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 1399و  1392در دو مقطع  ی و کیفی آموزش عالی کشورکمّمهم  هایشاخص

 اتمالحظ درصد رشد 99 92 هاشاخص ردیف

 WOS 31055 72517 233شده در پایگاه استنادی تعداد مقاله نمایه 1

هزار سند علمی موجود در این پایگاه در طول  617از مجموع 

درصد( مربوط به سال  60)سندهزار  372 ،گذشتهسال  150

 باشدمی 99-92های 

2 
شده در پایگاه استنادی تعداد مقاله نمایه

 اسکوپوس
 به ترتیب فوق 172 71463 41503

3 
میزان رشد تولید علم در دوره زمانی )مندرج در 

 ( WOSداده  پایگاه
  درصد 11.8 ددرص 4.1

 20در میان  2020در سال درصد  11.8ایران با نرخ رشد 

 کشور جهان رتبه سوم را احراز کرده است

4 
مندرج در زان رشد تولید علم در دوره زمانی، می

 پایگاه داده اسکوپوس
  درصد11.9 درصد 3.6

در رتبه اول و کشور درصد  13.2کشور هند با نرخ رشد 

 های اول و دوم هستنددرصد در رتبه 12رکیه با نرخ رشد ت

5 

شده نسبت به کل علم سهم ایران از مدارک ثبت

منطقه و جهان اسالم مندرج  ،شده در جهانتولید

 WOS در پایگاه استنادی

درصد  1.3

 درصد و 28.2،

 درصد 23.1

درصد  2.1

درصد   28.2،

 درصد 28.1و

- - 

6 

شده نسبت به کل علم سهم ایران از مدارک ثبت

منطقه و جهان اسالم مندرج  ،شده در جهانتولید

 اسکوپوس در پایگاه استنادی

 30.6درصد ،1.5

 18.1درصد و

 درصد

درصد  2.1

درصد  27.8،

 درصد 23.3و

- - 

7 

 

، منطقه و جهان اسالم مندرج در رتبه ایران در دنیا

 WOSپایگاه استنادی 
 ایران ای رتبهپله 5ارتقاء  - 16 و  1 ، 1 21 و 2، 2



8 
، منطقه و جهان اسالم مندرج در رتبه ایران در دنیا

 پایگاه استنادی اسکوپوس
 رتبه در ایپله 3ارتقاء  - 15و 1 ،1 18و 1 ،1

9 
ها و ارجاعات به اسناد علمی ایران رتبه استناد

 و اسکوپوس  WOSمندرج در پایگاه داده
 ستشده ادهنده کیفیت مقاالت چاپارتقا رتبه استنادی نشان - 22و15 24و16

10 

ها و ارجاعات به اسناد علمی ایران به استناد

داده  هایمندرج در پایگاه شدهصورت نرمال

WOS  و اسکوپوس 

 - 1.1و  1.25 0.8و  0.8
ه وزهای سال در حبر متوسط استناد هابه معنی تعداد استناد

 موضوعی و نوع مدرک علمی است. 

 شاخص کیفیت  WOS 150 370در پایگاه ( H-Index  )شاخص هرش 11

12 
رتبه ایران در شاخص هرش بر اساس گزارش 

 پایگاه اسکوپوس
 ای در شاخص کیفیتمرتبه 5ارتقاء   41 46

13 
مقاالت چارک  ،سهم و جایگاه در مقاالت برتر

 اول مقاالت پر استناد و مقاالت داغ

درصد ،  21.6

 104مقاله ، 104

مقاله و صفر 

 عدد

درصد ،  25.9

 800مقاله ، 806

 عدد 65مقاله و 

- - 

14 
، شده در جهانسهم ایران از مقاالت برتر ثبت

بر اساس گزارش پایگاه داده  منطقه و جهان اسالم

WOS 

درصد ،  0.8

درصد و  20.1

 درصد 20.4

درصد ،  3.8

درصد و  32.6

 درصد 28.8

 
برابر در تولید عام با کیفیت و مورد توجه  4رشد بیش از 

 همکاران

15 
تعداد مقاالت داغ پژوهشگران ایرانی به استناد 

 WOSپایگاه استنادی 
 رشد چشمگیر - 119 صفر

16 
در تولید مقاالت یک ایران(رتبه  )تعداد مقاالت 

 WOSگزارش پایگاه درصد برتر بر اساس 
 ایپله 17ثر در کیفیت علم و ارتقاء ؤهای ماز شاخص - 268(18) 163(35)

17 

 

ا به هقاالت مشترک با محققان سایر کشورتعداد م

 WOSاستناد پایگاه 

 

8814 8969  

به  99بوده است که در سال  17375معادل  1398در سال 

ش کاهتعداد آن  ونا و تحریم ناجوانمردانه آمریکادلیل بروز کر

 یافته است



18 
نسبت تعداد پژوهشگر به جمعیت کشور )نفر در 

 میلیون جمعیت (
1652 2870 73 - 

19 
ر ت علمی برانه سند علمی به تعداد اعضای هیئس

 اساس گزارش پایگاه اسکوپوس
0.61 0.75 - - 

 برابر شده است 3تقریبا  - 21893(31.8) 7744(23.7) المللیداد و درصد مدارک علمی مشترک بینتع 20

21 
شده در ثبت تخصصی های علمیتعداد انجمن

 وزارت عتف
322 423 31 - 

22 
تعداد نشریات علمی چاپ ایران که در پایگاه 

 اندنمایه شده  WOSاسکوپوس و
 - 90و  71 47و  22

های شده در بانکبرابری مجالت نمایه 3ایش تقریبی افز

 المللیاطالعاتی بین

23 
های علم و فناوری و مراکز رشد تعداد پارک

 دانشگاهی
 - - 195و 44 146و  33

24 
های علم های فناوری مستقر در پارکتعداد واحد

 و فناوری
 های مستقربرابری شرکت 3رشد تقریبا  270 9213 3400

25 
و  هابنیان مستقر در پارکهای دانشتعداد شرکت

 مراکز رشد
 بنیاندارای رتبه دانش هایرشد چشمگیر شرکت - 1682 11

 هابرابری بودجه پارک 4رشد  - 5313 1393 ها )میلیون ریال(ارکبودجه کل مصوب پ 26

27 
ها های مستقر در پارکمجموع فروش شرکت

 )میلیون ریال (
 برابر رشد 10بیش از  - 136.935.000 1.707.746

28 
 هایبنیان شرکتمیزان صادرات محصوالت دانش

 ها و مراکز رشد )میلیون دالر(پارک مستقر در
14.1 98.07 - 

میلیون دالر بوده و به دلیل تحریم  262.6معادل  96در سال 

 کاهش یافته است

29 

های مستقر در شده واحداختراعات ثبت دتعدا

-های ملی و بینها و مراکز رشد در پایگاهپارک

 المللی

 - 23و  465 و صفر 302
اختراع ملی  2500 گذشته سال 7 به صورت تجمعی در طول

 المللی انجام شده استبین ثبت اختراع 205و 



30 
ا و مراکز رشد هتعداد فناوران شاغل در پارک

 دانشگاهی
 برابر شده است 2.7بیش از  270 59883 22035

 برابری 2.5رشد  - 8427 3035 دانشگاه با صنعتهای ارتباط دادتعداد قرار 31

 برابری 7رشد  تقریبی  - 21300 3350 های ارتباط باصنعت)میلیون ریال (دادقرار مبلغ 32

33 
افزایی در صنعت )تعداد های مهارتتعداد دوره

 شرکت کنندگان (
(28422)689 (134337)4657 - - 

 - - 513342(16.1) 454978(10.4) تعداد و درصد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 34

 - - 147409(4.6) 58683(1.3) و درصد دانشجویان دکتریتعداد  35

36 
د )درصجمع کل دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 از کل دانشجویان (
(11.8)513661 (20.8)660751 - - 

37 
وقت مراکز ت علمی تمامتعداد اعضای هیئ

 کشوردر آموزش عالی 
68552 87217 - - 

 - 65 24032 15646 در کشورتعداد اعضای هیئت علمی زن  38

 - 32 26868 20229 وقت وزارت عتفت علمی تمامتعداد اعضای هیئ 39

 های کیفیت آموزشیکی از شاخص - 25 32 ت علمینسبت دانشجو به هیئ 39

40 
مدت تحقیقاتی دانشجویان های کوتاهفرصت

 تحصیالت تکمیلی
686 179 - 

نفر  1158تعداد  98 نفر و در سال 1811معادل  97سال  در

افته یگیری به دلیل کرونا و تحریم کاهش چشماست که  بوده

 .است

41 
های تحصیلی خارج از کشور برای کل بورس

 دوره تحصیلی
52 0 - 

در این دوره سیاست اصلی مبنی بر عدم اعزام برای کل دوره 

 گیری شدتحصیلی پی

 - 307 1190 پذیرش دانشجوی غیر ایرانی )بورسیه ( 42
 ان،دانشجویضمن توجه به موضوع بورس در این دوره 

 .ه استگیری شدپیپرداز افزایش پذیرش دانشجوی شهریه

 برابر 13تقریبا  - 7306 574 پذیرش دانشجوی غیر ایرانی )غیر بورسیه ( 43



44 
های دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاهتعداد 

 کشور
 برابر 3تقریبا  - 57675 18684

 پا با افزایش تعداد دانشجویان خارجی.هم 100 78 35 مراکز دانشگاهی دارای دانشجویان غیر ایرانی 45

 - - 330 218 های دانشجوییتعداد تشکل 46

 - - 117 106 های اساتیدتعداد تشکل 47

 - - 4800 3181 شمار نشریات دانشجویی 48

 برابر شده است. 3بیش از  - 6936 2110 دانشجوییماعی های فرهنگی اجتتعداد تشکل 49

 - - 9710 6122 دانشجویی های علمیتعداد تشکل 50

 برابر شده است. 2بیش از  - 4378 1999 )میلیارد ریال(شده وام دانشجویی پرداخت 51

52 
ها و در دانشگاه های عمرانیمجموع اقدام

 ، پژوهش و فناوریسسات آموزش عالیمؤ
4.411.174 6.674.418  

در مراکز پروژه عمرانی  850 تعداد سال گذشته، 8 درطول

آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 

میلیارد  2436)میلیون ریال 24.362.737اعتباری بالغ بر 

برداری مترمربع به بهره2.262.137و با حجم عملیاتی  (تومان

 .رسیده است

 


