توسط پاركهاي عل
 )سه ماهه او ل(

  7866 - )ميليارد ريال( مبلغ و تعداد قرارداد منعقده با صنعت در نمايشگاه و فن بازار
 )سه ماهه او ل(

 71 - )در هر سال( )اسپين آف( تعداد شركت هاي زايشي
 )سه ماهه او ل(

)در هر  و مراكز رشد ي علم و فناورير پارك هاتعداد فناوري هاي مهم خلق شده د

 سال(
- 6050 

 )سه ماهه او ل(

 59 - )در هر سال( تعداد فناوري هاي مهم صادر شده توسط پارك ها و مراكز رشد
 )سه ماهه او ل(

 00 - )در هر سال( ثبت شده توسط پاركها و مراكز رشد نشان هاي تجاريتعداد 
 )سه ماهه او ل(

 950 - )در هر سال( هاي تبديل شده به محصول در پارك ها و مراكز رشدتعداد ايده 
 )سه ماهه او ل(

 550 - اندسازي هم شدههاي تبديل شده به محصول كه تجاريتعداد ايده
 )سه ماهه او ل(

 6117 - تعداد هسته هاي فناور متقاضي ورود به پاركها و مراكز رشد
 )سه ماهه او ل(

 - ركت هاي مستقر در پارك ها و مراكز رشد )به ميليون ريال(ميزان گردش مالي ش
818,790,0 

 )سه ماهه او ل(

 - واحدهاي فناور موفق خارج شده از پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري
17 

 )سه ماهه او ل(

 618 - تعداد ثبت اختراع در پارك ها و مراكز رشد
 )سه ماهه او ل(
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 امور دانشجويان سازمان

 

  5931 5911 شاخص

*2445 4 دانشجويان دوره دكتري بورس داخلتعداد   

*257 4 دانشجويان دوره دكتري بورس خارجتعداد   

 512 - هاي دكتري داخل احكام صادره فرصتهاي تحقيقاتي دانشجويان دوره

 25154 - )بورس و غير بورس( تعداد دانشجويان غير ايراني

 2875 رات وام هاي دانشجوييميزان اعتبا
 ميليون ريال

7/711  
 ميليارد تومان

 نزولي است.اعزام نسبت به سالهاي قبل، با  توجه به سياست اعطاي بورس هاي تحصيلي )داخل و خارج( روند *               
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 اداري، مالي و مديريت منابع )عمراني(حوزه 

 وضعيت فضاهاي آموزشي، رفاهي و كمک آموزشي 

 

 7533 7531 شاخص

 700210444 104440444 فضاهاي آموزشي )مترمربع(

 500770444 7440444 فضاهاي كمك آموزشي، رفاهي وخدماتي)مترمربع(

 150117444 107440444 آموزشي)مترمربع(جمع كل فضاهاي آموزشي و كمك

درآمداختصاصي وزارت علوم، دانشگاه ها، موسسات آموزش 

 ري ) ميليون ريال(عالي، پژوهشي و فناو
- 040515 

 71 - تعداد بنيادهاي خيرين آموزش عالي در دانشگاهها
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 الملليهاي علمي بينحوزه همكاري

 

 7531 شاخص
ماهه  71

7533اول   

 17 - حضور وزراي علوم و فناوري كشورهاي مختلف در كشور

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

- 147 

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

- 51 

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

- 72 

 5757 - ي خارج از كشوردر كرسي ها يتعداد دانشجويان خارجي زبان فارس

 257 - هاي داخل و خارج از كشور تعداد پروژه هاي مشترك تعريف شده مابين دانشگاه

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

 701 - ها شركت اعضاي هيئت علمي جهت ارائه مقاله در كنفرانس

هاي آموزشي و  جي جهت تدريس، تحقيق و شركت در كارگاهخارستادان حضور ا
 رويدادهاي علمي

- 1115 

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

 


