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  گفتار پيش
ويژه در حوزه علم و فناوري است كه با استفاده از آن  ريزي مديران به گيري و برنامه مبناي اصلي تصميمامروزه آمار و اطالعات 

ي مختلف علم و فناوري ها يي كه در حوزهها سامانه.  وضعيت موجود و نيازهاي آينده جامعه در اين حوزه قابل شناسايي است
هاي  در اين راستا، شاخص.  تبديل به اطالع شودآنهاع شوند كه محتواي  واقمؤثرتوانند  پردازند زماني مي به توليد داده مي

سازي ايفا نمايند و زمينه را  ريزي و تصميم توانند نقش مهمي در جهت برنامه  مي،هاي خام است آماري كه حاصل پردازش داده
  .   براي استفاده بهينه از منابع فراهم سازند

ريزي و  هاي اصلي خود، مبني بر توسعه مباني علمي برنامه لي در راستاي مأموريتريزي آموزش عا مؤسسه پژوهش و برنامه
هاي  آوري آمار در اين حوزه و انجام پژوهش هاي جمع هاي مورد نياز حوزه علم و فناوري، به اعتالي فعاليت تدوين برنامه

  .ريزان و محققان توجه دارد گذاران، برنامه آماري مورد نياز سياست
اساس، كتاب تعاريف و مفاهيم آماري حوزه علوم، تحقيقات و فناوري به منظور استانداردسازي و نزديك نمودن بر همين 
هاي آماري اين حوزه وكتاب كدگذاري اقالم آماري آموزش عالي  بندي هاي مختلف از تعاريف و مفاهيم پايه و طبقه برداشت

 كه »هاي آماري حوزه علم و فناوري شاخص«ر اين مرحله كتاب د.  كه نقش مهمي در ساماندهي آمار ثبتي دارد چاپ شد
  .  يابد گيري مديران سطوح مختلف كشور دارد، انتشار مي ريزي و تصميم نقش مهمي در برنامه

محرابي عضو ... اين مجموعه حاصل تالش آقاي دكتر احمد پارسيان عضو محترم هيأت علمي دانشگاه تهران، آقاي دكتر يدا
الهي عضو محترم هيأت علمي دانشگاه عالمه   علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و آقاي دكتر نادر نعمتمحترم هيأت
هاي آماري مؤسسه و ساير عزيزاني كه به نحوي  باشد كه بدينوسيله از ايشان و همكاران ارجمندم در گروه پژوهش طباطبايي مي

  .اند، صميمانه سپاسگزارم هاز انحاء در به ثمر رساندن اين امر مهم نقش داشت
نظران و انديشمندان  رود مسئوالن، مديران، اعضاي هيأت علمي، صاحب بدون شك اين كتاب خالي از نقص نيست و انتظار مي

  .هاي بعدي مورد توجه قرار گيرد اندركاران امور آماري نقطه نظرات خود را اعالم نمايند تا در چاپ و دست
  
  

  غالمرضا قرباني
  ريزي آموزش عالي سسه پژوهش و برنامهرئيس مؤ

 رئيس كميته آمار بخشي علم و فناوريو  
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  مقدمه
ماي فعلي و نرا در ترسيم سازمان كنند و  هاي اطالعاتي در سازمĤنها و مراكز به عنوان اعضاي حسي مديريت عمل مي امروزه، نظام

ت در گيري اس ريزي و تصميم گذاري ، برنامه تحقق سه وظيفه اصلي مديريت كه سياست.  دننماي دورنماي راهبردي كمك مي
لذا طراحي و .  باشد شود و وجود اطالعات دقيق و صحيح در راهيابي سازمان بسيار مؤثر مي صورت وجود اطالعات ميسر مي

  .گيري و عملكرد مديريت سازمان فراهم آورد تواند شواهد الزم را براي تصميم  و كارآمد مياسازي نظام اطالعات كار پياده

ريزي قرار گرفته  گيري و برنامه توانند پايه و اساس تصميم هايي هستند كه مي خصحاصل يك نظام اطالعاتي مطلوب، شا
ها، ابزاري هستند كه بر اساس آنها  شاخص . جغرافيايي سنجش و ارزيابي نمايند هاي مختلف مديريتي و و عملكردها را در حوزه

 تغييرات وقايع يا د ونساز ات انجام شده هموار ميهاي خام به اطالعات مفيد تبديل شده و زمينه را براي مقايسه اقدام داده
 صورتكه در برخي از آنها  كرد به صورت نسبت بيان توان مي را ها شاخصبسياري از . دنكن گيري مي ها را اندازه وضعيت

 دو از  كسرمخرج و صورت علمي، و در برخي هيأتاستادان به كل اعضاي  نسبت مانند ،است  كسرمخرج از بخشي ،كسر
  .  علميهيأتدانشجو به عضو  نسبت مثل هستند متفاوت جامعه

هـاي طراحـي شـده در برنامـه      هـايي اسـت كـه بـا اسـتفاده از اقـالم اطالعـاتي حاصـل از سـامانه                   حاوي شاخص  ،مجموعه حاضر 
  .اند يه شده ته1ها در ده بخش به شرح جدول شماره  اين شاخص.   قابل محاسبه هستند»عالي آوري و تحليل آمار آموزش جمع«

  ها آوري و تعريف شاخص نحوه جمع
  :است ي آماري حوزه علم و فناوري اقدامات زير انجام شدهها براي طراحي شاخص

ها و سازمĤنهاي وابـسته بـه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري مبنـي بـر اعـالم نيازهـاي                   ها، مديريت   مكاتبه با معاونت   .1
 ؛اطالعاتي آنان

ه آمارهـاي   نهادها و سازمĤنهاي خارج از وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري كـه بـه نحـوي بـ                    ها،    مكاتبه با وزارتخانه   .2
 آموزش عالي نياز دارند؛

 عالي كشور؛ ده در ارتباط با آموزشهاي انجام ش اي و بررسي نتايج پروژه مطالعة كتابخانه .3
سـسه پـژوهش و     ؤط م عـالي كـه توسـ       هـاي آمـار و اطالعـات آمـوزش         آوري و گـزارش     بررسي سوابق و نحـوة جمـع       .4

 شود؛ عالي منتشر مي ريزي آموزش مهبرنا
 ؛عالي كشور و نيازهاي آماري آنها ها و مراكز آموزش هاي آماري دانشگاه بررسي گزارش .5
 .هاي طراحي شده هاي قابل محاسبه از سامانه استخراج شاخص .6

 :  آنها رعايت شودزير در باره  به شرح   RAVESها، تالش شد كه معيار  در بررسي و تعريف شاخص

  )Reliable(قابل اعتماد باشند    .�
 )Appropriate(مناسب باشند  .�
  )Valid( باشندمعتبر   .�
  )Easy( دنآسان و قابل دسترس باش  .�
  )Sensitive (باشندحساس   .�



  هاي آمار حوزه علم و فناوري شاخص

 

1

 

  .است   درج شده مربوط هر شاخص در جدول محاسبهعنوان و فرمول

  
هاي  به تفكيك بخش ي حوزه علم و فناوريهاي آمار تعداد شاخص)1جدول 

 مختلف مراكز آموزش عالي كشور

تعداد 
  شاخص

رديف موضوع 

 1  بخش دانشجويان پذيرفته شده-هاي آموزشي  شاخص  123

 2  بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-هاي آموزشي  شاخص 107

 3  بخش دانش آموختگان -هاي آموزشي  شاخص 138

 4  معاونت آموزشي -هاي آموزشي  شاخص 13

 5 هاي امور دانشجويي شاخص 105

 6 ) علميهيأتكاركنان و  اعضاي (هاي پرسنلي  شاخص 50

 7  علميهيأت اعضاي  و اجراييپژوهشي، هاي آموزشي شاخص 44

 8 هاي معاونت پژوهشي شاخص 62

 9 هاي فضاي كالبدي شاخص 30

 10   هاي كتابخانه شاخص 15

   جمع 687

  

 جـدول .   قابـل محاسـبه خواهـد بـود        آنهـا است كه هر شاخص به تفكيـك          شده  تهدر ستون تفكيك، كدهايي نوش    
  . دهد را نشان ميها  شاخصتفكيك  كدهاي 2شماره 
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 ها تفكيك شاخصكد ) 2جدول   

 كد نوع تفكيك

 1 جنس

 2 )مقطع(دوره تحصيلي

  3 ...روزانه، شبانه، :نوع تحصيل

 4 شيوه آموزشي

 5 بندي يونسكو طبقهبراساس هاي تحصيلي  گروه

 6 كاربردي، آزاد، غيرانتفاعي-نور، علمي دولتي، پيام: مركز آموزش عالينوع 

 7 عالي مركز آموزش

 8  استان

 9 كشور

 10 )براي اعضاي هيأت علمي (مرتبه علمي

  

يمـسال  ها ممكن است در هر ن       اما برخي شاخص   ، ساالنه در نظر گرفته شده است      ،ها   شاخص اغلبدورة زماني محاسبة    
ماننـد تعـداد   (گرچه بهتر است براي هر شاخص حـد آسـتانه يـا حـد اسـتاندارد تعيـين شـود                .  محاسبه و گزارش شوند   

هـا، بـراي    اما با توجه به اينكه در حال حاضر به جز اندكي از شـاخص        ).  مطلوب دانشجو به ازاي هر عضو هيأت علمي       
تعيين حد آستانه با توجه به اهداف كـالن هـر   .  ودداري شدبقيه چنين حدي تعيين نشده است از ذكر آن در جداول خ        

عالي، منطقه جغرافيـايي     بخش از آموزش عالي بايد تعيين شود و از طرفي با توجه به نوع و ماموريت هر مركز آموزش                  
به عنوان مثال ممكن است حد مطلـوب تعـداد دانـشجو            .  ممكن است حدود متفاوتي براي هر شاخص تعيين شود        ... و  
انـد بـا سـاير        هايي كه مأموريت خود را توسعه تحصيالت تكميلـي قـرار داده             ه ازاي هر عضو هيأت علمي در دانشگاه       ب

  .  كاربردي يا دانشگاه پيام نور متفاوت باشد-غيرانتفاعي، جامع علميعالي  زشوها و نيز مراكز آم دانشگاه
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  ها نحوة كدگذاري شاخص
  است  نظر گرفته شده درشرح زير  به رقمي 5است يك كد  ن مجموعه آمدههايي كه در اي براي هركدام از شاخص

  

  

  

  

  :باشد  موارد زير ميدهد كه شامل  از سمت چپ شماره فصل را نشان ميدرقم اول ك

  بخش دانشجويي–هاي آموزشي شاخص .1
  معاونت آموزشي–هاي آموزشي شاخص .2
 هاي امور دانشجويي شاخص .3
 )اركنان و اعضاي هيات علميك(هاي پرسنلي  شاخص .4
 هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي شاخص .5
 هاي معاونت پژوهشي شاخص .6
 هاي فضاي كالبدي شاخص .7
  هاي كتابخانه شاخص .8

 . است شده  از سمت چپ، به شمارة بخش اختصاص دادهد رقم دوم ك،با توجه به اينكه برخي از فصول شامل چند بخش هستند
  :باشد  زير ميال فصل يك شامل سه بخشبه عنوان مث

 )11: دو رقم اول كد(شده  دانشجويان پذيرفته .1
 )12: دو رقم اول كد(دانشجويان شاغل به تحصيل  .2
 )13: دو رقم اول كد(آموختگان  دانش .3

بنابراين هر كدام از . شود  شروع مي001دهد كه از  سه رقم آخر كد، رديف شاخص در هر فصل و بخش را نشان مي
توان  راحتي مي بنابراين اگر شاخص جديدي در آينده تعريف شود به  .باشد هاي كتاب داراي يك كد منحصر بفرد مي خصشا

  .تعيين نمودقرار داده و كد مناسبي براي آن در بخش مربوط 

 

 فصل بخش      

رديف



  

  

  

  

  فصل اول

  هاي حاصل از  مجموعه شاخص
  

   سامانه آمار و اطالعات خدمات آموزشي

  )بخش دانشجويي(
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  آمار و اطالعات خدمات آموزشيمربوط به هاي  جموعه شاخصم

ها و   دانشگاههآموخت شده، شاغل به تحصيل و دانش  اعم از پذيرفته،هاي آموزشي مربوط به دانشجويان  شاخص،در اين فصل
هاي موجود در  دادههاي الزم براي تهية آنها از  اند كه داده ها طوري طراحي شده شاخص.  است عالي تدوين شده مراكز آموزش
هاي بسيار ديگري ممكن است درخصوص دانشجويان  بديهي است شاخص.  عالي كشور قابل استخراج باشند پرتال آموزش

هاي موجود قابل محاسبه و  هايي است كه بدون كم و كاست با داده تدوين شود ولي رويكرد اين مجموعه تدوين شاخص
    .ارزيابي باشند

پذيرند و  عالي در نيمسال اول، برخي در نيمسال دوم و برخي در هر دو نيمسال دانشجو مي خي مراكز آموزشبا توجه به اينكه بر
 درنظر »ساالنه« صورت  بهها افتد دورة زماني اغلب شاخص ي مختلف در طول سال اتفاق ميĤنهافراغت از تحصيل نيز در زم

.   هفتگي نيستينيمسال، ماهانه يا حتهر تر مانند   زماني كوتاههاي دورهها در  البته اين امر مانع محاسبة شاخص.  شود گرفته مي
 با توجه به اينكه مواردي از قبيل. رسد نظر مي تر به ها مناسب هاي كالن، بررسي تغييرات ساالنة شاخص ريزي اما در برنامه

، ميانگين تعداد واحدهاي )11058 و 11057، 11053 تا 11049كدهاي (هايي كه مربوط به دانشجويان مشروطي است  شاخص
 دورة ،افتد  در طول نيمسال اتفاق مي،11067 و 11066(هاي مربوط به مهمان شدن دانشجويان  و نيز شاخص) 11056(اخذ شده 
  .شود ، نيمسال درنظر گرفته ميآنهاهاي مربوط به  شاخص

  : مانند،دهند هايي كه نرخ رشد را نشان مي در مورد شاخص

  

  

      

  

توان سال پايه  ريزان مي است كه با توجه به نياز مديران و برنامه نظر گرفته شده هاي رشد نسبت به سال تحصيلي پايه در  نرختمام
تواند يك يا چند سال قبل از  سال پايه مي.  را مشخص نموده و تعداد دانشجويان مربوط به آن سال را در مخرج كسر قرار داد

.  شود  ضرب ميصدهاي رشد، عدد يك از كسر موردنظر كسر شده و حاصل در  مام شاخصدر ت.  سال محاسبه شاخص باشد
  .باشد) كاهشي(يا منفي ) افزايشي(دهد كه ممكن است مثبت  بنابراين نتيجة حاصل، درصد رشد را نشان مي

  :است اين فصل در سه بخش تنظيم شده

 11***شده با كد  بخش دانشجويان پذيرفته .1
 12***ل به تحصيل با كد بخش دانشجويان شاغ .2
 13***آموختگان با كد  بخش دانش .3

    نرخ رشد دانشجويان شاغل به تحصيل    -1 ( 
 نسبت به سال پايه... در سال تحصيلي 

...تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سال

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در 
سال تحصيلي پايه

×100 ( 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  تعداد زنان پذيرفته شده ثبت نام شده   
 نسبت پذيرفته شدگان زن 11001

   دگان ثبت نام شدهتعداد كل پذيرفته ش  

2-3-4-5-
6-7-8-9 

  تعداد مردان پذيرفته شده ثبت نام شده   
 نسبت پذيرفته شدگان مرد 11002

   تعداد كل پذيرفته شدگان ثبت نام شده  

2-3-4-5-
6-7-8-9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده بومي  
11003 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده بومي به 
 كل دانشجويان

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده غيربومي  
11004 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده غير بومي 
 به كل دانشجويان

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دوره كارداني  
11005 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در دوره 
 رفته شدگانكارداني  به كل پذي

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده   

1-3-4-5-
6-7-8-9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دوره كارشناسي   
11006 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در دوره 
 كارشناسي  به كل پذيرفته شدگان

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده   

1-3-4-5-
6-7-8-9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دوره كارشناسي ارشد   
11007 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در دوره 
 كارشناسي ارشد  به كل پذيرفته شدگان

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده   

1-3-4-5-
6-7-8-9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دوره دكتري حرفه اي   
11008 

در دوره نسبت دانشجويان پذيرفته شده 
 دكتري حرفه اي  به كل پذيرفته شدگان

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده   

1-3-5-6-
7-8-9 

  ر دوره دكتري تخصصي تعداد دانشجويان پذيرفته شده د  
11009 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در دوره 
  دكتري تخصصي به كل پذيرفته شدگان

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده   

1-3-4-5-
6-7-8-9 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دوره تحصيالت تكميلي  
11010 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در دوره 
تحصيالت تكميلي به كل پذيرفته 

   شدهتعداد كل دانشجويان پذيرفته    شدگان

1-3-4-5-
6-7-8-9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در شيوه آموزشي حضوري  
11011 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در شيوه 
آموزشي حضوري به كل دانشجويان 

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده   پذيرفته شده

1-2-5-6-
7-8-9 

  
تعداد دانشجويان پذيرفته شده در شيوه آموزشي  

  غيرحضوري
11012 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در شيوه 
كل دانشجويان آموزشي غيرحضوري به 
 پذيرفته شده

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-5-6-
7-8-9 

  
يوه آموزشي نيمه تعداد دانشجويان پذيرفته شده در ش

  حضوري
11013 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در شيوه 
آموزشي نيمه حضوري به كل 

 دانشجويان پذيرفته شده
   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-5-6-
7-8-9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دوره روزانه  
11014 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده روزانه به 
 كل دانشجويان پذيرفته شده

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-5-6-
7-8-9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دوره شبانه  
11015 

دانشجويان پذيرفته شده شبانه به نسبت 
 كل دانشجويان پذيرفته شده

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-5-6-
7-8-9 

  دوره فراگيرتعداد دانشجويان پذيرفته شده در   
11016 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده فراگير به 
 كل دانشجويان پذيرفته شده

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-5-6-
7-8-9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دوره پودماني  
11017 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده پودماني 
 به كل دانشجويان پذيرفته شده

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-5-6-
7-8-9 

  تعداد دانشجويان آزاد پذيرفته شده  
11018 

ن پذيرفته شده آزاد به نسبت دانشجويا
 كل دانشجويان پذيرفته شده

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-5-6-
7-8-9 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  تعداد دانشجويان آموزش مجازي پذيرفته شده  
11019 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده آموزش 
 مجازي به كل دانشجويان پذيرفته شده

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-5-6-
7-8-9 

  
تعداد دانشجويان پذيرفته شده در مراكز آموزش عالي غير 

  دولتي

11020 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در مراكز 
آموزش عالي غير دولتي به كل 

 دانشجويان پذيرفته شده
   اكز آموزش عاليتعداد كل دانشجويان پذيرفته شده در مر  

1-2-5-7-
8-9 

  اي هاي ميان رشته تعداد دانشجويان پذيرفته شده در رشته  
11021 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در 
 به كل دانشجويان اي هاي ميان رشته رشته

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده    پذيرفته شده

1-2-5-6-
7-8-9 

  ي علمي كاربرديها تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دوره  
11022 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در 
ي علمي كاربردي به كل ها دوره

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده    دانشجويان پذيرفته شده

1-2-5-7-
8-9 

  
ه دكتري تعداد دانشجويان ممتاز پذيرفته شده در دور

  تخصصي
11023 

نسبت دانشجويان ممتاز پذيرفته شده در 
 دوره دكتري تخصصي

   تعداد كل پذيرفته شدگان در دوره دكتري تخصصي  

1-5-6-7-
8-9 

  
تعداد دانشجويان ممتاز پذيرفته شده در دوره كارشناسي 

  ارشد
11024 

نسبت دانشجويان ممتاز پذيرفته شده در 
 دوره كارشناسي ارشد

   ارشدتعداد كل پذيرفته شدگان در دوره كارشناسي   

1-5-6-7-
8-9 

  
تعداد دانشجويان ممتاز پذيرفته شده در دوره كارشناسي 

  ناپيوسته

11025 
نسبت دانشجويان ممتاز پذيرفته شده در 

 دوره كارشناسي ناپيوسته
  تعداد كل پذيرفته شدگان در دوره كارشناسي ناپيوسته  

1-5-6-7-
8-9 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  
تعداد دانشجويان ممتاز پذيرفته شده در دوره تحصيالت 

  تكميلي

11026 

  

نسبت دانشجويان ممتاز پذيرفته شده در 
 دوره تحصيالت تكميلي

   تعداد كل پذيرفته شدگان در دوره تحصيالت تكميلي  

1-5-6-7-
8-9 

  .................. از ساكنين استان تعداد دانشجويان پذيرفته شده  
11027 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده از ساكنين 
 به كل پذيرفته شدگان كشور...... استان

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده در كشور  

1-2-3-4-
5-6-8 

  
تعداد دانشجويان پذيرفته شده از ساكنين استان 

......................  
11028 

نسبت پذيرفته شدگان از ساكنين هر 
 استان به جمعيت آن استان

   .........................جمعيت استان   

8 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در كشور  
11029 

نسبت پذيرفته شدگان از ساكنين كشور 
 به جمعيت 

   جمعيت كشور  
8 

 تعداد پذيرفته شدگان ثبت نام شده در سال مورد نظر
11030 

نرخ رشد پذيرش دانشجو 
  100×(1-  نسبت به سال قبل

 تعداد پذيرفته شدگان ثبت نام شده در سال قبل
( 

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

ي تحصيالت ها تعداد پذيرفته شدگان ثبت نام شده در دوره
 تكميلي در سال مورد نظر

11031 
نرخ رشد پذيرش دانشجويان 
تحصيالت تكميلي نسبت به 

 سال قبل
-1)×100 

ي تحصيالت ها تعداد پذيرفته شدگان ثبت نام شده در دوره
 تكميلي در سال قبل

(  
1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

  
تعداد پذيرفته شدگان در دوره كارشناسي ارشد در هر سال 

  تحصيلي
11032 

نسبت پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد 
 به دانش آموختگان دوره كارشناسي

   تعداد دانش آموختگان دوره كارشناسي سال تحصيلي قبل  

1-9 

          



  هاي آمار حوزه علم و فناوري شاخص

 

12

 

  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  
تعداد پذيرفته شدگان در دوره دكتري تخصصي در هر 

  سال تحصيلي

11033 

گان دوره دكتري نسبت پذيرفته شد
تخصصي به دانش آموختگان دوره 

 كارشناسي ارشد
  

تعداد دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد سال 
   تحصيلي قبل

1-9 

  
تعداد پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ناپيوسته در هر سال 

  تحصيلي

11034 

نسبت پذيرفته شدگان دوره كارشناسي 
ناپيوسته به دانش آموختگان دوره 

 ردانيكا
   تعداد دانش آموختگان دوره كارداني در سال تحصيلي قبل  

1-9 

  اول پذيرفته شدگان%  30مجموع رتبه آزمون سراسري     
11035 

اول %  30ميانگين رتبه آزمون سراسري   
 پذيرفته شدگان 

   اول پذيرفته شدگان %  30تعداد   

1-2-3-4-
5-7-8-9 

  آخر  پذيرفته شدگان %  5مجموع رتبه آزمون سراسري   
11036 

آخر % 5ميانگين رتبه آزمون سراسري   
 پذيرفته شدگان 

   آخر پذيرفته شدگان% 5تعداد    

1-2-3-4- 

5-7-8-9 

  1عداد دانشجويان پذيرفته شده در سهميه منطقه ت  
11037 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در سهميه 
 1منطقه 

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

   2تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سهميه منطقه   
11038 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در سهميه 
 2منطقه 

   هتعداد كل دانشجويان پذيرفته شد  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

   3تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سهميه منطقه   
11039 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در سهميه 
 3منطقه 

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  
ي منطقه يك ها استاندگان از ساكنين تعداد پذيرفته ش

  سهميه كنكور

11040 

نسبت پذيرفته شدگان از ساكنين 
ي منطقه يك به جمعيت آن ها استان

 ها استان
   ي منطقه يكها استانجمعيت   

9 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  
ي منطقه دو سهميه ها استانتعداد پذيرفته شدگان از ساكنين 
  كنكور

11041 
نسبت پذيرفته شدگان از ساكنين 

ي منطقه دو به جمعيت آن ها استان
 ها استان

   ي منطقه دوها استانجمعيت   

9 

  
ي منطقه سه سهميه ها استانتعداد پذيرفته شدگان از ساكنين 
  كنكور

11042 

نسبت پذيرفته شدگان از ساكنين 
ي منطقه سه به جمعيت آن ها استان

 ها استان
   ي منطقه سهها استانجمعيت   

9 

  ه شده در سهميه خانواده شهداتعداد دانشجويان پذيرفت  
11043 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در سهميه 
 خانواده شهدا

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  
تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سهميه جانبازان انقالب 

  اسالمي

11044 
نسبت دانشجويان پذيرفته شده در سهميه 

 جانبازان انقالب اسالمي
   ان پذيرفته شدهتعداد كل دانشجوي  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سهميه  شاهد و ايثارگر  
11045 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در سهميه 
 شاهد و ايثارگر

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  يان پذيرفته شده در سهميه رزمندگانتعداد دانشجو  
11046 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در سهميه 
 رزمندگان

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سهميه آزادگان  
11047 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در سهميه 
 آزادگان

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دوره دكتري تخصصي  
11048 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در دوره 
دكتري تخصصي به كل تحصيالت 

   تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دوره تحصيالت تكميلي   تكميلي

1-5-6- 

7-8-9 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  
تعداد پذيرفته شدگان در دوره كارشناسي ناپيوسته از بين 
  دانش آموختگان كارشناسي همان مركز آموزش عالي

11049 

نسبت پذيرفته شدگان در دوره 
كارشناسي ناپيوسته از بين دانش 

 آموختگان همان مركز آموزش عالي
  

تعداد كل پذيرفته شدگان در دوره كارشناسي ناپيوسته 
   مركز آموزش عالي

1-7-9 

  
تعداد پذيرفته شدگان در دوره كارشناسي ارشد از بين 
  دانش آموختگان كارشناسي همان مركز آموزش عالي

11050 
نسبت پذيرفته شدگان در دوره 

 از بين دانش آموختگان كارشناسي ارشد
 همان مركز آموزش عالي

  
تعداد كل پذيرفته شدگان در دوره كارشناسي ارشد مركز 

   آموزش عالي

1-7-9 

  
تعداد پذيرفته شدگان در دوره دكتري تخصصي از بين 
  دانش آموختگان كارشناسي همان مركز آموزش عالي

11051 
نسبت پذيرفته شدگان در دوره دكتري 

صصي از بين دانش آموختگان همان تخ
 مركز آموزش عالي

  
تعداد كل پذيرفته شدگان در دوره دكتري تخصصي مركز 

   آموزش عالي

1-7-9 

  

تعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ناپيوسته در مراكز 
آموزش عالي دولتي از بين دانش آموختگان مراكز آموزش 

 عالي غير دولتي 
 

11052 

نسبت پذيرش در دوره كارشناسي 
 مراكز آموزش عالي دولتي از ناپيوسته

بين دانش آموختگان مراكز آموزش 
 عالي غير دولتي

  
تعداد كل پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ناپيوسته در 

   موزش عالي دولتيمراكز آ

1-9 

  

تعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ارشد در مراكز 
آموزش عالي دولتي از بين دانش آموختگان مراكز آموزش 

 عالي غير دولتي 
 

11053 

نسبت پذيرش در دوره كارشناسي ارشد 
مراكز آموزش عالي دولتي از بين دانش 

آموختگان مراكز آموزش عالي غير 
 دولتي

  
داد كل پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد در مراكز تع

   آموزش عالي دولتي

1-9 
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15

 

  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  

تعداد پذيرفته شدگان در دكتري تخصصي در مراكز 
انش آموختگان مراكز آموزش آموزش عالي دولتي از بين د

 عالي غير دولتي 
 

11054 

نسبت پذيرش در دوره دكتري تخصصي 
مراكز آموزش عالي دولتي از بين دانش 

آموختگان مراكز آموزش عالي غير 
 دولتي

  
تعداد كل پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي در مراكز 

   آموزش عالي دولتي

1-9 

  
سته در مراكز تعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ناپيو

  آموزش عالي دولتي از بين دانش آموختگان پيام نور 

11055 
نسبت پذيرش در دوره كارشناسي 

ناپيوسته مراكز آموزش عالي دولتي از 
 بين دانش آموختگان پيام نور

  
تعداد كل پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ناپيوسته در 

   مراكز آموزش عالي دولتي

1-9 

  
دگان در كارشناسي ارشد در مراكز تعداد پذيرفته ش

  آموزش عالي دولتي از بين دانش آموختگان پيام نور 

11056 
نسبت پذيرش در دوره كارشناسي ارشد 
مراكز آموزش عالي دولتي از بين دانش 

 آموختگان پيام نور
  

تعداد كل پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد در مراكز 
   آموزش عالي دولتي

1-9 

  
داد پذيرفته شدگان در  دكتري تخصصي در مراكز تع

  آموزش عالي دولتي از بين دانش آموختگان پيام نور 

11057 
نسبت پذيرش در دوره  دكتري 

تخصصي مراكز آموزش عالي دولتي از 
 بين دانش آموختگان پيام نور

  
تعداد كل پذيرفته شدگان دوره  دكتري تخصصي در 

   مراكز آموزش عالي دولتي

1-9 

  

تعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ناپيوسته در مراكز 
آموزش عالي دولتي از بين دانش آموختگان دانشگاه آزاد 

 اسالمي
 

11058 

نسبت پذيرش در دوره كارشناسي 
ناپيوسته مراكز آموزش عالي دولتي از 

ان دانشگاه آزاد بين دانش آموختگ
 اسالمي

  
تعداد كل پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ناپيوسته  در 

   مراكز آموزش عالي دولتي

1-9 

          



  هاي آمار حوزه علم و فناوري شاخص

 

16

 

  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  

تعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ارشد در مراكز 
آموزش عالي دولتي از بين دانش آموختگان دانشگاه آزاد 

 اسالمي
 

11059 
ناسي ارشد نسبت پذيرش در دوره كارش

مراكز آموزش عالي دولتي از بين دانش 
 آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي

  
تعداد كل پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد  در مراكز 

   تيآموزش عالي دول

1-9 

  

تعداد پذيرفته شدگان در  دكتري تخصصي در مراكز 
آموزش عالي دولتي از بين دانش آموختگان دانشگاه آزاد 

 اسالمي
 

11060 

نسبت پذيرش در دوره  دكتري 
تخصصي مراكز آموزش عالي دولتي از 

بين دانش آموختگان دانشگاه آزاد 
 اسالمي

  
ري تخصصي  در تعداد كل پذيرفته شدگان دوره  دكت

   مراكز آموزش عالي دولتي 

1-9 

  

تعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ناپيوسته در مراكز 
زش آموزش عالي دولتي از بين دانش آموختگان مراكز آمو

 عالي غير انتفاعي
  

11061 

نسبت پذيرش در دوره كارشناسي 
ناپيوسته مراكز آموزش عالي دولتي از 
بين دانش آموختگان مراكز آموزش 

 عالي غير انتفاعي
  

تعداد كل پذيرفته شدگان كارشناسي ناپيوسته در مراكز 
   آموزش عالي دولتي

1-9 

  

كز امرتعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ارشد در 
آموزش عالي دولتي از بين دانش آموختگان مراكز آموزش 

 عالي غير انتفاعي
  

11062 

نسبت پذيرش در دوره كارشناسي ارشد 
مراكز آموزش عالي دولتي از بين دانش 

آموختگان مراكز آموزش عالي غير 
 انتفاعي

  
كز اتعداد كل پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد در مر

   آموزش عالي دولتي

1-9 

  

تعداد پذيرفته شدگان در دكتري تخصصي در مراكز 
آموزش عالي دولتي از بين دانش آموختگان مراكز آموزش 

 عالي غير انتفاعي
  

11063 

نسبت پذيرش در دوره دكتري تخصصي 
مركز آموزش عالي دولتي از بين دانش 

آموختگان مركز آموزش عالي غير 
 عيانتفا

  
تعداد كل پذيرفته شدگان دكتري تخصصي  در مراكز 

   آموزش عالي دولتي

1-9 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  

تعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ناپيوسته در مراكز 
آموزش عالي غيردولتي از بين دانش آموختگان مراكز 

 آموزش عالي دولتي 
 

11064 

نسبت پذيرش در دوره كارشناسي 
الي غيردولتي ناپيوسته مراكز آموزش ع

از بين دانش آموختگان مراكز آموزش 
 عالي دولتي

  
تعداد كل پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ناپيوسته در 

   تيمراكز آموزش عالي غيردول

1-9 

  

تعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ارشد در مراكز 
آموزش عالي غيردولتي از بين دانش آموختگان مراكز 

 آموزش عالي دولتي 
 

11065 

نسبت پذيرش در دوره كارشناسي ارشد 
مراكز آموزش عالي غيردولتي از بين 
دانش آموختگان مراكز آموزش عالي 

 دولتي
  

شدگان دوره كارشناسي ارشد در مراكز تعداد كل پذيرفته 
   آموزش عالي غيردولتي

1-9 

  

تعداد پذيرفته شدگان در دكتري تخصصي در مراكز 
ز آموزش عالي غيردولتي از بين دانش آموختگان مراك

 آموزش عالي دولتي 
 

11066 

نسبت پذيرش در دوره دكتري تخصصي 
مراكز آموزش عالي غيردولتي از بين 
دانش آموختگان مراكز آموزش عالي 

 دولتي
  

تعداد كل پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي در مراكز 
   آموزش عالي غيردولتي

1-9 

  

شگاه تعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ناپيوسته در دان
پيام نور  از بين دانش آموختگان مراكز آموزش عالي 

 دولتي 
 

11067 
نسبت پذيرش در دوره كارشناسي 

ناپيوسته دانشگاه پيام نور از بين دانش 
 آموختگان مراكز آموزش عالي دولتي

  
تعداد كل پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ناپيوسته در 

   دانشگاه پيام نور 

1-9 

  
ه شدگان در كارشناسي ارشد در دانشگاه پيام تعداد پذيرفت

  نور  از بين دانش آموختگان مراكز آموزش عالي دولتي 

11068 
نسبت پذيرش در دوره كارشناسي ارشد 
دانشگاه پيام نور  از بين دانش آموختگان 

 مراكز آموزش عالي دولتي
  

تعداد كل پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد در 
   دانشگاه پيام نور

1-9 

          



  هاي آمار حوزه علم و فناوري شاخص
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  
تعداد پذيرفته شدگان در  دكتري تخصصي در دانشگاه پيام 
  نور از بين دانش آموختگان مراكز آموزش عالي دولتي

11069 

نسبت پذيرش در دوره  دكتري 
تخصصي دانشگاه پيام نور  از بين دانش 

  آموزش عالي دولتيآموختگان مراكز
  

تعداد كل پذيرفته شدگان دوره  دكتري تخصصي در 
   دانشگاه پيام نور

1-9 

  

تعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ناپيوسته در دانشگاه 
آزاد اسالمي از بين دانش آموختگان مراكز آموزش عالي 

 دولتي
 

11070 

نسبت پذيرش در دوره كارشناسي 
ي از بين ناپيوسته دانشگاه آزاد اسالم

دانش آموختگان مراكز آموزش عالي 
 دولتي

  
تعداد كل پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ناپيوسته  در 

   دانشگاه آزاد اسالمي

1-9 

  
تعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد 
 اسالمي از بين دانش آموختگان مراكز آموزش عالي دولتي 

11071 
 در دوره كارشناسي ارشد نسبت پذيرش

دانشگاه آزاد اسالمي از بين دانش 
 آموختگان مراكز آموزش عالي دولتي

  
تعداد كل پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد در 

    آزاد اسالميدانشگاه

1-9 

  

تعداد پذيرفته شدگان در  دكتري تخصصي در دانشگاه 
آزاد اسالمي از بين دانش آموختگان مراكز آموزش عالي 

 دولتي
 

11072 

نسبت پذيرش در دوره  دكتري 
تخصصي دانشگاه آزاد اسالمي از بين 
دانش آموختگان مراكز آموزش عالي 

 دولتي
  

 دوره  دكتري تخصصي  در تعداد كل پذيرفته شدگان
   دانشگاه آزاد اسالمي

1-9 

  

تعداد پذيرفته شدگان در كارشناسي ناپيوسته در مراكز 
ان مراكز آموزش عالي غير انتفاعي از بين دانش آموختگ

 آموزش عالي دولتي
  

11073 

نسبت پذيرش در دوره كارشناسي 
ناپيوسته مراكز آموزش عالي غير انتفاعي 
از بين دانش آموختگان مراكز آموزش 

 عالي دولتي
  

تعداد كل پذيرفته شدگان كارشناسي ناپيوسته در  مراكز 
   آموزش عالي غير انتفاعي

1-9 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  

در كارشناسي ارشد در مراكز تعداد پذيرفته شدگان 
آموزش عالي غير انتفاعي از بين دانش آموختگان مراكز 

 آموزش عالي دولتي
  

11074 

نسبت پذيرش در دوره كارشناسي ارشد 
مراكز آموزش عالي غير انتفاعي از بين 
دانش آموختگان مراكز آموزش عالي 

 دولتي
  

تعداد كل پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد در  مراكز 
   آموزش عالي غير انتفاعي

1-9 

  

تعداد پذيرفته شدگان در دكتري تخصصي در مراكز 
آموزش عالي غير انتفاعي از بين دانش آموختگان مراكز 

 آموزش عالي دولتي
  

11075 

نسبت پذيرش در دوره دكتري تخصصي 
مراكز آموزش عالي غير انتفاعي از بين 

آموختگان مراكز آموزش عالي دانش 
 دولتي

  
تعداد كل پذيرفته شدگان دكتري تخصصي  در  مراكز 

   آموزش عالي غير انتفاعي

1-9 

  
تعداد دانشجويان پذيرفته شده در مراكز آموزش عالي 

  دولتي
11076 

ه شده در مراكز نسبت دانشجويان پذيرفت
 آموزش عالي دولتي به كل 

   كل دانشجويان پذيرفته شده در كشور  

1-2-4- 

5-8-9 

  اد اسالميتعداد دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه آز  
11077 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در 
 دانشگاه آزاد اسالمي به كل

   كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-4- 

5-8-9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه پيام نور  
11078 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در 
 دانشگاه پيام نور به كل

   كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-4- 

5-8-9 

  
تعداد دانشجويان پذيرفته شده در مراكز آموزش عالي 

  غيرانتفاعي

11079 
 نسبت دانشجويان پذيرفته شده در مراكز

 آموزش عالي غيرانتفاعي به كل
   كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-4- 

5-8-9 

  تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه علمي كاربردي  
11080 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در 
 دانشگاه علمي كاربردي  به كل

   كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-4- 

5-8-9 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  
) يها دوره(تعداد پذيرفته شدگان در گروه تحصيلي برنامه

  عمومي

11081 
نسبت پذيرفته شده در  گروه تحصيلي 

 عمومي) يها دوره(برنامه

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  تعداد پذيرفته شدگان در گروه تحصيلي علوم تربيتي  
11082 

لي نسبت پذيرفته شده در  گروه تحصي
 علوم تربيتي

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  تعداد پذيرفته شدگان در گروه تحصيلي علوم انساني و هنر  
11083 

نسبت پذيرفته شده در  گروه تحصيلي 
 علوم انساني و هنر

   ل پذيرفته شدگانتعداد ك  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  
تعداد پذيرفته شدگان در گروه تحصيلي علوم اجتماعي، 

  بازرگاني و حقوق

11084 
نسبت پذيرفته شده در  گروه تحصيلي 
 علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  
تعداد پذيرفته شدگان در گروه تحصيلي علوم، رياضي و 

  كامپيوتر

11085 
نسبت پذيرفته شده در  گروه تحصيلي 

  و كامپيوترعلوم، رياضي

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  
تعداد پذيرفته شدگان در گروه تحصيلي مهندسي، توليد و 

  ساخت

11086 
نسبت پذيرفته شده در  گروه تحصيلي 

 مهندسي، توليد و ساخت

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  
تعداد پذيرفته شدگان در گروه تحصيلي كشاورزي و 

  دامپزشكي
11087 

نسبت پذيرفته شده در  گروه تحصيلي 
 كشاورزي و دامپزشكي

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  
 تعداد پذيرفته شدگان در گروه تحصيلي بهداشت و رفاه

  )بهزيستي(

11088 
نسبت پذيرفته شده در  گروه تحصيلي 

 )بهزيستي( هبهداشت و رفا

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  تعداد پذيرفته شدگان در گروه تحصيلي خدمات  
11089 

نسبت پذيرفته شده در  گروه تحصيلي 
 خدمات

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  نظر تعداد پذيرفته شدگان در سال تحصيلي مورد  
 نسبت دانشجويان ورودي به خروجي  11090

   تعداد دانش آموختگان در سال تحصيلي قبل  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  
انشجويان پذيرفته شده در مقطع كارشناسي ارشد در تعداد د

  يك رشته تحصيلي

11091 
نسبت پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد 
به دانش آموختگان كارشناسي سال قبل 

 در همان رشته تحصيلي
  

تعداد دانش آموختگان دوره كارشناسي سال قبل در همان 
   رشته رشته تحصيلي

1-5-9 

  تعداد پذيرفته شدگان داراي ديپلم در رشته رياضي فيزيك  
11092 

نسبت پذيرفته شدگان داراي ديپلم 
 رياضي فيزيك

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  تعداد پذيرفته شدگان داراي ديپلم در رشته علوم تجربي  
11093 

نسبت پذيرفته شدگان داراي ديپلم علوم 
 تجربي

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  رفته شدگان داراي ديپلم در رشته علوم انسانيتعداد پذي  
11094 

نسبت پذيرفته شدگان داراي ديپلم علوم 
 انساني

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  اي تعداد پذيرفته شدگان داراي ديپلم در رشته  فني و حرفه  
11095 

نسبت پذيرفته شدگان داراي ديپلم فني و 
 اي حرفه

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

  دانش و تعداد پذيرفته شدگان داراي ديپلم در رشته كار  
11096 

 و نسبت پذيرفته شدگان داراي ديپلم كار
 دانش

   تعداد كل پذيرفته شدگان  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  تعداد دانشجويان خارجي پذيرفته شده   
 نسبت پذيرش دانشجوي خارجي 11097

   د كل دانشجويان پذيرفته شدهتعدا  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  هل  تعداد دانشجويان پذيرفته شده متأ  
 نسبت دانشجويان پذيرفته شده متاهل   11098

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  تعداد دانشجويان  پذيرفته شده مجرد  
 نسبت دانشجويان پذيرفته شده مجرد 11099

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

   سال20تعداد دانشجويان پذيرفته شده در رده سني كمتر از   
11100 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در رده 
  سال به كل20سني كمتر از 

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

   سال20-24تعداد دانشجويان پذيرفته شده در رده سني   
11101 

ه شده در رده نسبت دانشجويان پذيرفت
  سال به كل20-24سني 

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

   سال25-29تعداد دانشجويان پذيرفته شده در رده سني   
11102 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در رده 
  سال به كل25-29سني 

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

    سال30-34تعداد دانشجويان پذيرفته شده در رده سني   
11103 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در رده 
  سال به كل30-34سني 

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

  
  سال يا 35تعداد دانشجويان پذيرفته شده در رده سني 

  باالتر
11104 

فته شده در رده نسبت دانشجويان پذير
   سال يا باالتر به كل35سني 

   تعداد كل دانشجويان پذيرفته شده  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

   مجموع سن دانشجويان پذيرفته شده 
 ميانگين سن پذيرفته شدگان 11105

   تعداد دانشجويان پذيرفته شده 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

 ...تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سال تحصيلي 
11106 

نرخ رشد دانشجويان پذيرفته 
... شده در سال تحصيلي 
 نسبت به سال پايه

-1)×100 
 تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سال تحصيلي پايه

(  
1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

 ...تعداد دانشجويان پذيرفته شده بومي در سال تحصيلي 
11107 

ان پذيرفته نرخ رشد دانشجوي
... شده بومي در سال تحصيلي 

 نسبت به سال پايه
-1)×100  

 تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سال تحصيلي پايه
(  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

در سال .... تعداد دانشجويان پذيرفته شده از ساكنين استان 
 ...تحصيلي 

11108 
نرخ رشد ورود به دانشگاه از 

در سال ... ساكنين استان 
 ت به سال پايهتحصيلي نسب

 -1)×100  
تعداد دانشجويان پذيرفته شده از ساكنين همان استان در 

 سال تحصيلي پايه

(  
1-2-3-4- 

5-6-7 

ي منطقه يك در ها استانتعداد پذيرفته شدگان از ساكنين 
 ...سال تحصيلي 

11109 

نرخ رشد ورود به دانشگاه از 
ساكنين منطقه يك در سال 

نسبت به سال ......... تحصيلي 
 پايه

-1)×100  
ي منطقه ها استانتعداد دانشجويان پذيرفته شده از ساكنين 
 يك در سال تحصيلي پايه

(  
1-2-3-4- 

5-6-7 

ي منطقه دو در ها استانتعداد پذيرفته شدگان از ساكنين 
 ...سال تحصيلي 

11110 

نرخ رشد ورود به دانشگاه از 
ساكنين منطقه دو در سال 

نسبت به سال ......... تحصيلي 
 پايه

-1)×100  
ي منطقه ها استانتعداد دانشجويان پذيرفته شده از ساكنين 
 دو در سال تحصيلي پايه

(   
1-2-3-4- 

5-6-7-8 

ي منطقه سه در ها استانتعداد پذيرفته شدگان از ساكنين 
 ...سال تحصيلي 

11111 

نرخ رشد ورود به دانشگاه از 
ر سال ساكنين منطقه سه د

نسبت به سال ......... تحصيلي 
 پايه

-1)×100  
ي منطقه ها استانتعداد دانشجويان پذيرفته شده از ساكنين 
 سه در سال تحصيلي پايه

(   
1-2-3-4- 

5-6-7-8 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

 ...تعداد پذيرفته شدگان از خانواده شهدا در سال تحصيلي 

11112 

نرخ رشد ورود به دانشگاه از 
اده شهدا در سال خانو

نسبت به سال ......... تحصيلي 
 پايه

-1)×100 
تعداد دانشجويان پذيرفته شده  از خانواده شهدا در سال 

 تحصيلي پايه

(   
1-2-3-4- 

5-6-7-8 

تعداد پذيرفته شدگان از جانبازان انقالب اسالمي در سال 
 ...تحصيلي 

11113 

نرخ رشد ورود به دانشگاه از 
مي در جانبازان انقالب اسال

نسبت به ......... سال تحصيلي 
 سال پايه

-1)×100  
تعداد دانشجويان پذيرفته شده از جانبازان انقالب اسالمي 

 در سال تحصيلي پايه

(   
1-2-3-4- 

5-6-7-8 

تعداد پذيرفته شدگان از  شاهد و ايثارگر در سال تحصيلي 
... 

11114 

نرخ رشد ورود به دانشگاه از 
 و ايثارگر در سال شاهد

نسبت به سال ......... تحصيلي 
 پايه

-1)×100 

 تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سال تحصيلي پايه

(  
1-2-3-4- 

5-6-7-8 

 ...تعداد پذيرفته شدگان از رزمندگان  در سال تحصيلي 
11115 

نرخ رشد ورود به دانشگاه از 
رزمندگان در سال تحصيلي 

  نسبت به سال پايه.........
-1)×100  

 تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سال تحصيلي پايه
(  

1-2-3-4- 

5-6-7-8 

 ...شدگان از آزادگان در سال تحصيلي تعداد پذيرفته 

11116 

نرخ رشد ورود به دانشگاه از 
آزادگان در سال تحصيلي 

 نسبت به سال پايه......... 
-1)×100 

تعداد دانشجويان پذيرفته شده از آزادگان در سال تحصيلي 
 پايه

(  
1-2-3-4- 

5-6-7-8 

 
تعداد كل پذيرفته شدگان مقطع كارداني در طول يكسال 

  تحصيلي

11117 
نسبت پذيرفته شدگان مقطع تحصيلي 
 كارداني به دانشجويان شاغل به تحصيل

  
تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل مقطع كارداني در 

   همان سال تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 
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  بخش دانشجويان پذيرفته شده -هاي آموزشي شاخص

   تفكيك       فرمول محاسبه عنوان شاخص كد

 
تعداد كل پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي در طول يكسال 

  تحصيلي

11118 

نسبت پذيرفته شدگان مقطع تحصيلي 
كارشناسي به دانشجويان شاغل به 

 تحصيل
  

انشجويان شاغل به تحصيل مقطع كارشناسي در تعداد كل د
   همان سال تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
تعداد كل پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد در طول 

  يكسال تحصيلي

11119 
نسبت پذيرفته شدگان مقطع تحصيلي 

كارشناسي ارشد به دانشجويان شاغل به 
 تحصيل

  
 مقطع كارشناسي تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل

   ارشد در همان سال تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
 در طول اي تعداد كل پذيرفته شدگان مقطع دكتري حرفه

  يكسال تحصيلي

11120 
نسبت پذيرفته شدگان مقطع تحصيلي 

 به دانشجويان شاغل به اي دكتري حرفه
 تحصيل

  
تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل مقطع دكتري 

    در همان سال تحصيلياي حرفه

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
تعداد كل پذيرفته شدگان مقطع دكتري تخصصي در طول 

  يكسال تحصيلي

11121 
نسبت پذيرفته شدگان مقطع تحصيلي 

دكتري تخصصي به دانشجويان شاغل به 
 تحصيل

  
تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل مقطع دكتري 

   تخصصي در همان سال تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
تعداد پذيرفته شدگان دوره تحصيالت تكميلي در يك سال 

  تحصيلي

11122 
نسبت پذيرفته شدگان دوره تحصيالت 
تكميلي به دانشجويان شاغل به تحصيل 

 در دوره تحصيالت تكميلي
  

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره تحصيالت 
   تكميلي در همان سال تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

  تعداد كل پذيرفته شدگان در طول سال تحصيلي 

11123 
نسبت پذيرفته شدگان به دانشجويان 

 شاغل به تحصيل
  

تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل در همان سال 
   تحصيلي 

1-3-4-5- 

6-7-8-9 
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 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل زن   
12001 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 زن

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

2-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل مرد  
12002 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 مرد

   ويان شاغل به تحصيلتعداد كل دانشج  

2-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل بومي  
12003 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 بومي

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل غيربومي  
12004 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 غيربومي

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارداني  
12005 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در دوره كارداني به كل دانشجويان 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   شاغل به تحصيل

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارشناسي   
12006 

نشجويان شاغل به تحصيل نسبت دا
در دوره كارشناسي به كل 
   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   دانشجويان شاغل به تحصيل

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارشناسي ارشد  
12007 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در دوره كارشناسي ارشد به كل 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   ل به تحصيلدانشجويان شاغ

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   اي ري حرفهتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكت  
12008 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 به كل اي در دوره دكتري حرفه

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   دانشجويان شاغل به تحصيل

1-3-5-6- 

7-8-9 

  تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكتري تخصصي   
12009 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در دوره دكتري تخصصي  به كل 

    به تحصيلتعداد كل دانشجويان شاغل   دانشجويان شاغل به تحصيل

1-3-4-5- 

6-7-8-9 
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 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

  
نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره  تحصيالت 

   تكميلي
12010 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 در دوره تحصيالت تكميلي به كل

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكتري تخصصي  

12011 
نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در دوره دكتري تخصصي به كل 

   حصيالت تكميليت
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره تحصيالت 

   تكميلي

1-5-6- 

7-8-9 

   حصيل در شيوه آموزشي حضوريتعداد دانشجويان شاغل به ت  
12012 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در شيوه آموزشي حضوري به كل 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   دانشجويان شاغل به تحصيل

1-2-5- 

6-7-8-9 

  
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در شيوه آموزشي نيمه 

   حضوري

12013 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در شيوه آموزشي نيمه حضوري به 
 كل دانشجويان شاغل به تحصيل

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-5- 

6-7-8-9 

  
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در شيوه آموزشي  

   غيرحضوري

12014 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در شيوه آموزشي غيرحضوري به 
 كل دانشجويان شاغل به تحصيل

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-5-6-
7-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره روزانه  
12015 

جويان شاغل به تحصيل نسبت دانش
روزانه به كل دانشجويان شاغل به 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   تحصيل

1-2-5-6- 

7-8-9 

    به تحصيل در دوره شبانهتعداد دانشجويان شاغل  
12016 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
شبانه به كل دانشجويان شاغل به 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   تحصيل

1-2-5-6- 

7-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره فراگير  
12017 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
فراگير به كل دانشجويان شاغل به 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   تحصيل

1-2-5-6- 

7-8-9 
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 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره پودماني  
12018 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
پودماني به كل دانشجويان شاغل 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   به تحصيل

1-2-5-6- 

7-8-9 

   تعداد دانشجويان آزاد شاغل به تحصيل  
12019 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
آزاد به كل دانشجويان شاغل به 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   تحصيل

1-2-5-6- 

7-8-9 

   تعداد دانشجويان آموزش مجازي شاغل به تحصيل  
12020 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
آموزش مجازي به كل دانشجويان 

    شاغل به تحصيلتعداد كل دانشجويان   شاغل به تحصيل

1-2-5-6- 

7-8-9 

  
تعداد دانشجويان ممتاز شاغل به تحصيل در دوره دكتري 

   تخصصي

12021 
نسبت دانشجويان ممتاز شاغل به 
 تحصيل در دوره دكتري تخصصي

  
تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكتري 

   تخصصي

1-5-6- 

7-8-9 

  
تعداد دانشجويان ممتاز شاغل به تحصيل در دوره كارشناسي 

   ارشد

12022 
نسبت دانشجويان ممتاز شاغل به 

 در دوره كارشناسي ارشدتحصيل 

  
تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارشناسي 

   ارشد

1-5-6- 

7-8-9 

  
 به تحصيل در دوره كارشناسي تعداد دانشجويان ممتاز شاغل

   ناپيوسته

12023 
نسبت دانشجويان ممتاز شاغل به 

تحصيل در دوره كارشناسي 
 ناپيوسته

  
تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارشناسي 

   ناپيوسته

1-5-6- 

7-8-9 

  
تعداد دانشجويان ممتاز شاغل به تحصيل در دوره تحصيالت 

   تكميلي

12024 
نسبت دانشجويان ممتاز شاغل به 

تحصيل در دوره تحصيالت 
 تكميلي

  
تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره تحصيالت 

   تكميلي

1-5-6- 

7-8-9 

           



  هاي آمار حوزه علم و فناوري شاخص

 

29

 

 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

  
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل از ساكنين استان 

....................   
12025 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 به كل ................. از ساكنين استان

   يان شاغل به تحصيل در كشورتعداد كل دانشجو  

1-2-3-4- 

5-6-8 

   ..................تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در استان   
12026 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 هر استان به جمعيت آن استان

   جمعيت استان   
8 

   تحصيل در كشور تعداد دانشجويان شاغل به   
12027 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 در كشور به جمعيت

   جمعيت كشور  
9 

   اي ي ميان رشتهها تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته  
12028 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 اي ي ميان رشتهها در رشته

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-5-6- 

7-8-9 

  
ي علمي ها تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره

   كاربردي

12029 
نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 

 ي علمي كاربرديها هدر دور

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-5- 

7-8-9 

  
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مراكز آموزش عالي 

   يدولت

12030 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در مراكز آموزش عالي دولتي به 

 كل
   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-4- 

5-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي  
12031 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 در دانشگاه آزاد اسالمي به كل

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-4- 

5-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه پيام نور  
12032 

شاغل به تحصيل نسبت دانشجويان 
 در دانشگاه پيام نور به كل

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-4- 

5-8-9 
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 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

  
صيل در مراكز آموزش عالي تعداد دانشجويان شاغل به تح

   غيرانتفاعي

12033 
نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي 

 به كل
   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-4- 

5-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه علمي كاربردي  
12034 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 در دانشگاه علمي كاربردي  به كل

   ل به تحصيلتعداد كل دانشجويان شاغ  

1-2-4- 

5-8-9 

  
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مراكز آموزش عالي 

   غير دولتي 

12035 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در مراكز آموزش عالي غير دولتي 

 به كل 
   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-5- 

7-8-9 

  
تعداد  دانشجويان شاغل به تحصيل در گروه تحصيلي 

   عمومي) يها دوره(برنامه

12036 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
ي در  گروه تحصيل

 عمومي) يها دوره(برنامه
   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  
روه تحصيلي علوم تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در گ

   تربيتي

12037 
نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 در  گروه تحصيلي علوم تربيتي

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در گروه تحصيلي علوم 

   انساني و هنر

12038 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در  گروه تحصيلي علوم انساني و 

 هنر
   ويان شاغل به تحصيلتعداد كل دانشج  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در گروه تحصيلي علوم 

   اجتماعي، بازرگاني و حقوق

12039 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در  گروه تحصيلي علوم اجتماعي، 

 بازرگاني و حقوق
   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 
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 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

  
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در گروه تحصيلي علوم، 

   رياضي و كامپيوتر

12040 
شجويان شاغل به تحصيل نسبت دان

در  گروه تحصيلي علوم، رياضي و 
 كامپيوتر

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در گروه تحصيلي 

   مهندسي، توليد و ساخت

12041 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در  گروه تحصيلي مهندسي، توليد 

 و ساخت
   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در گروه تحصيلي 

   ورزي و دامپزشكيكشا

12042 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
در  گروه تحصيلي كشاورزي و 

 دامپزشكي
   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

  
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در گروه تحصيلي بهداشت 

   )بهزيستي( و رفاه

12043 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 در  گروه تحصيلي بهداشت و رفاه

 )بهزيستي(
   دانشجويان شاغل به تحصيلتعداد كل   

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در گروه تحصيلي خدمات  
12044 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 در  گروه تحصيلي خدمات

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

    ساله18-24تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در گروه سني   
12045 

 18-24نسبت جمعيت دانشجويي 
 له سا18-24ساله به كل جمعيت 

    ساله18-24جمعيت   
8-9 

  
 -تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي قبل

    ي فعليتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سال تحصيل

12046 
نرخ رشد دانشجويان شاغل به 
تحصيل در سال تحصيلي فعلي 

 نسبت به سال قبلي
  

 تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل 

  در سال تحصيلي قبل
  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 
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 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

  

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره تحصيالت 
 تعداد دانشجويان شاغل به -تكميلي در سال تحصيلي قبل

 صيل در دوره تحصيالت تكميلي در سال تحصيلي فعليتح
  

12047 

نرخ رشد دانشجويان تحصيالت 
تكميلي در سال تحصيلي فعلي 

 نسبت به سال قبل

  
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره تحصيالت 

   تكميلي در سال تحصيلي قبل

1-3-4-5- 

6-7-9 

  

دانشجويان شاغل به تحصيل در مراكز آموزش عالي تعداد 
غير انتفاعي، غير دولتي، آزاد اسالمي، شبانه، پيام نور و علمي 

 كاربردي
  

12048 
نسبت دانشجويان غير انتفاعي، غير 

دولتي، آزاد اسالمي، شبانه، پيام نور 
 و علمي كاربردي به كل دانشجويان

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

  

   مقطع كاردانيتعداد دانشجويان مشروط شده   
12049 

نسبت دانشجويان مشروطي مقطع 
كارداني به كل دانشجويان دوره 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارداني   كارداني

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان مشروط شده مقطع كارشناسي  
12050 

نسبت دانشجويان مشروطي مقطع 
كارشناسي به كل دانشجويان دوره 

   ر مقطع كارشناسيتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل د   كارشناسي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان مشروط شده مقطع كارشناسي ارشد  
12051 

نسبت دانشجويان مشروطي مقطع 
كارشناسي ارشد به كل دانشجويان 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد   دوره كارشناسي ارشد

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   اي تعداد دانشجويان مشروط شده مقطع دكتري حرفه  
12052 

 مقطع نسبت دانشجويان مشروطي
 به كل دانشجويان اي دكتري حرفه

   اي تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع دكتري حرفه   اي دوره دكتري حرفه

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان مشروط شده مقطع دكتري تخصصي  
12053 

نسبت دانشجويان مشروطي مقطع 
دكتري تخصصي به كل دانشجويان 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع دكتري تخصصي   صصيدوره دكتري تخ

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان اخراج شده  
12054 

نسبت دانشجويان اخراج شده به 
 دانشجويان شاغل به تحصيل 

   شاغل به تحصيل تعداد دانشجويان   

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 
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 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

   تعداد دانشجويان منصرف از تحصيل  
12055 

نسبت دانشجويان منصرف از 
تحصيل به دانشجويان شاغل به 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل    تحصيل 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-
9 

   شجويان در يك نيمسال جمع واحدهاي اخذ شده توسط دان  
12056 

ميانگين تعداد واحدهاي اخذ شده 
 در يك نيمسال

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

  
تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر مشروط شده در سال 

   تحصيلي
12057 

نسبت دانشجويان شاهد و ايثارگر 
 مشروط شده

   تعداد كل دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر مشروط   
12058 

نسبت دانشجويان شاهد و ايثارگر 
 ها مشروط شده به كل مشروط شده

   تعداد كل دانشجويان مشروط شده  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

    از تحصيلتعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر منصرف  
12059 

نسبت دانشجويان شاهد و ايثارگر 
 منصرف از تحصيل

   تعداد كل دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر منصرف از تحصيل  
12060 

نسبت دانشجويان شاهد و ايثارگر 
منصرف از تحصيل به كل منصرفين 

   رف از تحصيلتعداد كل دانشجويان منص   از تحصيل

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   تعداد دانشجويان محروم از تحصيل   
12061 

نسبت دانشجويان محروم از تحصيل 
 به كل دانشجويان

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   شته داده تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر تغيير ر  
12062 

نسبت دانشجويان شاهد و ايثارگر 
 تغيير رشته داده

   تعداد كل دانشجويان تغيير رشته داده  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

  
مراكز آموزش  كاربردي در-تعداد دانشجويان كارداني علمي

   جراييهاي ا عالي وابسته به دستگاه

12063 

ي ها نسبت دانشجويان دوره
 كاربردي در -كارداني علمي 

مراكز آموزش عالي وابسته به 
    كاربردي-تعداد كل دانشجويان كارداني علمي    ي اجراييها دستگاه

1-3-5- 

8-9 
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 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

   تعداد دانشجويان انتقال يافته به ساير مراكز آموزش عالي  
12064 

نسبت دانشجويان انتقال يافته به 
مراكز آموزش عالي ديگر به 
    به تحصيل تعداد دانشجويان شاغل   دانشجويان شاغل به تحصيل 

1-2-3-4-
5-6-7-8 

   تعداد دانشجويان انتقال يافته به مركزآموزش عالي  
12065 

نسبت دانشجويان انتقال يافته به اين 
مركز آموزش عالي به دانشجويان 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مركز آموزش عالي   شاغل به تحصيل 

1-2-3-4-
5-6-7-8 

   تعداد دانشجويان مهمان به ساير مراكز آموزش عالي  
12066 

اير نسبت دانشجويان مهمان به س
مراكز آموزش عالي به دانشجويان 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مركز آموزش عالي    شاغل به تحصيل 

1-2-3-4-
5-6-7-8 

    دانشجويان مهمان به مركز آموزش عاليتعداد  
12067 

نسبت دانشجويان مهمان به مركز 
آموزش عالي به دانشجويان شاغل 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مركز آموزش عالي   به تحصيل 

1-2-3-4-
5-6-7-8 

    تحصيلي كاردانيتعداد دانشجويان تغيير رشته داده در مقطع  

12068 

نسبت دانشجويان تغيير رشته داده 
در مقطع تحصيلي كارداني به 

دانشجويان شاغل به تحصيل در 
 مقطع كارداني

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارداني  

1-3-4-5-
6-7-8-9 

  
تعداد دانشجويان تغيير رشته داده در مقطع تحصيلي 

   كارشناسي
12069 

نسبت دانشجويان تغيير رشته داده 
در مقطع تحصيلي كارشناسي به 
دانشجويان شاغل به تحصيل در 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي   مقطع كارشناسي

1-3-4-5-
6-7-8-9 

  
تعداد دانشجويان تغيير رشته داده در مقطع تحصيلي 

   كارشناسي ارشد

12070 

نسبت دانشجويان تغيير رشته داده 
در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد 
به دانشجويان شاغل به تحصيل در 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد   مقطع كارشناسي ارشد

1-3-4-5-
6-7-8-9 

  
تعداد دانشجويان تغيير رشته داده در مقطع تحصيلي دكتري 

   اي حرفه

12071 

نسبت دانشجويان تغيير رشته داده 
 اي در مقطع تحصيلي دكتري حرفه

به دانشجويان شاغل به تحصيل در 
   اي تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع دكتري حرفه   اي مقطع دكتري حرفه

1-3-4-5-
6-7-8-9 
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 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

  
تعداد دانشجويان تغيير رشته داده در مقطع تحصيلي دكتري 

   تخصصي

12072 

نسبت دانشجويان تغيير رشته داده 
در مقطع تحصيلي دكتري تخصصي 
به دانشجويان شاغل به تحصيل در 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع دكتري تخصصي   مقطع دكتري تخصصي

1-3-4-5-
6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان استعدادهاي درخشان شاغل به تحصيل  
12073 

نسبت دانشجويان استعدادهاي 
درخشان به كل دانشجويان شاغل 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   به تحصيل 

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

  
-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي پايه

  تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي مورد نظر 

12074 

 رشد دانشجويان شاغل به نرخ
تحصيل در سال تحصيلي فعلي 

 نسبت به سال پايه
    تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي پايه  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

     متأهلتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل   
12075 

سبت دانشجويان شاغل به تحصيل ن
   متأهل

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   تعداد دانشجويان  شاغل به تحصيل مجرد  
12076 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 مجرد

   يان شاغل به تحصيلتعداد كل دانشجو  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل خارجي   
12077 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 خارجي

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

  
 20 تحصيل در رده سني كمتر از تعداد دانشجويان شاغل به

   سال
12078 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
  سال به كل20در رده سني كمتر از 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

    سال20-24تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در رده سني   
12079 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
  سال به كل20-24در رده سني  

   اغل به تحصيلتعداد كل دانشجويان ش  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 
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 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

    سال25-29تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در رده سني   
12080 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
  سال به كل25-29در رده سني  

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

     سال30-34تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در رده سني   
12081 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 ال به كل س30-34در رده سني  

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

  
  سال يا 35تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در رده سني  

   باالتر

12082 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
  سال يا باالتر به 35در رده سني 

 كل
   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   1تعداد دانشجويان  شاغل به تحصيل در سهميه منطقه   
12083 

نسبت دانشجويان  شاغل به تحصيل 
 1در سهميه منطقه 

   تعداد كل دانشجويان  شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

    2تعداد دانشجويان  شاغل به تحصيل در سهميه منطقه   
12084 

به تحصيل نسبت دانشجويان  شاغل 
 2در سهميه منطقه 

   تعداد كل دانشجويان  شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

    3تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سهميه منطقه   
12085 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 3در سهميه منطقه 

   تعداد كل دانشجويان  شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   تعداد دانشجويان  شاغل به تحصيل در سهميه خانواده شهدا  
12086 

نسبت دانشجويان  شاغل به تحصيل 
 در سهميه خانواده شهدا

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

  
تعداد دانشجويان  شاغل به تحصيل در سهميه جانبازان انقالب 

   اسالمي

12087 
صيل نسبت دانشجويان  شاغل به تح

 در سهميه جانبازان انقالب اسالمي

   تعداد كل دانشجويان  شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   ر سهميه  شاهد و ايثارگرتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل د  
12088 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 در سهميه شاهد و ايثارگر

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 
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 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سهميه رزمندگان  
12089 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 در سهميه رزمندگان

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سهميه آزادگان 
12090 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 در سهميه آزادگان

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل 

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   تعداد دانشجويان استعداد درخشان  
12091 

نسبت دانشجويان استعداد درخشان 
 به كل دانشجويان شاغل به تحصيل

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   تعداد دانشجويان ممتاز 
12092 

نسبت دانشجويان ممتاز به كل 
 دانشجويان شاغل به تحصيل

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل 

1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

   اد دانشجويان شاغل به تحصيل در يك سال تعد  
12093 

تعداد دانشجويان به ازاي يك 
 ميليون نفر جمعيت كشور

   جمعيت كشور در همان سال  

 9 و 2

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  
12094 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
  علمي هيأتبه اعضاي 

    علمي تمام وقتهيأتتعداد اعضاي   
6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  
12095 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
 علمي معادل هيأتاي به اعض

    علمي معادل استاديار تمام وقتهيأتتعداد اعضاي    استاديار
6-7-8-9 

  
ي تحصيالت ها ر دورهتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل د
   تكميلي

12096 

نسبت دانشجويان شاغل به تحصيل 
ي تحصيالت تكميلي به ها در دوره
  علمي استاديار به باالهيأتاعضاي 

    علمي استاديار  به باالهيأتتعداد اعضاي   

6-7-8-9 

          



  هاي آمار حوزه علم و فناوري شاخص

 

38

 

 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

 ...تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي 

12097 

نرخ رشد دانشجويان شاغل 
به تحصيل در سال 

نسبت به سال ... تحصيلي 
 پايه

-1)×100 

 جويان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي پايهتعداد دانش

(  
1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل بومي در سال تحصيلي 
... 

12098 

نرخ رشد دانشجويان شاغل 
به تحصيل بومي در سال 

نسبت به سال ... تحصيلي 
 پايه

-1)×100 

 تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي پايه

 ( 
1-2-3-4-
5-6-7-8-

9 

در .... تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل از ساكنين استان 
 ...سال تحصيلي 

12099 

نرخ رشد دانشجويان شاغل 
به تحصيل از ساكنين استان 

در سال تحصيلي نسبت ... 
 به سال پايه

-1)×100 

 تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي پايه

(  1-2-3-4-
5-6-7-8 

ي ها استانتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل از ساكنين 
 ...منطقه يك در سال تحصيلي 

12100 

 دانشجويان شاغل نرخ رشد
به تحصيل از ساكنين 
منطقه يك در سال 

نسبت به ......... تحصيلي 
 سال پايه

-1)×100 
ي ها استانتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  از ساكنين 

 سال تحصيلي پايهمنطقه يك در 

(   1-2-3-4-
5-6-7-8 

ي ها استانتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل از ساكنين 
 ...منطقه دو در سال تحصيلي 

12101 

نرخ رشد دانشجويان شاغل 
به تحصيل از ساكنين 

منطقه دو در سال تحصيلي 
 نسبت به سال پايه......... 

-1)×100 
ي ها استان از ساكنين تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل 

 منطقه دو در سال تحصيلي پايه

(   1-2-3-4-
5-6-7-8 

ي ها استانتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل از ساكنين 
 ...منطقه سه در سال تحصيلي 

12102 

نرخ رشد دانشجويان شاغل 
به تحصيل از ساكنين 

منطقه سه در سال تحصيلي 
 نسبت به سال پايه......... 

-1)×100 
ي ها استانتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  از ساكنين 
 منطقه سه در سال تحصيلي پايه

(   1-2-3-4-
5-6-7-8 
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 بخش دانشجويان شاغل به تحصيل-ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل خانواده شهدا در سال 
 ...تحصيلي 

12103 

نرخ رشد دانشجويان شاغل 
به تحصيل خانواده شهدا 

......... در سال تحصيلي 
 نسبت به سال پايه

-
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل خانواده شهدا در سال  100×(1

 تحصيلي پايه

(  1-2-3-4-
5-6-7-8 

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل جانباز انقالب اسالمي در 
  ...سال تحصيلي

12104 

نرخ رشد دانشجويان شاغل 
به تحصيل جانباز انقالب 
اسالمي در سال تحصيلي 

 نسبت به سال پايه......... 

-
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل جانباز انقالب اسالمي در  100×(1

 سال تحصيلي پايه

 ( 1-2-3-4-
5-6-7-8 

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل شاهد و ايثارگر در سال 
 ...حصيلي ت

12105 

نرخ رشد دانشجويان شاغل 
به تحصيل شاهد و ايثارگر 

......... در سال تحصيلي 
 نسبت به سال پايه

-1)×100 
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل شاهد و ايثارگر در سال 

 تحصيلي پايه

(   1-2-3-4-
5-6-7-8 

 ...تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل رزمنده  در سال تحصيلي 

12106 

نرخ رشد دانشجويان شاغل 
به تحصيل رزمنده در سال 

نسبت به ......... تحصيلي 
 سال پايه

-1)×100 
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل رزمنده  در سال تحصيلي 

 پايه

(  1-2-3-4-
5-6-7-8 

 ...تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل آزاده در سال تحصيلي 

12107 

نرخ رشد دانشجويان شاغل 
به تحصيل آزاده در سال 

نسبت به ......... تحصيلي 
 سال پايه

-1)×100

 انشجويان شاغل به تحصيل آزاده در سال تحصيلي پايهتعداد د

(   1-2-3-4-
5-6-7-8 
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 بخش دانش آموختگان -ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

  تعداد دانش آموختگان زن 
 نسبت دانش آموختگان زن 13001

   تعداد كل دانش آموختگان  

2-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان مرد 
 ان مردنسبت دانش آموختگ 13002

   تعداد كل دانش آموختگان  

2-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان بومي 
13003 

نسبت دانش آموختگان بومي به كل 
 دانش آموختگان

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان غيربومي 
13004 

نسبت دانش آموختگان غيربومي به 
 نش آموختگانكل دا

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

 
موختگان دوره كارداني در يك   تحصيلي دانش آهاي سالجمع 

   سال تحصيلي

13005 
 تحصيلي دانش هاي سالميانگين 

 آموختگان دوره كارداني 

   موختگان دوره كارداني همان سال تحصيليآ   تعداد دانش 

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
موختگان دوره كارشناسي پيوسته   تحصيلي دانش آهاي سالجمع 

   در يك سال تحصيلي

13006 
 تحصيلي دانش هاي سالميانگين 

 آموختگان دوره كارشناسي پيوسته 

 
آموختگان دوره كارشناسي پيوسته همان سال    تعداد دانش

   تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
موختگان دوره كارشناسي ناپيوسته   تحصيلي دانش آهاي سالجمع 

   در يك سال تحصيلي

13007 
 تحصيلي دانش هاي سالميانگين 

آموختگان دوره كارشناسي ناپيوسته 
 

آموختگان دوره كارشناسي ناپيوسته  همان سال    تعداد دانش
   تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 
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موختگان دوره كارشناسي ارشد    تحصيلي دانش آهاي سالجمع 

   در يك سال تحصيلي

13008 
 تحصيلي دانش هاي سالميانگين 

 آموختگان دوره كارشناسي ارشد 

 
آموختگان دوره كارشناسي ارشد  همان سال    تعداد دانش

   تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
اي در  موختگان دوره دكتري حرفه  تحصيلي دانش آهاي سالجمع 

   يك سال تحصيلي

13009 
 تحصيلي دانش هاي سالميانگين 
 گان دوره دكتري حرفه ايآموخت

   آموختگان دوره دكتري حرفه اي همان سال تحصيلي   تعداد دانش 

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
موختگان دوره دكتري تخصصي  صيلي دانش آ تحهاي سالجمع 

   در يك سال

13010 
 تحصيلي دانش هاي سالميانگين 

 آموختگان دوره دكتري تخصصي

   آموختگان دوره دكتري تخصصي همان سال   تعداد دانش 

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
موختگان دوره دكتري تخصصي   تحصيلي دانش آهاي سالجمع 

   سال تحصيليپزشكي  در يك 

13011 
 تحصيلي دانش هاي سالميانگين 

آموختگان دوره دكتري تخصصي 
 پزشكي 

 
آموختگان دوره دكتري تخصصي پزشكي  همان سال    تعداد دانش

   تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
تعداد كل دانش آموختگان مقطع كارداني در طول يكسال 

   تحصيلي

13012 
نسبت دانش آموختگان مقطع 

تحصيلي كارداني به دانشجويان 
 شاغل به تحصيل

 
عداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل مقطع كارداني در همان ت

   سال تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
تعداد كل دانش آموختگان مقطع كارشناسي در طول يكسال 

   تحصيلي

13013 
نسبت دانش آموختگان مقطع 

تحصيلي كارشناسي به دانشجويان 
 شاغل به تحصيل

 
 مقطع كارشناسي در همان تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل
   سال تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 
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تعداد كل دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد در طول 

   يكسال تحصيلي

13014 

نسبت دانش آموختگان مقطع 
تحصيلي كارشناسي ارشد به 
 دانشجويان شاغل به تحصيل

 
ي ارشد در تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل مقطع كارشناس

   همان سال تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
 در طول يكسال اي تعداد كل دانش آموختگان مقطع دكتري حرفه

   تحصيلي

13015 
نسبت دانش آموختگان مقطع 

 به اي تحصيلي دكتري حرفه
 دانشجويان شاغل به تحصيل

 
 در اي تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل مقطع دكتري حرفه

   سال تحصيليهمان 

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
تعداد كل دانش آموختگان مقطع دكتري تخصصي در طول 

   يكسال تحصيلي

13016 
نسبت دانش آموختگان مقطع 
تحصيلي دكتري تخصصي به 
 دانشجويان شاغل به تحصيل

 
تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل مقطع دكتري تخصصي در 

   همان سال تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
تعداد دانش آموختگان دوره تحصيالت تكميلي در يك سال 

   تحصيلي

13017 

نسبت دانش آموختگان دوره 
تحصيالت تكميلي به دانشجويان 

شاغل به تحصيل در دوره تحصيالت 
  تكميلي

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره تحصيالت تكميلي در 
   همان سال تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد كل دانش آموختگان در طول سال تحصيلي 
13018 

بت دانش آموختگان به دانشجويان نس
 شاغل به تحصيل

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل در همان سال تحصيلي  

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
گان مقطع تحصيلي كارداني در طول يكسال تعداد دانش آموخت

   تحصيلي 

13019 

نسبت دانش آموختگان مقطع 
تحصيلي كارداني به دانشجويان 

 پذيرفته شده
   تعداد پذيرفته شدگان در مقطع كارداني در همان سال تحصيلي 

1-3-4-5- 

6-7-8-9 
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ل تعداد كل دانش آموختگان مقطع كارشناسي در طول يكسا

   تحصيلي

13020 
نسبت دانش آموختگان مقطع 

تحصيلي كارشتاسي به دانشجويان 
 پذيرفته شده

   تعداد پذيرفته شدگان در مقطع كارشتاسي در همان سال تحصيلي 

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
تعداد كل دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد در طول 

   يكسال تحصيلي

13021 
نسبت دانش آموختگان مقطع 
تحصيلي كارشتاسي ارشد به 
 دانشجويان پذيرفته شده

 
تعداد پذيرفته شدگان در مقطع كارشتاسي ارشد در همان سال 

   تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
 در طول يكسال اي تعداد كل دانش آموختگان مقطع دكتري حرفه

   تحصيلي

13022 
نسبت دانش آموختگان مقطع 

 به اي تحصيلي دكتري حرفه
 دانشجويان پذيرفته شده

 
 در همان سال اي ع دكتري حرفهتعداد پذيرفته شدگان در مقط

   تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
تعداد كل دانش آموختگان مقطع دكتري تخصصي در طول 

   يكسال تحصيلي

13023 
نسبت دانش آموختگان مقطع 
تحصيلي دكتري تخصصي به 

 دانشجويان پذيرفته شده
 

تعداد پذيرفته شدگان در مقطع دكتري تخصصي در همان سال 
   يتحصيل

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

 
تعداد دانش آموختگان دوره تحصيالت تكميلي در طول يكسال 

   تحصيلي

13024 
نسبت دانش آموختگان مقطع 

تحصيالت تكميلي  به دانشجويان 
 پذيرفته شده

 
تعداد پذيرفته شدگان در مقطع تحصيالت تكميلي در همان سال 

   تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در طول سال تحصيلي 
13025 

 پذيرفته نسبت دانش آموختگان به
 شدگان

   تعداد كل پذيرفته شدگان در همان سال تحصيلي  

1-3-4-5- 

6-7-8-9 
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) يها دوره( تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي برنامه

   يعموم

13026 
نسبت دانش آموختگان در گروه 

 عمومي) يها دوره( تحصيلي برنامه

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي علوم تربيتي 
13027 

نسبت دانش آموختگان در گروه 
 تحصيلي علوم تربيتي

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي علوم انساني و هنر 
13028 

نسبت دانش آموختگان در گروه 
  و هنرتحصيلي علوم انساني

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

 
تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي علوم اجتماعي، 

   بازرگاني و حقوق

13029 

نسبت دانش آموختگان در گروه 
تحصيلي علوم اجتماعي، بازرگاني و 

 حقوق
   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

 
تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي علوم، رياضي و 

   كامپيوتر

13030 
نسبت دانش آموختگان در گروه 
 تحصيلي علوم، رياضي و كامپيوتر

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

 
تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي مهندسي، توليد و 

   ساخت

13031 
نسبت دانش آموختگان در گروه 

 لي مهندسي، توليد و ساختتحصي

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي كشاورزي و دامپزشكي 

13032 
نسبت دانش آموختگان در گروه 
 تحصيلي كشاورزي و دامپزشكي

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 
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 تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي بهداشت و رفاه

   )بهزيستي(

13033 
نسبت دانش آموختگان در گروه 

 )بهزيستي( تحصيلي بهداشت و رفاه

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي خدمات 
13034 

وه نسبت دانش آموختگان در گر
 تحصيلي خدمات

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

 
تعداد دانش -تعداد دانش آموختگان در سال تحصيلي قبل

   آموختگان در سال تحصيلي مورد نظر 

 نرخ رشد دانش آموختگان 13035

   انش آموختگان در سال تحصيلي قبل تعداد د 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در مقطع كارداني 
13036 

نسبت دانش آموختگان در مقطع  
 كارداني به كل دانش آموختگان

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   دانش آموختگان در مقطع كارشناسيتعداد  
13037 

نسبت دانش آموختگان در مقطع 
 كارشناسي به كل دانش آموختگان

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در مقطع كارشناسي ارشد 
13038 

نسبت دانش آموختگان در مقطع 
كارشناسي ارشد به كل دانش 

   تعداد كل دانش آموختگان  آموختگان

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   اي تعداد دانش آموختگان در مقطع دكتري حرفه 
13039 

انش آموختگان در مقطع نسبت د
 به كل دانش اي دكتري حرفه

   تعداد كل دانش آموختگان  آموختگان

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در مقطع دكتري تخصصي 
13040 

نسبت دانش آموختگان در مقطع 
دكتري تخصصي به كل دانش 

   تعداد كل دانش آموختگان  آموختگان

1-3-4-5- 

6-7-8-9 
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   تعداد دانش آموختگان در دوره تحصيالت تكميلي 
13041 

نسبت دانش آموختگان در دوره 
تحصيالت تكميلي به كل دانش 

   تعداد كل دانش آموختگان  آموختگان

1-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در شيوه آموزشي حضوري 
13042 

نسبت دانش آموختگان در شيوه 
آموزشي حضوري به كل دانش 

   تعداد كل دانش آموختگان  آموختگان

1-2-5-6- 

7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در شيوه آموزشي  غيرحضوري 
13043 

نسبت دانش آموختگان در شيوه 
آموزشي غيرحضوري به كل دانش 

   تعداد كل دانش آموختگان  آموختگان

1-2-5-6- 

7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در شيوه آموزشي نيمه حضوري 
13044 

نسبت دانش آموختگان در شيوه 
آموزشي نيمه حضوري به كل دانش 

   تعداد كل دانش آموختگان  آموختگان

1-2-5-6- 

7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان دوره روزانه  
13045 

نسبت دانش آموختگان دوره روزانه 
 انبه كل دانش آموختگ

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-5-6- 

7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان دوره شبانه  
13046 

نسبت دانش آموختگان دوره شبانه به 
 كل دانش آموختگان

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-5-6- 

7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان دوره فراگير  
13047 

فراگير نسبت دانش آموختگان دوره 
 به كل دانش آموختگان

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-5-6- 

7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان دوره پودماني  
13048 

نسبت دانش آموختگان دوره 
 پودماني به كل دانش آموختگان

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-5-6- 

7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان آزاد  
13049 

نسبت دانش آموختگان آزاد به كل 
 دانش آموختگان

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-5-6- 

7-8-9 
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   تعداد دانش آموختگان آموزش مجازي  
13050 

نسبت دانش آموختگان آموزش 
 مجازي به كل دانش آموختگان

   انش آموختگانتعداد كل د 

1-2-5-6- 

7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان از مراكز آموزش عالي غير دولتي 
13051 

نسبت دانش آموختگان از مراكز 
 آموزش عالي غير دولتي به كل

   تعداد كل دانش آموختگان  

1-2-5-7- 

8-9 

   اي ي ميان رشتهها هتعداد دانش آموختگان در رشت 
13052 

ي ها نسبت دانش آموختگان در رشته
 اي ميان رشته

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-5-6- 

7-8-9 

   ي علمي كاربرديها تعداد دانشجويان پذيرفته شده در دوره 
13053 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده در 
 ي علمي كاربرديها دوره

   تعداد كل دانش آموختگان  

1-2-5-7- 

8-9 

   تعداد دانش آموختگان ممتاز در دوره دكتري تخصصي 
13054 

تاز در نسبت دانش آموختگان مم
 دوره دكتري تخصصي

   تعداد كل دانش آموختگان در دوره دكتري تخصصي 

1-5-6-7- 

8-9 

   تعداد دانش آموختگان ممتاز در دوره كارشناسي ارشد 
13055 

نسبت دانش آموختگان ممتاز در 
 دوره كارشناسي ارشد

   تعداد كل دانش آموختگان در دوره كارشناسي ارشد 

1-5-6-7- 

8-9 

   تعداد دانش آموختگان ممتاز در دوره كارشناسي  
13056 

نسبت دانش آموختگان ممتاز در 
 دوره كارشناسي 

   تعداد كل دانش آموختگان در دوره كارشناسي 

1-5-6-7- 

8-9 

   تعداد دانش آموختگان ممتاز در دوره كارداني 
13057 

نسبت دانش آموختگان ممتاز در 
 دانيدوره كار

   تعداد كل دانش آموختگان در دوره كارداني 

1-5-6-7- 

8-9 

   تعداد دانش آموختگان ممتاز در دوره تحصيالت تكميلي 
13058 

نسبت دانش آموختگان ممتاز در 
 دوره تحصيالت تكميلي

   گان در دوره تحصيالت تكميليتعداد كل دانش آموخت 

1-5-6-7- 

8-9 

   تعداد دانش آموختگان از مراكز آموزش عالي هر استان 
13059 

نسبت دانش آموخته به جمعيت در 
 هر استان

   ................جمعيت آن استان  
8 
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   ................ان از ساكنين استان تعداد دانش آموختگ 
13060 

نسبت دانش آموختگان از ساكنين 
 به كل دانش آموختگان...... استان

   تعداد كل دانش آموختگان در كشور 

1-2-3-4- 

5-6-8 

   ..................تعداد دانش آموختگان از ساكنين استان  
13061 

نسبت دانش آموختگان از ساكنين 
 هر استان به جمعيت آن استان

   جمعيت استان  
8 

   تعداد دانش آموختگان در كشور 
13062 

وختگان به جمعيت نسبت دانش آم
 كشور

   جمعيت كشور 
8 

   تعداد دانش آموختگان در دوره دكتري تخصصي 
13063 

نسبت دانش آموختگان در دوره 
دكتري تخصصي به كل تحصيالت 

   تعداد دانش آموختگان در دوره تحصيالت تكميلي  تكميلي

1-5-6-7- 

8-9 

 
هاي پيام  تعداد دانش آموختگان در كارشناسي ارشد در دانشگاه

   نور  از بين دانش آموختگان دولتي 

13064 
نسبت دانش آموخته در دوره 

هاي پيام  كارشناسي ارشد دانشگاه
 نور  از بين دانش آموختگان دولتي

 
هاي  تعداد كل دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد در دانشگاه

   دولتي

1-9 

 
هاي  تعداد دانش آموختگان در  دكتري تخصصي در دانشگاه

   دولتي از بين دانش آموختگان پيام نور 

13065 
نسبت دانش آموخته در دوره  

هاي پيام  دكتري تخصصي دانشگاه
 نور  از بين دانش آموختگان دولتي

 
تعداد كل دانش آموختگان دوره  دكتري تخصصي در 

   يهاي دولت دانشگاه

1-9 

   تعداد دانش آموختگان از مراكز آموزش عالي دولتي 
13066 

نسبت دانش آموختگان از مراكز 
 آموزش عالي دولتي به كل

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-4-5- 

8-9 

   تعداد دانش آموختگان از دانشگاه آزاد اسالمي 
13067 

نسبت دانش آموختگان از دانشگاه 
 آزاد اسالمي به كل

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-4-5- 

8-9 
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   تعداد دانش آموختگان از دانشگاه پيام نور 
13068 

نسبت دانشجويان پذيرفته شده از 
 دانشگاه پيام نور به كل

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-4-5- 

8-9 

   تعداد دانش آموختگان از مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي 
13069 

نسبت دانش آموختگان از مراكز 
 عي به كلآموزش عالي غيرانتفا

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-4-5- 

8-9 

   تعداد دانش آموختگان از دانشگاه علمي كاربردي 
13070 

نسبت دانش آموختگان از دانشگاه 
 علمي كاربردي  به كل

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-4-5- 

8-9 

 
) يها دوره( تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي برنامه

   عمومي

13071 
نسبت دانش آموخته در  گروه 

 عمومي) يها دوره( تحصيلي برنامه

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

   وه تحصيلي علوم تربيتيتعداد دانش آموختگان در گر 
13072 

نسبت  دانش آموخته در  گروه 
 تحصيلي علوم تربيتي

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي علوم انساني و هنر 
13073 

نسبت  دانش آموخته در  گروه 
 تحصيلي علوم انساني و هنر

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

 
تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي علوم اجتماعي، 

   بازرگاني و حقوق

13074 

وخته در  گروه نسبت  دانش آم
تحصيلي علوم اجتماعي، بازرگاني و 

 حقوق
   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

 
 گروه تحصيلي علوم، رياضي و تعداد دانش آموختگان در

   كامپيوتر

13075 
نسبت  دانش آموخته در  گروه 
 تحصيلي علوم، رياضي و كامپيوتر

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 
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تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي مهندسي، توليد و 

   ساخت

13076 
نسبت  دانش آموخته در  گروه 
 تحصيلي مهندسي، توليد و ساخت

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي كشاورزي و دامپزشكي 

13077 
نسبت دانش آموخته در  گروه 
 تحصيلي كشاورزي و دامپزشكي

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

 
 روه تحصيلي بهداشت و رفاهتعداد دانش آموختگان در گ

   )بهزيستي(

13078 
نسبت  دانش آموخته در  گروه 

 )بهزيستي( تحصيلي بهداشت و رفاه

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در گروه تحصيلي خدمات 
13079 

نسبت  دانش آموخته در  گروه 
 تحصيلي خدمات

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان متاهل   
   هلأنسبت دانش آموختگان مت 13080

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان مجرد 
 نسبت دانش آموختگان مجرد 13081

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان خارجي  
 نسبت دانش آموختگان خارجي 13082

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4-5- 

6-7-8-9 

    سال20تعداد دانش آموختگان در رده سني كمتر از  
13083 

نسبت دانش آموختگان در رده سني 
  سال به كل20كمتر از 

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 
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    سال20-24تعداد دانش آموختگان در رده سني  
13084 

نسبت دانش آموختگان در رده سني 
  سال به كل24-20

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

    سال25-29تعداد دانش آموختگان در رده سني  
13085 

نسبت دانش آموختگان در رده سني 
  سال به كل29-25

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

     سال30-34تعداد دانش آموختگان در رده سني  
13086 

نسبت دانش آموختگان در رده سني 
  سال به كل34-30

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

     سال يا باالتر35تعداد دانش آموختگان در رده سني   
13087 

نسبت دانش آموختگان در رده سني 
   سال يا باالتر به كل35

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

 
مجموع سن دانش آموختگان در مقطع كارداني در يك سال 

   تحصيلي

13088 
ميانگين سني دانش آموختگان در 

 مقطع كارداني

   كارداني در همان سال تحصيليتعداد دانش آموختگان مقطع  

1-3-4-5- 

6-7-9 

 
مجموع سن دانش آموختگان در مقطع كارشناسي در يك سال 

   تحصيلي

13089 
ميانگين سني دانش آموختگان در 

 مقطع كارشناسي

   تعداد دانش آموختگان مقطع كارشناسي در همان سال تحصيلي 

1-3-4-5- 

6-7-9 

 
مجموع سن دانش آموختگان در مقطع كارشناسي ارشد در يك 

   سال تحصيلي

13090 
ميانگين سني دانش آموختگان در 

 ع كارشناسي ارشدمقط

 
تعداد دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد در همان سال 

   تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-9 

 
 در يك اي  حرفهمجموع سن دانش آموختگان در مقطع دكتري

   سال تحصيلي

13091 
ميانگين سني دانش آموختگان در 

 اي مقطع دكتري حرفه
    در همان سال تحصيلياي تعداد دانش آموختگان مقطع دكتري حرفه  

1-3-4-5- 

6-7-9 
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مجموع سن دانش آموختگان در مقطع دكتري تخصصي در يك 

   سال تحصيلي

13092 
ميانگين سني دانش آموختگان در 

 مقطع دكتري تخصصي

 
 آموختگان مقطع دكتري تخصصي در همان سال تعداد دانش

   تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-9 

 
مجموع سن دانش آموختگان در دوره تحصيالت تكميلي در يك 

   سال تحصيلي

13093 
ميانگين سني دانش آموختگان در 

 دوره تحصيالت تكميلي

 
تعداد دانش آموختگان دوره تحصيالت تكميلي در همان سال 

   تحصيلي

1-3-4-5- 

6-7-9 

   
13094 

ميانه سني دانش آموختگان در مقطع 
  كارداني

دانش آموختگان مقطع كارداني كمتر يا % 50عددي كه سن 
   مساوي آن است

1-3-4-5- 

6-7-9 

   
13095 

ميانه سني دانش آموختگان در مقطع 
  كارشناسي

دانش آموختگان مقطع كارشناسي كمتر يا % 50عددي كه سن 
   مساوي آن است

1-3-4-5- 

6-7-9 

   
13096 

ميانه سني دانش آموختگان در مقطع 
  كارشناسي ارشد

دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد كمتر % 50عددي كه سن 
   يا مساوي آن است

1-3-4-5- 

6-7-9 

   
13097 

ميانه سني دانش آموختگان در مقطع 
  اي دكتري حرفه

 كمتر اي طع دكتري حرفهدانش آموختگان مق% 50عددي كه سن 
   يا مساوي آن است

1-3-4-5- 

6-7-9 

   
13098 

ميانه سني دانش آموختگان در مقطع 
  دكتري تخصصي

دانش آموختگان مقطع دكتري تخصصي % 50عددي كه سن 
   كمتر يا مساوي آن است

1-3-4-5- 

6-7-9 

   
13099 

ميانه سني دانش آموختگان در دوره 
   تكميليتحصيالت

دانش آموختگان دوره تحصيالت تكميلي % 50عددي كه سن 
   كمتر يا مساوي آن است

1-3-4-5- 

6-7-9 

    كاردانيمقطعجمع طول دورة تحصيل دانش آموختگان  
13100 

) ماه( ميانگين طول دوره تحصيلي
 دانش آموختگان مقطع كارداني

   گان مقطع كاردانيتعداد دانش آموخت 

1-3-4-5- 

6-7-9 
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    كارشناسيمقطعجمع طول دورة تحصيل دانش آموختگان  
13101 

) ماه( ميانگين طول دوره تحصيلي
 دانش آموختگان مقطع كارشناسي

   تعداد دانش آموختگان مقطع كارشناسي 

1-3-4-5- 

6-7-9 

    كارشناسي ارشدمقطعجمع طول دورة تحصيل دانش آموختگان  

13102 

) ماه( ميانگين طول دوره تحصيلي
كارشناسي دانش آموختگان مقطع 

   تعداد دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد  ارشد

1-3-4-5- 

6-7-9 

   اي  دكتري حرفهمقطعجمع طول دورة تحصيل دانش آموختگان  

13103 

) ماه( ميانگين طول دوره تحصيلي
دانش آموختگان مقطع دكتري 

   اي تعداد دانش آموختگان مقطع دكتري حرفه  اي حرفه

1-3-4-5- 

6-7-9 

    دكتري تخصصيمقطعجمع طول دورة تحصيل دانش آموختگان  

13104 

) ماه( ميانگين طول دوره تحصيلي
دانش آموختگان مقطع دكتري 

   تعداد دانش آموختگان مقطع دكتري تخصصي  تخصصي

1-3-4-5- 
6-7-9 

   تعداد دانش آموختگان مقطع كارداني در سال تحصيلي مورد نظر 

13105 
ب دانش آموختگي مقطع ضري

 كارداني
   تعداد دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارداني در سال تحصيلي قبل 

1-3-4-5- 
6-7-9 

 
لي مورد تعداد دانش آموختگان مقطع كارشناسي در سال تحصي

   نظر

13106 
ضريب دانش آموختگي مقطع 

 كارشناسي

 
 سال تحصيلي 4تعداد دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارشناسي 

   قبل

1-3-4-5- 
6-7-9 

 
تعداد دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد در سال تحصيلي 

   مورد نظر

13107 
ضريب دانش آموختگي مقطع 

 كارشناسي ارشد

 
 سال 3طع كارشناسي ارشد تعداد دانشجويان پذيرفته شده مق

   تحصيلي قبل

1-3-4-5- 
6-7-9 
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 در سال تحصيلي اي تعداد دانش آموختگان مقطع دكتري حرفه

   مورد نظر

13108 
ضريب دانش آموختگي مقطع 

 اي دكتري حرفه

 
 سال 7  اي تعداد دانشجويان پذيرفته شده مقطع دكتري حرفه

   تحصيلي قبل

1-3-4-5- 

6-7-9 

 
تعداد دانش آموختگان مقطع دكتري تخصصي در سال تحصيلي 

   مورد نظر

13109 
تگي مقطع ضريب دانش آموخ

 دكتري تخصصي

 
 سال 5تعداد دانشجويان پذيرفته شده مقطع دكتري تخصصي 

   تحصيلي قبل

1-3-4-5- 

6-7-9 

 
 نور در سال تحصيلي تعداد دانش آموختگان مقطع كارداني پيام

   مورد نظر

13110 
ضريب دانش آموختگي مقطع 

 كارداني پيام نور

 
 سال 3تعداد دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارداني پيام نور در 

   تحصيلي قبل

1-3-4-5- 

6-7-9 

 
تعداد دانش آموختگان مقطع كارشناسي پيام نور در سال تحصيلي 

   مورد نظر

13111 
ضريب دانش آموختگي مقطع 

 كارشناسي پيام نور

 
 سال 6تعداد دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارشناسي پيام نور در 

   تحصيلي قبل

1-3-4-5- 

6-7-9 

 
تعداد دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد پيام نور در سال 

   تحصيلي مورد نظر

13112 
ضريب دانش آموختگي مقطع 

 كارشناسي ارشد پيام نور
 

قطع كارشناسي ارشد پيام نور در تعداد دانشجويان پذيرفته شده م
    سال تحصيلي قبل3

1-3-4-5- 

6-7-9 

 
تعداد دانش آموختگان مقطع  دكتري تخصصي پيام نور در سال 

   تحصيلي مورد نظر

13113 
ضريب دانش آموختگي مقطع 
 دكتري تخصصي پيام نور

 
تعداد دانشجويان پذيرفته شده مقطع  دكتري تخصصي پيام نور در 

   ال تحصيلي قبل س6

1-3-4-5- 

6-7-9 
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 بخش دانش آموختگان -ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

   1تعداد دانش آموختگان در سهميه منطقه  
13114 

نسبت دانش آموختگان در سهميه 
 1منطقه 

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

    2تعداد دانش آموختگان در سهميه منطقه  
13115 

نسبت دانش آموختگان در سهميه 
 2منطقه 

   تعداد كل دانش آموختگان  

1-2-3-4-5- 
6-7-8-9 

    3تعداد دانش آموختگان در سهميه منطقه  
13116 

نسبت دانش آموختگان در سهميه 
 3منطقه 

   تعداد كل دانش آموختگان  

1-2-3-4-5- 
6-7-8-9 

   واده شهداتعداد دانش آموختگان در سهميه خان 
13117 

نسبت دانش آموختگان در سهميه 
 خانواده شهدا

   تعداد كل دانش آموختگان  

1-2-3-4-5- 
6-7-8-9 

 
تعداد دانشجويان  شاغل به تحصيل در سهميه جانبازان انقالب 

   اسالمي

13118 
نسبت دانش آموختگان در سهميه 

 جانبازان انقالب اسالمي

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4-5- 
6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان دانش آموختگان در سهميه  شاهد و ايثارگر 
13119 

موختگان در سهميه نسبت دانش آ
 ثارگراي شاهد و

   تعداد كل دانش آموختگان  

1-2-3-4-5- 
6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در سهميه رزمندگان 
13120 

نسبت دانش آموختگان در سهميه 
 رزمندگان

   د كل دانش آموختگان تعدا 

1-2-3-4-5- 

6-7-8-9 

   تعداد دانش آموختگان در سهميه آزادگان 
13121 

نسبت دانش آموختگان  در سهميه 
 آزادگان

   تعداد كل دانش آموختگان  

1-2-3-4-5- 
6-7-8-9 

 
 استفاده كننده از فرصت تعداد دانش آموختگان دكتري تخصصي

   مطالعاتي 

13122 
نسبت دانشجويان دوره دكتري 
 استفاده كننده از فرصت مطالعاتي

   تعداد دانش آموختگان دوره دكتري تخصصي 

1-5-6- 
7-8-9 
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 بخش دانش آموختگان -ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

 
نتفاعي، غير تعداد دانش آموختگان  از مراكز آموزش عالي غير ا

   دولتي، آزاد اسالمي، شبانه، پيام نور و علمي كاربردي

13123 

نسبت دانش آموختگان غير انتفاعي، 
غير دولتي، آزاد اسالمي، شبانه، پيام 
نور و علمي كاربردي به كل دانش 

   تعداد كل دانش آموختگان   آموختگان 

  

   تعداد دانش آموختگان استعدادهاي درخشان 
13124 

نسبت دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان به كل دانش آموختگان 

   تعداد كل دانش آموختگان 

1-2-3-4-5- 
6-7-8-9 

   متوسط مدت صرف شده براي پژوهش در دوره كارشناسي ارشد 

13125 
نسبت مدت پژوهش به آموزش در 

 دوره كارشناسي ارشد
   متوسط مدت صرف شده براي آموزش در دوره كارشناسي ارشد 

ي ها گروه
 -آموزشي

ي ها رشته
 تحصيلي

   دت صرف شده براي پژوهش در دوره دكتري تخصصيمتوسط م 

13126 
نسبت مدت پژوهش به آموزش در 

 دوره دكتري تخصصي
   متوسط مدت صرف شده براي آموزش در دوره دكتري تخصصي 

ي ها گروه
 -آموزشي

ي ها رشته
 تحصيلي

 
تعداد قبولي دانش آموختگان در مقطع باالتر در يك سال 

 تحصيلي
13127 

نرخ قبولي دانش آموختگان در مقطع 
 باالتر

 تعداد دانش آموختگان همان سال تحصيلي 

  
1-2-3-4-5- 

6-7-8-9 

 ...تعداد دانش آموختگان در سال تحصيلي 

13128 

نرخ رشد دانش 
آموختگان در سال 

نسبت به ... تحصيلي 
 سال پايه

-1)×100 

 تعداد دانش آموختگان در سال تحصيلي پايه

( 
1-2-3-4-5- 

6-7-8-9 

 .……تعداد دانش آموختگان بومي در سال تحصيلي 

13129 

نرخ رشد دانش 
در آموختگان بومي 

نسبت ... سال تحصيلي 
 به سال پايه

-1)×100 

 تعداد دانش آموختگان در سال تحصيلي پايه

( 
1-2-3-4-5- 

6-7-8-9 
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 بخش دانش آموختگان -ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

 ...در سال تحصيلي .... ختگان از ساكنين استان تعداد دانش آمو

13130 

نرخ رشد دانش 
آموختگان ساكن استان 

در سال تحصيلي ... 
 نسبت به سال پايه

-1)×100 

 تعداد  دانش آموختگان در سال تحصيلي پايه

( 
1-2-3-4- 

5-6-7 

ه يك در سال ي منطقها استانتعداد دانش آموختگان از ساكنين 
 ...تحصيلي 

13131 

نرخ رشد دانش 
آموختگان ساكن 

ي منطقه يك در ها استان
......... سال تحصيلي 

 نسبت به سال پايه

  -1)×100  
ي منطقه يك در سال ها استانتعداد دانش آموختگان از ساكنين 

 تحصيلي پايه

 
(
   

1-2-3-4- 

5-6-7 

ي منطقه دو در سال ها استانتعداد دانش آموختگان از ساكنين 
 ...تحصيلي 

13132 

نرخ رشد دانش 
آموختگان ساكن 

ي منطقه دو در ها استان
......... سال تحصيلي 

 نسبت به سال پايه

  -1)×100  
ي منطقه دو در سال ها استانتعداد دانش آموختگان از ساكنين 

 تحصيلي پايه

(
  

1-2-3-4- 

5-6-7 

ي منطقه سه در سال ها ستاناتعداد دانش آموختگان از ساكنين 
 ...تحصيلي 

13133 

نرخ رشد دانش 
آموختگان ساكن 

ي منطقه سه در ها استان
......... سال تحصيلي 

 نسبت به سال پايه

-1)×100 
ي منطقه سه در سال ها استانتعداد دانش آموختگان از ساكنين 

 تحصيلي پايه

 
(
  

1-2-3-4- 

5-6-7 

 ...سال تحصيلي تعداد دانش آموختگان خانواده شهدا در 

13134 

نرخ رشد دانش 
آموختگان خانواده 

شهدا در سال تحصيلي 
 نسبت به سال پايه......... 

-1)×100 

 تعداد دانش آموختگان خانواده شهدا در سال تحصيلي پايه

 
(

  

1-2-3-4- 

5-6-7-8 

 .…تعداد دانش آموختگان جانباز انقالب اسالمي در سال تحصيلي 

13135 

نرخ رشد دانش 
آموختگان جانباز 

انقالب اسالمي در سال 
نسبت به ......... تحصيلي 

 سال پايه

  -1)×100  
تعداد دانش آموختگان جانباز انقالب اسالمي در سال تحصيلي 

 پايه

( 
1-2-3-4- 

5-6-7-8 
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 بخش دانش آموختگان -ي آموزشيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

 ...تعداد دانش آموختگان شاهد و ايثارگر در سال تحصيلي 

13136 

نرخ رشد دانش 
آموختگان شاهد و 

ايثارگر در سال 
نسبت به ......... تحصيلي 

 سال پايه

  -1)×100  

 تعداد دانش آموختگان شاهد و ايثارگر در سال تحصيلي پايه

( 
1-2-3-4- 

5-6-7-8 

 ...تعداد دانش آموختگان رزمنده  در سال تحصيلي 

13137 

نرخ رشد دانش 
آموختگان رزمنده در 

......... سال تحصيلي 
 نسبت به سال پايه

  -1)×100  

 لي پايهتعداد دانش آموختگان رزمنده  در سال تحصي

(
1-2-3-4- 

5-6-7-8 

 ...تعداد دانش آموختگان آزاده در سال تحصيلي 

13138 

نرخ رشد دانش 
آموختگان آزاده در 

......... سال تحصيلي 
 نسبت به سال پايه

  -1)×100  

 تعداد دانش آموختگان آزاده در سال تحصيلي پايه

(
1-2-3-4- 

5-6-7-8 

  



  

  دومفصل 
  هاي حاصل از  مجموعه شاخص
  ر و اطالعاتسامانه آما

   آموزشيمعاونت 
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  هـاي سـتادي معاونـت     آوري شـده از حـوزه       اند كه بـر اسـاس اقـالم آمـاري جمـع             هاي آماري ارايه شده     در اين فصل شاخص   
هاي آموزشي داير به تفكيك مقـاطع         از جمله تعداد رشته   .  ها و مراكز آموزش عالي كشور قابل محاسبه هستند          آموزشي دانشگاه 

هاي جديد آموزشي كه بنا بـه درخواسـت دانـشگاه، توسـط دفتـر                ها و دوره     تحصيلي مختلف و همچنين ايجاد رشته      هاي  و دوره 
هاي مربوط به دانـشجويان بورسـيه    همچنين شاخص.  گيرد ريزي آموزش عالي بررسي و مورد تصويب قرار مي        گسترش و برنامه  

  .  كشورها در اين مجموعه قرار داردهاي مشترك با ساير  داخل و خارج و نيز داير نمودن دوره

 اگرچه زيرمجموعه معاونت آموزشي ،هآموخت شده، شاغل به تحصيل و دانش ي دانشجويي شامل دانشجويان پذيرفتهها شاخص
ها و نيز جدا بودن سامانه اطالعاتي مربوط، در فصل يك   اما با توجه به تعداد باالي اينگونه شاخص،شوند دانشگاه محسوب مي

آيد  اند كه با استفاده از اقالم آماري حوزه معاونت آموزشي كه در زير مي يي ارايه شدهها در اين مجموعه شاخص.  ه استآمد
  .  قابل محاسبه هستند
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معاونت آموزشي-ي آموزشيها شاخص  

ف
ردي

 

 فرمول محاسبه عنوان شاخص
          
تفكيك    

   ي آموزشي روزانه دايرها تعداد دوره  
21001 

زانه ي آموزشي روها نسبت دوره
ي آموزشي ها داير به كل دوره
   كل دورههاي آموزشي داير   داير

2-4-5-
6-7-8-9 

   ي آموزشي شبانه دايرها تعداد دوره  
21002 

ي آموزشي شبانه ها نسبت دوره
ي آموزشي ها داير به كل دوره
   وزشي دايري آمها كل دوره   داير

2-4-5-
6-7-8-9 

   ي آموزشي مجازي دايرها تعداد دوره  
21003 

ي آموزشي مجازي ها نسبت دوره
ي آموزشي ها داير به كل دوره
   ي آموزشي دايرها كل دوره   داير

2-4-5-
6-7-8-9 

   صوب شده در سال مورد نظر ي جديد مها تعداد رشته  
21004 

ي جديد مصوب ها نسبت رشته
شده در سال مورد نظر به كل 

   ي دايرها تعداد كل رشته   ي دايرها رشته
  

   ي خارجيها ي دكتري مشترك با دانشگاهها تعداد دوره  
21005 

ي دكتري مشترك ها نسبت دوره
هاي خارجي به كل  با دانشگاه
   ي دكتريها تعداد كل دوره    ي دكتريها دوره

5-7-8-9 

   تعداد دانشجويان دوره دكتري بورسيه داخل كشور  
21006 

به كل ي داخل ها نسبت بورسيه
 ها بورسيه

   تعداد كل دانشجويان دوره دكتري بورسيه  
5-7-8-9 

   تعداد دانشجويان دوره دكتري بورسيه خارج از كشور  
21007 

ي خارج به كل ها نسبت بورسيه
 ها بورسيه

   ورسيهتعداد كل دانشجويان دوره دكتري ب  
5-7-8-9 

    علميهيأتعضو تعداد دانشجويان دوره دكتري بورسيه   
21008 

 هيأتي عضو ها نسبت بورسيه
 ها علمي به كل بورسيه

   تعداد كل دانشجويان دوره دكتري بورسيه  
5-7-8-9 

   تعداد دانشجويان دوره دكتري بورسيه آزاد  
21009 

ي آزاد به كل ها نسبت بورسيه
 ها بورسيه

   تعداد كل دانشجويان دوره دكتري بورسيه  
5-7-8-9 
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معاونت آموزشي-ي آموزشيها شاخص  

ف
ردي

 

 فرمول محاسبه عنوان شاخص
          
تفكيك    

   ي تحصيالت تكميلي ايجاد شده در يك سالها تعداد رشته  
21010 

ي تحصيالت ها نرخ توسعه رشته
 تكميلي

   ي دوره تحصيالت تكميلي موجودها تعداد كل رشته  
5-7-8-9 

 ..............ي آموزشي داير در سال تحصيلي ها  دورهتعداد
21011 

ي ها نرخ رشد دوره
 100×(1- آموزشي داير 

 ي آموزشي داير در سال تحصيلي پايهها تعداد دوره
(  2-3-4-

6-7-8-9 

 ............. علمي شاغل در سال هيأتتعداد اعضاي 
21012 

نرخ رشد اعضاي 
 100×(1-  علمي شاغلهيأت

 شاغل در سال پايه علمي هيأتتعداد اعضاي 
(  

1-5-6-
7-8-9-

10 

 .............. علمي شاغل در سال هيأتتعداد كاركنان غير 
21013 

نرخ رشد كاركنان 
 علمي هيأتغير 

 شاغل
-1)×100 

  علمي شاغل در سال پايههيأتتعداد كاركنان غير 
(  1-7-8-9 

  

  



  

  



  

  

  

  سومفصل 

  هاي حاصل از  مجموعه شاخص

  
   سامانه آمار و اطالعات

   دانشجوييامور
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ها و  هاي اطالعاتي حوزه علم و فناوري، آمار و اطالعات مربوط به امور دانشجويي دانشگاه هاي اساسي بانك يكي از بخش
هاي  در اين فصل شاخص. پردازد هاي آماري اين بخش مي فصل حاضر به تعريف شاخص.  مراكز آموزش عالي كشور است

ها از قبيل  هاي مربوط به انواع وام بخش رفاهي، شاخصدر . اند ي دانشجويي ارايه شدههاي علمي و فرهنگ رفاهي، فعاليت
هاي مربوط به فضاي  شاخص.  اند هاي بالعوض تعريف شده و كمك ... ، دانشجويي، مسكن، ضروري، ازدواج، شهريههاي وام

  .  باشند لف از ديگر موارد رفاه دانشجويي ميهاي مخت به تفكيك... ، سرانه فضاي خوابگاه به ازاي هر دانشجو و ها خوابگاه

هاي  هاي مختلف از ديگر شاخص نسبت دانشجويان شركت كننده در المپيادها و مسابقات  علمي، فرهنگي و ورزشي به تفكيك
هاي علمي، فرهنگي، ورزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر بخش ديگري را  هاي مربوط به موفقيت شاخص.  اين فصل هستند

هاي  هاي دانشجويي و انجمن هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي، هنري و ورزشي تشكل نحوه ارزيابي فعاليت. دهند يل ميتشك
ي مربوط به سفرهاي زيارتي ها همچنين شاخص.  ي طراحي شده در ادامه فصل آمده استها علمي دانشجويي در قالب شاخص

  .   و فرهنگي دانشجويان تعريف شده  است
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امور دانشجوييي ها شاخص  

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه وام دانشجويي دريافت   
31001 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
 وام دانشجويي به كل دانشجويان

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه وام مسكن دريافت   
31002 

ه نسبت دانشجويان دريافت كنند
 وام مسكن به كل دانشجويان

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه وام ضروري دريافت   
31003 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
 وام ضروري به كل دانشجويان

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه وام شهريه دريافت   
31004 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
 وام شهريه به كل دانشجويان

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه وام بيمه درماني دريافت   
31005 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
ماني به كل وام بيمه در

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   دانشجويان

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند هكردتعداد دانشجوياني كه وام ازدواج دانشجويي دريافت   
31006 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
وام ازدواج دانشجويي به كل 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   دانشجويان

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه وام استعدادهاي درخشان دريافت   

31007 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
وام استعدادهاي درخشان به كل 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   دانشجويان

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه وام رايانه دريافت   
31008 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
 وام رايانه به كل دانشجويان

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كرده دانشجوياني كه وام دانشجويي دريافت تعداد  
31009 

نسبت دانشجويان دريافت كننده وام 
دانشجويي به دانشجويان متقاضي وام 

   تعداد دانشجويان متقاضي وام دانشجويي   دانشجويي

1-2-5-6- 

7-8-9 
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   اند كردهتعداد دانشجوياني كه وام ضروري دريافت   
31010 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
وام ضروري به دانشجويان 

   دانشجويان متقاضي وام ضروريتعداد    متقاضي وام ضروري

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه وام شهريه دريافت   
31011 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
وام شهريه به كل دانشجويان 

   تعداد دانشجويان متقاضي وام شهريه   متقاضي وام شهريه

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه وام بيمه درماني دريافت   
31012 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
ه درماني به دانشجويان وام بيم

   تعداد دانشجويان متقاضي وام بيمه درماني   متقاضي وام بيمه درماني

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه وام ازدواج دانشجويي دريافت   

31013 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
وام ازدواج دانشجويي به 

دانشجويان متقاضي وام ازدواج 
 يدانشجوي

   تعداد دانشجويان متقاضي وام ازدواج دانشجويي  

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهعدادهاي درخشان دريافت تعداد دانشجوياني كه وام است  

31014 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
وام استعدادهاي درخشان به 

دانشجويان متقاضي وام 
   تعداد دانشجويان متقاضي وام استعدادهاي درخشان   استعدادهاي درخشان

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه وام رايانه دريافت   
31015 

نسبت دانشجويان دريافت كننده وام 
رايانه به دانشجويان متقاضي وام 

   انشجويان متقاضي وام رايانهتعداد د   رايانه

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه كمك بال عوض دريافت   
31016 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
كمك بال عوض به كل 

   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   دانشجويان

1-2-5-6- 

7-8-9 

   اند كردهتعداد دانشجوياني كه كمك بال عوض دريافت   
31017 

نسبت دانشجويان دريافت كننده 
ويان كمك بال عوض به دانشج

   تعداد دانشجويان متقاضي كمك بال عوض   متقاضي كمك بال عوض

1-2-5-6- 

7-8-9 

   مبلغ وام دانشجويي پرداخت شده به دانشجويان   
31018 

متوسط وام دانشجويي پرداخت 
 شده در سال

   ويان دريافت كننده وام دانشجوييتعداد دانشج  

1-2-5-6- 

7-8-9 
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   مبلغ وام ضروري پرداخت شده به دانشجويان   
31019 

متوسط وام ضروري پرداخت 
 شده در سال

   تعداد دانشجويان دريافت كننده وام ضروري  

1-2-5-6- 

7-8-9 

   شجويان مبلغ وام شهريه پرداخت شده به دان  
31020 

متوسط وام شهريه پرداخت شده 
 در سال

   تعداد دانشجويان دريافت كننده وام شهريه  

1-2-5-6- 

7-8-9 

   مبلغ وام بيمه درماني پرداخت شده به دانشجويان   
31021 

متوسط وام بيمه درماني پرداخت 
 شده در سال

   تعداد دانشجويان دريافت كننده وام بيمه درماني  

1-2-5-6- 

7-8-9 

   مبلغ وام ازدواج دانشجويي پرداخت شده به دانشجويان   
31022 

دواج دانشجويي متوسط وام از
 پرداخت شده در سال

   تعداد دانشجويان دريافت كننده وام ازدواج دانشجويي  

1-2-5-6- 

7-8-9 

   نشجويان مبلغ وام استعدادهاي درخشان پرداخت شده به دا  
31023 

متوسط وام استعدادهاي درخشان 
 پرداخت شده در سال

   تعداد دانشجويان دريافت كننده وام استعدادهاي درخشان  

1-2-5-6- 

7-8-9 

   مبلغ وام رايانه پرداخت شده به دانشجويان   
31024 

متوسط وام رايانه پرداخت شده 
 در سال

   تعداد دانشجويان دريافت كننده وام رايانه  

1-2-5-6- 

7-8-9 

   مبلغ كمك بال عوض پرداخت شده به دانشجويان   
31025 

عوض متوسط كمك بال 
 پرداخت شده در سال

   تعداد دانشجويان دريافت كننده كمك بال عوض  

1-2-5-6- 

7-8-9 

  
اي ي بالعوض پرداخت شده به دانشجويان استعدادهها مبلغ كمك

   درخشان

31026 

ي بالعوض ها سرانه كمك
پرداخت شده به دانشجويان 

 استعدادهاي درخشان
   تعداد كل دانشجويان استعدادهاي درخشان  

1-2-3-4-5- 

6-7-8-9 

   )مترمربع(ي مجردي ها خوابگاهمساحت فضاي   
31027 

سرانه دانشجويي فضاي 
 )متر مربع(ي مجردي ها خوابگاه

   ي مجرديها خوابگاهتعداد دانشجويان ساكن در   

1-6-7- 

8-9 
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   )مترمربع(هلي هاي متأ خوابگاهمساحت فضاي   
31028 

دانشجويي فضاي سرانه 
 )متر مربع(ي متاهلي ها خوابگاه

   ي متاهليها خوابگاهتعداد دانشجويان ساكن در   

1-6-7- 

8-9 

   ي مجرديها خوابگاهتعداد دانشجويان ساكن در   
31029 

نسبت دانشجو به اتاق 
 ي مجرديها خوابگاه

    قابل سكونت خوابگاه مجرديهاي اتاقتعداد   

1-6-7- 

8-9 

   ها خوابگاهمساحت فضاي تربيت بدني   
31030 

سرانه دانشجويي فضاي تربيت 
 بدني در هر خوابگاه

   ها خوابگاهتعداد دانشجويان ساكن در   

1-6-7- 

8-9 

   ...) تاالرهاي نمايش، ،ها نمازخانه مساجد، (ها خوابگاهضاي فرهنگي مساحت ف  

31031 
سرانه دانشجويي فضاي فرهنگي 

 )متر مربع  (ها خوابگاهدر 
   ها خوابگاهتعداد دانشجويان ساكن در   

1-6-7- 

8-9 

   ي داراي كتابخانهها خوابگاهتعداد   
31032 

ي داراي  ها خوابگاهنسبت 
 كتابخانه

   ها خوابگاهتعداد كل   
6-7-8-9 

   ي داراي خانه فرهنگها خوابگاهتعداد   
31033 

 داراي خانه يها خوابگاهنسبت 
 فرهنگ

   ها خوابگاهتعداد كل   
6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان شركت كننده در المپياد علمي  
31034 

نسبت دانشجويان شركت كننده 
 در المپياد علمي به كل

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل   

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان برگزيده در المپيادهاي علمي كشوري  
31035 

نسبت دانشجويان برگزيده در 
 المپيادهاي علمي كشوري

   تعداد دانشجويان شركت كننده در المپيادهاي علمي كشوري   

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

   ان شركت كننده در المپياد ورزشيتعداد دانشجوي  
31036 

نسبت دانشجويان شركت كننده 
 در المپياد ورزشي به كل

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل   

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 
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 تعداد دانشجويان برگزيده در المپيادهاي ورزشي كشوري

31037 
نسبت دانشجويان برگزيده در 
 100×(1- المپيادهاي ورزشي كشور

در المپيادهاي ورزشي تعداد دانشجويان شركت كننده 
 كشوري 

( 
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

 تعداد دانشجويان شركت كننده در المپياد فرهنگي
31038 

نسبت دانشجويان شركت 
 100×(1- كننده در المپياد فرهنگي به كل

 تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل 
( 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

 تعداد دانشجويان برگزيده در المپيادهاي فرهنگي كشوري

31039 
نسبت دانشجويان برگزيده در 
   100×(1- المپيادهاي فرهنگي كشور

تعداد دانشجويان شركت كننده در المپيادهاي فرهنگي 
 كشوري 

(  
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

  دانشجوييتعداد دانشجويان شركت كننده در مسابقات علمي
31040 

نسبت دانشجويان شركت 
كننده در مسابقات علمي 

 دانشجويي به كل
-1)×100  

 تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل
(  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

 تعداد دانشجويان برگزيده در مسابقات علمي دانشجويي
31041 

نسبت دانشجويان برگزيده در 
مسابقات علمي دانشجويي به 

 شركت كنندگان
-1)×100  

  مسابقات علمي دانشجوييتعداد دانشجويان شركت كننده در
(   

1-2-3-4-5- 

6-7-8-9 

 تعداد دانشجويان نمونه
31042 

نسبت دانشجويان نمونه در بين 
  100×(1- كل دانشجويان

 تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل
( 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

 ايثارگر نمونهتعداد دانشجويان شاهد و 
31043 

نسبت دانشجويان نمونه شاهد و 
  100×(1- ايثارگر به كل دانشجويان 

 تعداد كل دانشجويان 
(   

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

 تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر نمونه
31044 

نسبت دانشجويان نمونه در بين 
  100×(1- دانشجويان شاهد و ايثارگر

 تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر
(   

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 
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 تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر نمونه
31045 

ن نمونه شاهد و نسبت دانشجويا
  100×(1- ايثارگر به كل دانشجويان نمونه 

 تعداد كل دانشجويان نمونه 
 (  

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

ر برگزيده در المپيادهاي تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگ
 علمي كشور

31046 

نسبت دانشجويان شاهد و 
ايثارگر برگزيده در المپيادهاي 

 علمي كشور
 -1)×100  

 تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر  شاغل به تحصيل

( 
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر برگزيده در المپيادهاي 
 ورزشي كشور

31047 

نسبت دانشجويان شاهد و 
ايثارگر برگزيده در المپيادهاي 

 ورزشي كشور
 -1)×100  

 تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر  شاغل به تحصيل

 (  
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگر برگزيده در المپيادهاي 
 فرهنگي كشور

31048 

نسبت دانشجويان شاهد و 
ايثارگر برگزيده در المپيادهاي 

 فرهنگي كشور
 -1)×100  

 ن شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيلتعداد دانشجويا

 ( 
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

ي آموزشي ها تعداد دانشجويان شركت كننده در دوره
  پژوهشي- علمي 

31049 

نسبت دانشجويان شركت 
ي آموزشي ها كننده در دوره

  پژوهشي-علمي 
 -1)×100  

 تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل

 ( 6-7-8-9 

ي آموزشي ها تعداد دانشجويان شركت كننده در دوره
  مذهبي-فرهنگي 

31050 

نسبت دانشجويان شركت 
ي آموزشي ها ورهكننده در د

  مذهبي-فرهنگي 
 -1)×100  

 تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل

(  6-7-8-9 

ي آموزشي ها دورهتعداد دانشجويان شركت كننده در 
  ورزشي- هنري 

31051 

نسبت دانشجويان شركت 
ي آموزشي ها كننده در دوره

  ورزشي-هنري 
 -1)×100  

 تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل

 ( 6-7-8-9 
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  پژوهشي-هاي آموزشي با رويكرد علمي  تعداد دوره
31052 

ي دانشجويي ها نسبت دوره
  100×(1-  ها  پژوهشي به كل دوره-علمي 

 ي آموزشي دانشجوييها تعدادكل دوره

 ( 6-7-8-9 

 مذهبي-تعداد دورههاي آموزشي با رويكرد فرهنگي
31053 

ي دانشجويي ها ورهنسبت د
  100×(1-  ها مذهبي به كل دوره-فرهنگي

 ي آموزشي دانشجوييها تعدادكل دوره

   
(  

  
6-7-8-9 

 زشيور-هاي آموزشي با رويكرد هنري تعداد دوره
31054 

ي دانشجويي ها نسبت دوره
  100×(1-  ها ورزشي به كل دوره-هنري

 ي آموزشي دانشجوييها تعدادكل دوره
 ( 6-7-8-9 

 ي علمي فعال دانشجوييها تعداد كل انجمن
31055 

ي علمي فعال ها نسبت انجمن
ي ها دانشجويي به     رشته

 آموزشي
 -1)×100  

 ي تحصيلي در سطح كارشناسيها تعداد رشته

   
( 
  

6-7-8-9 

 ي علمي دانشجوييها تعداد كل اعضاي انجمن
31056 

نسبت دانشجويان فعال در 
  100×(1-  ي علميها صه انجمنعر

 تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل

   
( 
  

6-7-8-9 

 تعداد كل نشريات فعال دانشجويي 
31057 

نسبت نشريات دانشجويي فعال 
  100×(1-  به دانشجويان شاغل به تحصيل

 اغل به تحصيلتعداد كل دانشجويان ش
 ( 6-7-8-9 

  تحريريه نشريات دانشجويي هيأتتعداد دانشجويان عضو 
31058 

نسبت دانشجويان فعال در 
  100×(1-  عرصه نشريات دانشجويي

 تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل
 ( 6-7-8-9 

 وضوعات علميتعداد نشريات فعال دانشجويي با م
31059 

شاخص گرايش علمي نشريات 
  100×(1-  دانشجويي

 تعداد كل نشريات فعال دانشجويي دانشگاه
 ( 6-7-8-9 

 مذهبي-تعداد نشريات فعال دانشجويي با موضوعات فرهنگي
31060 

-شاخص گرايش فرهنگي
  100×(1-  مذهبي نشريات دانشجويي

 تعداد كل نشريات فعال دانشجويي 
 ( 6-7-8-9 
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 تعداد نشريات فعال دانشجويي با موضوعات ورزشي
31061 

شاخص گرايش ورزشي 
  100×(1-  ريات دانشجويينش

 تعداد كل نشريات فعال دانشجويي 
 ( 6-7-8-9 

 تعداد نشريات فعال دانشجويي با موضوعات هنري
31062 

شاخص گرايش هنري نشريات 
  100×(1-  دانشجويي

 تعداد كل نشريات فعال دانشجويي 
 ( 6-7-8-9 

 تعداد نشريات فعال دانشجويي با موضوعات سياسي
31063 

شاخص گرايش سياسي 
  100×(1-  نشريات دانشجويي

 تعداد كل نشريات فعال دانشجويي
 ( 6-7-8-9 

 تعداد نشريات فعال دانشجويي با موضوعات صنفي
31064 

شاخص گرايش صنفي نشريات 
  100×(1-  دانشجويي

  نشريات فعال دانشجويي تعداد كل
 ( 6-7-8-9 

 ي فعال دانشجوييها تعداد كل اعضاي تشكل
31065 

 دانشجويان فعال در نسبت
  100×(1-  ي دانشجوييها تشكل

 تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل
 ( 6-7-8-9 

 ج عمرهتعداد دانشجويان اعزام شده به ح
31066 

نسبت دانشجويان اعزام شده 
  100×(1-  براي حج عمره

 تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل
 ( 6-7-8-9 

 تعداد دانشجويان اعزام شده به زيارت عتبات عاليات 
31067 

نسبت دانشجويان اعزام شده به 
  100×(1-  عتبات عاليات

 تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل

   
( 
   

6-7-8-9 

 تعداد دانشجويان محروم از تحصيل
31068 

نسبت دانشجويان محروم از 
  100×(1-  ه كلتحصيل ب

 تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل
 ( 

1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

متحانات اتعداد دانشجويان محروم از تحصيل به علت تقلب در 

31069 

نسبت دانشجويان محروم از 
تحصيل به علت تقلب در 

امتحانات به كل دانشجويان 
 محروم از تحصيل

 -1)×100  

 تعداد دانشجويان محروم از تحصيل

 ( 
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 
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امور دانشجوييي ها شاخص  

ف
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 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

تعداد دانشجويان محروم از تحصيل به علت اهانت به اساتيد، 
 ...ن، دانشجويان و كاركنا

31070 

نسبت دانشجويان محروم از 
تحصيل به علت اهانت به 

اساتيد، كاركنان، دانشجويان و 
به كل دانشجويان محروم از ... 

 تحصيل

 -1)×100  

 تعداد دانشجويان محروم از تحصيل

(  
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

تعداد دانشجويان محروم از تحصيل به علت ايجاد درگيري 
 با ديگران

31071 

نسبت دانشجويان محروم از 
تحصيل به علت ايجاد درگيري 

با ديگران به كل دانشجويان 
 محروم از تحصيل

 -1)×100  

 تعداد دانشجويان محروم از تحصيل

(  
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

تعداد دانشجويان محروم از تحصيل به علت تحريك 
 دانشجويان به اقدامات خالف قانوني 

31072 

نسبت دانشجويان محروم از 
تحصيل به علت تحريك 

دانشجويان به اقدامات خالف 
قانوني به كل دانشجويان 

 محروم از تحصيل

 -1)×100  

 تعداد دانشجويان محروم از تحصيل

(  
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

تعداد دانشجويان محروم از تحصيل به علت ايجاد خسارت به 
 اموال دانشگاه

31073 

نسبت دانشجويان محروم از 
تحصيل به علت ايجاد خسارت 

به اموال دانشگاه به كل 
 دانشجويان محروم از تحصيل

 -1)×100  

 تعداد دانشجويان محروم از تحصيل

( 
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

تعداد دانشجويان محروم از تحصيل به علت ايجاد اخالل در 
 نظم

31074 

نسبت دانشجويان محروم از 
تحصيل به علت ايجاد اخالل 

در نظم به كل دانشجويان 
 محروم از تحصيل

 -1)×100  

 تعداد دانشجويان محروم از تحصيل

( 
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

تعداد دانشجويان محروم از تحصيل به علت عدم رعايت 
 مقررات

31075 

نسبت دانشجويان محروم از 
تحصيل به علت عدم رعايت 
مقررات به كل دانشجويان 

 محروم از تحصيل

 -1)×100  

 تعداد دانشجويان محروم از تحصيل

(  
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 
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امور دانشجوييي ها شاخص  

ف
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 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

 اند شدهمحروم تعداد دانشجوياني كه يك ترم از تحصيل 

31076 

نسبت دانشجويان يك ترم 
وم از تحصيل  به كل محر

دانشجويان محروم از 
 تحصيل

-1)×100 

 تعداد دانشجويان محروم از تحصيل

(  
1-2-3-4- 

5-6-7-8-9 

 ..........صيلي تعداد دانشجويان دريافت كننده وام دانشجويي در سال تح

31077 
نرخ رشد دريافت وام 

  100×(1- دانشجويي

 تعداد دانشجويان دريافت كننده وام دانشجويي در سال پايه

(  
1-2-3-6- 

7-8-9 

 ...........كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام دانشجويي در سال تحصيلي 

31078 
نرخ رشد مبلغ پرداخت شده 

  100×(1-  بابت وام دانشجويي

  عنوان وام دانشجويي در سال پايهكل مبلغ پرداخت شده به

(  6-7-8-9 

 ...........متوسط وام دانشجويي پرداخت شده در سال تحصيلي 
31079 

نرخ رشد متوسط وام 
  100×(1-  دانشجويي

 متوسط وام دانشجويي پرداخت شده در سال پايه
(  6-7-8-9 

 .......... كننده وام مسكن در سال تحصيلي تعداد دانشجويان دريافت

31080 
نرخ رشد دريافت وام 

  100×(1-  مسكن

 تعداد دانشجويان دريافت كننده وام مسكن در سال پايه

(  
1-2-3-6- 

7-8-9 

 ...........كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام مسكن در سال تحصيلي 

31081 
نرخ رشد مبلغ پرداخت شده 

  100×(1-  بابت وام مسكن

 پرداخت شده به عنوان وام مسكن در سال پايهكل مبلغ 

(  6-7-8-9 

 ...........متوسط وام مسكن پرداخت شده در سال تحصيلي 
  100×(1-  نرخ رشد متوسط وام مسكن 31082

 متوسط وام مسكن پرداخت شده در سال پايه
(  6-7-8-9 
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ف
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 تفكيك فرمول محاسبه عنوان شاخص

 ..........يافت كننده وام ضروري در سال تحصيلي تعداد دانشجويان در

31083 
نرخ رشد دريافت وام 

  100×(1- ضروري

 تعداد دانشجويان دريافت كننده وام ضروري در سال پايه

  

( 
  

1-2-3-6- 

7-8-9 

 ...........كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام ضروري در سال تحصيلي 

31084 
نرخ رشد مبلغ پرداخت شده 

  100×(1- بابت وام ضروري

 كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام ضروري در سال پايه

  

( 
  

6-7-8-9 

 ...........متوسط وام ضروري پرداخت شده در سال تحصيلي 
31085 

نرخ رشد متوسط وام 
  100×(1- ضروري

 متوسط وام ضروري پرداخت شده در سال پايه
(  6-7-8-9 

 ..........نشجويان دريافت كننده وام شهريه در سال تحصيلي تعداد دا

  100×(1-  نرخ رشد دريافت وام شهريه 31086

 تعداد دانشجويان دريافت كننده وام شهريه در سال پايه

(  
1-2-3-6- 

7-8-9 

 ...........كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام شهريه در سال تحصيلي 

31087 
نرخ رشد مبلغ پرداخت شده 

  100×(1-  بابت وام شهريه

 كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام شهريه در سال پايه

(  6-7-8-9 

 ...........متوسط وام شهريه پرداخت شده در سال تحصيلي 
  100×(1-  نرخ رشد متوسط وام شهريه 31088

 متوسط وام شهريه پرداخت شده در سال پايه

( 
  6-7-8-9 

 ..........تعداد دانشجويان دريافت كننده وام بيمه درماني در سال تحصيلي 

31089 
نرخ رشد دريافت وام بيمه 

  100×(1-  درماني

 تعداد دانشجويان دريافت كننده وام بيمه درماني در سال پايه

(  
1-2-3-6- 

7-8-9 
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 ...........رماني در سال تحصيلي كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام بيمه د

31090 
نرخ رشد مبلغ پرداخت شده 

  100×(1-  بابت وام بيمه درماني

 كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام بيمه درماني در سال پايه

(  6-7-8-9 

 ...........متوسط وام بيمه درماني پرداخت شده در سال تحصيلي 
31091 

نرخ رشد متوسط وام بيمه 
  100×(1-  درماني

 ده در سال پايهمتوسط وام بيمه درماني پرداخت ش
(  6-7-8-9 

 ..........تعداد دانشجويان دريافت كننده وام ازدواج در سال تحصيلي 

31092 
نرخ رشد دريافت وام 

  100×(1-  ازدواج

 تعداد دانشجويان دريافت كننده وام ازدواج در سال پايه

(  
1-2-3-6- 

7-8-9 

 ...........كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام ازدواج در سال تحصيلي 

31093 
نرخ رشد مبلغ پرداخت شده 

  100×(1-  بابت وام ازدواج

 كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام ازدواج در سال پايه

(  6-7-8-9 

 ...........متوسط وام ازدواج پرداخت شده در سال تحصيلي 
31094 

نرخ رشد متوسط وام 
  100×(1-  ازدواج

 ازدواج پرداخت شده در سال پايهمتوسط وام 
(  6-7-8-9 

تعداد دانشجويان دريافت كننده وام استعدادهاي درخشان در 
 ..........سال تحصيلي 

31095 
نرخ رشد دريافت وام 
  100×(1-  استعدادهاي درخشان

تعداد دانشجويان دريافت كننده وام استعدادهاي درخشان در 
 سال پايه

(  
1-2-3-6- 

7-8-9 

كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام استعدادهاي درخشان در 
 ...........سال تحصيلي 

31096 
نرخ رشد مبلغ پرداخت شده 

بابت وام استعدادهاي 
 درخشان

 -1)×100  
كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام استعدادهاي درخشان در 

 سال پايه

(  6-7-8-9 
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 ...........متوسط وام استعدادهاي درخشان پرداخت شده در سال تحصيلي 

31097 
نرخ رشد متوسط وام 
  100×(1-  اناستعدادهاي درخش

 متوسط وام استعدادهاي درخشان پرداخت شده در سال پايه

(  6-7-8-9 

 ..........تعداد دانشجويان دريافت كننده وام رايانه در سال تحصيلي 

  100×(1-  نرخ رشد دريافت وام رايانه 31098

 تعداد دانشجويان دريافت كننده وام رايانه در سال پايه

(  
1-2-3-6- 

7-8-9 

 ...........كل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام رايانه در سال تحصيلي 

31099 
نرخ رشد مبلغ پرداخت شده 

  100×(1-  بابت وام رايانه

  پايهكل مبلغ پرداخت شده به عنوان وام رايانه در سال

(  6-7-8-9 

 ...........متوسط وام رايانه پرداخت شده در سال تحصيلي 
  100×(1-  نرخ رشد متوسط وام رايانه 31100

 متوسط وام رايانه پرداخت شده در سال پايه
(  6-7-8-9 

 ..........ي تعداد دانشجويان دريافت كننده كمك بالعوض در سال تحصيل

31101 
نرخ رشد دريافت كمك 

  100×(1-  بالعوض

 تعداد دانشجويان دريافت كننده كمك بالعوض در سال پايه

(  
1-2-3-6- 

7-8-9 

 ...........كل مبلغ پرداخت شده به عنوان كمك بالعوض در سال تحصيلي 

31102 
نرخ رشد مبلغ پرداخت شده 

  100×(1-  بابت كمك بالعوض

 ك بالعوض در سال پايهكل مبلغ پرداخت شده به عنوان كم

(  6-7-8-9 

 ...........متوسط كمك بالعوض پرداخت شده در سال تحصيلي 

31103 
نرخ رشد متوسط كمك 

  100×(1-  بالعوض
 متوسط كمك بالعوض پرداخت شده در سال پايه

(  6-7-8-9 
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 ............ن استفاده كننده از خوابگاه مجردي در سال تحصيلي تعداد دانشجويا

31104 
نرخ رشد دانشجويان 

استفاده كننده از خوابگاه 
 مجردي

 -1)×100  

 تعداد دانشجويان استفاده كننده از خوابگاه مجردي در سال پايه

(  1-6-7- 
8-9 

 ............ر سال تحصيلي هلي ديان استفاده كننده از خوابگاه متأتعداد دانشجو

31105 

نرخ رشد دانشجويان 
استفاده كننده از خوابگاه 

 هليأمت
 -1)×100  

 هلي در سال پايهيان استفاده كننده از خوابگاه متأتعداد دانشجو

(  6-7-8-9 

 



  

  



  

  

 

  چهارمفصل 

  هاي حاصل از  مجموعه شاخص

  
   سامانه آمار و اطالعات

   علميهيأتپرسنلي كاركنان و اعضاي 
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ها و مراكز آموزش عالي كشور را ارايه  علمي و كاركنان دانشگاه هيأتهاي مربوط به امور پرسنلي اعضاي  اين فصل شاخص
هاي مربوط  به تفكيك جنس، شاخص) هرم علمي( علمي هيأتهاي علمي اعضاي  هاي مربوط به توزيع رتبه شاخص.  مي نمايد

... ، و نوع استخدام و )توق هروقت يا پا تمام( علمي با دانشگاه هيأتبه ارتقا به مراتب باالتر علمي،  ميزان همكاري اعضاي 
  . اند تعريف شده

از خدمت هاي مربوط به خروج  ي جديد، شاخصها  علمي، نسبت استخدامهيأتتوزيع فراواني مدارك تحصيلي اعضاي 
نسبت دانشجو به عضو .  دهند هاي اين فصل را تشكيل مي و نيز اساتيد مدعو ديگر شاخص ...) بازنشسته، بازخريد، فوت و(

هاي  هاي متعدد با شاخص  علمي به جمعيت به تفكيكهيأت علمي و نيز نسبت هيأت، دانشجو به كاركنان غير  علميهيأت
  .  باشند تعريف شده در اين فصل قابل ارزيابي مي

 هيأتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي  هاي پرسنلي را نشان مي دهد و فعاليت همان طور كه ذكر شد اين فصل شاخص
  .  صل بعد خواهد آمدعلمي در ف
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   علميهيأتكاركنان و اعضاي  ي پرسنليها شاخص

ف
ردي

 

    تفكيك        فرمول محاسبه عنوان شاخص

    علمي زنهيأتتعداد اعضاي   
41001 

 علمي زن به هيأتنسبت اعضاي 
  علمي هيأتكل اعضاي 

    علميهيأتتعداد كل اعضاي   

5-6-7-8- 
9-10 

    علمي در مرتبه مربيهيأتتعداداعضاي   
41002 

ها به كل اعضاي  بينسبت مر
    علميهيأتتعداد كل اعضاي     علميهيأت

1-5-6-7- 
8-9 

    علمي در مرتبه استادياريهيأتاعضاي  تعداد  
41003 

نسبت استادياران به كل اعضاي 
    علميهيأتتعداد كل اعضاي     علميهيأت

1-5-6-7- 
8-9 

    علمي در مرتبه دانشياريهيأتتعداداعضاي   
41004 

نسبت دانشياران به كل اعضاي 
    علميهيأتتعداد كل اعضاي     علميهيأت

1-5-6-7- 
8-9 

    علمي در مرتبه استادياريهيأتتعداداعضاي   
41005 

نسبت استادان به كل اعضاي 
    علميهيأتتعداد كل اعضاي     علميهيأت

1-5-6-7- 
8-9 

    علمي با مرتبه استادياري يا دانشياري يا استاديهيأتتعداد اعضاي   

41006 

 علمي هيأتنسبت اعضاي 
استاديار به باال به كل اعضاي 

    علميهيأتتعداد كل اعضاي     علمي هيأت

1-5-6-7- 
8-9 

    علمي با مرتبه دانشياري يا استاديهيأتد اعضاي تعدا  
41007 

 علمي دانشيار هيأتنسبت اعضاي 
    علميهيأتتعداد كل اعضاي     علمي هيأتبه باال به كل اعضاي 

1-5-6-7- 
8-9 

    علمي معادل استاديار هيأتتعداد اعضاي   
41008 

 علمي معادل هيأتنسبت اعضاي 
    علمي هيأتتعداد كل اعضاي    استاديار به كل

1-5-6-7- 
8-9 

   )يونسكو.......( علمي معادل استاديار در گروه هيأتتعداد اعضاي   

41009 
لمي معادل  عهيأتنسبت اعضاي 

 استاديار در يك گروه به كل 
    علمي معادل استاديارهيأتتعداد كل اعضاي   

1-6-7- 
8-9 
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   .........گروه ....... دل استاديار  در رشته  علمي معاهيأتتعداد اعضاي   

41010 
 علمي معادل هيأتنسبت اعضاي 

 استاديار در يك رشته به كل 
   ............... علمي معادل استاديار در گروه هيأتتعداد كل اعضاي   

1-6-7-8  
رشته باكد دو  

 رقمي

   ...............شكده علمي معادل استاديار در دانهيأتتعداد  اعضاي   

41011 
 علمي معادل هيأتنسبت اعضاي 

 استاديار در يك دانشكده به كل 
    علمي معادل استاديار مركز آموزش عاليهيأتتعداد كل اعضاي   

1 

    علمي تمام وقتهيأتتعداد اعضاي   
41012 

 علمي تمام هيأتنسبت اعضاي 
    علميهيأتتعداد كل اعضاي    وقت به كل

1-5-6-7- 
8-9-10 

    علمي پاره وقتهيأتتعداد اعضاي   
41013 

 علمي پاره هيأتنسبت اعضاي 
    علميهيأتتعداد كل اعضاي    لوقت به ك

1-5-6-7- 
8-9-10 

   يافته به مرتبه باالتر در طول سالهيأت علمي ارتقا تعداد اعضاي   

41014 
 علمي هيأتنسبت اعضاي 

 ارتقاءيافته به مرتبه باالتر به كل
   مي در ابتداي سال علهيأتتعداد كل اعضاي   

1-5-6-7- 
8-9-10 

  
يافته به مرتبه استادياري در طول هيأت علمي ارتقاتعداد اعضاي 

   سال

41015 

 علمي هيأتنسبت اعضاي 
ارتقايافته به مرتبه استادياري به 

    علمي مربي در ابتداي سالهيأتتعداد اعضاي     علمي مربيهيأتاعضاي 

1-5-6-7- 
8-9-10 

  
يافته به مرتبه دانشياري در طول هيأت علمي ارتقاتعداد اعضاي 

   سال

41016 

 علمي هيأتنسبت اعضاي 
ارتقايافته به مرتبه دانشياري به 

    علمي استاديار در ابتداي سالهيأتتعداد اعضاي     علمي استاديارهيأتاعضاي 

1-5-6-7- 
8-9-10 

   يافته به مرتبه استادي در طول سالهيأت علمي ارتقاتعداد اعضاي   

41017 

 علمي هيأتنسبت اعضاي 
 ارتقايافته به مرتبه  استادي به

    علمي دانشيار در ابتداي سالهيأتتعداد اعضاي     علمي دانشيارهيأتاعضاي 

1-5-6-7- 
8-9-10 
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افته به مرتبه استادياري بدون اخذ مدرك  يتعداد مربيان ارتقا

   دكتري تخصصي

41018 
تعداد مربيان ارتقا يافته به مرتبه 
استادياري بدون اخذ مدرك 

   تعداد كل مربيان در ابتداي سال   دكتري تخصصي

1-5-6-7- 
8-9 

  
 علمي در مرتبه مربي كه در دوره دكتري هيأتاعضاي  تعداد

   كنند تحصيل مي

41019 
نسبت مربياني كه در دوره دكتري 

 دهند ادامه تحصيل مي
   ل مربيانتعداد ك  

1-5-6-7- 
8-9 

   تعداد مربيان در حال تحصيل در دوره دكتري  
41020 

نسبت مربيان در حال تحصيل در 
دوره دكتري به كل دانشجويان 

   تعداد دانشجويان دكتري شاغل به تحصيل   دكتري
1-5-9 

   اند طع دكتري دانش آموخته شدهتعداد مربياني كه در مق  
41021 

نسبت مربياني كه در دوره دكتري 
   تعداد كل مربيان در ابتداي سال    اند ادامه تحصيل داده

1-5-6-7- 
8-9 

  
ي ها  علمي استاديار به باال كه در دورههيأتتعداد اعضاي 

   كنند تحصيالت تكميلي تدريس مي

41022 

 علمي هيأتنسبت اعضاي 
ي ها استاديار به باال كه در دوره

تحصيالت تكميلي تدريس 
    علمي استاديار به باال هيأتتعداد اعضاي    كنند مي

1-5-6-7- 
8-9 

  
 علمي تبديل وضعيت يافته از پيماني به رسمي هيأتتعداد اعضاي 

   آزمايشي در طول سال 

41023 
 علمي تبديل هيأتنسبت اعضاي 

 يافته از پيماني به رسمي آزمايشي
    علمي پيماني در ابتداي سالهيأت اعضاي تعداد  

1-5-6-7- 
8-9-10 

 (مربي واستادياري)

  
آزمايشي   علمي تبديل وضعيت يافته از رسمي هيأتتعداد اعضاي 

   قطعي در طول سال  به رسمي 

41024 

 علمي تبديل هيأتنسبت اعضاي 
يافته از رسمي آزمايشي به رسمي 

   ابتداي سال علمي رسمي آزمايشي در هيأتتعداد اعضاي    قطعي

1-5-6-7- 
8-9-10 

   قطعي- علمي داراي وضعيت استخدامي رسميهيأتتعداد اعضاي   

41025 
 علمي هيأتنسبت اعضاي 

 استخدام رسمي قطعي به كل
    علميهيأتتعداد كل اعضاي   

1-5-6-7- 
8-9-10 
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-ت استخدامي رسمي علمي داراي وضعيهيأتتعداد اعضاي 

   آزمايشي

41026 
 علمي هيأتنسبت اعضاي 

 استخدام آزمايشي به كل
    علميهيأتتعداد كل اعضاي   

1-5-6-7- 
8-9-10 

    علمي پيمانيهيأتتعداد اعضاي   
41027 

 علمي در هيأتنسبت اعضاي 
    علميهيأتتعداد كل اعضاي    استخدام پيماني

1-5-6-7- 
8-9-10 

    علمي قرارداديهيأتاد اعضاي تعد  
41028 

 علمي در هيأتنسبت اعضاي 
    علميهيأتتعداد كل اعضاي    استخدام قراردادي

1-5-6-7- 
8-9-10 

   تعداد مدرسين مدعو از خارج از مركز آموزش عالي  
41029 

نسبت مدرسين مدعو به كل 
    علمي در استخدامهيأتتعداد اعضاي     علميهيأتاعضاي 

1-5-6-7- 
8-9 

    علمي استخدام شده در طول سالهيأتتعداد اعضاي   
41030 

جديد  علمي هيأتنسبت اعضاي 
    علمي در ابتداي سالهيأتتعداد اعضاي    االستخدام به كل

1-5-6-7- 
8-9-10 

  
 علمي جديد االستخدام داراي مدارك دكتري هيأتتعداد اعضاي 

PhD 
  

41031 

 علمي هيأتنسبت اعضاي 
جديداالستخدام با مدارك 

    علمي جديد االستخدامهيأتكل اعضاي     PhDدكتري 

  

    علمي جديد االستخدام بورسيههيأتتعداد اعضاي   
41032 

 علمي از هيأتنرخ تامين اعضاي 
    علمي جديد االستخدامهيأتتعداد اعضاي    طريق اعطاي بورس تحصيلي

1-5-6-7- 
8-9 

    علمي استخدام شده جديد در طول يكسالهيأتتعداد اعضاي   
41033 

 علمي جذب هيأتنسبت اعضاي 
    علمي در ابتداي سالهيأتتعداد كل  اعضاي     علميهيأتشده به كل اعضاي 

5-6-7- 
8-9 

    علمي بازنشسته شده هيأتتعداد  اعضاي   
41034 

 علمي هيأتنسبت اعضاي 
بازنشسته شده به واجدين شرايط 

    علمي واجد شرايط بازنشستگيهيأتد اعضاي تعدا   بازنشستگي

1-5-6-7- 
9-10 

    علمي بازنشسته شدههيأتتعداد  اعضاي   
41035 

 علمي هيأتنسبت اعضاي 
    علميهيأتتعداد  كل اعضاي    بازنشسته شده به كل

1-5-6-7- 
9-10 
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   م شده در يك سال علمي استخداهيأتتعداد  اعضاي   
41036 

 علمي جذب هيأتنسبت اعضاي 
 شده به بازنشسته

    علمي بازنشسته شده در همان سالهيأتتعداد اعضاي   

5-6-7- 
8-9 

    علميهيأتتعداد اعضاي   
41037 

 علمي به هيأتنسبت اعضاي 
   تعداد كاركنان غير هيئت علمي   كاركنان غيرهيئت علمي

1-7-9 

    علميهيأت اعضاي تعداد  
41038 

 علمي به هيأتنسبت اعضاي 
   تعداد كاركنان اداري   كاركنان اداري

1-7-9 

    علميهيأتتعداد اعضاي   
41039 

 علمي به هيأتنسبت اعضاي 
   تعداد كاركنان خدماتي   كاركنان خدماتي

1-7-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  
41040 

نسبت دانشجو به كاركنان غير 
    علميهيأت كاركنان غير تعداد    علميهيأت

6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  
 نسبت دانشجو به كاركنان اداري 41041

   تعداد كاركنان اداري  
6-7-8-9 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  
 نسبت دانشجو به كاركنان خدماتي 41042

   تعداد كاركنان خدماتي  
6-7-8-9 

    علميهيأتتعداد كل اعضاي   
41043 

 علمي به هيأتي نسبت اعضا
   )ميليون نفر( جمعيت كشور   جمعيت در كشور

10 

  
شاغل در مراكز آموزش ( علمي بخش دولتي هيأتتعداد اعضاي 

   )عالي دولتي و پيام نور

41044 
 علمي بخش هيأتنسبت اعضاي 

 دولتي  به جمعيت كشور
   )ميليون نفر( جمعيت كشور  

10 

  
دانشگاه (  علمي شاغل در بخش غير دولتيهيأتتعداد اعضاي 

   )آزاد اسالمي و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي

41045 

 علمي شاغل هيأتنسبت اعضاي 
در بخش غير دولتي به جمعيت 

   )ميليون نفر( جمعيت كشور   كشور

10 
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   .................. علمي استانهيأتتعداد كل اعضاي   
41046 

 علمي به هيأتنسبت اعضاي 
 ...جمعيت در استان 

   )ميليون نفر............. (جمعيت استان   
8-10 

  
 علمي زبان فارسي به ساير هيأتتعداد اعزام جديد اعضاي 

   كشورها

41047 
نرخ رشد استادان زبان فارسي 

 اعزام به ساير كشورها
   ئت علمي زبان فارسي اعزامي به ساير كشورهاتعداد كل اعضاي هي  

1-5-6-7- 
8-9 

    علمي زبان فارسي اعزام شده به ساير كشورهاهيأتتعداد اعضاي   

41048 

 علمي زبان هيأتنسبت اعضاي 
فارسي اعزام به ساير كشورها به 

    علمي اعزام شده به ساير كشورهاهيأتتعداد كل اعضاي    كل استادان اعزامي

1-5-6-7- 
8-9 

   تعداد كاركنان حوزه فرهنگي   
41049 

نسبت كاركنان حوزه فرهنگي به 
   تعداد كل كاركنان    كل كاركنان

  

 
تعداد كاركنان امور فرهنگي داراي تحصيالت مرتبط با حوزه 

   فرهنگي

41050 
نسبت كاركنان حوزه فرهنگي 

 داراي تحصيالت مرتبط
   فرهنگيتعداد كل كاركنان حوزه امور  

  

 

 



  

  



  

  

  

  پنجمفصل 

  هاي حاصل از  مجموعه شاخص

  
   سامانه آمار و اطالعات

   علميهيأتآموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي 
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آنان هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي   علمي از جمله فعاليتهيأتهاي اعضاي  مربوط به فعاليتهاي   شاخص فصل،در اين
باشد  كه شامل مقاالت چاپ شده در مجالت علمي داخلي و  ها مربوط به امور پژوهشي مي ص شاخ تعداد  بيشترين.آمده است

هاي مربوط به مقاالت ارايه شده در  شاخص.  هاي معتبر مي باشد خارجي به تفكيك زبان مجله و همچنين نمايه بودن در سايت
در تعريف هايي هستند كه  از فعاليتاي  رجمهي يا تتأليفنتشار كتب ا. اند هاي داخلي و خارجي نيز تعريف شده همايش
  . اند هاي اين فصل مدنظر قرار گرفته شاخص

هايي براي  باشد كه شاخص صالح داخلي يا خارجي مي هاي پژوهشي، ثبت اختراعات و ابداعات در مجامع ذي  از ديگر فعاليت
يي هستند كه ها  شاخصجزو...  و ISIايه شده در ازجمله رشد مقاالت نمهاي پژوهشي  نرخ رشد فعاليت.   بيان شده استآنها

   .اند در ادامه فصل آمده

هشي يا وهاي پژ يتلشود و فعا  علمي را شامل ميهيأت اعضاي  بههاي مربوط الزم به توضيح است كه اين فصل شاخص
  . استشود در فصول مربوط آمده  ام ميعالي انج هاي مربوط در مراكز آموزش اونتآموزشي كه در حوزه مع
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   تفكيك        فرمول محاسبه عنوان شاخص

  
پژوهشي خارجي و -تعداد مقاالت چاپ شده در  مجالت علمي

   داخلي

51001 
 نسبت مقاالت چاپ شده در 

پژوهشي داخلي و -مجالت علمي
   تعداد كل مقاالت چاپ شده   خارجي به كل مقاالت چاپ شده

6-7-8-9 

  المللي  تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي اندكس شده بين  

51002 

نسبت مقاالت چاپ شده در 
المللي  به  نشريات اندكس شده بين

   تعداد كل مقاالت چاپ شده در  مجالت علمي معتبر خارجي   كل مقاالت چاپ شده خارجي

6-7-8-9 

   ISIتعداد مقاالت چاپ شده درمجالت علمي اندكس شده در   
51003 

 به ISIنسبت مقاالت چاپ شده 
    تعدادكل مقاالت چاپ شده در  مجالت علمي معتبر خارجي   كل مقاالت چاپ شده خارجي

6-7-8-9 

    پژوهشي داخلي-داد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي تع  
51004 

نسبت مقاالت چاپ شده در 
 پژوهشي به كل -مجالت علمي 

   تعداد كل مقاالت چاپ شده در مجالت علمي داخلي   مقاالت چاپ شده داخلي
6-7-8-9 

   در مجالت علمي معتبر..... تعداد مقاالت چاپ شده به زبان   

51005 
 نسبت مقاالت چاپ شده به زبان 

 به كل مقاالت چاپ شده ..... 
  

قاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر خارجي و تعداد كل م
   داخلي

6-7-8-9 

   مجالت علمي معتبر تعداد مقاالت چاپ شده به زبان انگليسي در  
51006 

نسبت مقاالت چاپ شده به زبان 
انگليسي به كل مقاالت چاپ شده 

   تعداد كل مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر خارجي   به زبان خارجي 
6-7-8-9 

   مجالت علمي معتبر تعداد مقاالت چاپ شده به زبان فرانسه در  
51007 

نسبت مقاالت چاپ شده به زبان 
فرانسه به كل مقاالت چاپ شده به 

   تعداد كل مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر خارجي   زبان خارجي 
6-7-8-9 

   مجالت علمي معتبر تعداد مقاالت چاپ شده به زبان  عربي در  
51008 

نسبت مقاالت چاپ شده به زبان 
ت چاپ شده به عربي به كل مقاال

   تعداد كل مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر خارجي   زبان خارجي 
6-7-8-9 

   اير زبانها درمجالت علمي معتبرتعداد مقاالت چاپ شده به س  
51009 

نسبت مقاالت چاپ شده به ساير 
ها به كل مقاالت چاپ شده به  زبان

   تعداد كل مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر خارجي   زبان خارجي 
6-7-8-9 
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   تفكيك        فرمول محاسبه عنوان شاخص

  
تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخلي به زبان 

   خارجي 

51010 
نسبت مقاالت چاپ شده به زبان 
 خارجي در مجالت علمي داخلي

   ده در  مجالت علمي معتبر داخليتعداد مقاالت چاپ ش  

6-7-8-9 

   تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمي داخلي و خارجي  

51011 

سرانه مقاالت علمي چاپ شده در 
مجالت معتبر داخلي و خارجي به 

    علميهيأتتعداد كل اعضاي     علميهيأتازاي يك عضو 

5-6-7- 
8-9-10 

   تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر خارجي  
51012 

ده در سرانه مقاالت علمي چاپ ش
مجالت معتبر  خارجي به ازاي يك 

    علميهيأتتعداد كل اعضاي     علميهيأتعضو 

5-6-7-8-
9-10 

   ISI مجالت نمايه سازي شده در تعداد مقاالت چاپ شده در  
51013 

سرانه مقاالت چاپ شده در 
به  ISIمجالت نمايه سازي شده در 

    علميهيأتتعداد اعضاي     علميهيأتازاي يك عضو 

5-6-7- 
8-9-10 

   تعداد مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر علمي داخلي و خارجي  

51014 
نسبت مقاالت چاپ شده به مقاالت 

 ها ارائه شده در كنفرانس
   ها تعداد مقاالت ارائه شده در كنفرانس  

5-6-7- 
8-9 

   ي داخليها تعداد مقاالت ارائه شده در همايش  
51015 

سرانه مقاالت ارائه شده در 
    علميهيأتتعداد اعضاي    ي داخلي ها همايش

5-6-7- 
8-9-10 

   ي حارجيها تعداد مقاالت ارائه شده در همايش  
51016 

سرانه مقاالت ارائه شده در 
    علميهيأتاعضاي تعداد    ي خارجيها همايش

5-6-7- 
8-9-10 

   ي بين الملليها تعداد مقاالت ارائه شده در همايش  
51017 

نسبت مقاالت ارائه شده در 
   ها تعداد مقاالت ارائه شده در همايش   المللي به كل ي بينها همايش

5-6-7- 
8-9-10 

  
هاي   ابداعات ثبت شده در سازمان پروهشتعداد اختراعات و

   علمي و صنعتي

51018 
نسبت اختراعات و ابداعات ثبت 

  علميهيأتشده به 
    علميهيأتتعداد كل اعضاي   

6-7-8-9 
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   المللي تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در مجامع بين  
51019 

نسبت اختراعات و ابداعات ثبت 
  علميهيأتالمللي به  شده بين

    علميهيأتتعداد كل اعضاي   
6-7-8-9 

   تعداد اختراع و ابتكارات ثبت شده  
51020 

نسبت اختراع و ابتكارات ثبت شده 
   )ميليون نفر(جمعيت كشور   به جمعيت كشور

9 

   تعداد اختراع و ابتكارات ثبت شده در خارج از كشور  
51021 

نسبت اختراع و ابتكارات ثبت شده 
در خارج از كشور به جمعيت 

   )ميليون نفر( جمعيت كشور   كشور
9 

    علمي كه با صنعت ارتباط دارندهيأتتعداد اعضاي   
51022 

 علمي كه با هيأتنسبت اعضاي 
پژوهشي، ( صنعت ارتباط دارند
    علميهيأتتعداد كل اعضاي    ...)آموزشي و

1-6-7- 
8-9-10 

   في چاپ شدهليتعداد كتب تأ  
51023 

ليف شده به ازاي رانه كتب تأس
    علميهيأتتعداد اعضاي     علميهيأتيك عضو 

7-8-9 

   )يونسكو...... ( شده در گروه تأليفتعداد كتب   
51024 

...  شده در گروه تأليفنسبت كتب 
    شدهتأليفتعداد كل كتب    به كل 

6-7-8-9 

    علمي اعزام شده براي فرصت مطالعاتيهيأتتعداد اعضاي   
51025 

 علمي اعزام هيأتنسبت اعضاي 
    علمي استاديار به باالهيأتتعداد اعضاي    شده براي فرصت مطالعاتي

5-6-7- 
8-9-10 

   ) مادي و معنوي( علمي تشويق شده هيأتتعداد اعضاي   
51026 

 علمي تشويق هيأتنسبت اعضاي 
    علميهيأتتعداد اعضاي    به كل) مادي و معنوي(شده 

1-6-7- 
8-9-10 

  
 علمي كه حداقل در يك كارگاه آموزشي هيأتتعداد اعضاي 

   اند شركت كرده

51027 

 علمي هيأتنسبت اعضاي 
هاي  كننده در كارگاه شركت

    علميهيأتتعداد كل اعضاي    آموزشي به كل

6-7-8-9 

  
هاي آموزشي برگزار شده بر حسب ساعت  جمع مدت كارگاه

×30   

51028 

هاي آموزشي  ميانگين مدت كارگاه
 هيأتبرگزار شده به ازاي هر عضو 
   هاي آموزشي  علمي شركت كننده در كارگاههيأتتعداد اعضاي    علمي شركت كننده

6-7-8-9 
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   تفكيك        فرمول محاسبه عنوان شاخص

   30×هاي آموزشي برگزار شده بر حسب ساعت  جمع مدت كارگاه  

51029 
هاي آموزشي  ميانگين مدت كارگاه

 هيأتبرگزار شده به ازاي هر عضو 
    علميهيأتتعداد كل اعضاي    علمي

6-7-8-9 

  
 علمي هيأتتعداد واحدهاي درسي تدريس شده توسط اعضاي 

   استخدامي

51030 
مياتگين واحدهاي درسي تدريس 

  علميهيأتشده توسط هر عضو 
    علمي استخداميهيأتتعداد كل اعضاي   

1-6-7- 
8-9-10 

  
 علمي هيأتتعداد واحدهاي درسي تدريس شده توسط اعضاي 

   مدعو

51031 

مياتگين واحدهاي درسي تدريس 
 علمي هيأتشده توسط اعضاي 
    علمي مدعوهيأتتعداد كل اعضاي    مدعو

6-7-8-9 

   هفته علمي بر حسب ساعت در هيأتمدت مشاوره اعضاي   
51032 

ميانگين مدت مشاوره اعضاي 
بر ( علمي با دانشجويان هيأت

    علميهيأتتعداد كل اعضاي    )حسب ساعت در هفته

1-6-7- 
8-9-10 

   تعداد واحدهاي درسي تدريس شده توسط مدرسين مدعو  
51033 

نسبت واحدهاي تدريس شده 
   تعداد كل واحدهاي درسي   توسط مدرسين مدعو 

6-7-8- 
9-10 

    علمي داراي سمت اجراييهيأتاي تعداد اعض  
51034 

 علمي داراي هيأتنسبت اعضاي 
    علمي هيأتتعداد كل اعضاي    سمت اجرايي به كل

1-6-7- 
8-9-10 

  
 علمي داراي سمت اجرايي در داخل مركز هيأتتعداد اعضاي 

   آموزش عالي

51035 

 علمي داراي هيأتنسبت اعضاي 
سمت اجرايي در مركز آموزش 

   علمي  هيأتتعداد كل اعضاي    عالي به كل

1-6-7- 
8-9-10 

  
 علمي داراي سمت اجرايي در خارج از مركز هيأتتعداد اعضاي 

   آموزش عالي

51036 

 علمي داراي هيأتنسبت اعضاي 
سمت اجرايي در خارج از مركز 

    علمي هيأتتعداد كل اعضاي    آموزش عالي به كل

1-6-7- 
8-9-10 
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تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نمايه شده در 
ISIدر سال ...... 

51037 

نرخ رشد مقاالت چاپ شده 
در  علمي هيأتتوسط اعضاي 

مجالت علمي نمايه شده در 
ISI  

 -1)×100  
تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نمايه شده در 

ISIدر سال پابه  

(  6-7-8-9 

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نمايه شده در 
ISCدر سال ...... 

51038 

نرخ رشد مقاالت چاپ شده 
 علمي در هيأتتوسط اعضاي 

يه شده در مجالت علمي نما
ISC  

 -1)×100  
تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نمايه شده در 

ISCدر سال پابه  

(  6-7-8-9 

تعداد مقاالت چاپ شده نمايه شده در ساير مراجع در 
 ......سال

51039 
نرخ رشد مقاالت چاپ شده 

 علمي نمايه هيأتتوسط اعضاي 
 شده در ساير مراجع

تعداد مقاالت چاپ شده نمايه شده در ساير مراجع در   100×(1- 
 سال پابه

(  6-7-8-9 

ايه نشده در تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نم
 ......سال

51040 

نرخ رشد مقاالت چاپ شده 
 علمي در هيأتتوسط اعضاي 

 مجالت علمي نمايه نشده 
 -1)×100  

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نمايه نشده در 
 سال پابه

(  6-7-8-9 

 علمي در هيأت شده توسط اعضاي تأليفتعداد كتب 
 ...............سال تحصيلي

51041 
 كتب توسط تأليفنرخ رشد 

  100×(1-   علميهيأتاعضاي 
 علمي در هيأته توسط اعضاي  شدتأليفتعداد كتب 

 سال پايه

(  6-7-8-9 

 علمي در هيأتتعداد كتب ترجمه شده توسط اعضاي 
 ...............سال تحصيلي

51042 
نرخ رشد ترجمه كتب توسط 

  100×(1-   علميهيأتاعضاي 
 علمي در هيأتتعداد كتب ترجمه شده توسط اعضاي 

 سال پايه

(  6-7-8-9 

  
تعداد اختراعات و اكتشافات ثبت شده در داخل كشور در سال 

   .........تحصيلي 

51043 
 و اكتشافات نرخ رشد اختراعات

 ثبت شده در داخل كشور
   تعداد اختراعات و اكتشافات ثبت شده در داخل كشور در سال پايه  

6-7-8-9 
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   تفكيك        فرمول محاسبه عنوان شاخص

  
ات و اكتشافات ثبت شده در خارج از كشور در سال تعداد اختراع

   .........تحصيلي 

51044 
نرخ رشد اختراعات و اكتشافات 
 ثبت شده در خارج از كشور

  
تعداد اختراعات و اكتشافات ثبت شده در خارج از كشور در سال 

   پايه

6-7-8-9 

  



  

  

  



  

  

  

  ششمفصل 

  هاي حاصل از  مجموعه شاخص

  
   سامانه آمار و اطالعات

  معاونت پژوهشي
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ها و مراكز آموزش عالي   معاونت  پژوهشي دانشگاه هاي پژوهشي حوزه  براي ارزيابي فعاليتهاي آماري  شاخص،در اين فصل
 بودن، ها از نظر در حال اجرا هاي تحقيقاتي دانشگاه، وضعيت اجرايي پروژه هاي مربوط به پروژه شاخص.  طراحي شده است

اند  اينكه آيا نتايج اينگونه تحقيقات به فناوري تبديل شدههاي تحقيقاتي و   پروژه در اجراي وضعيت ارتباط با صنعتيافته، خاتمه
  .   است يا نه، در اين فصل تعريف شده

 چاپ كتب ،هاي پژوهشي از لحاظ اجراي پروژه) بندي يونسكو با تقسيم(هاي آموزشي مختلف  يي براي مقايسه گروهها شاخص
ها و  گيري ها در تصميم كارگيري اينگونه شاخص اسبه و بهو نيز نسبت پژوهشگر طراحي شده است كه مح يا ترجمه شده تأليف
  .  بيانجامد آنهاها و رشد توليد علم در  به ايجاد رقابت سالم در بين گروهتواند    مي،ها ريزي برنامه

 سهم عملكرد.  هايي طراحي شده است هاي مختلف علمي نيز شاخص علمي در مرتبه هيأتبراي بررسي سرانه تحقيقاتي اعضاي 
تعداد مراكز پژوهشي در .  هايي بيان شده است در قالب شاخص هاي مختلف پژوهشي نيز  بودجه پژوهشي دانشگاه در فعاليت

ي ارايه شده در اين فصل قابل ها  در طول زمان نيز با شاخصآنهاهاي مختلف و همچنين ميزان رشد  هر دانشگاه و در حوزه
 كه توسط دانشگاه يا مراكز تابعه ،پژوهشي-سازي مجالت علمي ابي وضعيت نمايههايي نيز براي ارزي شاخص. ارزيابي هستند

  .  تعريف شده است ISIهاي معتبر دنيا از جمله   در سايت،شود منتشر مي
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ي معاونت پژوهشيها شاخص  

ف
ردي

 

   تفكيك        فرمول محاسبه عنوان شاخص

   ي تحقيقاتي مصوب ها تعداد پروژه  
61001 

 تحقيقاتي مصوب هاي پروژهنسبت 
  علميهيأتي به كل اعضا

    علمي هيأتتعداد كل اعضاي   
6-7-8-9 

   ي تحقيقاتي مصوب ها تعداد پروژه  
61002 

 تحقيقاتي مصوب هاي پروژه نسبت 
 علمي معادل هيأتبه اعضاي 

    علمي معادل استاديارهيأتتعداد اعضاي    استاديار
6-7-8-9 

   ي تحقيقاتي در حال اجرا و مرتبط با صنعتها طرحتعداد   
61003 

ي تحقيقاتي مرتبط با ها طرحسبت ن
ي تحقيقاتي ها طرحصنعت به كل 

   ي تحقيقاتي در حال اجراها طرحتعداد كل    ) در حال اجرا(
6-7-8-9 

   ي تحقيقاتي خاتمه يافته و مرتبط با صنعتها طرحتعداد   
61004 

ي تحقيقاتي مرتبط با ها طرحنسبت 
ي تحقيقاتي ها طرحصنعت به كل 

   ي تحقيقاتي خاتمه يافتهها طرحتعداد كل    )افتهخاتمه ي(
6-7-8-9 

   ي تحقيقاتي متوقف شده و مرتبط با صنعت ها طرحتعداد   
61005 

ي تحقيقاتي مرتبط با ها طرحنسبت 
ي تحقيقاتي ها طرحصنعت به كل 

   ي تحقيقاتي متوقف شدهها طرحتعداد كل    )متوقف شده(
6-7-8-9 

    تحقيقاتي مصوب مشترك با خارج از دانشگاههاي پروژهتعداد   
61006 

 تحقيقاتي مصوب هاي پروژه نسبت 
مشترك با خارج از دانشگاه به 

    علمي معادل استاديارهيأتتعداد اعضاي    علمي معادل استاديار هيأتاعضاي 
6-7-8-9 

    تحقيقاتي مصوب مرتبط با صنعت هاي پروژهتعداد   
61007 

 تحقيقاتي مصوب هاي پروژهنسبت 
 هيأتمرتبط با صنعت به اعضاي 

    علمي معادل استاديارهيأتتعداد اعضاي    علمي معادل استاديار  
6-7-8-9 

   ي تحقيقاتي مصوب در گروه علوم تربيتيها تعداد پروژه  
61008 

ي تحقيقاتي در ها  نسبت پروژه
ي ها گروه علوم تربيتي به كل پروژه

   تحقيقاتي مصوب    ي ها تعداد كل پروژه   قاتي مصوب تحقي
6-7-8-9 

   ني و هنري تحقيقاتي مصوب در گروه علوم انساها تعداد پروژه  
61009 

ي تحقيقاتي در ها  نسبت پروژه
گروه علوم انساني و هنر به كل 

   تحقيقاتي مصوب    ي ها تعداد كل پروژه   ي تحقيقاتي مصوب ها پروژه
6-7-8-9 

  
ي تحقيقاتي مصوب در گروه علوم اجتماعي، ها تعداد پروژه

   بازرگاني و حقوق

61010 

ي تحقيقاتي در ها  نسبت پروژه
گروه علوم اجتماعي، بازرگاني و 

ي تحقيقاتي ها حقوق به كل پروژه
   تحقيقاتي مصوب    ي ها تعداد كل پروژه0   مصوب 

6-7-8-9 
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ي معاونت پژوهشيها شاخص  

ف
ردي

 

   تفكيك        فرمول محاسبه عنوان شاخص

  
ي تحقيقاتي مصوب در گروه علوم، رياضي و ها تعداد پروژه

   كامپيوتر

61011 
ي تحقيقاتي در ها  نسبت پروژه

گروه علوم، رياضي و كامپيوتر به 
   صوبتحقيقاتي م    ي ها تعداد كل پروژه   ي تحقيقاتي مصوب ها كل پروژه

6-7-8-9 

  
ي تحقيقاتي مصوب در گروه مهندسي، توليد و ها تعداد پروژه

   ساخت

61012 

ي تحقيقاتي در ها  نسبت پروژه
گروه مهندسي، توليد و ساخت به 

   تحقيقاتي مصوب    ي ها تعداد كل پروژه   ي تحقيقاتي مصوب ها كل پروژه

6-7-8-9 

  
ي تحقيقاتي مصوب در گروه كشاورزي و ها تعداد پروژه

   دامپزشكي

61013 

ي تحقيقاتي در ها  نسبت پروژه
شاورزي و دامپزشكي به گروه ك

   تحقيقاتي مصوب    ي ها تعداد كل پروژه   ي تحقيقاتي مصوب ها كل پروژه

6-7-8-9 

  
ي تحقيقاتي مصوب در گروه بهداشت و رفاه ها تعداد پروژه

   )بهزيستي(

61014 

ي تحقيقاتي در ها  نسبت پروژه
به ) بهزيستي(گروه بهداشت و رفاه 

   تحقيقاتي مصوب    ي ها تعداد كل پروژه    ي تحقيقاتي مصوبها كل پروژه

6-7-8-9 

   ي تحقيقاتي مصوب در گروه خدماتها تعداد پروژه  
61015 

ي تحقيقاتي در ها  نسبت پروژه
ي ها گروه خدمات به كل پروژه

   تحقيقاتي مصوب    ي ها تعداد كل پروژه   تحقيقاتي مصوب 
6-7-8-9 

   .........گروه ......... ي تحقيقاتي در رشته تخصصي ها تعداد پروژه  
61016 

ي تحقيقاتي در رشته ها  نسبت پروژه
ي ها به كل پروژه... تخصصي  

   )يونسكو........ (ه تحقيقاتي گرو    ي ها تعداد كل پروژه   تحقيقاتي گروه مربوط به يونسكو
6-7-8-9 

   ...ي تحقيقاتي در رشته تخصصي  ها تعداد پروژه  
61017 

ي تحقيقاتي در رشته ها نسبت پروژه
ي ها به كل پروژه... تخصصي  

   تحقيقاتي    ي ها تعداد كل پروژه   تحقيقاتي  

5-6-7- 
8-9 

   ي تحقيقاتي اجرا شدهها ش مالي پروژهمجموع ارز  
61018 

سرانه عملكرد تحقيقاتي اعضاي 
    علميهيأتتعداد اعضاي     علمي هيأت

6-7-8-9 
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ف
ردي

 

   تفكيك        فرمول محاسبه عنوان شاخص

   ي تحقيقاتي اجرا شده توسط مربيانها مجموع ارزش مالي پروژه  

61019 
سرانه عملكرد تحقيقاتي اعضاي 

  علمي با مرتبه مربي هيأت
    علمي با مرتبه مربيهيأتتعداد اعضاي   

6-7-8-9 

  
ي تحقيقاتي اجرا شده توسط ها مجموع ارزش مالي پروژه

   استادياران

61020 
سرانه عملكرد تحقيقاتي اعضاي 

  علمي با مرتبه استادياري هيأت
    علمي با مرتبه استادياريهيأتتعداد اعضاي   

6-7-8-9 

  
ي تحقيقاتي اجرا شده توسط ها ارزش مالي پروژهمجموع 

   دانشياران

61021 
سرانه عملكرد تحقيقاتي اعضاي 

  علمي  با مرتبه دانشياريهيأت
    علمي با مرتبه دانشياريهيأتتعداد اعضاي   

6-7-8-9 

  
ي تحقيقاتي اجرا شده توسط ها مجموع ارزش مالي پروژه

   استادان

61022 
سرانه عملكرد تحقيقاتي اعضاي 

  علمي با مرتبه استاديهيأت
    علمي با مرتبه استاديهيأتي تعداد اعضا  

6-7-8-9 

   ي تحقيقاتيها بودجه پژوهشي تخصيص يافته براي پروژه  
61023 

 هيأتسرانه بودجه پژوهشي اعضاي 
    علميهيأتتعداد اعضاي    علمي

6-7-8-9 

   ي تحقيقاتيها روژهبودجه پژوهشي تخصيص يافته براي پ  
61024 

 هيأتسرانه بودجه پژوهشي اعضاي 
    علمي با مرتبه استاديار به باالهيأتتعداد اعضاي    علمي استاديار به باال

6-7-8-9 

    علمي در سال مورد نظرهيأتسرانه بودجه پژوهشي اعضاي   
61025 

ميزان رشد سرانه بودجه پژوهشي 
    علمي در سال پايههيأتسرانه بودجه پژوهشي اعضاي     علميهيأتاعضاي 

6-7-8-9 

   ي تحقيقاتي بنياديها بودجه پژوهشي هزينه شده براي پروژه  
61026 

نسبت بودجه پژوهشي هزينه شده 
   ي تحقيقاتي بنياديها براي پروژه

 
   ي تحقيقاتي ها بودجه پژوهشي هزينه شده براي كل پروژه

6-7-8-9 

   ي تحقيقاتي كاربرديها بودجه پژوهشي هزينه شده براي پروژه  
61027 

نسبت بودجه پژوهشي هزينه شده 
   ي تحقيقاتيها بودجه پژوهشي هزينه شده براي كل پروژه  ي تحقيقاتي كاربردي ها براي پروژه

6-7-8-9 
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ف
ردي

 

   تفكيك        فرمول محاسبه عنوان شاخص

    اي ي تحقيقاتي توسعهها بودجه پژوهشي هزينه شده براي پروژه  
61028 

نسبت بودجه پژوهشي هزينه شده 
اي  ي تحقيقاتي توسعهها براي پروژه

   ي تحقيقاتي ها بودجه پژوهشي هزينه شده براي كل پروژه  
6-7-8-9 

  
ي تحقيقاتي مرتبط با ها بودجه پژوهشي هزينه شده براي پروژه

   صنعت

61029 

نسبت بودجه پژوهشي هزينه شده 
ي تحقيقاتي مرتبط با ها براي پروژه

   ي تحقيقاتي ها شده براي كل پروژهبودجه پژوهشي هزينه    ها طرحصنعت به كل بودجه 

6-7-8-9 

  
ي تحقيقاتي مرتبط با ها بودجه پژوهشي هزينه شده براي پروژه

   صنعت

61030 
ي تحقيقاتي ها طرحمتوسط بودجه 

 مرتبط با صنعت
   ي تحقيقاتي مرتبط با صنعتها تعداد پروژه  

6-7-8-9 

  
ي تحقيقاتي غير مرتبط ها بودجه پژوهشي هزينه شده براي پروژه
   با صنعت

61031 
ي تحقيقاتي ها طرحمتوسط بودجه 

 عتغير مرتبط با صن
   ي تحقيقاتي غير مرتبط با صنعتها تعداد پروژه  

6-7-8-9 

   ي تحقيقاتي مشترك با خارج از دانشگاهها تعداد پروژه  
61032 

ي مشترك با خارج ها نسبت پروژه
   ي تحقيقاتي مصوبها  كل پروژهتعداد   از دانشگاه به كل

6-7-8-9 

   ي تحقيقاتي مشترك با خارج از كشورها تعداد پروژه  
61033 

ي مشترك با خارج ها نسبت پروژه
   ي تحقيقاتي مصوبها تعداد كل پروژه   از كشور به كل

6-7-8-9 

    تحقيقاتي مصوب مشترك با خارج از كشور هاي پروژهتعداد   
61034 

 تحقيقاتي مصوب هاي پروژهنسبت 
مشترك با خارج از كشور به اعضاي 

    علمي معادل استاديارهيأتتعداد اعضاي      معادل استاديار ي علمهيأت
6-7-8-9 

   ي تحقيقاتي تبديل شده به فناوريها تعداد پروژه  
61035 

ي تحقيقاتي تبديل ها نسبت پروژه
   ي تحقيقاتي خاتمه يافتهها  پروژهتعداد كل   شده به فناوري به كل

6-7-8-9 

   اند  تحقيقاتي مصوب كه به فناوري تبديل شدههاي پروژهتعداد   

61036 

 تحقيقاتي مصوب هاي پروژه نسبت 
تبديل شده به فناوري به اعضاي 

    علمي معادل استاديارهيأتتعداد اعضاي     علمي معادل استاديار هيأت

6-7-8-9 



  هاي آماري حوزه علم و فناوري شاخص

 

110
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ف
ردي

 

   تفكيك        فرمول محاسبه عنوان شاخص

   ي تحقيقاتي به توليد رسيدهها تعداد پروژه  
61037 

ي تحقيقاتي به توليد ها ژهنسبت پرو
 رسيده به كل

   ي تحقيقاتي خاتمه يافتهها تعداد كل پروژه  
6-7-8-9 

   به توليد رسيده تحقيقاتي مصوب هاي پروژهتعداد   
61038 

 تحقيقاتي مصوب هاي پروژه نسبت 
 هيأتبه توليد رسيده به اعضاي 

    علمي معادل استاديارهيأتتعداد اعضاي    علمي معادل استاديار 
6-7-8-9 

    شدهتأليفتعداد كتب   
61039 

 شده به اعضاي تأليفنسبت كتب 
    علميهيأتتعداد اعضاي     علميهيأت

6-7-8-9 

   وم تربيتي شده در حوزه علتأليفتعداد كتب   
61040 

 شده در حوزه تأليفنسبت كتب 
    شدهتأليفتعدادكل كتب    علوم تربيتي 

6-7-8-9 

    شده در حوزه علوم انساني و هنر تأليفتعداد كتب   
61041 

 شده در حوزه تأليفنسبت كتب 
    شدهتأليفتعدادكل كتب    علوم انساني و هنر 

6-7-8-9 

  
 شده در حوزه علوم اجتماعي، بازرگاني و تأليفتعداد كتب 

   حقوق 

61042 
 شده در حوزه تأليفنسبت كتب 

 علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق 
    شدهتأليفتعدادكل كتب   

6-7-8-9 

    شده در حوزه علوم رياضي و كامپيوتر تأليفتعداد كتب   
61043 

 شده در حوزه تأليفنسبت كتب 
    شدهتأليفتعدادكل كتب    علوم رياضي و كامپيوتر 

6-7-8-9 

    شده در حوزه مهندسي، توليد و ساخت تأليفتعداد كتب   
61044 

 شده در حوزه تأليفنسبت كتب 
    شدهتأليفتعدادكل كتب    مهندسي، توليد و ساخت 

6-7-8-9 

    شده در حوزه كشاورزي و دامپزشكيتأليفتعداد كتب   
61045 

 شده در حوزه تأليفنسبت كتب 
    شدهتأليفتعدادكل كتب    كشاورزي و دامپزشكي

6-7-8-9 

   )بهزيستي( شده در حوزه بهداشت و رفاه تأليفتعداد كتب   
61046 

 شده در حوزه تأليفنسبت كتب 
    شدهتأليفتعدادكل كتب    )بهزيستي(بهداشت و رفاه 

6-7-8-9 

   ت شده در حوزه خدماتأليفتعداد كتب   
61047 

 شده در حوزه تأليفنسبت كتب 
    شدهتأليفتعدادكل كتب    خدمات

6-7-8-9 
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   تعداد مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري  
61048 

نسبت مراكز تحقيقاتي وابسته به 
وزارت علوم به كل مراكز 

   *تعداد مراكز تحقيقاتي كشور   تحقيقاتي

8-9 

   )در سال مورد نظر(سيسژوهشي جديد التأتعداد مراكز پ  
 نرخ رشد مراكز پژوهشي 61049

   تعداد كل مراكز پژوهشي در سال پايه  
6-7-8-9 

   تعداد پژوهشگران   
61050 

نسبت پژوهشگر در ميليون نفر 
   )ميليون نفر(جمعيت كشور    جمعيت

9 

   ر گروه علوم تربيتيتعداد پژوهشگر د  
61051 

نسبت پژوهشگر در گروه علوم 
   تعداد پژوهشگران    تربيتي به كل پژوهشگران

6-7-8-9 

   تعداد پژوهشگر در گروه علوم انساني و هنر  
61052 

نسبت پژوهشگر در گروه علوم 
   تعداد پژوهشگران    انساني و هنر به كل پژوهشگران

6-7-8-9 

   تعداد پژوهشگر در گروه علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق  
61053 

نسبت پژوهشگر در گروه علوم 
 اجتماعي، بازرگاني و حقوق به كل

   تعداد پژوهشگران    پژوهشگران
6-7-8-9 

   تعداد پژوهشگر در گروه علوم، رياضي و كامپيوتر   
61054 

نسبت پژوهشگر در گروه علوم، 
رياضي و كامپيوتر  به كل 

   تعداد پژوهشگران    پژوهشگران
6-7-8-9 

   تعداد پژوهشگر در گروه مهندسي، توليد و ساخت   
61055 

نسبت پژوهشگر در گروه مهندسي، 
   تعداد پژوهشگران    توليد و ساخت به كل پژوهشگران

6-7-8-9 

   تعداد پژوهشگر در گروه كشاورزي و دامپزشكي  
61056 

نسبت پژوهشگر در گروه 
كشاورزي و دامپزشكي به كل 

   تعداد پژوهشگران    پژوهشگران
6-7-8-9 

   )بهزيستي(تعداد پژوهشگر در گروه بهداشت و رفاه   
61057 

نسبت پژوهشگر در گروه بهداشت 
به كل ) بهزيستي(و رفاه 

   تعداد پژوهشگران    پژوهشگران
6-7-8-9 

   تعداد پژوهشگر در گروه خدمات  
61058 

نسبت پژوهشگر در گروه خدمات 
   تعداد پژوهشگران    به كل پژوهشگران

6-7-8-9 
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ف
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   تفكيك        فرمول محاسبه عنوان شاخص

  
 در ISI پژوهشي دانشگاهي نمايه شده در -تعداد مجالت علمي 

   ............. سال

61059 
 پژوهشي -نرخ رشد مجالت علمي 

 ISIدانشگاهي نمايه شده در 
  

 در ISI پژوهشي دانشگاهي نمايه شده در -تعداد مجالت علمي 
   سال پايه

6-7-8-9 

  
 ISC پژوهشي دانشگاهي نمايه شده در -تعداد مجالت علمي 

   ............. در سال

61060 
 پژوهشي -نرخ رشد مجالت علمي 

 ISCدانشگاهي نمايه شده در 
  

 ISC پژوهشي دانشگاهي نمايه شده در -تعداد مجالت علمي 
   در سال پايه

6-7-8-9 

  
 پژوهشي دانشگاهي نمايه شده در ساير -تعداد مجالت علمي 

   ............. مراجع در سال

61061 
 پژوهشي -نرخ رشد مجالت علمي 

  شده در ساير مراجعنمايه
  

 پژوهشي دانشگاهي نمايه شده در ساير -تعداد مجالت علمي 
   مراجع در سال پايه

6-7-8-9 

  
 پژوهشي دانشگاهي نمايه نشده در مراجع -داد مجالت علمي تع

   ............. معتبر در سال

61062 
 پژوهشي -نرخ رشد مجالت علمي 

 نمايه نشده در مراجع معتبر 
  

 پژوهشي دانشگاهي نمايه نشده در مراجع -تعداد مجالت علمي 
   معتبر در سال پايه

6-7-8-9 

  

  



  

  

  هفتمفصل 

  هاي حاصل از  مجموعه شاخص

  
   سامانه آمار و اطالعات

  فضاي كالبدي
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پردازد كه اطالعات آن بر اساس  هاي آماري براي بررسي وضعيت فضاهاي كالبدي دانشگاهي مي  فصل به بيان شاخصاين
هاي مطرح در اين  از جمله شاخص.  ريزي آموزش عالي قابل استخراج است سسه پژوهش و برنامهؤسامانه مربوط از پرتال م

آموزشي، كارگاهي و آزمايشگاهي، رفاهي، ورزشي و نيز  هاي دانشجويي فضاهاي فيزيكي آموزشي، كمك سرانه، فصل
سرانه رايانه به ازاي هر دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي به ويژه تحصيالت تكميلي و نيز فضاي اتاق كار .  باشد فرهنگي مي

  .  ماري بيان شده استآي ها اختصاص يافته به دانشجويان تحصيالت تكميلي در قالب شاخص

و  رايانه ،اختصاص يافته، فضاهاي رفاهي و فرهنگي  فضاي اتاق كارهايي براي علمي نيز شاخص  هيأت در خصوص اعضاي
   .   هايي به منظور ارزيابي استفاده بهينه از فضاهاي موجود در دانشگاه بيان شده است شاخص
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ي كالبدي فضايها شاخص  

ف
ردي

 

  تفكيك    فرمول محاسبه عنوان شاخص

   )متر مربع(مساحت فضاي آموزشي   
71001 

انه دانشجويي فضاي سر
   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل   )متر مربع(آموزشي

6-7-8-
9 

   مساحت فضاي اداري و پشتيباني مركز آموزش عالي  
71002 

سرانه فضاي اداري و پشتيباني به 
   لتعداد دانشجويان شاغل به تحصي   ازاي هر دانشجو

6-7-8-
9 

   ها ها و آزمايشگاه مساحت فضاي كارگاه  
71003 

سرانه دانشجويي فضاي كارگاه و 
   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل   آزمايشگاه

6-7-8-
9 

   مساحت فضاي آموزشي، پژوهشي و كمك آموزشي  
71004 

نسبت فضاي آموزشي، پژوهشي و 
    آموزش عاليكل فضاي مركز   كمك آموزشي به كل

6-7-8-
9 

    اختصاص يافته به دانشجويان كارشناسي ارشدهاي اتاقمساحت   
71005 

سرانه فضاي اتاق كار براي 
   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارشناسي ارشد   دانشجويان كارشناسي ارشد 

6-7-8-
9 

    اختصاص يافته به دانشجويان دوره دكتريهاي اتاقمساحت   
71006 

سرانه فضاي اتاق كار براي 
   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكتري   ي دكتريها دانشجويان دوره

6-7-8-
9 

    اختصاص يافته به دانشجويان دوره تحصيالت تكميليهاي اتاقمساحت   

71007 
سرانه فضاي اتاق كار براي 

 دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي
   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره تحصيالت تكميلي  

6-7-8-
9 

   مساحت فضاي اداري و پشتيباني   
71008 

نسبت فضاي اداري و پشتيباني به 
فضاي آموزشي، پژوهشي،كمك 

    كمك آموزشي-پژوهشي  مساحت فضاي آموزشي،   آموزشي

6-7-8-
9 

   مساحت فضاي اداري و پشتيباني   
71009 

نسبت فضاي اداري و پشتيباني به 
   كل فضاي كالبدي مركز آموزش عالي   كل 

6-7-8-
9 

   مساحت فضاي كالبدي رفاهي  

 سرانه فضاي كالبدي رفاهي 71010

    علميهيأتتعداد كاركنان و +تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

6-7-8-
9 
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ي كالبدي فضايها شاخص  

ف
ردي

 

  تفكيك    فرمول محاسبه عنوان شاخص

   مساحت فضاي رفاهي اختصاص يافته به دانشجويان  
71011 

سرانه فضاي كالبدي رفاهي به ازاي 
   تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل   دانشجوهر 

6-7-8-
9 

    علميهيأت اختصاص يافته به اعضاي هاي اتاقمجموع مساحت   
71012 

سرانه فضاي اختصاص يافته به 
    علميهيأتتعداد اعضاي     علميهيأتاعضاي 

6-7-8-
9 

    علميهيأتمساحت فضاي رفاهي اختصاص يافته به اعضاي   
71013 

 هيأترانه فضاي كالبدي رفاهي س
    علميهيأتتعداد كل اعضاي    علمي

6-7-8-
9 

   ) علميهيأتغير (مساحت فضاي رفاهي اختصاص يافته به كاركنان   

71014 
سرانه فضاي كالبدي رفاهي 

 ) علميهيأتغير (كاركنان 
   ) علميهيأتغير (تعداد كل كاركنان   

6-7-8-
9 

   ي دانشجوييها مساحت فضاي سلف سرويس  
71015 

ي ها سرانه فضاي سلف سرويس
   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل   دانشجويي

1-6-7-
8-9 

    علميهيأتي كاركنان و ها مساحت فضاي سلف سرويس  
71016 

ي ها سرانه فضاي سلف سرويس
    علميهيأتتعداد كاركنان و     علميهيأتكاركنان و 

6-7-8-
9 

   مساحت فضاهاي كالبدي فرهنگي  
 نسبت فضاهاي فرهنگي به كل 71017

   كل مساحت فضاهاي كالبدي  

6-7-8-
9 

   ..). و تاالرهاي نمايش ،ها نمازخانه مساجد،(مساحت فضاي فرهنگي   

71018 
سرانه دانشجويي فضاي فرهنگي 

 )متر مربع(
   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  

6-7-8-
9 

   مساحت فضاي فرهنگي  

 سرانه كل فضاي كالبدي فرهنگي 71019

    علميهيأتتعداد كاركنان و +تعداد كل دانشجويان شاغل به تحصيل  

6-7-8-
9 

   ش عالي داراي اردوگاه فرهنگيتعداد مراكز آموز  
71020 

نسبت مراكز آموزش عالي داراي 
   تعداد كل مراكز آموزش عالي  هاي فرهنگي اردوگاه

6-8-9 
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ي كالبدي فضايها شاخص  

ف
ردي

 

  تفكيك    فرمول محاسبه عنوان شاخص

   ي فرهنگيها مساحت فضاي اردوگاه 
71021 

ي ها نسبت مساحت فضاي اردوگاه
   كل مساحت فضاهاي فرهنگي   فرهنگي به كل فضاهاي فرهنگي

6-7-8-
9 

   تعداد مراكز آموزش عالي متصل به شبكه اطالعات علمي كشور  

71022 
نسبت مراكز آموزش عالي متصل 

 ي كشوربه شبكه اطالعات علم
   تعداد كل مراكز آموزش عالي   

6-8-9 

   ي ورزشيها  و زمينها مساحت سالن  
 سرانه دانشجويي فضاي تربيت بدني 71023

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  

6-7-8-
9 

   تعداد رايانه قابل استفاده براي دانشجويان  
 سرانه دانشجويي رايانه 71024

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل   

6-7-8-
9 

    علمي تمام وقتهيأتتعداد رايانه اختصاص يافته به اعضاي   
71025 

 هيأتسرانه رايانه براي اعضاي 
    علمي تمام وقتهيأتتعداد اعضاي    علمي تمام وقت

5-6- 
7-8-9 

   تعداد رايانه اختصاص يافته به دانشجويان تحصيالت تكميلي  
71026 

رانه رايانه براي دانشجويان س
   تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي شاغل به تحصيل   تحصيالت تكميلي

5-6- 
7-8-9 

   ان دوره كارشناسي ارشدتعداد رايانه اختصاص يافته به دانشجوي  
71027 

سرانه رايانه براي دانشجويان دوره 
   تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد شاغل به تحصيل   كارشناسي ارشد

5-6- 
7-8-9 

   تعداد رايانه اختصاص يافته به دانشجويان دوره دكتري تخصصي  

71028 
سرانه رايانه براي دانشجويان دوره 

 دكتري تخصصي
   تعداد دانشجويان دكتري تخصصي شاغل به تحصيل  

5-6- 
7-8-9 

   تعداد رايانه اختصاص يافته به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد  
71029 

سرانه رايانه براي دانشجويان دوره 
كارشناسي ارشد نسبت به 

   تعداد رايانه اختصاص يافته به دانشجويان تحصيالت تكميلي   دانشجويان تحصيالت تكميلي

5-6- 
7-8-9 

   تعداد  مراكز آموزش عالي داراي دفاتر كارآفريني  
71030 

اراي نسبت مراكز آموزش عالي د
   تعداد كل مراكز آموزش عالي    دفاتر كارآفريني

6-8-9 

  



  

  هشتمفصل 

  هاي حاصل از  مجموعه شاخص

  
   سامانه آمار و اطالعات

  ها كتابخانه
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هاي دانشگاهي را با استفاده از اطالعات  ههاي آماري براي ارزيابي وضعيت كتابخان  شاخص،آخرين فصل اين مجموعه
هاي دانشگاه  سرانه عنوان و تعداد جلد كتب تخصصي به ازاي هر دانشجو در كتابخانه.  دهد آوري شده در پرتال ارايه مي جمع

علمي،  أتهي اعضاي برايتعداد مجالت علمي آبونه و سرانه آن .  ها هستند  اين شاخص از جمله ي دانشجوييها خوابگاهو نيز 
هايي   شاخصآنهاي تحصيلي داير در دانشگاه از ديگر مواردي است كه براي ها دانشجويان تحصيالت تكميلي و نيز تعداد رشته

   .  يه شده استراي مختلف تعريف و اĤنها به زبيهايي نيز براي تعيين نسبت كتب تخصص شاخص.  طراحي شده است
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  ها  كتابخانهيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه اخصعنوان ش

   تعداد كتب موجود در كتابخانه   
81001 

سرانه دانشجويي كتب موجود در 
 كتابخانه

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  
 زبان

  
ي مركز آموزش ها تعداد جلد كتب تخصصي موجود در كتابخانه

   ليعا

81002 
سرانه دانشجويي كتب تخصصي 

 )جلد(موجود در كتابخانه 
   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  

 زبان

  
ي مركز ها  كتب تخصصي موجود در كتابخانههاي عنوانتعداد 

   آموزش عالي

81003 
 كتب هاي عنوانسرانه دانشجويي 

 تخصصي موجود در كتابخانه
   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  

 زبان

   تعدادكتب موجود در كتابخانه خوابگاه  
81004 

سرانه دانشجويي كتب موجود در 
   ها خوابگاهتعداد دانشجويان ساكن در    ها خوابگاهابخانه كت

  

    مجالت علمي آبونههاي عنوانتعداد   
81005 

 مجالت علمي آبونه هاي عنواننسبت 
   ي تحصيلي دايرها تعداد رشته   ي تحصيلي دايرها به رشته

مجالت ايراني ، 
 خارجي

    مجالت علمي آبونههاي عنوانتعداد   
81006 

 مجالت علمي آبونه هاي عنوانسرانه 
    علميهيأتتعداد اعضاي     علميهيأتبه اعضاي 

مجالت ايراني ، 
 خارجي

    مجالت علمي آبونههاي عنوانتعداد   

81007 
 مجالت علمي آبونه هاي عنوانسرانه 

   تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره تحصيالت تكميلي   به دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي

مجالت ايراني ، 
 خارجي

    كتب تخصصي فارسيهاي عنوانتعداد   
81008 

 كتب تخصصي هاي عنواننسبت 
    كتب تخصصي كتابخانههاي عنوانتعداد كل    فارسي به كل

 زمينه تخصصي

    كتب تخصصي انگليسيهاي عنوانتعداد   
81009 

 كتب تخصصي هاي عنواننسبت 
    كتب تخصصي كتابخانههاي عنوانتعداد كل    نگليسي به كلا

 زمينه تخصصي
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  ها  كتابخانهيها شاخص

ف
ردي

 

 تفكيك فرمول محاسبه اخصعنوان ش

    كتب تخصصي فرانسههاي عنوانتعداد   
81010 

 كتب تخصصي هاي عنواننسبت 
 فرانسه به كل

    كتب تخصصي كتابخانههاي عنوانتعداد كل   
 زمينه تخصصي

    كتب تخصصي عربيهاي عنوانتعداد   
81011 

 كتب تخصصي عربي هاي عنواننسبت 
    كتب تخصصي كتابخانههاي عنوانتعداد كل    به كل

 زمينه تخصصي

   ها  كتب تخصصي به ساير زبانهاي عنوانتعداد   
81012 

 كتب تخصصي به هاي عنواننسبت 
    كتب تخصصي كتابخانههاي عنوانتعداد كل    ها ساير زبان

 زمينه تخصصي

   تعداد مجالت علمي آبونه خارجي  
81013 

نسبت مجالت علمي آبونه خارجي به 
   تعداد كل مجالت علمي آبونه   كل

 زمينه تخصصي

   تعداد مجالت علمي آبونه ايراني  
81014 

نسبت مجالت علمي آبونه ايراني به 
   الت علمي آبونهتعداد كل مج   كل

 زمينه تخصصي

   تعداد مجالت علمي خارجي آبونه تمام متن الكترونيكي  
81015 

نسبت مجالت علمي خارجي آبونه 
تمام متن الكترونيكي به كل مجالت 

   تعداد كل مجالت علمي خارجي آبونه   علمي خارجي
 زمينه تخصصي

  


