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 آمایش آموزش عالیطرح 
 (در چارچوب نقشه جامع علمی کشور)

 
 جهت اراهئ       هب شوراي عالي انقالب فرهنگي

 

 
94/12/4 

 

 



 سند راهبردي نظام آموزشي، پژوهشي و فناوري كشور

 اصليعملكردي  وضعیت موجود آموزش عالي براساس شاخص هاي

 1384-94سال هاي  بررسي روند گسترش آموزش عالي طي

 1404جایگاه آموزش عالي ایران در سند چشم انداز 

 اهداف كمّي گسترش آموزش عالي در سند نقشه جامع علمي كشور
 

 تصویر وضعیت آینده گسترش آموزش عالي 

 تعیین مزین نسبي فعالیت هاي اقتصادي در استان ها

 راهبردها، سیاست ها و راهنماي عمل گسترش آموزش عالي در آینده

 چارچوب گزارش



 چالش هاي اصلي 

آموزش عالي عرضه محور و ضعف در پاسخگویي به تقاضاي بازار در نیازهاي جامعه و توسعه 
 كشور  

 نظام حكمروایي واگرا در عرصه آموزش عالي و پژوهش كشور

 كاهش سرمایه اجتماعي و ضعف در كارآیي رویكردهایي فرهنگي و اجتماعي

 گستره پهناور آموزش عالي و پژوهش كشور در یک نظام بسته و بدون انتظام بخشي الزم



 راهبردهاي بنيادين

 ارتقاء كیفیت جهت پاسخگویي به نیازهاي جامعه و توسعه كشور

 پي ریزي كارآیي نظام حكمروایي آموزش عالي و پژوهش كشور

و مفتخرشدن  ( اسـاتیـد و دانشجویان)ارتقـاء وضعیـت فرهنگي و اجتماعي دانشگاهیان 
 آنها به خود و ایراني بودن

لزوم درجه بندي، سطح بندي، آمایش آموزش عالي در گستره جغرافیایي كشور و تعامل 
 بین المللي كارآمد



 
 
 
 
 
 
 
 
 

موجود آموزش عالی وضعیت   
 

اصلیعملکردی براساس شاخص  های   
 



 
 آموزش عالی کشور به تفکیک دستگاه اجرایی سسات ؤمتعداد توزیع 

   1393-94تحصیلی سال 
 

 



  آموزش عالی کشور به تفکیک استان مؤسسات توزیع 

 



 توزیع تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور 
 1393-94به تفکیک وابستگی مرکز  و دوره تحصیلی در سال تحصیلی 

 



 توزیع دانشجویان به تفکیک نوع دستگاه اجرایی  
 1393-94در سال تحصیلی 

 



 توزیع دانشجویان به تفکیک جنسیت 
 1393-94در سال تحصیلی 



 (  مقطع)توزیع دانشجویان به تفکیک دوره 
 1393-94در سال تحصیلی 



 توزیع دانشجویان به تفکیک گروه تحصیلی 
 1393-94در سال تحصیلی 



 توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک استان 
 1393-94در سال تحصیلی 



 مؤسسات به تفکیک نوع دستگاه اجرایی تمام وقت توزیع تعداد اعضای هیأت علمی 
 1393-94و مرتبه علمی در سال تحصیلی 



     علمیوقت به تفکیک مرتبه علمی تمام توزیع هیأت 
   1393-94سال تحصیلی در 



 توزیع آموزشگران دانشگاهی به تفکیک نوع دستگاه اجرایی 
 1393-94در سال تحصیلی 

 



 كشوردانشگاهها و مراكز آموزش عالي بندي  منطقه
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آموزش عالی گسترش بررسی روند   

1393-94تا  1384-85طی سال های    

 



 روند تغییرات کمی دانشجویان به تفکیک جنسیت  
 



 دانشجویان به تفکیک گروههای تحصیلی  تغییرات کمی روند 



 به تفکیک دوره تحصیلی  تغییرات کمی دانشجویان روند 



 هیأت علمی تمام وقت به تفکیک مرتبه علمی  تغییرات کمی اعضای روند 
 



 

 

 جایگاه  

 عالی ایران آموزش 

   1404بین کشورهای هدف در سند چشم انداز در 

 چند شاخص اصلیبر پایه 

 



 نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی در بین کشورهای منطقه

 نام كشور
 نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالي 

 2013در سال تحصیلي 
رتبه در بین كشورهاي 

 2013منطقه در سال 
 زن مرد جمع

 1 73.2 85.3 79.3 ترکیه
 2 76.4 57.0 66.5   اشغالیفلسطین 

 3 56.2 59.7 57.9 ایران
 4 58.8 56.4 57.5 عربستان سعودی

 5 62.5 48.3 55.3 قزاقستان
 6 49.8 45.8 47.9 2013لبنان

 7 58.9 36.5 47.6 قرقیزستان
 8 49.9 43.4 46.6 2012-اردن

 9 56.7 37.6 46.1 ارمنستان
 10 55.0 36.6 45.6 فلسطین

 11 59.4 27.3 40.4 2014-بحرین
 12 36.8 29.3 33.1 گرجستان

 13 30.9 34.9 32.9 مصر
 14 31.2 30.8 31.0 سوریه
 15 41.2 18.4 28.5 کویت
 16 34.4 23.7 28.1 2011-عمان

 17 18.4 30.4 24.5 2014-تاجیکستان
 18 20.9 20.0 20.4 2012-آذربایجان

 19 43.6 6.5 14.3 قطر
 20 6.3 14.2 10.3 2011-یمن

 21 9.7 9.9 9.8 پاکستان
 22 6.9 10.7 8.9 2011-ازبکستان

 23 6.2 9.7 8.0 2014-ترکمنستان
 24 1.9 5.6 3.7 2011-افغانستان



 تعداد دانشجویان در صد هزار نفر جمعیت در بین کشورهای منطقه

 رتبه در بین كشورهاي منطقه 2013تعداد دانشجویان در صدهزار نفر جمعیت  نام كشور

 1 6640 تركیه
 2 5640 ایران

 3 5130 قرقیزستان
 4 4928 فلسطین

 5 4831 فلسطین اشغالي  
 6 4776 لبنان

 7 4753 قزاقستان
 8 4706 عربستان سعودي

 9 4375 2012-اردن
 10 3870 ارمنستان

 11 3019 مصر
 12 3013 سوریه
 13 2836 2014-بحرین

 14 2597 گرجستان
 15 2487 2014-تاجیكستان

 16 2145 عمان
 17 2131 كویت

 18 1961 2011-آذربایجان
 19 1420 امارات متحده عربي

 20 1148 2011-یمن
 21 1052 پاكستان

 22 986 2011-ازبكستان
 23 964 قطر

 24 837 2014-تركمنستان
 25 335 2011 -افغانستان



 2013توزیع دانشجویان به تفکیک دوره تحصیلی در بین کشورهای منطقه در سال 

 نام كشور
 درصد -توزیع دانشجویان به تفكیک دوره تحصیلي 

 دكتراي تخصصي دكتراي حرفه اي-كارشناسي ارشد-كارشناسي كارداني
 2.85 95.8 1.4 گرجستان

 2.85 80.2 16.9 فلسطین اشغالی  
 2.21 79.9 20.1 کویت
 1.62 67.7 30.7 ترکیه
 1.6 98.3 - مصر
 1.34* 77.4 21.2 ایران

 1.26 93.7 5.1 پاکستان
 1.10 90.0 8.9 لبنان

 1.05 98.9 - ازبکستان
 1 88.8 10.2 ارمنستان

 0.92 88.2 10.90 2011-اردن
 0.88 89 17.8 قرقیزستان
 0.85 78.4 22.9 2014-تاجیکستان
 0.59 79.9 19.5 2012-آذربایجان

 0.42 88.3 11.3 عربستان سعودی
 0.36 67.01 32.6 2014-ترکمنستان

 0.35 88.4 11.3 2014-بحرین
 0.35 94.2 5.5 امارات متحده عربی

 0.25 94.5 50.2 2012-سوریه
 0.20 76.6 23.2 قزاقستان

 0.11 77.0 22.9 عمان
 0.06 78.4 21.5 قطر

 0.02 87.8 12.2 فلسطین
   61.7 38.3 2011-افغانستان



 در بین کشورهای منطقه GDPدرصد هزینه های دولت در آموزش به 

 نام كشور
درصد هزینه هاي دولت در 

 2013در سال  GDPآموزش به 
رتبه در بین 

 كشورهاي منطقه
 1 7.38 2012-قرقیزستان

 2 5.63 2011-فلسطین اشغالی 
 3 4.58 افغانستان

 4 4.02 تاجیکستان
 5 3.68 ایران

 6 3.05 ترکمنستان
 7 2.57 لبنان

 8 2.49 پاکستان
 9 2.44 2011-آذربایجان
 10 2.25 ارمنستان
 11 1.98 گرجستان



 در بین کشورهای منطقه GDPبه آموزش عالی درصد هزینه های دولت در 

 نام كشور
درصد هزینه هاي دولت در 

سال در   GDPآموزش عالي به 
2013 

 رتبه 
بین كشورهاي در 

 منطقه
 1 0.91 2011-فلسطین اشغالي 

 2 0.89 2012-قرقیزستان
 3 0.84 ایران

 4 0.80 پاكستان
 5 0.74 لبنان

 6 0.60 بحرین
 7 0.46 تاجیكستان

 8 0.38 2012-گرجستان
 9 0.36 2011-آذربایجان

 10 0.28 2012-تركمنستان
 11 0.20 ارمنستان



 

 

 

 کمّی گسترش آموزش عالی اهداف 

 در 

 نقشه جامع علمی کشورسند 

 



 اهداف کمی نقشه جامع علمی کشور

 وضعیت موجود شاخص ردیف
 مطلوبوضعیت 

 (نقشه جامع)

 درصد 60 درصد 48  (18-24)مقدار ناخالص ثبت نام در آموزش عالي  1

2 
سهم دانشجویان تحصیالت تكمیلي از كل  

 دانشجویان
 درصد 30 درصد17

 درصد 3/5 درصد1/96 دانشجویانسهم دانشجویان دكتري از كل  3

 1.200.000 نفر 737774 (ساالنه)دانشگاهي تعداد فارغ التحصیالن  4

5 
تعداد اعضاي هیأت علمي در یک میلیون نفر 

 جمعیت
 نفر 2000 نفر 941



 

 

 آینده گسترش آموزش عالی وضعیت تصویر 

 مبنای بر 

 آینده پژوهی،  مطالعات 

 اهداف سند نقشه جامع علمی کشور  پیش بینی های جمعیتیِ 

 آمایشیبا رویکرد 

 



 چهار سناریو 
 آموزش عالی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت و ساماندهی گسترش دو عامل براساس 

توسعه متناسب و  
متوازن آموزش عالي 

كیفیت،  بین المللي شده با 
سطح بندي و اعتبارسنجي  

 مطلوب

با كیفیت  دانشگاه هایي، 
اما بدون توجه به آمایش  

توزیع نامتوازن  ) سرزمیني 
در سطح كشور و صرفا بر  

 (پایه درخواست ها

گسترش متناسب و  
موزون آموزش عالي اما  

  و تعامالت بین الملليبدون 
توجه به استانداردهاي  بدون 

 كیفیت

 ادامه وضع موجود



 برای نیل به حداقل بیکاری تحصیلکرده ها متغیرهای اقتصادی و آموزشی هدف گذاری 

 

شرایط مدیریت در % 50و سطح دانش بري %  7.5در حد مورد نیاز نرخ رشد اقتصادي حداكثر 
 آموختگانعرضه از طریق محدود شدن تعداد دانش 

 
 شاخص

 
1394 

 
1399 

 
1404 

 28،827،470 25،010،800 21،800،000 (   نفر)جمعیت شاغل 

 50 36 21 كل جمعیت اشتغالاز با تحصیالت عالي سهم شاغالن 

 
 14،413،735 9،003،888 4،578،000 (تقاضا) ( نفر)عالي شاغالن با تحصیالت 

 21،440،027 17،640،027 13،390،027 كل جمعیت تحصیلكرده    

 80.0 60.0 50.0   (جمعیت فعال تحصیلكرده به كل)نرخ مشاركت اقتصادي 

 17،152،022 10،584،016 6،695،014 (عرضه)( نفر)تحصیلكرده جمعیت فعال 

 8 6 25 نرخ بیكاري



پیش بینی روند تغییرات کمی دانشجویان به تفکیک کل، مقاطع تحصیالت تکمیلی و 
 دانش آموختگان و نرخ ناخالص ثبت نام

 پارامترها 
-94سال تحصیلي 

1393 
 1403-04پیش بیني سال 

 حداكثر حداقل

 4635609 3900000 4802721 تعداد دانشجویان
براساس  ثبت نامنرخ ناخالص 

 60 52 48 18-24جمعیت 

نرخ ناخالص ثبت نام براساس 
 76 72 73 18-22جمعیت 

تعداد دانشجویان تحصیالت  
 1390683 700000 815117 تكمیلي

 162246 100000 94311 تعداد دانشجویان دكتري تخصصي
نسبت دانشجویان تحصیالت  

 30 18 17 تكمیلي به كل دانشجویان

نسبت دانشجویان دكتري 
 3/5 2/6 1/96 تخصصي به كل دانشجویان

 1200000 700000 737774 دانش آموختگانتعداد 



 تعیین مزیت نسبی فعالیت های عمده اقتصادی 

 در استان های مختلف کشور

 برای تعیین 

 استراتژی های توسعه آموزش عالی  

 استان ها در



 1391در سال استان آذربایجان شرقی ضریب تمرکز مکانی فعالیت های اقتصادی 
 ضریب تمركز مكاني شرح فعالیت

 1.35 جنگلداریو  شکار، کشاورزی
 1.07 زراعت و باغداری    
 2.02 دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار     
 0.56 جنگلداری     

 0.18 ماهیگیری
 0.18 ماهیگیری     

 0.12 معدن
 0.00 نفت خام و گاز طبیعی     
 1.11 سایر معادن     

 1.39 صنعت
 2.13 ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها     
 0.00 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو     
 1.84 ساخت منسوجات     
 0.93 ساخت پوشاك، عمل آوری و رنگ کردن خز     
 4.00 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی     
 1.32 ساخت چوب و محصوالت چوبی     
 1.56 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی     
 0.52 انتشار،  چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده     
 1.93 ساخت کك، فراورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای     
 0.47 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی     
 1.28 ساخت محصوالت از الستیك و پالستیك     
 1.15 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی     
 0.73 ساخت فلزات اساسی     
 1.20 ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات     
 3.33 دیگر جاینشده در  بندی طبقه تجهیزاتو  آالت ماشینساخت      

  اولویت داردارای مزیت نسبی : رنگ سبز پررنگ دارای مزیت نسبی: کم رنگرنگ سبز  فاقد مزیت نسبی: رنگ قرمز 



 1391در سال استان آذربایجان شرقی ضریب تمرکز مکانی فعالیت های اقتصادی 
 تمركز مكاني ضریب شرح فعالیت

 0.02 محاسباتیو  حسابداری، دفتریآالت  ماشینساخت      
 1.23 ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر     
 0.08 ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه ها و وسایل ارتباطی     
 0.60 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت     
 1.87   تریلر نیمو  تریلر، موتوری نقلیه وسایلساخت      
 0.91 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل      
 1.58 ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر     
 1.31 باز یافت      

 1.33 تأمین آب، برق و گاز طبیعی  
 1.27 برق      
 1.38 توزیع گاز طبیعی     
 0.76 آب     

 1.03 ساختمان  
 1.28 ساختمان های مسکونی     
 0.80 سایر ساختمان ها     

 1.02 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
 1.02 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها     

 0.90 هتل و رستوران
 0.22 هتل و خوابگاه       
 1.04 رستوران     

 0.84 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
 0.96 حمل و نقل و انبارداری     

 1.03 حمل و نقل زمینی            
 0.41 راه آهن               
 1.06 ایحمل و نقل جاده                

  اولویت داردارای مزیت نسبی : رنگ سبز پررنگ دارای مزیت نسبی: کم رنگرنگ سبز  فاقد مزیت نسبی: رنگ قرمز 



 1391در سال استان آذربایجان شرقی ضریب تمرکز مکانی فعالیت های اقتصادی 
 ضریب تمركز مكاني شرح فعالیت

 0.60 ایحمل و نقل لوله                
 0.00 حمل و نقل آبی          
 0.79 حمل و نقل هوایی          
 0.33 خدمات پشتیبانی و انبارداری          

 0.31 پست و مخابرات     
 0.65 واسطه گری های مالی

 0.61 بانك     
 0.29 سایر واسطه گری های مالی و فعالیت های جنبی آنها     
 0.94 بیمه     

 0.82 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار
 0.84 مستغالت     

 0.84 خدمات واحدهای مسکونی           
 0.90 خدمات واحدهای مسکونی  شخصی               
 0.60 خدمات واحدهای مسکونی  اجاری               

 0.44 خدمات واحدهای غیر مسکونی           
 1.89 خدمات دالالن مستغالت          

 0.63 کرایه و خدمات کسب و کار     
 1.14 اداره امور عمومی، و خدمات شهری

 1.14 امور عمومی و خدمات شهری     
 0.85 امور عمومی          
 1.38 خدمات شهری          

 1.15 امور دفاعی و انتظامی     
 1.11 امور دفاعی            
 1.24 امور انتظامی          

 1.03 تأمین اجتماعی اجباری     

  اولویت داردارای مزیت نسبی : رنگ سبز پررنگ دارای مزیت نسبی: کم رنگرنگ سبز  فاقد مزیت نسبی: رنگ قرمز 



 1391ضریب تمرکز مکانی فعالیت های اقتصادی استان آذربایجان شرقی در سال 
 ضریب تمركز مكاني شرح فعالیت

 1.23 آموزش
 1.21 آموزش ابتدائی     

 1.22 آموزش ابتدائی دولتی          
 0.88 آموزش ابتدائی خصوصی          

 1.36 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای     
 1.38 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای دولتی          
 0.87 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای خصوصی          

 1.11 آموزش عالی     
 0.97 آموزش عالی دولتی          
 1.33 آموزش عالی خصوصی          

 1.07 آموزش بزرگساالن     
 1.11 آموزش بزرگساالن دولتی          
 1.03 آموزش بزرگساالن خصوصی          

 1.02 بهداشت و مددکاری اجتماعی  
 1.03 بهداشت و درمان     

 1.35 بهداشت و درمان دولتی          
 0.64 بهداشت و درمان خصوصی          

 1.48 دامپزشکی     
 0.89 مددکاری اجتماعی       

 0.90 شخصی و خانگی. سایر خدمات عمومی، اجتماعی 
 0.62 ورزشی، و فرهنگی، تفریحی     
 1.27 سیاسیو  مذهبی     
 1.37 سایر خدمات     

  اولویت داردارای مزیت نسبی : رنگ سبز پررنگ دارای مزیت نسبی: کم رنگرنگ سبز  فاقد مزیت نسبی: رنگ قرمز 



 استان آذربایجان شرقیاقتصادی در  فعالیت هایتوسعه  استراتژی های
 استراتژي هاي توسعه فعالیت هاي اقتصادي در استان استان ردیف

 آذربایجان شرقی 1

چرمیمحصوالت  سایرپرداخت چرم و و  دباغی 
 دیگر جاینشده در  بندی طبقه تجهیزاتو  آالت ماشینساخت 
 آشامیدنی هاو انواع  غذاییساخت محصوالت 
شکارو زنبور عسل و  ابریشم کرم، پرورش مرغداری، دامداری 
 ایهسته  سوخت هاینفت و  تصفیهحاصل از  فراورده های، کكساخت 
خدمات دالالن مستغالت 
 تریلر نیمو  تریلر، موتوری نقلیه وسایلساخت   
 منسوجاتساخت 
 دیگر جاینشده در  بندیو مصنوعات طبقه  مبلمانساخت 
 کاغذیو محصوالت  کاغذساخت 
دامپزشکی 
 دولتی ایو حرفه  فنیو متوسطه  عمومیآموزش  متوسطه 
 شهریخدمات 
طبیعیگاز  توزیع 
خدمات سایر 
 ایو حرفه  فنیو متوسطه  عمومیآموزش  متوسطه 
 دولتیبهداشت و درمان 
 خصوصی عالیآموزش 
 چوبیساخت چوب و محصوالت 
 یافتباز   
مسکونی ساختمان های 
 پالستیكو  الستیكساخت محصوالت از 
 برق 



 استان آذربایجان شرقی اقتصادی در  فعالیت هایتوسعه  استراتژی های

 استراتژي هاي توسعه فعالیت هاي اقتصادي در استان استان ردیف

 آذربایجان شرقی 1

سیاسیو  مذهبی 
 انتظامیامور 
 دیگر جاینشده در  بندیطبقه  برقی دستگاه هایآالت و  ماشینساخت 
 دولتی ابتدائیآموزش 
 ابتدائیآموزش 
 تجهیزاتآالت و  ماشینبجز  فابریکی فلزیساخت محصوالت 
 انتظامیو  دفاعیامور 
 فلزی غیر کانیمحصوالت  سایرساخت 
 شهریو خدمات  عمومیامور 
معادن سایر 
 دولتیآموزش بزرگساالن 
 عالیآموزش 
 دفاعیامور   
 باغداریزراعت و 
آموزش بزرگساالن 
 ایحمل و نقل جاده 
رستوران 
 زمینیحمل و نقل   
 خصوصیآموزش بزرگساالن 
بهداشت و درمان 
اجباری اجتماعی تأمین 
 کاالهاو  نقلیه وسایل تعمیر، فروشی، خرده فروشیعمده 



 



 



 



 





 



 





 ، سیاست ها راهبردها

 راهنمای عمل و 

 آیندهعالیِ آموزش گسترش در

 



 ، سیاست ها و راهنمای عمل گسترش آموزش عالی در آیندهراهبردها

  ،علمي جامع نقشه سند در مندرج عالي آموزش گسترش يكمّ اهداف يمبنا بر
 عالی آموزش گسترش آینده وضعیت از تصویری ؛تیجمعیّ پیش بینی های و عالی آموزش آینده پژوهی مطالعات نتایج

 .شد ارائه (علمی هیأت عضو و آموخته دانش و دانشجو تعداد برآورد) یکمّ اهداف لحاظ به
 هر اقتصادی عمده ت هایفعالیّ افزوده ارزش بر مبتنی) کشور اقتصادی توضعیّ از الهام با و ،آمایشي نگاهي با

 قرار نظر مدّ زیر شرح به عالی آموزش هدفمند ترشگس برای ویژه ای عمل راهنمای و راهبردها سیاست ها، ؛(استان
    :است گرفته
تمدیریّ قالب در عالی آموزش ساتمؤسّ و دانشگاهها تصمیم گیری قدرت انتقال و تمركززدایي -الف 

   منطقه ای
نیاز مورد آموزشی محتواهای و برنامه ها تولید در عالی آموزش ساتمؤسّ و دانشگاه ها اختیاراتِ افزایش -ب 

  پذیرش ظرفیت تنظیم و توسعه امر در منطقه هر ت هایمزیّ به توجه با کشور مختلف مناطق
برابر فرصت های ایجاد و منابع عادالنه توزیع منظور به عالی آموزش گسترش متوازن سازی و ساماندهي -ج  

عالی آموزش تهویّ اساسی شرط مثابه به ها شاخص نمودن استاندارد و تكیفیّ ارتقاء -د 

شغل ایجاد و کسب در آموختگان دانش تخصّصی صالحیّت سطح ارتقاء و پذیري اشتغال هـ 

کشور اقتصادی رشد با توازن در عالی آموزش کمّی مجدد نظم یابي -و 
 

 :ق و اجرایي شدن سیاست هاي برشمردهبراي تحقّ
 

 آموزش عالي نیازمند مصوّبات قانوني در نهادهاي باالدستي است 
 



  :واحده ماده
  آموزش توسعه نمودن متوازن  اجرائی، امور در تمرکز کاهش عالی؛ آموزش به بخشی انتظام سیاست اجرای جهت در

 به را زیر اقدامات ،است موظف عتف، وزارت دانش آموختگان؛ توانمندسازی به توجه و آموزش  استانداردسازی عالی،
 :آورد عمل

 

و سربار های هزینه کاهش منظور به ، المللی بین و ملی های شاخص اساس بر استاندارد فاقد عالیِ آموزش مؤسسات ساماندهی 
 خدمات کیفی ارتقاء

و مصوبات چارچوب در و منطقه ای مدیریت طرح تحقق و گرائی تمرکز کاهش هدف با موسسات اختیارات تقویت و تفویض  
    مربوطه ضوابط

فناوری به ویژه توجه با فراملی و ملی منطقه ای، محلی، نیازهای به پاسخگویی هدف با عالی آموزش مؤسسات کردن مأموریت گرا  
  فناوری و علم صادرات نیز و المللی بین تعامالت توسعه نوین، های

عرصه در موثر رقابتی فضای ایجاد هدف با و عملکرد سطح شناسائی رویکرد با عالی آموزش مؤسسات و دانشگاه ها سطح بندی 
  کشور برتر دانشگاه های از ویژه حمایت نیز و المللی بین و ملی

جذب یکسان روند ایجاد منظور به کشور عالی آموزش مراکز تمامی در عالی آموزش سنجش و پذیرش جامع طرح تدوین  
   تصویب جهت فرهنگی انقالب عالی شورای به ارائه و زیرنظام ها کلیه در دانشجو

دولت هزینه های کاهش هدف با کیفی و کمی توسعه عرصه در ورود به غیردولتی بخش ترغیب برای الزم سازوکار تقویت و ایجاد   
های ساخت زیر تأمین برای تالش و ذی ربط دستگاه های سایر و کار وزارت همکاری با مهارتی آموزش های جامع نظام طراحی  

   نیاز مورد
تناسب و پذیری اشتغال سطح ارتقاء هدف با دانش آموختگان اشتغال وضعیت پیگیری طرح مجری دانشگاه های از ویژه حمایت 

 جامعه نیازهای با تحصیل
 

 به را طرح اهداف پیشرفت میزان از ساالنه عملکرد گزارش است موظف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت :(1) تبصره
  .نماید ارائه فرهنگی انقالب شوریعالی

 بر نظارت مسئولیت کشور علمی جامع نقشه ستاد عالی، آموزش آمایش طرح شدن عملیاتی منظور به :(2) تبصره
  .بود خواهد دار عهده را فوق اهداف تحقق سطح
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 اهداف کمی نقشه جامع علمی کشور  

 

 شاخص ردیف
وضعیت 

 موجود
94-1393 

 وضعیت مطلوب
مطابق اهداف سند نقشه )

 (جامع علمی کشور
05-1404 

مقدار ناخالص ثبت نام در آموزش  1
 (18-24)عالی 

3/48 
 درصد 60 درصد

سهم دانشجویان تحصیالت  2
 تکمیلی از کل دانشجویان

0/17 
 درصد 30 درصد

سهم دانشجویان دکتری از کل  3
 دانشجویان

96/1 
 درصد  5/3 درصد

تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی  4
 (ساالنه)

737774 
 1.200.000 نفر

تعداد اعضای هیأت علمی در یک  5
 نفر 2000 نفر 941 میلیون نفر جمعیت



آینده آموزش عالی براساس اهداف سند نقشه جامع علمی کشورتصویر   

 
 سال تحصیلی

 1404-05 1393-94 شاخص

 4635609 4802721 تعداد دانشجویان
 60 3/48 (18-24)نرخ ثبت نام ناخالص آموزش عالی 

 1390683 815117 تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی
نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل 

 30 17 دانشجویان

 162246 94311 تعداد دانشجویان دکتری تخصصی
نسبت دانشجویان دکتری تخصصی به کل 

 5/3 96/1 دانشجویان

 177158 76129 تعداد اعضای هیأت علمی
تعداد اعضای هیأت علمی به یک میلیون نفر 

 2000 965 جمعیت

 1200000 737774 تعداد دانش آموختگان


