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  باسمه تعالي
  چكيده عملكرد وزرات علوم، تحقيقات و فناوري در دولت نهم در مقايسه با دولت هاي قبلي

 
 84-88 فروردينپايان تا   80-83  76-79  72-75  68-71  64-67  60-63  بازه چهارساله

تعداد توليدات علمي در بازه چهار سـاله        
  )ISIنمايه شده در (

747  580  825  1811  3962  10850  34893  

ميانگين ساالنه توليدات علمي ايـران در       
  ISIپايگاه 

190  145  200  450  990  2700  8750  

  
  

  84-88  76-83  68-75  60-67  بازه هشت ساله
  ISI   1327  2636  14812  34893توليدات علمي ايران در 

نگين ساالنه توليدات علمي ايـران در       ميا
 ISIپايگاه 

165  330  1850  8750  

  
 مقاله در اين پايگاه نمايه سازي شده و بر اساس تفاهمنامه 11000انشاء اهللا امسال بيش از  )  استنادي علوم جهان اسالمپايگاه ( ISCندازي با راه ا: نكته

فته  خواهيم داشت ، كه رويهمر ISI مقاله در 19000در سال جاري حداقل  از طرفي گاه نيز درج خواهند شدي، اينها روي اين پاscopusمنعقده با 
  . داشتوجود خواهد  مستندات علمي بين المللي در سال جاري 30000حداقل

  
  84-87  80-83  76-79  72-75  68-71  64-67  60-63  بازه چهارساله

  25899  4322  1495  774  969  521  934 آمار اختراعات ثبت شده در ايران
  
  

  84-87  76-83  68-75  60-67  بازه هشت ساله
  25899  5817  1743  1455  ايرانآمار اختراعات ثبت شده در
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  83-60  88-84  
  2214  640 انجمن هاي علمي دانشجويي

  
  
  83-60  88-84  

  1005  810  انجمن هاي ورزشي دانشجويي
  
  

  84-88  80-83  76-79   سالهچهارسالهبازه 
  148700  37900  28507 متراژ فضاهاي ورزشي دانشجويان

  303949  104960  76900  تعداد جمعيت تحت پوشش ورزش دانشجويان
  
  

  تعداد كل  84-87  80-83  76-79  72-75  68-71  64-67  60-63  بازه چهارساله
  23  12  10  1  0  0  0  0 تعداد پاركهاي علم و فناوري ايجاد شده در هر دوره

تعداد مراكز رشد واحدهاي فناوري ايجـاد شـده در          
  هر دوره

0  0  0  0  0  36  40  76  

  1588  1025  551  12  0  0  0  0   و مراكز رشدتعداد شركتهاي مستقر در پاركها
  
  

  تعداد كل  84-87  76-83  68-75  60-67  بازه هشت ساله
  23  12  11  0  0 تعداد پاركهاي علم و فناوري ايجاد شده در هر دوره

  76  40  36  0  0  در هر دورهتعداد مراكز رشد واحدهاي فناوري ايجاد شده 
  1588  1025  563  0  0  شدتعداد شركتهاي مستقر در پاركها و مراكز ر
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                                                               تعداد كل مراكز تحقيقاتي 
60             83  87  
86  195  494  

  
 

  87  83  79  75  71  67  63  بازه چهارساله
  3581070  2117471  1516732  1192329  633847  349848  145809  تعداد كل دانشجويان

  
  

  87  83  75  67  بازه هشت ساله
  3581070  2117471  1192329  349848 تعداد كل دانشجويان 

  
  
  

  88  87  83  ظرفيت پذيرش دانشجو
  662000  674000  289000 كارداني

  175000  120000  50000  كارشناسي ناپيوسته
  665000  570000  348500 كارشناسي

  1502000  1364000  687500 جمع
  

ست و  نفر مي باشد، براي اولين بار ظرفيت پذيرش دانشجو از تعداد داوطلبين بيشتر ا1250000 اينكه كل داوطلبين ورود به آموزش عالي با توجه به: مهم
  . وجود دارد88-89دولتي و غيردولتي در سال تحصيلي اعم از امكان قبولي براي تمام داوطلبين شركت كننده در آزمون هاي مختلف 

  
  

  88  87  83  (شجوظرفيت پذيرش دان
  75000  57950  25765 كارشناسي ارشد



 ۴

  6000  5110 2490 دكتري
  81000  63060  28255 جمع

  
  
  

  

  88  87  83  هاي دايرتعداد رشته محل
  5813  5520  3005  كارشناسي ارشد

  920  887  635  دكتري
 

  
  

  87  83  79  75  70  67  63  بازه چهارساله
  240  71  40  21  0  0  0 تعداد موسسات غيردولتي ـ غيرانتفاعي

  
  87  83  75  67  بازه هشت ساله

  240  71  21  0 تعداد موسسات غيردولتي ـ غيرانتفاعي
  

  87  83  79  75  70  67  63  بازه چهارساله
  579  308  102  29  0  0  0  كاربردي-تعداد مراكز علمي 

  
  87  83  75  67  بازه هشت ساله

  579  308  0  0  كاربردي-تعداد مراكز علمي 
  

  87  83  79  75  70  67  63  ارسالهبازه چه
  488  216  166  123  62  29  0 تعداد مراكز دانشگاه پيام نور

  



 ۵

  87  83  75  67  بازه هشت ساله
  488  216  123  29 تعداد مراكز دانشگاه پيام نور

                                                        
  )دولتي و غيردولتي(تعداد مراكز آموزش عالي                                                         

1383  1387  
1300  2158  

  
  . درصد دارد60 ،  نشان از رشدي باالي 88 مركز در سال 2158 به 83 مركز در سال 1300افزايش تعداد مراكز آموزش عالي از  •

  
  

  87  83  79  75  70  67  63  بازه چهار ساله
  18219  13750  12444  11526  10660  5794  - )رت علوموزا(تعداد كل اعضاي هيأت علمي 

  
  87  83  75  67  بازه هشت ساله

  18219  13750  11526  5794 )وزارت علوم(تعداد كل اعضاي هيأت علمي 
  
  

  87  83  79  75  70  67  63  بازه چهار ساله
 تمام هيأت علمياعضاي تعداد كل 

 كشورموسسات آموزش عالي وقت  
  اطالعاتي در دست نيست

  
  اطالعاتي در دست نيست

  13357  19906  33244  42625 
  

63289  

  
  87  83  75  67  بازه هشت ساله

تعداد كل اعضاي هيأت علمي تمام 
  موسسات آموزش عالي  كشوروقت

  اطالعاتي در دست نيست

  19906  42625  63289  
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  84-88  79-83  بازه پنج ساله

  52941245  17808691 )يجار(اي اعتبارات هزينه
  )ميليون ريال                                                                                                                                            (

يليون ريال بوده  م17808691مبلغ  1383لغايت1379  سال هاي  در  وابسته  پژوهشيي و موسسات آموزشدانشگاهها و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ) جاري(اي هزينهاعتبارات  •
 برابر 97/2 درصد  و به عبارت ديگر معادل 197 سال اخير بالغ بر پنجدرنتيجه رشد  .افزايش يافته است ريال  ميليون 52941245 به مبلغ  1388 لغايت 1384است كه در سال هاي 

  .مي باشد
 نسبت به برنامه سوم توسعه كه با لحاظ متمم هاي دريافتي در طول برنامه داشته و  درصد رشد 197گردد رشد اعتبارات برنامه چهارم توسعه بدون لحاظ متمم هاي بودجه،  يادآور مي  •

  . استداشته  درصد رشد 215چهارم توسعه اين رقم بالغ بر 
  

  84-88  79-83  74-78  بازه پنج ساله
  17424600  5960400  1965800 )عمراني (رايي هاي سرمايه اياعتبارات تملك دا

  )ريالميليون (                                                                                                                                                                                                  

 بالغ بر  1383سال تا   1379 سالازوزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و موسسات آموزشي و  پژوهشي وابسته   )عمراني(تملك دارايي هاي سرمايه اي   اعتبارات •
  . برابر رشد داشته است9/2و به عبارت ديگر % 192لغ بر مي باشد كه در نتيجه باريال  ميليون 17424600 بالغ بر 1387 تا سال 1384 ميليون ريال و از سال 5960400

  
  

  84-88 فروردين  پايان تا  79-83  بازه پنج ساله

  2995219  642514 اعتبار پرداخت شده وامهاي دانشجويي 
  )ميليون ريال(                                                                                                                                                         

  
  84-87  80-83  76-79  72-75  68-71  64-67  60-63  بازه چهار ساله

  2995218  579031  225111  85122  43288  30931  9420 اعتبار پرداخت شده وامهاي دانشجويي
  )ميليون ريال(                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
حدود  )  84 تا 80( ميليون ريال پرداختي چهار سال قبل 579031  به  ميليون ريال مي باشد كه نسبت2995218مبلغ حدود )  تاكنون84(اعتبار پرداخت شده وام ها در چهار ساله اخير  •

 .داشته است رشد  برابر 5و به عبارت ديگر %  417
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 : تحقق يافته استفناوريزارت علوم، تحقيقات و  در واولين بارهايي كه براي  فعاليت  برخي از

 ). نفر000/250/1 و داوطلب حدود 000/500/1ظرفيت بيش از ( رود به آموزش عالي بيشتر شده است،، ظرفيت پذيرش دانشجو از تعداد داوطلبان و88براي اولين بار در كشور در سال  
كـه  ) Iran & Islamic World Science Citation Center: ISC( پايگاه استنادي علوم جهان اسـالم  "به نام بندي مقاالت و مجالت  اندازي طرح نمايه سازي و رتبه راه 

مشهور شده است، با هدف ارزيابي و رتبه بندي دانشمندان، پژوهشگران، نشريات علمي و كشورهاي جهان اسالم و همچنين تعيـين مقـاالت داغ،   )  جهان اسالمISC(اختصاراً به عنوان    
 خص كردن نويسندگان پر استناد و مقاالت پر استناد و در نهايت، سنجش و ارزيابي عملكرد پژوهشي كشورهاي اسالمي عضو سازمان كنفرانس اسالميمش

هـاي آمـوزش عـالي     ا و موسـسه   رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسالم با هدف بسترسازي براي ارتقاي كيفيت آموزش عالي كشورهاي اسالمي، افزايش فضاي رقـابتي ميـان دانـشگاهه                       
 كشورهاي اسالمي در رقابت اين دانشگاهها با معتبرترين دانشگاههاي جهان و كمك به توسعه علم و فناوري در جهان اسالم

ين بار عكس از زمـين توسـط يـك كاوشـگر       و براي اول  پرتاب اولين محموله كاوشگر به فضا به گونه اي كه تمام سيستم ها با موفقيت عمل كرد و محموله به سالمت به زمين بازگشت                          
 .ايراني گرفته شد

 تدوين سند توسعه پژوهش و فناوري كشور 
 المللي از جمله راه اندازي شبكه همكاري پاركهاي علم و فناوري كشورهاي اسالمي و شبكه نانو فناوري كشورهاي اسالمي با محوريت ايرانتوسعه ارتباطات بين 
 و تصويب برخي در شوراي عالي انقالب فرهنگي ... ي، فناوري هوا، فضا و تدوين اسناد ملي بيوتكنولوژ 
  براي درمان سرطان سينه "تاموكسيفن سيترات"تهيه، ساخت و ارزيابي سيستم پوليمري دارورساني تحريك پذير قابل تزريق حاوي داروي  
 ژيك كاربرد دارد و   مقدمه اي براي پايه گذاري صنايع ارگانو سيليكون در كشور استسنتز تركيبات پايه شيمي ارگانو سيليكون كه در تمام صنايع پيشرفته تكنولو 
  دستاورد بزرگ در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي7رو نمايي از  

 توليد سيستم آب شيرين كن با استفاده از نور خورشيد 
 ايجاد خانه خورشيدي 
 طراحي باالروهاي يوني 
 توليد بنزين از نيشكر 
 ه انبوه پايه بادام و فندق از كشت بافتتوليد نيم 
  سوندDJطراحي و ساخت سيستم  
 ايراه اندازي ايستگاههاي زميني دريافت سيگنالهاي ماهواره 

 هاي راداري و موشكيهاي پيشرفته دفاعي از جمله سامانهطراحي و ساخت تجهيزات و سامانه 
  ان شاخه جنوب غرب آسيا المللي پاركهاي علم و فناوري جهكسب نمايندگي انجمن بين 
  پيشنهاد و تصويب راه اندازي شبكه پاركهاي علم و فناوري كشورهاي اسالمي از طرف كامستك به جمهوري اسالمي ايران 
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 طراحي و دستيابي به دانش فني ساخت ابررايانه ها در حداقل سه دانشگاه و مركز پژوهشي كشور  
 و توجـه بـه مقـاالت        اي ارتقاي جايگاه رفتار و اخالق علمي و توجه به شاگرد پروري، فناوري، نوآوري، پژوهشهاي كـاربردي و ثبـت اختـراع                     اصالح آيين نامه ارتقا و قائل شدن امتياز بر         

.ISC 
 ايجاد دانشگاه معارف اسالمي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به منظور تربيت كادر متخصص در زمينه تدوين دروس معارف اسالمي  
  امه هسته هاي دانشجويي پژوهش محورتهيه آيين ن 
  گرهاي مليتهيه و تصويب آيين نامه هاي كميسيون شتاب 
  راه اندازي كميته علم سنجي  
  ريزي اجرايي براي تحقق آن  ساز ايراني ـ اسالمي و برنامه تعريف و ترويج مفهوم دانشگاه تمدن 
  ه آن جهت اجرانام تشكيل شوراي تعامل دانشجو و مديريت دانشگاه و تدوين آيين 
  تعظيم و تكريم شهداي دانشجو؛ ساخت پرديس شهداي دانشجو و تدفين شهداي گمنام 
  تشكيل كميته بازنگري در رشته هاي علوم انساني و  تشكيل كميته ارتقاي متون درسي 
  تشكيل هيئت مميزه تخصصي علوم انساني و هنر 
  م و ايران با همكاري حوزه و دانشگاهتهيه و تدوين برنامه درسي دوره دكتري فرهنگ و تمدن اسال 
   در مقطع كارشناسي1386-87 واحد درس فرهنگ و تمدن اسالم و ايران از سال تحصيلي 2ارائه  
ـ "، "حكمت هنر اسالمي"، "نقد هنرهاي اسالمي"،  "زيبايي شناسي"، "تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسالمي " دوره دكترا در رشته هاي       7اندازي   راه  معمـاري  "، "م و فنـاوري فلسفه عل

    "تاريخ و تمدن ملل اسالمي" و "اسالمي
 در "هنـر اسـالمي  " دوره كارشناسـي ارشـد   4 و "تاريخ و تمدن ملـل اسـالمي  "،       "تاريخ هنر جهان اسالم   "،  " تاريخ هنر ايران باستان    "هايارشد در رشته    دوره كارشناسي  3اندازي   راه 

  دانشگاههاي مختلف
  ارشد ادبيات مقاومت رشناسياندازي دوره كا راه 
  تهيه و تدوين منشور اخالقي استاد و دانشجو 
  تشكيل ستاد غديرو تشكيل دبيرخانه دائمي قرآن و عترت  
  ريزي درسي حوزه و دانشگاه  تشكيل كميته برنامه 
  همه آزمونهاي سازمان سنجش نام، انتخاب رشته و اعالم نتيجه و گرفتن كارت شركت در آزمون به صورت  اينترنتي در اجراي طرح ثبت 
  تأسيس دانشكده كارآفريني در دانشگاه تهران  
  ايجاد مركز داده هاي علمي كشور 
 ايجاد نظام ثبتي طرحهاي پژوهشي و رساله هاي كارشناسي ارشد و دكترا و درگاه علمي كشور  
  راه اندازي فن بازار مجازي در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 
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  سازي و عملياتي كردن سامانه الكترونيكي كارآموزي در سطح ملي و پيادهريزيبرنامه 
  برگزاري اولين مسابقات ملي روباتيك در جشنواره جوان خوارزمي 
  طراحي و ساخت آزمايش دستگاه توزيع كننده داروي ترك اعتياد 
  طراحي و ساخت دستگاه تست موتور اديكارنت براي موتورهاي هواپيما 
  انشجويان دوره دكترا از طريق تقويت وضعيت معيشتي آنهاطرح حمايت از د 
  تدوين آيين نامه دوره دكتراي پژوهشي 
  تدوين آيين نامه دوره كارشناسي ارشد آموزشي 
  طرح تحول راهبردي نظام آموزش عالي كشور 
  تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در آموزش 
  ن ساختار جديد جذب اعضاي هيئت علمياجرايي كرد 
  تدوين اساسنامه فدراسيون ورزشهاي دانشگاهي كشورهاي حاشيه درياي خزر 
  تدوين و ارايه طرح بازارچه هاي دانشجويي 
 طرح فضاسازي قراني 
  طرح راه اندازي خانه ادبيات فارسي 
   دانشجويي–آموزش مجازي و تخصصي انجمن هاي علمي  
 آني دانشجويان كشورطرح نخستين المپياد قر 
 هاي علميه  ها و حوزه تشكيل كميته آزاد انديشي در دانشگاه 
 87 و 86 سال هاي المللي فارابي ويژه تحقيقات علوم انساني برگزاري دو دوره جشنواره بين 
  ها  دانشگاههاي فرهنگ در   خانه فرهنگ در حال ساخت و ايجاد كلبه42 خانه فرهنگ و 10توسعه فضاهاي فرهنگي با افتتاح  
  هاي فرهنگي  هزار فرهنگ كارت در حمايت از فعاالن فرهنگي و فعاليت100اهداي بيش از  
  ارسال بسته فرهنگي با عنوان سين هشتم به دانشجويان ايراني خارج از كشور به مناسبت عيد نوروز 
 تشكيل ستاد راهبردي نوآوري و شكوفايي در سطح وزارت و تدوين برنامه هاي مربوطه 

 دار هاي اولويت و طرحهاي اجرايي براي تحقيقات راهبردي در زمينهRFPهيه ت 

  جهت تدوين اطلس نوآوري جهان اسالمالمللي هاي علمي و بين مركز مطالعات و همكارينامه با  انعقاد تفاهم 

 رشته ميان رشته اي جديد 220تصويب و راه اندازي  



 ١٠

 انتشكيل كميته ترويج فرهنگ و تمدن اسالم و اير 

 تشكيل جامعه استادان نمونه ايران 

 )رياضي، فيزيك، پليمر، شيمي، مهندسي شيمي، نانو و پزشكي( شاخه علمي در منطقه 7احراز رتبه اول در  

 )د آبادي سيدجمال الدين اس  رودكي،  سنايي غزنوي، از جمله امام محمد غزالي،( درج نام چند شخصيت ملي و فرهنگي ايراني در فهرست مشاهير يونسكو  

همكـاري  " و كرسـي     " برنامه ريزي دانـشگاهي و تـضمين كيفيـت در آمـوزش عـالي               تحقيقات مديريت، "فراهم ساختن زمينه هاي راه اندازي دو كرسي يونسكو در ايران شامل كرسي               
 "دانشگاه وضعيت در فرآيند توسعه پايدار

 . است يا درحال اجرا آن اجرايي شده%  95سالمي كه خوشبختانه بيش از هاي ارائه شده وزير به مجلس شوراي اپيگيري اجرايي شدن برنامه 
 اجراي طرح توزيع صبحانه در دانشگاه ها 
  هزار دانشجو در هر ماه50راه اندازي مشاوره تلفني با سطح پوشش تمام خوابگاههاي تهران با پوشش مجموعاً  

 ر براي اولين بار در كشو آمار ثبتي آموزش عاليسامانهتشكيل  
 تدوين سند توسعه پژوهش و فناوري كشور 
 و تصويب برخي در شوراي عالي انقالب فرهنگي ... تدوين اسناد ملي بيوتكنولوژي، فناوري هوا، فضا و  
 طراحي و تدوين و تعريف چارچوب، اجزا و ساختار نقشه جامع علمي كشور 
 تدوين آئين نامه كميسيون موارد خاص استاني 
 رواني دانشجويانطرح پايش سالمت جسمي  
  سراسر كشور نخبه علميدانشجويانورزشي فرهنگي تدوين و برگزاري اولين المپياد  
 تدوين و برگزاري اولين المپياد ورزشي فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر 
 ايجاد دفاتر جديد رايزني علمي در آلمان، چين، اوكراين و مالزي 
 رج از كشور از راه دور و همچنين ارزشيابي دوره هاي مجازيارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خا 
 ها، وزارت امور خارجه و قوه قضائيه كوتاه كردن روال اداري براي تأييديه مدارك دانشگاهي كل كشور از طريق تفويض اختيارات وزارت علوم به دانشگاه 
 شنهاد وزارت متبوع و با مشاركت دانشگاه هاي تابعه و دانشگاه آزاد اسالميبرگزاري اولين المپياد ملي ورزشي دانشجويان دانشگاه هاي كشور به پي 
 )يونيور سياد( كشور جهان در ورزش دانشجويان جهان 180ارتقاي ورزش دانشجويان و كسب مقام سيزدهم در بين  
  ورزش هاي دانشگاهيمليتاسيس فدراسيون  
 ، تحقيقات و فنٌاوري سي ساله وزارت علومدستاوردهايبرگزاري نمايشگاه جامع  

 اداره كل روابط عمومي

   وزارت علوم، تحقيقات و فنٌاوري


