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 هاي رشد علمي و توسعه فناوري در حوزه پژوهشارتقاي چشمگير شاخص

 

 3102 3102 ها شاخص رديف

 1 52 كسب رتبه اول شتاب علمي دنيا )توليد مقاالت علمي( 1

 %5/5 %8/0 حدود سه برابر شدن درصد توليد مقاالت علمي در سطح یک درصد برتر دنيا 5

 500 173 الملليدرصدي تعداد دانشمندان ایراني برتر سطح بين 00رشد حدود  3

 7800 0200 دركيفي ترین مجالت دنيا )چارك اول(درصدي تعداد مقاالت منتشر شده  50رشد  0

 ISI 30902 01711درصدي تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت  30رشد  2

 ISI 37/1 70/1درصدي سهم ایران در توليد علم جهاني در پایگاه  37/0افزایش  0

 ISI 51 17اي رتبه علمي ایران در جهان براساس پایگاه استنادي ارتقاي چهار پله 7

 
 و احراز جايگاه برجسته علمي و الهام بخش در جهانسالم دستيايي به جايگاه اول علم و فناوري در سطح جهان ا

 

 3102 3102 3102 2013 هاي علميشاخص

 1 1 1 1 علمي ایران در منطقه و جهان اسالم در پایگاه اسكوپوس رتبه

برتر و تأثير گذاري دنيا )طبقه تعداد دانشگاه هاي ایران در یک درصد دانشگاه هاي 

 بندي جهاني الیدن(
2 15 13 10 

 900 802 003 11 هاي دانش بنيان مستقر در پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشدتعداد شركت

 - 115 110 22 تعداد مراكز كارآفریني و نوآوري در كليه مراكز آموزشي، پژوهشي و فناوري دولتي

 مستقيم در پاركهاي علم و  فناوري مراكز رشد تعداد اشتغال ایجاد شده
55032 52000 59000 

30000 

 )سه ماه اول(

 تعداد فناوري هاي مهم خلق شده در پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد 

 )در هر سال(

757 1088 1079 1025 

 )سه ماه اول(

 27 170 101 80 سال(تعداد فناوري هاي مهم صادر شده توسط پارك ها و مراكز رشد )در هر 

 )سه ماه اول(

ميزان صادرات محصوالت دانش بنيان توسط پارك هاي علم و فناوري و مراكز 

 رشد )ميليون دالر(
1041 2048 512 

137 

 )شش ماه اول(

 3811 052 537 20 ميزان فروش دانش فني در فن بازار و پاركهاي علم و فناوري )ميليارد ریال(

 39 38 30 33 و فناوريتعداد پارك هاي علم 
 

هاي دفاع و نفت ر دولت یازدهم براي اولين بار ميزان قراداد طرح هاي پژوهشي في مابين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با وزارتخانه* د

 هزار ميليارد ریال بوده است. 31111 حدود



 

 
 توسعه فضاهاي آموزشي/کمک آموزشي و بنيادهاي خيرين آموزش عالي

 

 0232 0232 0232 0233 شاخص

 13،880،000 13،000،718 15،521،000 11،000،000 جمع كل فضاهاي آموزشي و كمک آموزشي )متر مربع(
  

 تعامل فعال و اثر بخش علمي فرهنگي با محيط منطقه اي و بين المللي
 

 0232 0232 0232 0233 شاخص ها

وزارت در  هاي زبان فارسي این تعداد كرسي

 مختلف دنيادانشگاههاي 
00 00 20 25 

تعداد پروژه هاي مشترك جاري مابين 

 دانشگاههاي داخل و خارج از كشور

  پروژه 17

 )عمدتاً جندي شاپور(

 پروژه 57

شاپور  )عمدتاً جندي

 ایرانيان مقيم خارج(

)عمدتاً  پروژه 92

ایكارد  -جندي شاپور

 و ایرانيان مقيم خارج(

پروژه  532

 مشترك تحقيقاتي

اساتيد خارجي جهت تدریس، تحقيق و حضور 

 شركت در كارگاههاي آموزشي و رویدادهاي علمي
700 1307 1080 5020 

هاي كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجویان فرصت

 دكتري در خارج و داخل )نفر(

080 800 1308 1200 

 

 ها و مدارک دانشگاهيعلمي رشته ارتقاي کيفيت آموزش عالي، اعتبار
 

  به تصویب شوراي عالي  90تفصيلي آمایش آموزش عالي كه با هزاران نفر ساعت كار كارشناسي انجام و نهایتاً در اسفند تدوین طرح
 انقالب فرهنگي رسيد. اهم محورهاي این مصوبه:

 نطقه تبدیل ایجاد مناطق دهگانه آموزش عالي مشابه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ )این طرح در حال حاضر اجرا و به ده م
 شده است(

 (هاي دولتي و غيردولتي انجام شده است )سطح بندي دانشگاه بندي و اعتبار سنجي دانشگاهها؛ طرح سطح ياجرا 

 :تدوین و بازنگري برنامه هاي درسي طبق جدول زیر 
 

 مجموع تعداد بازنگري تعداد تدوين سال تصويب

1395 109 100 573 
1393 22 75 157 
1390 99 198 597 
1392 37 100 137 

 422 222 211 جمع کل
 

 سال گذشته 2هاي دانشجويي ظرف تعداد گروه
 

 0233 0232 0232 0232 
 8908 8222 7009 0135 هاي علمي دانشجویيانجمن
 3007 3110 5101 5110 هاي فرهنگي و هنريكانون

 309 595 570 501 هاي اسالمي تشكل
 2080 0300 0153 3181 نشریات دانشجویي

 302 005 315 370 هاي آزاداندیشي برگزار شده در هر سال كرسي
 59 55 2 0 هاي علمي دانشجویياتحادبه انجمن



 

 
 

 

 )ميليارد ريال( ها و مراکز آموزش عاليعملکرد کمک ها به دانشجويان، دانشگاه
 

 درصد رشد 32سال  32سال 32سال عنوان فعاليت
كمک هاي ویژه صندوق رفاه از محل  و تعمير و تجهيز خوابگاه

 به دانشگاه ها درآمدهاي اختصاصي
007 021 14011  150 

 115 34822 34300 14850 وام هاي اعطایي به دانشجویان 
 

 بيش از 92تا  93هاي بيني وام ویژه دانشجویان دكتري براي تأمين معيشت آنها و اشتغال بيشتر به آموزش و تحقيق در سالپيش ،

 ميليارد ریال خواهد رسيد. 0011به تنهایي به  90ميليارد ریال به این امر اختصاص یافت و در سال  411

  ميليارد ریال. 20211ميليارد ریال به  00211افزایش بي سابقه ذخيره استراتژیک صندوق از مبلغ 

 ،وام هاي دانشجویي درصدي 311 رشدو  هاي دانشجویيویژه ساخت خوابگاه ظرفيت سازي براي اعطاي تسهيالت ارزان قيمت. 

 2و  0هاي رتبه  بهاء و اقدام به ارتقاء سطح خوابگاه سازي نرخ اجاره هاي دانشجویي با هدف عادالنه بندي خوابگاه اجراي طرح  رتبه. 
 

 مايت از جذب دانشجو از کشورهاي همسايه و منطقه با حفظ کيفيت دانشگاهح

 به صورت بورس و غيربورس،سازي جذب دانشجوي غيرایراني روان 

 المللي،ها براي جذب دانشجوي بينحذف تمركزگرایي و اعطاء اختيار به دانشگاه 

 هاي بزرگ،تشكيل دفاتر امور كنسولي در دانشگاه 

 افزایش اعتبارات مربوط به جذب دانشجوي بورسيه غيرایراني 

هاي الزم براي نفر رسيده است و زیرساخت 32111هاي وابسته به وزارت علوم به بيش از در نتيجه تعداد این دانشجویان در دانشگاه

 برابري آن تا پایان برنامه ششم توسعه فراهم شده است. 3افزایش حداقل 
 

 تربيت بدني

     متر مربع. 0به  هاافزایش سرانه فضاي ورزشي دانشگاه 

      دانشگاه كشور. 21مركز ارزیابي تندرستي و مشاوره ورزشي در  21تأسيس 
 

 32و 32هاي ئوس عملکرد در سالساير ر

  ها(هاي برگزار شده در سایر دانشگاه)به جز كرسي كاربردي-هاي پيام نور، غيرانتفاعي و علمي كرسي آزاداندیشي در دانشگاه 0622برگزاري 

  نشست تخصصي با محوریت اقتصاد مقاومتي در ستاد وزارت علوم با محوریت تبيين و نقد مفاهيم، كاركردها و  03برگزاري     

 هاي اقتصاد مقاومتي و تعيين نقش و جایگاه آموزش عالي در تحقق اقتصاد مقاومتيضرورت

  آموزش عالي با محوریت تببين مفاهيم، ابعاد، ها و موسسات آموزشي با محوریت اقتصاد مقاومتي در دانشگاه كارگاه 41برگزاري

هاي كارهاي اجرایي شدن اقتصاد مقاومتي و بررسي موانع و چالشسازي و تحليل راههاي اقتصاد مقاومتي، گفتمانكاركردها و ضرورت
 بنيان و مبحث اشتغالاقتصاد مقاومتي و نسبت آن با كارآفریني، اقتصاد دانش

 

 نهادهاي بيروني در جهت برقراري و حفظ سالمت فضاي آزاد انديشي و پرسشگري در دانشگاههاي محدود کردن دخالت

 2/32برگزاري مراسم و اجتماعات قانوني به طور ميانگين ساالنه  92 لغایت 95هاي به عمل آمده از سال بر اساس بررسي و پژوهش 

 22ب نامه، درگيري و نزاع( به مراسم و اجتماعات قانوني داشته است و نسبت اقدام هاي غير قانوني )تجمع، شعار، ش درصد رشد

داشته است. به عبارت دیگر فراهم بودن شرایط ساختاري دانشگاهها براي تحرك سياسي و اجتماعي، زمينه نارضایتي را  درصد کاهش

 است.كاهش داده است و در اثر افزایش اميد و اعتماد به ساختار انگيزه اقدام غيرقانوني كاهش یافته 

 هاي شوراهاي  نامه انضباطي در راستاي منشور حقوق شهروندي به منظور رعایت حقوق دانشجویان در رسيدگي بازنگري و ابالغ شيوه
 ها. باطي دانشجویان در دانشگاهانض


