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 مقدمه

هاي سو و اهميت و وزن وظايف و مسئوليتز يكجايگاه و شأنيت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ا

دهنده دولت، اجرايي تشکيل هايدستگاهديگر، اطالع و احاطه آنان بر ساختار يکايك ازسوي  آنان

گيري و حدود تکاليف و اختيارات هر يك از آنها، اهداف، وظايف و مراكز و مراجع مهم تصميم

سازد. زيرا آراي نمايندگان مجلس بر سرنوشت ي ميهاي مصوب و دستاوردهاي آنها را ضرورمأموريت

گذار است و به اين لحاظ ضروري است كه هر رأي و نظري كه از نمايندگان صادر ملت و كشور اثر

 بر شناخت كامل موضوع و اطالعات دقيق و جامع صورت گيرد.شود، مبتنيمي

دگان با امهات امور مربوط به بر اين اساس تهيه اطالعات مختصر و مفيدي براي آشنايي نماين 

هاي اصلي و فرعي اجرايي مرتبط با كميسيون هايدستگاهاجرايي كشور، باالخص  هايدستگاهكليه 

 هاي مجلس قرار دارد.متبوع هر يك از نمايندگان مورد توجه مركز پژوهش

آمـوزش و   خصوص اعضاي كميسيونتواند مورد استفاده عموم نمايندگان، بهگزارش حاضر، كه مي 

گيـري  بخشي و بخشي تصميماختصار به معرفي مراكز فراتحقيقات مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد، به

در آموزش عالي و دو حوزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

تلـف صـف و سـتاد،    هـاي مخ هاي حـوزه پردازد و ضمن توضيح پيرامون ساختار، وظايف و مأموريتمي

كند. تا هـر  كاركردها و دستاوردهاي نظام آموزش عالي كشور را در كالن و به تفکيك استان معرفي مي

يك از نمايندگان ضمن احاطه بر اطالعات كالن آموزش عالي كشور، از وضعيت آموزش عالي در اسـتان  

 خويش نيز مطلع باشند.

 
 

 و فناوري تحقيقات ،آموزش عالي گيري درفصل اول ـ مديريت و مراكز تصميم

توان در دو حوزه گيري در آموزش عالي و تحقيقات جمهوري اسالمي ايران را ميمراكز تصميم

بخشي، مجلس شوراي اسالمي، هيئت وزيران، بخشي و بخشي مورد بررسي قرار داد. در حوزه فرافرا

گذارترين مراكز ترين و اثراوري، عمدهشوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن

ترتيب با مجلس روند. با اين همه، وجه غالب در اين ميان بهشمار ميگيري در آموزش عالي بهتصميم

شوراي اسالمي و شوراي عالي انقالب فرهنگي است كه حسب مورد با وضع قانون و مقررات، نظام 

تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و اجرايي آموزش عالي كشور متشکل از وزارت علوم 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

ها، اعمال هاي آموزش عالي و پژوهشي را به اجراي برنامهها و مؤسسهآموزش پزشکي و دانشگاه

سازد يا آنها را از كارگيري ضوابط و معيارهايي مکلف ميها و بهمشيها و خطراهبردها، سياست

 كنند.پرداختن به اموري خاص نهي مي

 

 گيري فرابخشيكز تصميم. مرا1

 . شوراي عالي انقالب فرهنگي1-1

بر تغيير تركيب و با فرمان امام راحل مبني 1313آذرماه  12شوراي عالي انقالب فرهنگي در تاريخ 

خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ »وظايف ستاد انقالب فرهنگي و با هدف 

موجوديت يافت و اهداف و وظايف اوليه ...« ها ب فرهنگي در تمام زمينهآموزنده اسالمي، ملي و انقال

هاي بعد مورد توسط خود آن شورا به تصويب رسيد. اين مصوبه در سال 5/12/1313آن در تاريخ 

تجديدنظر قرار گرفت و نهايتاً اهداف و وظايف جديد شورا طي جلسات مختلف شوراي عالي مورد 

شوراي عالي  22/8/1371گرفت و نهايتاً در چهارصدودهمين جلسه مورخ بررسي و بازنگري قرار 

 انقالب فرهنگي به تصويب رسيد.

 شرح زير است:براساس مصوبه مذكور، اهداف شوراي عالي انقالب فرهنگي به 

 ـ گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعه و تقويت انقالب فرهنگي و اعتالي فرهنگ عمومي، 

هاي علمي و فرهنگي از افکار مادي و نفي مظاهر و آثار غربزدگي از فضاي فرهنگي يطـ تزكيه مح

 ،جامعه

 ها و مدارس و مراكز فرهنگي و هنري براساس فرهنگ صحيح اسالمي ...،ـ تحول دانشگاه

 آموزي و تحقيق ...،ـ تعميم سواد و تقويت و بسط روح تفکر و علم

 اسالمي و ملي،ـ حفظ و احيا و معرفي آثار و مآثر 

 ـ نشر افکار و آثار فرهنگي انقالب اسالمي و... .

وظيفه قائل شده است كه اهم  28بر همين مصوبه، شوراي عالي انقالب فرهنگي براي خود مبتني

 شرح زير است:اين وظايف به

هاي مشيـ تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسالمي ايران و تعيين اهداف و خط

 پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي كشور، آموزشي،

 وكيفي براي ارزيابي وضع فرهنگي كشور،هاي كمّيـ تبيين و تعيين شاخص

 ـ بررسي و ارزيابي وضع فرهنگ، آموزش و تحقيقات كشور،

 هاي دانشگاه متناسب با نظام اسالمي و طراحي راهکارهاي تحقق آن،ـ تهيه و تدوين مباني و شاخص

 نظام آموزشي و پرورشي و آموزش عالي كشور،هاي ـ تعيين سياست



 

 

هاي خاص براي شناسايي، جذب و تعالي فکري نخبگان و تربيت و پرورش ريزي و تهيه طرحـ برنامه

 هاي آنان،ها، ابتکارات و خالقيتگيري از تواناييعلمي و معنوي استعدادهاي درخشان و بهره

 شر كتاب و توليدات هنري و فرهنگي،ـ سياستگذاري تدوين كتب درسي و تعيين ضوابط ن

 هاي توسعه روابط علمي، پژوهشي و فرهنگي با كشورهاي ديگر، ـ تصويب اصول كلي و سياست

ها ها، دانشگاهـ تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي، فرهنگستان

 و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامه هر يك،

ها و مراكز لي گزينش مديران، استادان، معلمان و دانشجويان دانشگاهـ تصويب ضوابط ك

 تحقيقاتي، فرهنگي و مدارس كشور و تعيين مرجع براي گزينش آنان.

با توجه به اهداف و وظايف مذكور، شوراي عالي انقالب فرهنگي از بدو تأسيس تاكنون مصوبات 

شرح زير توان بهسانده است كه اهم آنها را ميمتعددي در ابعاد مختلف آموزش عالي كشور به تصويب ر

 برشمرد:

 ،4/4/1314مصوب  ،هاي دولتينامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي وابسته به سازمانـ آيين

 ،هاي فنيها و آموزشکدهـ پذيرش كارگر نمونه سال و كارگران نمونه جهت تحصيل در دانشگاه

 ،11/1/1317مصوب 

 ،24/3/1317ب مصو ،ـ ضوابط گزينش دانشجو

 ،31/3/1317مصوب  ،نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعيـ كليات آيين

مصوب  ،مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي نامه نحوه نظارت بر فعاليتـ آيين

22/1/1317، 

 ،12/12/1382مصوب  ،ها و مؤسسات آموزش عالينامه مديريت دانشگاهـ آيين

 ها و مؤسسات آموزش عالي،نامه انضباطي دانشجويان دانشگاهـ آيين

بدني و علوم ورزشي بدون ـ پذيرش قهرمانان ورزشي المپيك جهاني و آسيايي در رشته تربيت

 ،12/12/1315مصوب  ،شركت در آزمون سراسري

 ،28/8/1372مصوب ، هاهاي اسالمي در دانشگاهنامه تشکلـ آيين

 ،27/2/1372مصوب  ،صالحيت علمي خبرگان بدون مدرک دانشگاهينامه ارزشيابي ـ آيين

 ،14/7/1371مصوب  ،نامه اعزام طالب براي تحصيل به خارج از كشورـ آيين

 .7/8/1372مصوب  ،هاي علمي و ادبي و هنريـ نحوه تشکيل و صدور مجوز تأسيس انجمن

شوراي عالي انقالب فرهنگي  گوني مصوبات مذكور گوياي دامنه سياستگذارياتعدد، تنوع و گون

 هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور است.ها و مؤسسهدر ايجاد، توسعه و اداره دانشگاه
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 )شوراي عالي عتف( . شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري0-1

تشکيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، مستند به قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت 

( قانون 3موجب ماده )مجلس شوراي اسالمي است. به 22/5/1383ات و فناوري، مصوب علوم، تحقيق

جمهور رياست شوراي موصوف را برعهده دارد و وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، مذكور رئيس

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش، دو تا چهار نفر از اعضاي هيئت دولت، دو نفر از 

ون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي، رئيس بانك مركزي، رؤساي اعضاي كميسي

ريزي كشور، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم هاي كشور، رئيس سازمان مديريت و برنامهفرهنگستان

هاي غيردولتي، هاي دولتي، يك نفر از رؤساي دانشگاهها، سه نفر از رؤساي دانشگاهرهبري در دانشگاه

هاي ها و مراكز تحقيقاتي و سه نفر از صاحبنظران بخششمندان و صاحبنظران دانشگاهسه نفر از دان

 دار هستند.توليدي و خدماتي خصوصي، عضويت در اين شورا را عهده

هاي بندي و انتخاب طرحاولويت»صورت كلي مشتمل بر وظايف و اختيارات شوراي مذكور به 

بررسي و پيشنهاد »و « هاي آموزشي، پژوهشي و فناوريشگذاري كالن در بخاجرايي بلندمدت سرمايه

است. با اين توجه كه شرح تفصيلي « هاي علوم، تحقيقات و فناوريمنابع مالي مورد نياز در حوزه

وظايف و اختيارات شورا به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و تصويب هيئت وزيران تعيين 

 شود.مي

جمهور صوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري پس از تأييد رئيسنکته جالب توجه اينکه م 

االجرا است، كه اين خود از اجرايي الزم هايدستگاهبراي كليه مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي و 

 فرابخشي محسوب شدن شورا حکايت دارد.

 

 گيري بخشيمراكز تصميم. 0

توان در دو كشور را مي، تحقيقات و فناوري گيري بخشي مرتبط با نظام آموزش عاليمراكز تصميم

حوزه ستادي آموزش عالي، مشتمل بر وزارت علوم،  حوزه ستاد و صف مورد بررسي قرار داد. زيرزير

هاي مربوط به آموزش عالي پزشکي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تحقيقات و فناوري و بخش

 هاي آموزش عالي پژوهشي و فناوري است.ها و مؤسسهنشگاهحوزه صف دربرگيرنده كليه دااست و زير

 گيري در ستاد. مديريت و تصميم1-0

گيري توان برشمرد كه هر كدام از آنها مرجع نهايي تصميمحوزه ستادي، مراجع مختلفي را ميدر زير

ايف شوند. اين مراجع در دو حوزه ستادي پيشگفته، عنوان و شرح وظدر زمينه خاصي محسوب مي

 نسبتاً مشابهي دارند.

 



 

 

 وزارت علوم تحقيقات و فناوري .1-1-0

( قانون برنامه سوم توسعه مهمترين اقدامي كه صورت گرفت، فراهم آوردن بستر 22در اجراي ماده )

حقوقي و قانوني الزم براي اصالح ساختار آموزش عالي كشور بود كه با هدف انسجام بخشيدن به امور 

ري نظام علمي كشور انجام شد و با تصويب قانون اهداف، وظايف و تشکيالت اجرايي و سياستگذا

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به نتيجه رسيد. در اين قانون كه در آخرين سال اجراي برنامه سوم 

شرح زير عنوان ( به تصويب رسيد، اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به1383)هجدهم مردادماه 

 شده است:

طور كلي در سه بخش: هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهمأموريت 

ها و اداره امور دانشگاه»، «انسجام امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري»

شرح زير هاي مورد اشاره بهمطرح شده است. اهم مأموريت« ساير موارد»و « مؤسسات آموزش عالي

 است:

ها، قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همچنين كليه وزارتخانه 

 هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات خصوصي را مؤسسات و شركت

ظف ساخته كنند ـ موهاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مبادرت ميكه به نوعي به انجام فعاليت ـ

هاي موضوع اين قانون انجام دهند )ماده نامهها و آيينهاي خود را در چارچوب سياستاست كه فعاليت

بر اين هرگونه فعاليت اشخاص حقوقي و مؤسساتي كه به نحوي از انحا به امور دانشجويي ((. عالوه1)

قات و فناوري و بهداشت، هاي علوم، تحقيشود، حسب مورد به كسب اجازه از وزارتخانهمرتبط مي

 درمان و آموزش پزشکي موكول شده است.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .0-1-0

مجلس  1314مردادماه  2مصوب  ،درمان و آموزش پزشکي ،موجب قانون تأسيس وزارت بهداشتبه

از وظايف و  ها به تصويب رسيد و آن قسمتهاي پزشکي از دانشگاهشوراي اسالمي، انتزاع دانشکده

ها، اعتبارات و تعهدات وزير علوم، تحقيقات و فناوري كه در ارتباط اختيارات، امکانات، كاركنان، دارايي

درمان و آموزش پزشکي محول  ،با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکي بود به وزير بهداشت

 شد.

هاي شد كه از ادغام دانشکدهدرمان و آموزش پزشکي موظف  ،در همين ارتباط وزارت بهداشت 

هاي اند، دانشگاههاي وزارت بهداري و بهزيستي كه به اين وزارت منتقل شدهگروه پزشکي و بيمارستان

هاي آموزش علوم پزشکي را تأسيس و نسبت به توسعه آنها و ايجاد مراكز جديد در چارچوب سياست

و تجهيزات الزم اقدام كند. با اين توجه كه اوالً عالي كشور را فراهم آورد و نسبت به امکانات و وسايل 

ها در بودجه ساليانه كشور رديف مستقل هاي علوم پزشکي همچون ساير دانشگاهها و دانشکدهدانشگاه

هاي كشور و اي خواهند داشت، ثانياً كليه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر ساير دانشگاهو جداگانه
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اعالم شده ازسوي شوراي عالي انقالب و وزارت فرهنگ و آموزش عالي نيز ضوابط و مقررات آموزشي 

مشي و هاي علوم پزشکي حاكم و مجري خواهد بود و ثالثاً سياستگذاري يعني خطدر مورد دانشگاه

عهده آن وزارت است كه اين امور بايد به تأييد شوراي عالي انقالب ريزي آموزش پزشکي بهبرنامه

 فرهنگي برسد.

ها و مؤسسات وانتقال دانشکدهنامه اجرايي نحوه نقلدنبال اجراي اين قانون و تصويب آيينـ به 

وابسته از وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، در جلسه مورخ 

زش هاي آموريزي و اجراي برنامهتدريج ساختارهاي الزم براي برنامههيئت وزيران، به 2/11/1314

هاي گروه علوم پزشکي تقريباً در مشابهت با ساختار معمول در ها و دانشکدهپزشکي و توسعه دانشگاه

 تحقيقات و فناوري شکل گرفت. ،وزارت علوم

 بنياد ملي نخبگان. 3-1-0

شوراي عالي انقالب فرهنگـي بـه تصـويب     12/3/1384اساسنامه بنياد ملي نخبگان كه در جلسه مورخ 

 شرح زير عنوان كرده است:هداف و وظايف بنياد را بهرسيده است ا

ي هـدايت، حمايـت مـادي و    يريزي و سياستگذاري بررسي براي شناسااهداف تأسيس بنياد برنامه

معنوي نخبگان، جذب حفظ و بکارگيري و پشتيباني از آنان در راستاي ارتقاي توليـد علـم و فنـاوري و    

 :شرح زير استمين اهداف مذكور بهأدر جهت تتوسعه علمي كشور است و وظايف بنياد 

ي هـدايت و  يريزي براي پشتيباني مادي و معنوي از نخبگان كشور، شناساـ سياستگذاري و برنامه

الشرايط علمـي و حمايـت   حمايت نخبگان، كشف جذب و پرورش استعدادها و حمايت از اشخاص جامع

 ،از نخبگان

هاي مربـوط بـه   هادهاي مرتبط با نخبگان و نظارت بر فعاليتها و نـ ايجاد هماهنگي ميان سازمان

 ،آنان

ـ كمك به فراهم نمودن تسهيالت و امکانات الزم براي دسترسي محققان و نخبگان بـه تحقيقـات   

 ،هاي جديد به كشورجهاني و انتقال فناوري

علمـي   هـاي ـ كمك به فراهم نمودن تسهيالت و امکانات الزم بـراي حضـور نخبگـان در همـايش    

 ،داخل و خارج كشور

 .ـ تشکيل شبکه جهاني ويژه نخبگان ايراني

اي دولتي و داراي شخصيت مستقل است كـه بـه رياسـت    سسهؤموجب اساسنامه مذكور مبنياد به

 شود.مي جمهور ادارهمعاون رئيس

 معـاون ، جمهـور معاون اول رئـيس ، جمهور )رئيس هيئت امنا(ت امناي بنياد متشکل از رئيسئهي

بهداشت ، اورينتحقيقات و ف ،وزير علوم، دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي، و رئيس بنيادجمهور رئيس



 

 

سـاي سـازمان مـديريت و    ؤفرهنگ و ارشاد اسالمي و آموزش و پـرورش و ر ، و درمان و آموزش پزشکي

ندگي مقام نهاد نماي، كميسيون آموزش و تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي، ريزي كشوربرنامه

خبـره و  هـاي  جهاد دانشگاهي و دانشگاه آزاد اسالمي و نه نفر از شخصيت، هامعظم رهبري در دانشگاه

گيري و اختيارات قانوني در حـدود  ترين مرجع در زمينه سياستگذاري و تصميمنخبه علمي كشور عالي

ي بنيـاد  يـ ترين مقـام اجرا و باالجمهور رئيس اهداف و وظايف بنياد است. همچنين رياست بنياد معاون

 است.

 جمهوررئيس معاونت علمي و فناوري .7-1-0

 قانون اساسي تشکيل شده 124و به استناد اصل  1381در سال جمهور رئيس معاونت علمي و فناوري

 .است

رياست بنياد ملي نخبگان به معاون علمي و جمهور رئيس با تشکيل معاونت علمي و فناوري

 شرح زير برگزيد:و معاونت مذكور براي خود اهدافي بهفناوري واگذار شد 

هاي اقتدار ملي، توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگي مردم از طريق افزايش توانمنديارتقاي ـ 

 ،فناوري و نوآوري در كشور

 ،هاي آنها و حلقهو تکميل مؤلفه« نظام ملي نوآوري»ارتقاي ـ 

 ،دستگاهيبخشي و بينافزايي بينهماهنگي و هم از طريق« بنياناقتصاد دانش»توسعه ـ 

هاي عرضه و و تسهيل تبادالت بين بخش« جامعه»و « صنعت»با « دانش»ارتقاي ارتباط ـ 

 فناوري و نوآوري تقاضاي

 ،بنياندانش هايشركت توسعه وسازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري تجاريـ 

 ،ملي مصرح در نقشه جامع علمي كشوردار هاي راهبردي و اولويتتوسعه فناوريـ 

 .المللي علمي، فناوري و نوآوري و توسعه ديپلماسي علمي و فناورياعتالي ارتباطات بينـ 

 :شرح زير استمعاونت به وظايف اساسي همچنين

در جهت تحقق اقتصاد « نظام ملي نوآوري»افزايي در ريزي، هماهنگي بين بخشي و همبرنامهـ 

 ،بنياندانش

 فناوري و علم توسعة هاي كالنهاي توسعة كشور و سياستافزايي بين برنامههماهنگي و همـ 

 ،كشور

 ،مين منابع مالي در نظام علم، فناوري و نوآوري كشورأريزي تسياستگذاري و برنامهـ 

گرا و كمك به هاي كاربردي، تقاضامحور و مأموريتهدفمندسازي، هدايت و توسعه پژوهش ـ

 ،زي نتايج آنهاساتجاري

بنيان و هاي دانشسسات و شركتؤسازي و حمايت از متوسعه فناوري، تقويت فرآيند تجاريـ 

 ،هاي طراحي مهندسيشركت
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در « مديريت فناوري»حمايت از گسترش فعاليت تحقيق و توسعه در كشور و ارتقاي توان  ـ

 ،بنيانهاي دانششركت

بازارهاي  رساني فناوري و ايجاد و ساماندهي فناكز اطالعنگاري و رصد فناوري، توسعه مرآينده ـ

 ،عمومي و تخصصي

 ،هاي علمي، فناوري و نوآوريحمايت از ايجاد و تقويت زيرساخت ـ

هاي كشور بنيان و هدايت سرمايهوكار دانشارتقاي كارآفريني فناورانه و بهبود فضاي كسب ـ

 ،بنيانجهت توليد كاالها و خدمات دانش

 ،بنيانپذير و تأمين مالي الزم در اقتصاد دانشگذاري خطرسعه سازوكارهاي سرمايهتوـ 

 ،نظام مالکيت فکري و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوري و نوآوري يكمك به ارتقاـ 

 ،سازي در حوزه علم و فناورياي و فرهنگهاي رسانهفعاليت يكمك به ارتقاـ 

هاي خصوصي در زمينه توليد و توسعه صادرات كاالها و ازي تشکلحمايت از ايجاد و توانمندسـ 

 ،بنيانخدمات دانش

 ،هاي علم و فناوري نقشه جامع علمي كشورانجام اقدامات الزم جهت توسعه اولويتـ 

 «.هاي هماهنگي دانش، صنعت و بازاركانون»و « هاي راهبرديستادهاي فناوري»راهبري ـ 

هاي كالن فناوري و طرح»اي برتر در صنايع موجود و راهبري اجراي هحمايت از نفوذ فناوري ـ

 ،در محورهاي راهبردي و نيازهاي اصلي كشور« نوآوري

ليدات داخلي و بازاريابي و صادرات كاالها و تو براي بازار تضمين و تحريك تقاضا، بازارسازيـ 

 ،بنيانخدمات دانش

گذاري خارجي در المللي و توسعه سرمايهبينتوسعه ديپلماسي علم و فناوري و ارتباطات  ـ

هاي هاي انساني و مالي ايرانيان خارج از كشور و توسعه شبکهبنيان، هدايت سرمايههاي دانشطرح

 ،ذيربط هايدستگاهويژه در جهان اسالم با هماهنگي و همکاري المللي علم و فناوري بهبين

هاي ويژه شناسايي و كسب فناوريفناوري به منظور توسعههالمللي بهاي بينرصد فرصتـ 

 ،ذيربط هايدستگاهنوظهور با هماهنگي و همکاري 

ها در كشور با همکاري و هماهنگي توسعه فرآيندهاي شناسايي، جذب و انتقال و انتشار فناوريـ 

 .ذيربط هايدستگاه

 

 بخشي در آموزش عالي و تحقيقات گيريمراكز تصميم. 3

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و شي، پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي و... در وزارتخانههاي آموزمعاونت

عنوان عوامل اجرايي، حسب مورد وظيفه اجراي مصوبات مراجع بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به



 

 

ر تر عنوان شد دساز، چنانکه پيشعهده دارند. مراجع سياستگذار و تصميمسازي را برسياستگذاري و تصميم

هاي نهادهاي گيريها و تصميمبخشي فعاليت دارند. در اين ميان سياستگذاريدو حوزه بخشي و فرا

هاي بخشي توسط سازيهاي خُرد و تصميمپردازد و سياستگذاريبخشي بيشتر به جنبه كالن مسائل ميفرا

 شود.شرح زير انجام ميمراجع ذيصالح به

بحث در ستادهاي دو وزارتخانه جز در مواردي كه نهادي  نکته جالب توجه اينکه نهادهاي مورد

عهده دارند، هرچند كه ها و وظايف نسبتاً يکساني برمنحصراً به يکي از دو ستاد وابسته است مأموريت

 ممکن است با عباراتي متفاوت بيان شده باشد.

 ر است:شرح زيساز بخشي در ستاد آموزش عالي كشور بهاهم شوراها و نهادهاي تصميم

 شوراي گسترش آموزش عالي .1-3

قانون تأسيس  (2)و  (1)و مواد  (1) هماد «پ»ل شوراي گسترش آموزش عالي در اجراي بند يتشک

منظور ران بهيهيئت وز 22/1/1342مورخ  هدر جلس 32/11/1341مصوب  ،وزارت علوم و آموزش عالي

اعم از  ـ مؤسسات آموزش عالي در كشور ها توسعيجاد يهاي مربوط به ادرخواست هگيري دربارميتصم

د. شوراي مذكور در حال حاضر و با گذشت يب رسيا انحالل مؤسسات مزبور به تصوي ـ ا آزاديدولتي 

آموزش عالي است و  هخصوص توسعري دريگميسال از تأسيس آن همچنان مرجع تصم 42بيش از 

ب يهاي آموزش عالي و پژوهشي با تصومؤسسه ها ودانشگاه يهكل ههاي مربوط به تأسيس و توسعبرنامه

 ابد. يي مييت اجراين شورا قابليا

ها كه با تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در آن وزارت تشکيل شوراي گسترش دانشگاه 

 هاي علوم پزشکي برعهده دارد.شده است، همان نقش شوراي گسترش آموزش عالي را در دانشگاه

 ريزي آموزش عاليرنامهشوراي ب .0-3

شوراي  28/11/1313مورخ  هن جلسيدهم هزي براساس مصوبيراين شورا با عنوان شوراي عالي برنامه

زي آموزشي و يربرنامه 1.ل شديتشک [قات و فناورييعلوم، تحق]ر ياست وزيعالي انقالب فرهنگي به ر

عالي انقالب فرهنگي در مورد شنهادهاي الزم به شوراي يپ هپژوهشي در سطح آموزش عالي، ارائ

لي و يزي درسي تمام مقاطع تحصيرهاي آموزشي و پژوهشي و برنامهاستيمشي كلي و سخط

هاي نامهنييب آيه و تصويهاي مصوب، تهر و بازنگري برنامهييهاي مختلف دانشگاهي و اصالح، تغرشته

تخدام در هيئت علمي ت علمي داوطلبان اسين ضوابط بررسي صالحيآموزشي و پژوهشي، تدو

 زي است. يرف شوراي عالي برنامهياز اهم وظا و... هاي آموزش عالي كشورها و مؤسسهدانشگاه

                                                 
ه  فنکی و منندیکی    یک زی پزشکیی  عوکوا اننکانی  عوکوا پا    یرزی در بدو امر از شش گروه برنامهیرشورای عالی برنامه. 1

نتکزا  زمکوزش پزشکیی از وزار     اما با تأیکس  وزار  بنداشکد درمکا  و زمکوزش پزشکیی و ا       کشاورزی و هنر متشیل بود؛
زی زموزش یرزی منتز  و به شورای عالی برنامهیرزی پزشیی از شورای عالی برنامهیرقا  و فناوری  گروه برنامهسعووا  تحق
هکای  د معوم و گکروه سزی تربیرج گروه هماهنگی برنامهیتدرانوا  زموزش عالی به هن حال با تویعسدر عشد. ل یپزشیی تبد

 زی افزوده شد.یرهای پنجگانه شورای عالی برنامهکاربردی و دامپزشیی به گروه -زی عومییربرنامه
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ريزي خاص با تفکيك آموزش پزشکي از وزارت علوم تحقيقات و فناوري، شوراي عالي برنامه 

ريزي ه برنامهدرمان و آموزش پزشکي با مركزيت گرو ،هاي علوم پزشکي در وزارت بهداشترشته

 پزشکي تشکيل شده است كه وظايف مربوط را در حوزه علوم پزشکي برعهده دارد.

 شوراي ارزشيابي مدارک تحصيالت خارجي .3-3

مورخ  هران در جلسيت وزئهي قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي، (2) هدر اجراي ماد

مدارک تحصيلي  هي و ارزشيابي كليهاي الزم در مورد رسيدگمنظور تعيين ضابطهبه 1/8/1352

تطبيق ارزش آنها  ههاي مختلف مؤسسات آموزش عالي كشورهاي خارجي و همچنين تعيين ضابطدوره

با مدارج و مقاطع تحصيلي در ايران، تشکيل شوراي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي را به رياست 

  .وزير علوم و آموزش عالي تصويب كرد

 بهداشت و آموزش پزشکي برعهده مركز امور دانشجويي است.اين وظايف در وزارت  

 هاي پزشکيشوراي آموزش پزشکي و تخصصي رشته .7-3

منظور بررسي ، به3/5/1352مصوب  ،هاي پزشکي براساس قانونشوراي آموزش پزشکي و تخصصي رشته

هاي ها و روشنامههاي پزشکي و تخصصي، ارزشيابي و تعيين محتواي برو تعيين احتياجات آموزش رشته

كلي آموزش پزشکي و... بررسي و تعيين احتياجات نيروي انساني الزم...، تعيين ضوابط جهت تربيت 

ها و... در وزارت علوم و آموزش اجراي ضوابط و برنامه ههاي پزشکي...، بررسي نحومتخصص در دانشکده

علوم، تحقيقات و فناوري به وزارت  عالي تشکيل شد. اين شورا پس از انتزاع آموزش پزشکي از وزارت

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکي انتقال يافت

 شوراي مركزي بورس .5-3

هاي تحصيلي، پيشنهاد شرايط و مشي كلي اعطاي بورسمنظور تعيين خطشوراي مركزي بورس به

هاي هاي تحصيلي، اخذ تصميم نسبت به پذيرش بورسگزينش افراد جهت استفاده از بورس هنحو

ها و مراكز علمي مناسب براي استفاده از آنها، نظارت بر تعيين دانشگاه هواگذاري كشورهاي ديگر و نحو

هاي مورد نياز براي اعطاي بورس و ظرفيت هر رشته در ها در هر رشته، تعيين رشتهتحصيل بورسيه

تحقيقات و  ،علوم)ر هر سال و تصويب نهايي واگذاري بورس به متقاضيان واجد شرايط با تصويب وزي

 تشکيل شد. 12/12/1318از تاريخ  (فناوري

عنوان دبيرخانه اين شورا در مركز امور دانشجويي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به

 آن وزارت فعاليت دارد.

 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان .6-3

مورخ  ههفتمين جلسوهشتاددوتشکيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي در سيص



 

 

 سازي استعدادهاي درخشان به تصويب رسيد. شوراي عالي انقالب فرهنگي با هدف شکوفا 1/2/1375

وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت درمان و  هعهداين شورا كه رياست آن حسب مورد بر

سازي منظور شکوفاهاي عملياتي بهييها و راهنماآموزش پزشکي است، وظيفه دارد به تعيين سياست

هاي آموزشي خاص استعدادهاي درخشان، ها و برنامهنامهها، آييناستعدادهاي درخشان، تصويب طرح

هاي مصوب، تعيين ضوابط و معيارهاي انتخاب تصويب ضوابط و مقررات مورد نياز براي اجراي برنامه

 ههاي خاص استعدادهاي درخشان، نظارت بر نحوبرنامهها و مراكز اجرايي، صدور مجوز اجراي دانشگاه

ها، تخصيص اعتبارات خاص پرورش استعدادهاي بخشي اجراي برنامههاي مصوب و ارزيابي اثراجراي برنامه

 ها و مراكز اجرايي و... اقدام كند. درخشان به دانشگاه

 شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي .4-3

ريزي و ارائه راهکارهاي اجرايي مناسب براي نظارت و ارزيابي ذاري و برنامهبا توجه به اهميت سياستگ

آموزش عالي، شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي در وزارت علوم تحقيقات و فناوري، براساس 

تحقيقات و فناوري تشکيل شده است كه امور مربوط به تبيين و  ،نامه مربوط به رياست وزير علومآيين

هاي كلي حاكم بر امور نظارتي و ارزيابي آموزش عالي و ها و برنامهمشيها، خطل، سياستتصويب اصو

هاي كالن هاي نظارتي و ارزيابي آموزش عالي، بررسي و تصويب طرحهمسو كردن كليه فعاليت

ي هاي مورد نياز را برعهده دارد طنامهمطالعاتي و تحقيقاتي در حوزه مربوط و تصويب ضوابط و آيين

ها و مؤسسات آموزش عالي در منظور توسعه ابعاد نظارتي در تناسب با توسعه دانشگاههاي اخير بهسال

هاي نظارت استاني اقدام شده است كه محوريت و هدايت اين سطح كشور نسبت به تشکيل هيئت

ارتي و ارزيابي ها انجام كليه امور نظهاست. وظيفه اين هيئتهاي مادر استانها برعهده دانشگاههيئت

ها و مؤسسات آموزش عالي استان و ارائه گزارش به دفتر نظارت و ارزيابي وزارت در مجموعه دانشگاه

 تحقيقات و فناوري است. ،علوم

 هاي علمي كشورشوراي قطب .8-3

هاي علمي با توجه به با تصويب برنامه سوم توسعه و ايجاد رديف اعتباري متمركز خاص، ايجاد قطب

ها مستعد و توانمند شکل گرفت و متناسب با هاي نسبي هر دانشگاه در تعدادي از دانشگاهمزيت

هاي خاص و هاي علمي در رشتهاعتبارات تخصيص يافته به رديف مذكور، زمينه رشد و توسعه قطب

قطب علمي فعال در  22ها فراهم آمد، تا آنجا كه درحال حاضر قريب به در برخي از دانشگاه

 هاي كشور وجود دارد.هدانشگا

هاي علمي هاي علمي در توسعه مرزهاي دانش، شوراي قطبنظر به اهميت جايگاه و آثار قطب 

و فناوري و  يتحقيقات و فناوري و عضويت معاونان آموزشي، پژوهش ،كشور به رياست وزير علوم
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هيئت علمي برجسته معاون پژوهشي فرهنگستان علوم و شش عضو  1«اداري و مالي و مديريت منابع»

هاي گيري در زمينه ايجاد، توسعه و انحالل قطبسياستگذاري و تصميمبه كشور تشکيل شده است تا 

هاي آنها ها و ارزيابي و بررسي و تأييد صالحيتعلمي، تعيين ضوابط شناسايي و حمايت از قطب

 بپردازد. 

 هاي عالي و مركزي جذب هيئت علميهيئت .1-3

 لي جذبهيئت عا .1-1-3

منظور ايجاد وحدت رويه شوراي عالي انقالب فرهنگي و به 12/4/1381مورخ  128موجب مصوبه جلسه به

هيئت عالي جذب اعضاي هيئت علمي »هاي داوطلبان عضويت در هيئت علمي در بررسي صالحيت

 د.در دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي تشکيل ش« ها و مراكز آموزش عالي كشوردانشگاه

موجب مصوبه مذكور هيئت عالي جذب، متشکل از سه عضو حقيقي شوراي عالي انقالب به 

هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش فرهنگي، دبير هيئت مركزي جذب وزارتخانه

ها و پزشکي، دبير هيئت عالي گزينش كشور، نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي )با اولويت دانشگاه آزاد اسالمي(، اينده دانشگاهنم

 شرح زير موظف است:ازجمله به انجام وظايفي به

 ها و مراكز آموزش عالي،هاي اجرايي جذب هيئت علمي دانشگاهـ اتخاذ سازوكار واحد در هيئت 

 مقررات جذب هيئت علمي در تمامي سطوح، ـ نظارت مستمر بر اجراي صحيح ضوابط و 

 ـ بررسي و بازنگري كليه مقررات و ضوابط و تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط ...،

 ـ رسيدگي به شکايات و ساير امور محوله ازسوي شوراي عالي انقالب فرهنگي، 

 فرهنگي. هاي جذب و ارائه آن به شوراي عالي انقالبـ بررسي گزارش عملکرد ساليانه هيئت 

عنوان اولين ها و مراكز تحقيقاتي را بهمصوبه مذكور، هسته گزينش هيئت علمي در دانشگاه 

مرجع رسيدگي به صالحيت متقاضيان استخدام هيئت علمي معرفي كرد و مقرر داشت كه تأييد نهايي 

و آموزش  درمان ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،استخدام به عهده هيئت مركزي جذب وزارتين علوم

 پزشکي است.

 هيئت مركزي جذب .0-1-3

درمان و آموزش  ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،هاي علومهاي مركزي جذب وزارتخانهتركيب هيئت

 :شرح زير استهيئت عالي جذب به 2/2/1387موجب مصوبه مورخ پزشکي، به

 2. دبير هيئت مركزي جذب،1

                                                 
 ذکر شده اید.« طرح و تویعه». عنوا  این معاوند در متن اصوي با عنوا  معاو  1

 شود.منصوب می ي. دبسر هسئد مرکزی جذب به پسشنناد وزیر مربوط و تأیسد شورای ایالمی شد  مراکز زموزش2



 

 

 . معاون مربوط،2

تحقيقات و فناوري( / رئيس  ،و ارزيابي آموزش عالي )در وزارت علوم. مدير كل دفتر نظارت 3

 مركز امور علمي )در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي(،

 ها،. يکي از معاونين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه4

د هيئت هاي علمي و فرهنگي به پيشنهاد هيئت مركزي جذب، تأيي. سه تا پنج نفر از شخصيت5

 سال. 4عالي جذب و حکم وزير به مدت 

 وظايف هيئت مركزي جذب 

 شرح زير عنوان شده است:اهم وظايف هيئت مركزي جذب به

هاي مربوط به جذب اعضاي هيئت علمي )اعم نامههاي اجرايي و مقررات و آيينـ تدوين سياست 

 از صالحيت علمي و عمومي(،

 هاي مربوط و پيشنهاد اصالح آنها،هنامـ بازنگري در مقررات و آيين 

ـ بررسي و تأييد جذب داوطلبان عضويت در هيئت علمي مؤسسات آموزش عالي )اعم از  

 قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي(،

هاي علمي و عمومي متقاضيان تبديل وضعيت استخدامي اعضاي ـ بررسي و تأييد صالحيت 

 هيئت علمي،

 هاي علمي،هاي علمي و عمومي اعضاي هيئتيد صالحيتـ بررسي و تأي 

 هاي متقاضي عضويت در هيئت اجرايي،ـ بررسي و تأييد اوليه صالحيت عمومي بورسيه 

 هاي متقاضي عضويت در هيئت علمي، ـ بررسي و تأييد صالحيت عمومي بورسيه 

هاي آموزش عالي سهـ بررسي و تأييد اوليه صالحيت عمومي اعضاي مؤسس و هيئت امناي مؤس 

 غيردولتي غيرانتفاعي،

عنوان رئيس مراكز آموزش عالي غيردولتي ـ بررسي و تأييد صالحيت عمومي اشخاصي كه به 

 شوند، معرفي مي

هاي اجرايي جذب و ارزيابي ـ رسيدگي به كليه شکايات مطروحه و نظارت بر عملکرد هيئت 

 ربط.هاي آنان و ارائه گزارش به مراجع ذيفعاليت

 هيئت مميزه مركزي. 3-1-3

ها و منظور تعيين صالحيت علمي داوطلبان عضويت در هيئت علمي و اعضاي هيئت علمي دانشگاهبه

ها و مؤسسات آموزش عالي متقاضي ترفيع و ارتقاي مرتبه، هيئت مميزه مركزي از بدو بازگشايي دانشگاه

كار كرده است. با اين ي تشکيل شده و شروع بهتحقيقات و فناور ،مؤسسات آموزش عالي در وزارت علوم

هاي هيئت اي، فعاليتهاي مميزه دانشگاهي و منطقههاي اخير با تأسيس و توسعه هيئتهمه طي سال

 گيرد.هاي مميزه دانشگاهي مورد ارزيابي قرار ميمميزه مركزي عمالً متوقف و موارد ارجاعي از طريق هيئت
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هاي منظور تسريع در امور مربوط به تعيين صالحيتشگاهي بههاي مميزه دانتشکيل هيئت 

گيري انجام شده است با اعمال اين سياست طي علمي، ترفيع و ارتقاي اعضاي هيئت علمي اين جهت

هاي واجد شرايط وابسته به هاي مميزه در دانشگاههاي برنامه چهارم و پنجم توسعه بر تعداد هيئتسال

اي، هاي مميزه منطقهفناوري افزوده شده است. عالوه بر اين، با تشکيل هيئت وزارت علوم، تحقيقات و

هاي فاقد هيئت مميزه فراهم آمده است كه امور مربوط به اعضاي هيئت علمي اين امکان براي دانشگاه

 خود را در هيئت مميزه منطقه مورد رسيدگي قرار دهند.

 درمان و آموزش پزشکي( وزير )علوم، تحقيقات و فناوري/ بهداشت،. 12-3

بر اينکه رياست هريك از وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي عالوه

عهده دارند و مصوبات مراجع مذكور با تأييد و تنفيذ ستادي را بر هگيري در حوزغالب مراجع تصميم

نهايي مصوبات  هكنندورد، تأييدصف نيز حسب م هيابد، در حوزنهايي ايشان قابليت اجرايي مي

هاي آموزش عالي و پژوهشي مربوط هستند. به اين لحاظ، ها و مؤسسههاي امناي دانشگاهتئهي

يابد كه به تأييد هاي امنا نيز همچون مصوبات مراجع ستادي هنگامي قابليت اجرايي ميتئمصوبات هي

 وزير ذيربط رسيده باشد. 

 

 ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاهگيري در مديريت و تصميم .7

ها و مؤسسات آموزش عالي، جز در مورد هيئت امنا كه براساس گيري در دانشگاهمديريت و تصميم

ها و مؤسسات آموزش عالي نامه مديريت دانشگاهقانون خاص موجوديت يافته است، براساس آيين

انقالب فرهنگي انجام  شوراي عالي 12/12/1382مصوب ششصدوهشتادوچهارمين جلسه مورخ 

شود. بنابر مصوبه مذكور هيئت امنا، رئيس، هيئت رئيسه و شوراي دانشگاه، اركان دانشگاه را مي

 شرح زير است:هاي اركان مذكور بهدهند و حدود اختيار و مسئوليتتشکيل مي

 هيئت امنا .1-7

گيري ترين مرجع تصميمعالي هاي آموزش عالي و پژوهشي، هيئت امناها و مؤسسهدر تمامي دانشگاه

شوراي عالي انقالب فرهنگي با  23/12/1317رود، كه وظايف و اختيارات آن در مصوبه شمار ميبه

و قانون نحوه « ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشيهاي امناي دانشگاهقانون تشکيل هيئت»عنوان 

 18/12/1312ش عالي و پژوهشي مصوب هاي آموزها و مؤسسهانجام امور مالي و معامالتي دانشگاه

مجلس شوراي اسالمي، تعيين شده است، با تصويب قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت علوم، 

هاي ها و مؤسسهگام مهمي در جهت اداره هيئت امنايي دانشگاه 1383تحقيقات و فناوري در مردادماه 



 

 

( 42ماده )« الف»و بند  1ها برداشته شدئتآموزش عالي و پژوهشي دولتي و تحکيم اختيارات اين هي

( قانون برنامه پنجم توسعه، اين اختيارات را مورد 22ماده )« ب»قانون برنامه چهارم توسعه و بند 

ها قانونگذار مقرر داشت كه تصويب تأكيد مجدد قرار داد و با اطالق لفظ كمك به بودجه دانشگاه

زش عالي و پژوهشي و فناوري مشمول و نظارت بر مصرف ها و مؤسسات آموبودجه تفصيلي دانشگاه

هاي امنا بر حسابرسي بودجه مؤسسات مذكور از طريق امناي دولت صورت گيرد و حسابرس هيئت

موضوع و تشخيص صحت عمل مديران دانشگاهي كفايت داشته باشد. به اين ترتيب پاسخگويي در 

هاي آموزش عالي و ها و مؤسسهه مديران دانشگاهعهدوكيف تأمين و مصرف اعتبارات دانشگاهي بركم

 پژوهشي ذيربط قرار گرفت.

 رئيس دانشگاه .0-7

تحقيقات و  ،است كه حسب مورد به پيشنهاد وزير علوم رئيس دانشگاه باالترين مقام اجرايي دانشگاه

 4اي مدت درمان و آموزش پزشکي و تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي بر ،فناوري يا وزير بهداشت

ها و مؤسسات آموزش عالي حدود نامه مديريت دانشگاه( آيين4ماده )« هـ»شود. بند سال منصوب مي

مشي اجرايي دانشگاه براساس وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه را مشخص كرده است، كه تعيين خط

ي، پژوهشي، هاي فرهنگي تربيتي، آموزشهاي راهبردي مصوب هيئت امنا، هدايت فعاليتبرنامه

دانشجويي، بهداشتي و درماني و خدماتي و توسعه مديريت و منابع، دانشگاه، نصب و عزل اعضاي 

ها، ارائه پيشنهاد مشيها، اهداف و خطهاي راهبردي، سياستهيئت رئيسه، تهيه و پيشنهاد برنامه

كليه امور دانشگاه و تأسيس توسعه و انحالل و ادغام واحدها و نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي 

امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالي، اداري و مکاتبات در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب 

 ازجمله اهم آنها محسوب است.

 شوراي دانشگاه .3-7

ترين شوراي دانشگاهي و دومين ركن سياستگذار بعد از هيئت امناست كه به تنظيم شوراي دانشگاه عالي

هاي كالن مصوب در هيئت امنا يا ساير مراجع هاي جاري مؤسسه براساس سياستو برنامه هاسياست

ها، پردازد. شوراي دانشگاه از اعضاي هيئت رئيسه )رئيس و معاونان دانشگاه(، رؤساي دانشکدهذيصالح مي

دو عضو ها، دو نفر از اعضاي هيئت علمي عضو شوراهاي تخصصي دانشگاه و ها و پژوهشکدهآموزشکده

 هيئت علمي دانشگاه با حداقل مرتبه دانشياري متشکل است.

هاي هاي آن، بررسي و تصويب برنامههاي آموزشي جديد و برنامهها و رشتهبررسي و تصويب دوره 

، تعيين كمبودها و مدت، بررسي ساليانه امکانات علمي دانشگاهپيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه

                                                 
 ( قانو  اهداف  وظایف و تشیسال  وزار  عووا  تحقسقا  و فناوری:11موجب ماده ). به1

هکای  نامکه ها و مؤینا  زموزش عالی و تحقسقاتی دارای شخصسد حقوقی منتقل هنتند و برابر ضکواب  و زیکسن  دانشگاه
سکد وزیکر )عوکوا  تحقسقکا  و فنکاوری(      تصویب هسئد امنکا و تأی  خاص مالی  معامالتی  اداری  ایتخدامی و تشیسالتی که به

 شوند.رید  اداره میمی
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هاي پذيرش دانشجو براساس امکانات، ارزيابي كلي ها و بررسي و تأييد برنامهاقدام براي تأمين آن

مدت از اهم وظايف هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاهعملکرد دانشگاه و بررسي و تصويب برنامه

 و اختيارات شوراي دانشگاه است.

 هيئت رئيسه .7-7

هاست كه از ئت رئيسه دومين ركن اجرايي دانشگاهها هينامه مديريت دانشگاه( آيين12مستند به ماده )

 ها متشکل است.رئيس و معاونان دانشگاه و مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

هاي راهبردي دانشگاه، فراهم آوردن بسترهاي الزم مشاركت و همکاري فعاالنه در تنظيم برنامه 

بخشي به منابع مالي مؤسسه، پيشنهاد بودجه ساليانه ي، تنوعهاي راهبردبراي تحقق اهداف برنامه

هاي مختلف دانشگاه از اهم وظايف و اختيارات هيئت دانشگاه به هيئت امنا، ارزيابي عملکرد حوزه

 رود.شمار ميرئيسه دانشگاه به

 شوراهاي تخصصي .5-7

ها مراجع مديريت دانشگاهنامه بر وظايف و اختيارات مذكور براي اركان دانشگاه، آيينعالوه

گيري ديگري را به رسميت شناخته است كه شوراهاي تخصصي دانشگاه ازجمله آنهاست تصميم

هاي آموزشي، شوراهاي تخصصي اولين سطح سياستگذاري بخشي مؤسسه است كه در حوزه معاونت

ونت فرهنگي و تحصيالت تکميلي، دانشجويي، پژوهشي و فناوري به رياست معاونان ذيربط و در معا

 شود.اجتماعي به رياست رئيس دانشگاه تشکيل مي

منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و هاي مختلف دانشگاه بهريزي در بخشسياستگذاري و برنامه

 دهد.ريزي در بخش مربوط، محور اصلي اختيارات شوراهاي تخصصي را تشکيل ميبرنامه

 

 قوانين و مقررات. 5

توان در دو سطح فرادستي و بخشي مورد ات حاكم و ناظر بر آموزش عالي كشور را ميقوانين و مقرر

 توجه قرار داد.

 قوانين و مقررات فرادستي .1-5

 اندازسند چشم. 1-1-5

يافته، برخوردار از توسعه»اي است ، جامعهـ .شه 1424انداز جامعه ايراني در افق براساس سند چشم

وليد علم و فناوري، امن، مستقل و مقتدر، برخوردار از سالمت، رفاه، فعال، دانش پيشرفته، توانا در ت

يافته به بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، داراي تعامل سازنده مؤثر با جهان، دستپذير، الهاممسئوليت

، جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي )شامل آسياي  ميانه، قفقاز



 

 

افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر خاورميانه و كشورهاي همسايه( با تأكيد بر جنبش نرم

 «.اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

ويژه بخش علوم، هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه بهدر چنين فضايي الزم است همه بخش 

 انداز تنظيممدت خود را در انطباق با اهداف سند چشماي توسعه ميانهتحقيقات و فناوري، برنامه

 هاي تحقيق اهداف تعيين شده را به روي جامعه ايراني بگشايند.كنند و راه

 قانون برنامه پنجم توسعه . 0-1-5

ناظر به تکاليف و اختيارات دولت در حوزه  15/12/1382مصوب  ،فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه

 شرح زير است:هاي تلخيص شده بهم و فناوري است، كه محتواي مربوط به اختصار و در قالب گزارهعل

اهم تکاليف دولت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  (الف

 اجرايي هايدستگاهپزشکي و ساير 

 .((الف -15)يت نياز بازار كار )ماده هاي آموزشي و درسي با اولوـ بازنگري متون، محتوا و برنامه

 .((ب -15)هاي علوم انساني )ماده خصوص در رشتههاي كيفي بهـ تدوين و ارتقاي شاخص

 .((ج -15)ـ نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقالب اسالمي و دفاع مقدس )ماده 

 .((د -15)هاي علميه )ماده ـ همکاري با حوزه

 .((هـ -15)پردازي نقد و آزادانديشي )ماده هاي نظريهـ گسترش كرسي

 .((و-15)ها )ماده بندي دانشگاهـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه

دار )ماده هاي اولويتهاي مالي و بورس تحصيلي به نخبگان و هدايت آنها به رشتهاعطاي حمايتـ 

 .((ج و د -18)

 .((هـ -18)ايه سالمت فرد و خانواده )ماده ـ برقراري بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پ

 .((ز -18))ماده  سازي دستاوردهاي نخبگانـ حمايت از تجاري

 .((ح – 18)پژوهي، خودباوري و تعلق ملي )ماده ـ تقويت ابعاد مصنوعي، بصيرت

 .((و -18)ـ رفع دغدغه خطرپذيري مالي در انجام امور پژوهشي و امور نوآورانه )ماده 

المللي و با امکانات خاص )ماده و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بينـ ايجاد 

 .((ط -18)

 .((ي - 18)هاي شغلي مناسب براي نخبگان )ماده ـ ايجاد فرصت

هاي علمي نخبگان و استعدادهاي برتر ـ ايجاد سازوكارهاي مناسب براي افزايش سهم مشاركت انجمن

 .((ک -18)ها و مديريت كشور )ماده سازيدر تصميم

ها و مراكز و مؤسسات آموزشي و ـ تأمين حداقل ده درصد اعضاي هيئت علمي مورد نياز دانشگاه

هاي علوم پژوهشي، از بين جامعه ايثارگران داراي مدرک دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه

 .((44ه )ماد)تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
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ها، مؤسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري به شبکه علمي كشور و قرار دادن محتواي ـ اتصال دانشگاه

افزاري خود با حفظ مالکيت معنوي و با رعايت استانداردهاي الزم افزاري و سختعلمي و امکانات نرم

 .((41بر روي اين شبکه )ماده )

اجرايي به  هايدستگاهت پژوهشي با نرخ ترجيحي توسط ـ در اختيار قرار دادن امکانات و تجهيزا

 (،«1»ـ تبصره  (17)ها و مؤسسات آموزش عالي )ماده دانشگاه

ـ الزام سازمان ثبت اسناد و امالک كشور به ثبت اختراعات پس از ارائه گواهي مميزي علمي )ماده 

 .(«3»ـ تبصره  (17)

اي از وزارت آموزش و پرورش و الحاق آن به وزارت هوحرفهاي فنيها و آموزشکدهـ انتزاع دانشکده

هاي مذكور ها و آموزشکدهعلوم، تحقيقات و فناوري و الزام اين وزارت به پذيرش دانشجو در دانشکده

 (.(23))ماده 

اهم اختيارات قانوني واگذار شده به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت  (ب

 درمان و آموزش پزشکي

ره آموختگان دودرصد دانش 22كارشناسي ارشد، تا حد  افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دورهـ 

 «(.ي»( بند 11كارشناسي )ماده )

 .((ـ د11)اجرايي )ماده  هايدستگاهها و... از طريق اندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاهـ راه

 .((ـ هـ 11)سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي )ماده درصد  5/2ريزي براي افزايش ساليانه ـ برنامه

( 11گانه و ارائه گزارش عملکرد ساليانه به كميسيون آموزش و تحقيقات )ماده )هاي نهـ پايش شاخص

 «(:و»بند 

هاي ها و مؤسسات آموزش عالي براساس عدالت آموزشي و اولويتوكيفي دانشگاه. ارتقاي كمي1

 انداز،سند چشم

 ساالري،ها با تأكيد بر شايستهوقت دانشگاهح هرم هيئت علمي تمام. اصال2

 المللي،. گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين3

 هاي پژوهشي كشور،. ايجاد هماهنگي بين سازمان4

 نامه،هاي اجراي بر. تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در بخش5

 . استقرار نظام يکپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور،1

 . اجراي نقشه جامع علمي كشور،7

 هاي اجراي علمي و فناوري،ريزي براي تحقق شاخص. برنامه8

 .1324ريزي براي رسيدن به رتبه دوم در حلقه تا سال . برنامه2

هاي ( شركت(ـ الف 17)ها )ماده شگاههاي تقاضامحور مشترک با دانـ حمايت مالي از پژوهش



 

 

و ايجاد و  (ب( -17گيري و توسعه آنها )ماده )كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني و تسهيل شکل

هاي دانشجويي در راستاي ها و رسالهنامه(، پايان(د-17)توسعه بورس ايده و بازار در فناوري )ماده 

هاي علمي، مجالت پژوهشي و ترويجي (، انجمن(هـ -17)وري و حل مشکالت كشور )ماده ارتقاي بهره

و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجالت و حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه از دانشگاه برتر 

 .((الف-22)كشور )ماده 

گذاري خارجي المللي و سرمايههاي خارجي قراردادهاي بينـ حمايت قانوني براي تشويق طرف

 .((ـ ج 17)فني )ماده  براي انتقال دانش

اجرايي ـ واگذاري مالکيت فکري، دانش فني و تجهيزات حاصل شده  هايدستگاهـ مجاز شمردن 

 .(«2»تبصره  (17)ها به آنها )ماده از قرارداد با دانشگاه

ها براساس مصوبات هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي و فرهنگستانها و مؤسسهـ اداره دانشگاه

هاي دولتي )ماده منا و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دانشگاههاي اهيئت

 .(«ب»-(22)

ها براي پذيرش دانشجو براساس قيمت تمام شده يا توافقي درصورت وجود ـ اجازه به دانشگاه

 .((ـ ج 22)ظرفيت مازاد )ماده 

از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با  ها براي تکميل بخشي از ظرفيت آموزشيـ اجازه به دانشگاه

 .ط(( ـ 22)دريافت شهريه )ماده 

ـ  22)صورت خودگردان )ماده ها براي تأسيس شعب در داخل و خارج كشور بهـ اجازه به دانشگاه

 «(.1»ـ تبصره  (22)( و پذيرش دانشجو خارج از كنکور سراسري )ماده (ي

 نقشه جامع علمي كشور .3-1-5

كشور كه طي جلسات متعدد شوراي عالي انقالب مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاً در نقشه جامع علمي 

اي جامع، هماهنگ، پويا و به تصويب رسيده است، بنا به تعريف مجموعه 14/12/1382مورخ  172جلسه 

و ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم نگر، مشتمل بر جهاني، اهداف، سياستآينده

 انداز است.هاي اسالمي براي دستيابي به اهداف سند چشمبر ارزشفناوري مبتني

وضع »، «هاي بنيادين و الگوي نظريارزش»نقشه جامع علمي كشور در پنج فصل با عنوان  

راهبردها و اقدامات سياسي براي توسعه علم و »، «هاي علم و فناورياولويت»، «مطلوب علم و فناوري

تنظيم شده است. در بخش مربوط به « چارچوب نهادي علم و فناوري و نوآوري»و « شورفناوري در ك

علم »، ...«بيني توحيدي اسالم حاكميت جهان»به مواردي همچون  بنيادينهاي مباني و ارزش

 بخش باتعامل معاني و الهام»، ...«آزادانديشي »، ...«كرامت انساني »، ...«محوري عدالت»، ...«هدايتگر 

 اشاره شده است....« محوري و تقدم مصالح عمومي بر منافع فردي و گروهي اخالق»، ...«محيط جهاني 

از نظر نقشه جامع علمي كشور، دستيابي به جايگاه اول علم و فناوري در جهان اسالم، استقرار  
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م و هاي عمومي و تخصصي، دستيابي به توسعه علوبنيان، تعميق و گسترش آموزشجامعه دانش

بر دانش و فناوري داخلي و هاي نوين و نافع، افزايش سهم توليد محصوالت و خدمات مبتنيفناوري

المللي علمي، اهداف كالن نظام علم و فناوري كشور هاي بينارتقاي جايگاه زبان فارسي در بين زبان

 اعالم شده است.

راهبرد كالن پرداخته  است و در بخش مربوط به راهبردها، نقشه جامع علمي كشور به معرفي   

 متناظر با هر راهبرد كالن، راهبردهاي ملي و اقدامات محلي را احصا و معرفي كرده است.

 قوانين و مقررات بخشي .0-5

 تحقيقات و فناوري  ،قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت علوم .1-0-5

( قانون 22ي به دنبال تکليف ماده )تحقيقات و فناور ،قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت علوم

بر، انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي كشور و افزودن برنامه سوم توسعه مبني

هاي ها و اولويتريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين سياستوظايف برنامه

به  1383تحقيقات و فناوري در سال  ،ظايف وزارت علومهاي تحقيقات و فناوري به وراهبردي در حوزه

 تصويب رسيد.

 توان در سه موضوع خالصه كرد:ويژگي قانون مذكور را مي

االجرا اعالم شدن جمهور و الزمبه رياست رئيس  1تحقيقات و فناوري ،. تشکيل شوراي عالي علوم1

 ((،3اجرايي )ماده ) هايدستگاهو مصوبات شوراي مذكور براي كليه مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي 

ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و اداره آنها بر شخصيت حقوقي مستقل دانشگاه تأكيد. 2

هاي مصوب هيئت ،هاي خاص مالي، معامالتي، اداري، استخدامي و تشکيالتينامهبرابر ضوابط و آيين

 ((،12امنا و تنفيذ شده توسط وزير )ماده )

هاي اجرايي بخش آموزش عالي و پژوهش، بر ضرورت تحقق تمركززدايي در فعاليت. تصريح 3

ها و مؤسسات آموزش هاي علمي و مديريت اجرايي دانشگاههاي امنا، آموزشافزايش اختيارات هيئت

ها و مؤسسات هاي ستادي وزارتخانه در امر دانشگاهعالي و تحقيقات، تنظيم حدود اختيارات حوزه

هاي متقابل هاي امنا، تعريف و تعيين مسئوليتو تحقيقاتي، تقويت تركيب اعضاي هيئت آموزش عالي

ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي )تبصره دانشگاه هاي امنا و نحوه نظارت بر فعاليتدولت و هيئت

 .((12ماده )

 

                                                 
شرح زیر عنوا  کرده تحقسقا  و فناوری دو وظسفه کوی به  برای شورای عالی عووا (3)ماده  «1». قانو  اهداف در تبصره 1

ئد وزیکرا  موککول ککرده    و شرح تفصسوی وظایف و اختسارا  ز  شورا را به پسشنناد وزیر عووا تحقسقا  و فناوری و تصویب هس
 اید ماده:
 های زموزشی و پژوهشی و فناوری گذاری کال  در بخشهای اجرایی  بوندمد  یرمایهبندی و انتخاب طرحالف( اولوید

 .تحقسقا  و فناوری  های عوواب( برریی و پسشنناد منابع مالی موردنساز در حوزه



 

 

 ها و مراكز آموزش عالي كشور: قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه. 0-0-5

پذيرش دانشجو ـ در قالب طرح قانوني پيشنهادي تعدادي از نمايندگان ـ در جلسه علني روز يکشنبه قانون 

 موجب قانون مذكور مقرر شد:مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد. به 1322ماه نهم شهريور

محل تقاضاي داوطلبان براساس سـابقه   -به روش ظرفيت رشتهها الف( پذيرش دانشجو در دانشگاه

( و وزارت آموزش (5)گيرد )ماده اختصاصي( صورت مي –حصيلي يا سابقه تحصيلي و آزمون )عمومي ت

( و سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور، مسـئوليت      «1»و پرورش مسئوليت ارائه سابقه تحصيلي )تبصره 

 بنابر قانون مـذكور، در سـال اول اجـراي قـانون تـأثير      .(«2»سنجش داوطلبان را برعهده دارد )تبصره 

( و «5»درصـد تعيـين )تبصـره     25سابقه تحصيلي  در پذيرش داوطلبان داراي سابقه تحصيلي حداقل 

درصد ظرفيت پذيرش دانشـجو در كـل كشـور برمبنـاي      85سال حداقل  5مقرر شده است كه پس از 

 (.«4»سابقه تحصيلي خواهد بود )تبصره 

سازي نوآوري و اريبنيان و تجها و مؤسسات دانشقانون حمايت از شركت .3-0-5

 اختراعات

سازي نوآوري و اختراعـات در جلسـه علنـي    بنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمايت از شركت

 به تصويب  مجلس شوراي اسالمي رسيده است. 5/8/1382روز چهارشنبه مورخ 

توسـعه  ، تافزايي علـم و ثـرو  منظور همبنيان بهها و مؤسسات دانشموجب قانون مذكور شركتبه

سـازي نتـايج تحقيـق و توسـعه در حـوزه      محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي و تجـاري اقتصاد دانش

ريـزي و پيگيـري اجـراي    ( و مسئوليت سياستگذاري، برنامه(1)شود )ماده هاي برتر تشکيل ميفناوري

 (.(2)قانون برعهده شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري است )ماده 

ساله از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سـود بازرگـاني و عـوارض صـادراتي       15معافيت 

بهـره يـا   تسـهيالت كـم   يتأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطـا 

هـا و مؤسسـات   بدون بهره  اولويت استمرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسـي و توليـدي شـركت   

هاي علم و فناوري، مراكز رشد مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علـم و  نيان در محل پارکبدانش

اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصوالت دستاوردهاي دانش، نـوآوري  فناوري  ايجاد پوشش بيمه

راكـز و  كارگيري  اولويت واگذاري تمام يا بخشـي از سـهام م  و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به

هـا و مؤسسـات و تسـهيل شـرايط مناقصـه در      مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري، به اين شـركت 

هـا و مؤسسـات مـذكور    ها و تسهيالتي است كه قابل اعطا به شركتموضوعات مرتبط، مجموعه حمايت

 (.(3)اعالم شده است )ماده 

 هـاي دسـتگاه بـا همکـاري كليـه    را موظف ساخته است كه  يقانون مذكور وزارت اقتصادي و داراي

دولتي فهرست تمامي مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شـوراي عـالي علـوم، تحقيقـات و     

فناوري ارائه نمايد. همچنين شوراي مذكور موظف شده اسـت  ظـرف سـه مـاه از تـاريخ دريافـت ايـن        
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خصوصـي و تعـاوني را احصـا    فهرست، مراكز و مؤسسات پژوهشي غيرحاكميتي قابل واگذاري به بخش 

 نموده و وزارت امور اقتصادي و دارايي زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد.

هـا و اختراعـات و شکوفاسـازي  و كـاربردي     سازي نـوآوري منظور كمك به تجاريقانون مذكور به

وم، نمودن دانش فني، تشکيل صندوقي با عنـوان صـندوق نـوآوري و شـکوفايي وابسـته بـه وزارت علـ       

هـزار ميليـارد    32اي به ميزان جمهور( با سرمايه اوليهتحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا )رئيس

شـود  ل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين ميحسال از م 3ريال، كه حداكثر ظرف مدت 

بودجه حداقل نـيم   را به تصويب رسانده و دولت را موظف ساخته است كه از سال سوم به بعد در اليحه

قـانون بـه    (12)(. مـاده  (5)درصد از منابع بودجه عمومي خود را به اين صندوق در نظر بگيـرد )مـاده   

تصريح متذكر شده است كه گزارش نحوه اجراي اين قانون هر شش ماه يکبار توسط دبيرخانـه شـوراي   

 گردد.يعالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به مجلس شوراي اسالمي ارائه م

ها و هاي تحصيالت تکميلي در دانشگاهقانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره .7-0-5

 مراكز آموزش عالي كشور

مجلس شوراي اسالمي به تصـويب   18/12/1324شنبه مورخ بنابر قانون مذكور در جلسه علني روز سه

شجوي تحصـيالت تکميلـي   ريزي، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و پذيرش دانرسيده است، برنامه

برعهده شوراي سنجش و پذيرش دانشجو متشکل از وزراي علوم، تحقيقات و فنـاوري )رئـيس شـورا( و    

هاي دولتي، پيام نور و آزاد اسالمي )بدون حق رأي(، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رؤساي دانشگاه

تحقيقات و فنـاوري مجلـس    رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور و دو نماينده از كميسيون آموزش،

 (.(2)عنوان ناظر محول شده است )ماده شوراي اسالمي به

سنجش در مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته، براساس آزمون  قانون همچنين مقرر داشته است كه

( و (4)گيـرد )مـاده   متمركز از روش تخصصي مقطع كارشناسـي و تـأثير معـدل داوطلـب صـورت مـي      

هـاي  براي ورود به دوره دكتري ناپيوسته آموزشي و پژوهشي برمبناي آزمون سنجش و پذيرش دانشجو

درصد( و مصاحبه علمي و سنجش علمي  22درصد(، سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري ) 52متمركز )

محـور برمبنـاي   درصد( و سنجش و پذيرش دانشجو براي ورود به دوره دكتري ناپيوسـته پـژوهش   32)

درصـد(، مصـاحبه علمـي و     22درصد(، سوابق آموزشي، پژوهشـي و فنـاوري )   32هاي متمركز )آزمون

 (.(5)درصد( انجام شود )ماده  22واره )درصد( و تهيه طرح 32بخش عملي )

هاي متمركز زير نظر هر يك از وزارتين و از طريق سـازمان  موجب قانون مذكور برگزاري آزمونبه

شـود  ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي انجام ميسنجش آموزش كشور و مركز سنجش آموزش وزار

 (.(5)ماده  «1»)تبصره 

 



 

 

 هاي آموزش عالي. اهم چالش6

ها هاي آموزش عالي جديد و توسعه دورهها و مؤسسهتقاضاي اجتماعي روزافزون براي  ايجاد دانشگاه. 1

ين چالش آموزش عالي ترهاي آموزش عالي موجود، عمدهها و مؤسسههاي تحصيلي در دانشگاهو رشته

دانشگاه، واحد دانشگاهي و  2822است. وجود اين تقاضا در شرايطي است كه درحال حاضر بالغ بر 

دانشگاه، واحد دانشگاهي و مركز آموزش  22طور متوسط  بيش از مركز آموزش عالي در كشور و به

ميليون و هشتصدهزار نفر و  عالي در هر استان وجود دارد، تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به چهار

 نفر  رسيده است. 1222شاخص تعداد دانشجو در صدهزار نفر جمعيت در كشور به 

تبع آن هاي بخش آموزش عالي و بهسو هزينهسويه به تقاضاي اجتماعي اوالً  از يكتوجه يك

ارات محدود شود اعتبدهد و ازسوي ديگر، باعث ميقيمت تمام شده بروندادهاي بخش را افزايش مي

ساله بين مؤسسات بيشتري تقسيم و توزيع شود و به اين بيني شده در بودجه كل كشور، همهپيش

 ترتيب سهم هريك از مؤسسات از اعتبارات عمومي كاهش يابد.

هاي آموزش عالي موجود و چه هاي مؤسسهثانياً كيفيت آموزش عالي را چه بر اثر كاهش هزينه

 التأسيس به دنبال خواهد داشت.هاي آموزش عالي جديدمؤسسهدليل كمبود امکانات به

آموختگان دانشگاهي را نداشته باشد، افزايش ثالثاً در شرايطي كه بازار كار آمادگي پذيرش دانش

آموختگان بيکار خواهد افزود آموختگان بر خيل دانشتبع آن افزايش تعداد دانشتعداد دانشجويان و به

هاي انساني ترين صورت، خروج سرمايهبروز معضالت اجتماعي و در خوشبينانهكه نتيجه محتوم آن 

 كشور است.

رفت از اين چالش مستلزم همکاري و هماهنگي كامل سياستگذاران و مسئولين اجرايي براي برون 

سو و فراهم اي از يكهاي نسبي استاني و منطقهتحقق توسعه هدفمند آموزش عالي با اتکا بر مزيت

 آموختگان دانشگاهي ازسوي ديگر است.هاي اشتغال دانشدن زمينهآور

( قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس نهم، برخورداري 22ماده )« ب»با توجه به دائمي شدن  بند  .0

هاي دانشگاهي از مديريتي تقديري و هاي قانوني موجود، مستلزم تحول مديريتگيري از ظرفيتو بهره

هاي فراروي نظام دانشگاهي ريتي مسئول و پاسخگو است، كه اين خود از اهم چالشغيرپاسخگو به مدي

 است.

ترين منبع بر نظام مالي معمول، دولت تنها و بعضاً اصليتوضيح اينکه پيش از اين، مبتني 

طور هاي آموزش عالي دولتي بوده است. در اين حال بهها و مؤسسهكننده اعتبارات دانشگاهتأمين

هيچ دغدغه كرد اعتبارات به پشتوانه حمايت دولت و تأمين كسر بودجه احتمالي، بيهزينه طبيعي

گيرد بودجه از منظر ذيحسابي، برابر تعهدات و مقررات مربوط هزينه خاطري از كمبود منابع صورت مي

چه براي شود، ضمن اينکه لزوماً هيچ مرجعي، شود و كمبود اعتبارات نيز از طريق دولت جبران ميمي

 وري سازمان وجود ندارد.تمام شده هريك از بروندادها و تعيين ميزان بهره بررسي عملکرد، هزينه
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( برنامه پنجم توسعه، دولت براي 22ماده )« ب»حال آنکه در نظام هيئت امنايي، بنابر مفاد بند  

دارد، بلکه از نظر قانوني با پرداخت مازاد بر اعتبار منظور شده در بودجه كل كشور، نه تنها مسئوليتي ن

هاي مذكور در قوانين بودجه ساليانه روبرو است. به اين لحاظ مديران دانشگاهي اجازه محدوديت

ندارند، نه درحال و نه براي آينده، تعهدي اضافه بر كمك مصوب در قانون بودجه ساليانه براي دولت 

هر اقدام دانشگاهي در امور سازماني، كند كه خودي خود ايجاب ميايجاد كنند. اين وضعيت به

بر تحليل هزينه ـ فايده و تشخيص و تعيين محل استخدامي، آموزشي، پژوهشي و خدماتي مبتني

موردنياز حذف  هاي آموزشي غيرهاي تأمين آن باشد، ساختارهاي زائد و پرهزينه و برنامهاعتبار و شيوه

 ب و پرمشتري جايگزين شود.هاي جذاو با ساختارهاي كوچك و چابك و برنامه

( برنامه 22ماده )« ب»شود، محتواي بند به اين ترتيب برخالف آنچه از ظاهر قانون مستفاد مي 

هاي امناي دانشگاهي نيست، بلکه در اين قانون، تکيه بر پنجم توسعه تنها واگذاري اختيار به هيئت

وخرج دانشگاه را با توجه به يرند دخلها و مديران ارشد دانشگاهي است كه ناگزمسئوليت آن هيئت

كمك مشخص دولت و درآمدهاي اختصاصي تنظيم كنند، براي ايجاد يك رشته، يك دانشکده و حتي 

هاي الزم براي انجام سنجي ارائه دهند، با ايجاد زيرساختيك پست سازماني جديد، گزارش امکان

ط گسترده و روزآمد با مجامع علمي جهاني و هاي آموزشي و پژوهشي، فراهم آوردن زمينه ارتبافعاليت

ترين اعضاي هيئت علمي و منتقدترين ترين خدمات پشتيباني، موجبات جذب شاخصارائه مناسب

هاي دانشگاهي را با پاسخگويي و تأمين نيازهاي حال و سوي برنامهودانشجويان را فراهم كند و سمت

وري معطوف كنند تا بتوانند در با حداكثر بهرههاي مختلف اقتصادي و اجتماعي جامعه آتي بخش

 المللي در درجه دوم باقي بمانند.اي و بينملي در درجه اول و در صحنه رقابت منطقه صحنه رقابت

هاي عمده نظام آموزش عالي است. اهميت اين فقدان نظام تضمين كيفيت آموزش عالي از چالش. 3

انداز خود را به فاصله وضع موجود با اهداف سند چشمشود كه توجه نقصان هنگامي آشکارتر مي

 معطوف كنيم.

هجري شمسي را كشوري برخوردار  1424انداز جمهوري اسالمي ايران در افق سند چشم يکم ـ

يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در از روش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري و دست

ب غربي توصيف كرده است. نيل به اين هدف هر چند كه با هماهنگي تمامي سطح منطقه آسياي جنو

تواند باشد، با اين همه محور اصلي در اين مورد نظام پذير ميهاي اقتصادي ـ اجتماعي امکانبخش

 آموزش عالي در سطح استانداردهاي جهاني است.

آموزش عالي در جهت هاي افزايش دسترسي به هاي اخير با اعمال سياستطي سال ـ دوم

هاي  دانشگاهي افزايش قابل توجهي پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي، ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره

شناختي و برآوردهاي آماري نشان داده است كه جمعيت يافته است. اما ازسوي ديگر مطالعات جمعيت



 

 

ش عالي كشور را به دنبال سال كشور روبه كاهش است كه اين خود كاهش تقاضا براي آموز 24تا  18

هاي اخير خواهد داشت. اين وضعيت ـ كاهش تقاضا نسبت به عرضه آموزش عالي ـ طي سال

هاي ها، جز در معدود رشتههاي آموزش عالي غيردولتي در شهرستانها و مؤسسهخصوص در دانشگاهبه

تواند باشد اضا جز اين نميخاص و پرطرفدار كامالً مشهود است. نتيجه اين عدم تعادل در عرضه و تق

 هاي آموزش عالي راه يابد.تواند به دورهكه هر داوطلبي با هر سطح از دانش و آمادگي مي

هيچ مطالعه هاي آموزش عالي دولتي، بيها و مؤسسهافزايش روزافزون دانشگاه سوم ـ

هاي صنعتي در سنجي و صرفاً براساس فشارهاي اجتماعي و سياسي، همچون تأسيس دانشگاهامکان

سو و اتکاي ها از يكهاي دولتي و مراكز استانهاي فني و مهندسي دانشگاهها، در كنار دانشکدهاستان

هاي دولتي را بيش از حد آموزش عالي به اعتبارات محدود دولتي ازسوي ديگر سهم هريك از دانشگاه

شرايط تورمي به افت كيفيت خصوص در دهد، كه اين كاهش بهاز محل اعتبارات عمومي كاهش مي

 منتهي خواهد شد.

انداز جز با استقرار نظام تضمين كيفيت آموزش در چنين شرايطي، رسيدن به اهداف سند چشم 

 تواند باشد.پذير نميعالي در سطوح ستادي و دانشگاهي امکان

 :كرد شرح زير اشارههاي ديگري بهتوان به چالشهاي اساسي مذكور ميبر چالشعالوه. 7

عنوان يك بخش خدماتي و نه يك بخش نگرش مسئوالن به بخش آموزش عالي به يکم ـ

 .ايزيربنايي و سرمايه

 .هاي اجتماعيتأثيرپذيري دانشگاه از بحران دوم ـ

 .گيريهاي تحقيقاتي در تصميمتوجهي به يافتهكم سوم ـ

تبع آن ضعف تأثيرگذاري و بهعدم كفايت تعامل دانشگاه با ديگر نهادهاي اجتماعي  چهارم ـ

 .دانشگاه بر جامعه و در جهت حل معضالت كشور

 .هاي شغليآموختگان دانشگاهي با فرصتعدم تناسب دانش پنجم ـ

 .هاي انسانيكمبود امکانات براي جلوگيري از خروج استعدادها و سرمايه ششم ـ

 .توسعه نامتوازن و غيرهدفمند آموزش عالي هفتم ـ

 د آمادگي براي مواجه با پديده جهاني شدن و عوارض ناشي از آن.كمبو هشتم ـ

 

 بررسي اعتبارات بخش آموزش عالي و تحقيقات و فناوري . 4

بر قانون بودجه ي و مبتنيياجرا هايدستگاهاعتبارات بخش آموزش عالي و تحقيقات و فناوري برحسب 

 است.آمده  1در جدول شماره  1325و اليحه بودجه سال  1324سال 

درمـان   ،وزارت بهداشت، تحقيقات و فناوري ،اعتبارات وزارت علوممجموع  موجب جدول مذكوربه 
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هـاي  جمهور با لحـاظ مؤسسـه  و معاونت علمي و فناوري رئيس (پژوهشيو  ي)آموزش و آموزش پزشکي

دجـه سـال   نسبت به اعتبارات قانون بو رشددرصد  52/1با  ،1325در اليحه بودجه سال  وابسته به آنها

هـاي  )جمع رديـف  ميليون ريال رسيده است 222.522.224ميليون ريال به  215.175.273از  1324

 .(11و  8، 4

هـاي آمـوزش عـالي و    و مؤسسـه هـا  اي )عمـومي و اختصاصـي( دانشـگاه   اعتبارات هزينـه مجموع  

جمهـور و  رئـيس پژوهشي تابعه وزارتين علوم و بهداشت، مؤسسات وابسته به معاونت علمـي و فنـاوري   

ميليـون ريـال بـه     152.113.287از  نسبت به سال قبل درصد رشد 2/11با اجرايي  هايدستگاهديگر 

درصــد از  18/14 رشــد بــا ايهــاي ســرمايهتملــك دارايــيعتبــارات ميليــون ريــال و ا 118.228.522

اليحه بودجه  درميليون ريال  18.318.372به  1324ميليون ريال در قانون بودجه سال  11.217.154

با ايـن همـه    1.هاي مربوط(ستون 11و  14، 12، 7، 1، 3، 2هاي )رديف افزايش يافته است 1325سال 

ي يـ درصد، اعتبارات تملك دارا 32/8اي مربوط به حوزه وزارت علوم هاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي

حـوزه معاونـت علمـي و     درصد و اعتبـارات تملـك مربـوط بـه     12/13مربوط به حوزه وزارت بهداشت 

 درصد كاهش داشته است.  27 جمهورفناوري رئيس

بـه   ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و حوزه ستادي مربـوط همه سهم دانشگاه از اين 

درصـد و   24/42هـاي مـالي   تملك دارايي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بدون احتساب اعتبار رديف

درمـان و   ،هاي علـوم پزشـکي و مؤسسـات پژوهشـي تابعـه وزارت بهداشـت      نشکدهها و داسهم دانشگاه

جمهور، بدون درصد و سهم معاونت علم و فناوري رئيس 35/27آموزش پزشکي و حوزه ستادي مربوط 

 بيني شده در اليحه است.  درصد از اعتبارات پيش 33/4هاي مالي تملك دارايي احتساب اعتبار رديف

 

                                                 
هاي متمركز كه توی  یتادهاي مربوطه بکسن دانشکگاه و   به شده رديفالزا به ذكر اید كه در محایبه اعتبارا  محای .1

 گردد  لحاظ نشده اید. مؤینا  پژوهشي توزيع مي



 

 

 )ميليون ريال(       1315و اليحه بودجه  1317ي براساس قانون بودجه ياجرا هايدستگاهعتبارات بخش آموزش و علم و فناوري برحسب . ا1جدول     

 دستگاه 

اجرايي
بخش/ گروهرديف

نرخ رشد )درصد(1315سال  اليحه بودجه1317قانون بودجه سال 

جمعتملك دارايياختصاصيعموميجمعتملك دارايياختصاصيميهزينه عموجمعتملك دارايياختصاصيهزينه عمومي

وزارت علوم، تحقيقات 

و فناوري

41/115/5/8-28/27 13721877 831185 1285222 1175122 12713124 1182178 2318222 2155417حوزه ستادي 

ها و مؤسسات آموزش دانشگاه

عالي
41111452 23371522 8231322 23717841  54121428 23384215 12172822 87121222 25/17

2/12 7224812 277834 1188252 4358285 1372118 248812 1478125 3245733هاي پژوهشي و فناوريمؤسسه 

017812851 11113808 31358215 65161125 14555173 11247848 04014674 51060621جمع  0/11 

وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکي

هاي ستادي وزارت حوزه

بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

2832211 31222122 882831 34242127 4122845 21222222 1222281 27543131 74/1272/22-17/21- 

هاي ها و مؤسسهدانشگاه

آموزش عالي
21835527 5512423  1254222 28731778 21135518 1215134 2222222 35282152 23/2527/22 

81/2121/22 47/24 3524553 88122 2232584 1183312 2817583 84222 1832222 252183هاي پژوهشي و فناوريمؤسسه  

1886331 32368018 30731430 66577558 0111436 34184612 05605741جمع  66104836  25/02-6/2- 

معاونت علمي و فناوري 

 جمهور رئيس

 1812335 1,722 - 1855545 1822722 1722 - 1823222ستاد

-22/1223-32/23 8127512 121221 122222 7271318 12147224 141122 121222 12422115هاي پژوهشي وابستهسسهؤم  

  12251127 124111 102222 1831113 10744487 174111 126022 10003665جمع

سسات ؤها و مدانشگاه

آموزش عالي و 

پژوهشي وابسته به 

اجرايي هايدستگاه

هـا و مراكـز آموزشـي    دانشگاه

ــا ســاير دســتگاه ــرتبط ب هــا م

وزارت علوم

11777171 3222211 5212812  17122287 13152214 4222122 2211212 12722283 18/2   

53/17 21247218 2223522 5281452 12842322 17213185 1172127 5357252 12221828هاي پژوهشي وابسته سسهؤم  15/11  
 

8570877 12041552 05110343 35656640 3665844 1086311 00427787 جمع  72471351 78/17  26/12  08/17  

ــگاه ــه دانش ــا و مؤسس ــاي ه ه

آمـــوزش عـــالي پژوهشـــي و 
1227818 2257222 281248 3442211 1252185 2583222 321522 4142185 73/14  1/22  
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 دستگاه 

اجرايي
بخش/ گروهرديف

نرخ رشد )درصد(1315سال  اليحه بودجه1317قانون بودجه سال 

جمعتملك دارايياختصاصيعموميجمعتملك دارايياختصاصيميهزينه عموجمعتملك دارايياختصاصيهزينه عمومي

هاي متفرقـه مـرتبط بـا    رديف

وزارت بهداشـــت، درمــــان و  

آموزش پزشکي

812482 0254222 1214868جمع  3772116 1051685 0583222 326522 7171185 43/1754/056/02 

38/11 001511007 02013633 47422483 137687828 015645243 18217764 46657468 102117214جمع كل  55/0-  75/6 

 



 

 

 

 فصل دوم ـ آمار آموزش عالي در يك نگاه كلي

 

 ا و مراكز آموزش عاليه. تعداد دانشجويان در دانشگاه1

است و مأخذ آن  1324-1323آماري كه در اين گزارش ارائه خواهد شد مربوط به سال تحصيلي  

ريزي آموزش عالي، گروه آمار و انفورماتيك است. در اين گزارش ابتدا مجموع  مؤسسه پژوهش و برنامه

هاي به تحصيل )به تفکيك گروهها و مؤسسات آموزش عالي، تعداد دانشجويان مشغول تعداد دانشگاه

وقت به تفکيك مرتبه علمي و برحسب ت علمي تمامئو تعداد اعضاي هي (هاي تحصيليتحصيلي و دوره

صورت شود. سپس آمار مربوط به هر كدام از موارد فوق براي هر استان نيز بهتوزيع استاني ارائه مي

جدول  4علق به يك استان بوده و داراي جداگانه در جداول پيوست بيان شده است. هر پيوست مت

 است كه در آنها آمار ذكر شده فوق براي استان مربوطه آورده شده است. 

 هاي تحصيلي. آمار دانشجويان به تفکيك گروه1-1

-1323ها و مؤسسات آموزش عالي كشور را در سال تحصيلي تعداد دانشجويان دانشگاه 2 جدول

موجب جدول مذكور از مجموع دهد. بهحصيلي نشان ميهاي مختلف تبرحسب گروه، 1324

نفر  212.211درصد( در گروه علوم انساني،  5/45نفر ) 2.187.233نفر دانشجو، تعداد  4.821.282

نفر  1.523.281درصد( در گروه پزشکي،  12/5نفر ) 241.125درصد( در گروه علوم پايه،  45/5)

درصد( در گروه كشاورزي و دامپزشکي و  5/4نفر ) 218.227درصد( در گروه فني و مهندسي،  3/31)

بيشترين تعداد  2درصد( در گروه هنر مشغول به تحصيل هستند. مطابق جدول  22/8نفر ) 385.542

نفر( در استان خراسان  44.222) نفر( در استان تهران و كمترين تعداد دانشجو 235.752دانشجو )

 شمالي مشغول به تحصيل هستند.
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 توزيع استاني تعداد دانشجويان برحسب گروه تحصيلي .0جدول 

 
   

 
  

 آذربايجان شرقي

 آذربايجان غربي

 اردبيل

 اصفهان

 البرز

 ايالم

 بوشهر

 تهران

 چهارمحال و بختياري

 خراسان جنوبي

 خراسان رضوي

 خراسان شمالي

 زستانخو

 زنجان

 سمنان

 سيستان و بلوچستان

 فارس

 قزوين

 قم

 كردستان

 كرمان

 كرمانشاه

 كهگيلويه و بويراحمد

 گلستان

 گيالن

 لرستان

 مازندران

 مركزي

 هرمزگان

 همدان

 يزد

 جمع كل

 هاي تحصيلي . آمار دانشجويان به تفکيك دوره0-1

  1324-1323ها و مؤسسات آموزش عالي كشور در سال تحصيلي تعداد دانشجويان دانشگاه 3جدول 

نفر دانشجو،  4.821.282دهد. براساس اين جدول از مجموع را برحسب مقطع تحصيلي نشان مي

درصد( در دوره  72/58نفر ) 2.812.183درصد( در دوره كارداني،  82/22نفر ) 1.221.228تعداد 



 

 

درصد( در  42/1نفر ) 71.214درصد( در دوره كارشناسي ارشد،  22/15نفر ) 722.541اسي، كارشن

درصد( در دوره تحصيلي دكتري تخصصي به تحصيل  21/1نفر ) 24.311اي و دوره دكتري حرفه

توان مجموع تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل در مشغول هستند.  همچنين در جدول مذكور مي

 ي را به تفکيك استان محل تحصيل مشاهده نمود. هر دوره تحصيل

 مقايسه استاني تعداد دانشجويان برحسب دوره تحصيلي  .3جدول 



 آذربايجان شرقي

 آذربايجان غربي

 اردبيل

 اصفهان

 البرز

 ايالم

 بوشهر

 تهران

 چهارمحال و بختياري

 خراسان جنوبي

 خراسان رضوي

 خراسان شمالي

 خوزستان

 زنجان

 سمنان

 سيستان و بلوچستان

 فارس

 قزوين

 قم

 كردستان

 كرمان

 كرمانشاه

 كهگيلويه و بويراحمد

 گلستان

 گيالن

 لرستان

 مازندران

 مركزي

 هرمزگان

 همدان

 يزد

 جمع كل
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 ييآمار دانشجويان برحسب دستگاه اجرا .3-1

تعداد دانشجويان برحسب دستگاه اجرايي محل تحصيل نشان داده شده است. برطبق اين  4در جدول 

اسالمي و پس از نفر( در دانشگاه آزاد  1.185.418درصد ) 35جدول بيشترين تعداد دانشجويان يعني 

 نفر( مشغول به تحصيل هستند. 811.122درصد در دانشگاه جامع علمي كاربردي ) 17آن 

 

 اجرايي هايدستگاهتوزيع دانشجويان برحسب  .7جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

دانشگاه 

فني و 

 ايحرفه

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

دانشگاه 

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

 تعداد

 دانشجو


 راكز آموزش عالي به تفکيك مرتبه علميها و موقت دانشگاهت علمي تمامئ. آمار هي0

ها و مؤسسات دولتي و وقت دانشگاهت علمي تمامئنفر اعضاي هي 71.125، از مجموع 5طبق جدول 

نفر در مرتبه  34.222نفر در مرتبه دانشياري،  8242نفر در مرتبه استادي،  4218غيردولتي كشور، 

توان مجموع تعداد . همچنين در جدول مذكور مينفر در مرتبه مربي قرار دارند 28.341استادياري، 

 وقت در هر مرتبه علمي را به تفکيك استان مشاهده نمود.ت علمي تمامئاعضاي هي

 ت علمي به تفکيك مرتبه علميئتوزيع استاني تعداد اعضاي هي .5جدول 

     

 رقيآذربايجان ش

 آذربايجان غربي

 اردبيل

 اصفهان

 البرز

 ايالم

 بوشهر

 تهران

 محال و بختياريچهار

 خراسان جنوبي

 خراسان رضوي

 خراسان شمالي

 خوزستان



 

 

     

 زنجان

 سمنان

 سيستان و بلوچستان

 فارس

 قزوين

 قم

 كردستان

 كرمان

 كرمانشاه

 كهگيلويه و بويراحمد

 گلستان

 گيالن

 لرستان

 مازندران

 مركزي

 هرمزگان

 همدان

 يزد

 جمع كل

 ها و مؤسسات آموزش عالي در كشور . آمار دانشگاه3

ي و به تفکيـك  يها و مؤسسات آموزش عالي در كشور را برحسب نوع دستگاه اجراآمار دانشگاه 1 جدول

دانشگاه و مؤسسه آموزش عـالي در   2871دهد. برطبق اطالعات اين جدول در مجموع استان نشان مي

ها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم، درصد( دانشگاه 5/5مورد ) 158اين تعداد  كشور وجود دارد كه از

واحـد   1211واحـد پيـام نـور،     411اي، وحرفهدانشگاه فني 112تحقيقات و فناوري هستند.  همچنين 

 11واحـد دانشـگاه آزاد اسـالمي و     525واحـد دانشـگاه فرهنگيـان،     123دانشگاه علمـي و كـاربردي،   

مؤسسه آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکي در كشـور وجـود      دانشگاه و

ها و مؤسسات آموزش عالي وابسـته بـه   توان مجموع تعداد  دانشگاهدارد. همچنين در جدول مذكور مي

 ي را به تفکيك استان محل استقرار مشاهده نمود.يهر دستگاه اجرا

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 هاسسات آموزش عالي در استانؤها و ممقايسه تعداد دانشگاه .6جدول 

 آذربايجان شرقي

 آذربايجان غربي

 اردبيل

 اصفهان

 البرز

12148 ايالم

 ربوشه

 تهران

 چهارمحال و بختياري

 خراسان جنوبي

 خراسان رضوي

 خراسان شمالي

 خوزستان

 جانزن

 سمنان

 سيستان و بلوچستان

 فارس

 قزوين

 قم

 كردستان

 كرمان



 

 

2 كرمانشاه

 و بويراحمدكهگيلويه

 گلستان

 گيالن

 لرستان

 مازندران

4 مركزي

72 هرمزگان

 همدان

 يزد

 جمع كل

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

 هاپيوست

 . استان آذربايجان شرقي1
 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد

 

 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  عداد اعضايت .0جدول 

 مربي استاديار دانشيار استاد مرتبه
مربي 

 آموزشيار
 جمع

  تعداد 

 

 تعداد دانشجويان برحسب دوره تحصيلي .3جدول 

 كارشناسي كارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

 ارشد

دكتري 

 ايحرفه

دكتري 

 تخصصي
 جمع

 م، تحقيقات و فناوريوزارت علو

 دانشگاه پيام نور

 دانشگاه جامع علمي كاربردي

 دانشگاه فرهنگيان

 ايوحرفهدانشگاه فني

 اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

 غيرانتفاعي


 دانشگاه آزاد اسالمي

  جمع

 

 گروه تحصيليبرحسب  نتعداد دانشجويا .7جدول 

گروه 

 تحصيلي

علوم 

 انساني
 علوم پايه

علوم 

 پزشکي
 فني و مهندسي

كشاورزي و 

 دامپزشکي
 جمع هنر

  تعداد



 

 

 استان آذربايجان غربي .0

 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

قات تحقي

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد

 

 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

 دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكاردانيدستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

 دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

 گروه تحصيليحسب بر تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 استان اردبيل . 3
 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 يو فناور

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 فکيك مرتبه علميعلمي به تهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -الي غيردولتي آموزش ع مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد



 



 

 

 استان اصفهان .7

 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكاردانيدستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

شگاه جامع علمي كاربرديدان

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -يردولتي آموزش عالي غ مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

 كشاورزي و

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد





 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 استان البرز .5
 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

ش آموز

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

شيارآموز
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

نتفاعيغيرا


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد


 



 

 

 استان ايالم .6

 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -دولتيغير

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

 12148 تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


آزاد اسالمي دانشگاه

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد



 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 استان بوشهر .4

 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش عالي 

 -غيردولتي 

 غيرانتفاعي

دانشگاه 

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

 دانشگاه

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيانيكارد دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليحسب بر تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد



 



 

 

 استان تهران .8

 
 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 نشکده/دا

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكاردانيدستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 رت علوم، تحقيقات و فناوريوزا

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد



 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 بختياريو استان چهارمحال  .1

 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

 آموزش پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

دتعدا   



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكاردانيدستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ياحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

مان و آموزش وزارت بهداشت، در

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
م پايهعلو

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد

 

 



 

 

 استان خراسان جنوبي .12

 
 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربيدياراستادانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكاردانيدستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد


 

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 استان خراسان رضوي .11

 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

 انشگاهد

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3 جدول

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد





 

 

 استان خراسان شمالي .10

 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -دولتيغير

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


زاد اسالميدانشگاه آ

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

 دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد



 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 تان خوزستاناس. 13

 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

مع جا

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليسب برح تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد





 

 

 استان زنجان. 17

 
 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

گاه دانش

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايحرفهوفنيدانشگاه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  دانشجويان تعداد .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد



 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 استان سمنان .15
 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

قات تحقي

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

 1 تعداد


 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكاردانيدستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 زارت علوم، تحقيقات و فناوريو

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيلي برحسب تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد



 



 

 

 استان سيستان و بلوچستان .16

 
 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0ل جدو

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكاردانيدستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 علوم، تحقيقات و فناوري وزارت

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي

دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

وه تحصيليگربرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد




 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 استان فارس .14

 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  عضايتعداد ا .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكاردانيدستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 يقات و فناوريوزارت علوم، تحق

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد





 

 

 استان قزوين .18

 
 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 فناوريو 

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 به تفکيك مرتبه علميعلمي هيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -زش عالي غيردولتي آمو مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

 كشاورزي و

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد



 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 استان قم .11
 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 يپزشک

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكاردانيدستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

جامع علمي كاربردي دانشگاه

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

نتفاعيغيرا


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

ادتعد  



 



 

 

 استان كردستان .02

 
 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي 

 غيرانتفاعي

دانشگاه 

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  داد دانشجويانتع .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

ه فرهنگياندانشگا

ايوحرفهفنيدانشگاه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد



 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 استان كرمان .01
 

 زش عاليآمومؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 مياسال

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
ارشناسي ك

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد

  

 



 

 

 استان كرمانشاه .00

 
 زش عاليآمومؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 مياسال

 جمع

 2 تعداد

 

علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 استان كهگيلويه و بويراحمد .03

 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي 

 غيرانتفاعي

دانشگاه 

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكاردانيدستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 ارت علوم، تحقيقات و فناوريوز

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي

دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
و مهندسي فني

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد



 

 



 

 

 استان گلستان .07

 
 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 يپزشک

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي 

 غيرانتفاعي

دانشگاه 

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد

 

علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكاردانيدستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

جامع علمي كاربرديدانشگاه 

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


اسالميدانشگاه آزاد 

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 تان گيالناس .05
 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

 جامع

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

وره تحصيليدبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد





 

 

 استان لرستان .06

 
 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

نشگاه دا

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد

 

علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

ييدستگاه اجرا كاردانيكارشناسي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيه دانشگا

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد





 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 استان مازندران .04

 

 آموزش عاليت مؤسسا ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

 آزاد

 اسالمي

 جمع

  تعداد



 علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

سيكارشناكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد





 

 

 استان مركزي .08

 
 آموزش عاليمؤسسات  و هاتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

اير س

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش 

عالي 

 -غيردولتي

 غيرانتفاعي

انشگاه د

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

گاه دانش

آزاد 

 اسالمي

 جمع

 4 تعداد

 

علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

شناسيكاركارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي

 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد



 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 استان هرمزگان .01

 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات 

 و فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

هادستگاه

 اجرايي ي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش عالي 

 -غيردولتي 

 غيرانتفاعي

دانشگاه 

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

 72 تعداد

 

علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 
 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

 دكتري

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايستگاهدساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي


 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  عداد دانشجويانت .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد





 

 

 استان همدان .32

 
 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

قيقات و تح

 فناوري

 دانشکده/

آموزشکده 

 ايوحرفهفني

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش عالي 

 -غيردولتي 

 غيرانتفاعي

دانشگاه 

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد

 

علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكارداني دستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي


 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

 غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

روه تحصيليگبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 تحصيلي
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

تعداد



 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 استان يزد .31
 

 آموزش عاليمؤسسات  ها وتعداد دانشگاه .1جدول 

دستگاه 

 اجرايي

وزارت 

علوم، 

تحقيقات و 

 فناوري

 /دانشکده

آموزشکده 

وحرفهفني

 اي

ساير 

 هايدستگاه

 اجرايي

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکي

 مؤسسات

آموزش عالي 

 -غيردولتي 

 غيرانتفاعي

دانشگاه 

 پيام نور

دانشگاه 

جامع 

علمي 

 كاربردي

دانشگاه 

 فرهنگيان

دانشگاه 

آزاد 

 اسالمي

 جمع

  تعداد

 

علمي به تفکيك مرتبه علميهيئت  تعداد اعضاي .0جدول 

مربياستادياردانشيار استاد مرتبه
مربي 

آموزشيار
جمع

  تعداد 

 

دوره تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .3جدول 

كارشناسيكاردانيدستگاه اجرايي
كارشناسي 

ارشد

دكتري 

ايحرفه

دكتري 

تخصصي
 جمع

 فناوريوزارت علوم، تحقيقات و 

دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع علمي كاربردي

دانشگاه فرهنگيان

ايوحرفهفنيدانشگاه 

اجرايي هايدستگاهساير 

اشت، درمان و آموزش وزارت بهد

پزشکي


 -آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات

غيرانتفاعي


دانشگاه آزاد اسالمي

 جمع

 

گروه تحصيليبرحسب  تعداد دانشجويان .7جدول 

گروه 

 صيليتح
علوم 

 انساني
علوم پايه

علوم 

پزشکي
فني و مهندسي

كشاورزي و 

دامپزشکي
جمعهنر

 تعداد
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 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 17841شماره مسلسل:  مجلس شوراي اسالمي

آشـنايي بـا بخـش آمـوزش عـالي،       .22 با نمايندگان مردم در مجلـس دهـم  عنوان گزارش: 

 تحقيقات و فناوري
 

 

 (آموزش عالي و تحقيقات)گروه  اجتماعيمطالعات  :نام دفتر

 كيشاحمد داوري، احمد خدادادي، يوسف زراعت :كنندگانتهيه و تدوين

 اصل، ايروان مسعوديعلي اخوان بهبهاني علمي: انناظر

  كميسيون آموزش و تحقيقاتمتقاضي: 

 ـــــــ: تخصصي ويراستار

 ـــــــ ويراستار ادبي:
 

 

 :هاي كليديواژه

 و فناوري تحقيقات ،. آموزش عالي1

 . سياستگذاري2

 ها. چالش3

 . آمار4
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