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مقدمه

نظام آموزش عالي در كشور ،محل طبيعي انباشت دانش و تجربه علمي و فني و مجموعهاي است
كه نخبگان و دانشمندان در عرصههاي مختلف علمي مشغول آموزش ،تحقيق ،تعليم و تربيتاند.
همچنين مجموعه معظّم و فاخري ست و در ذاتِ خود واجد نظمي دروني بوده كه آن را پويا و زنده
نگه داشته و پيوسته افقهايي از بالندگي و تعالي و تكامل را به سوي اين كالن نظام بر ميگشايد.
تنوّع و تكثّر رشتهها ،گرايشها و رويكردهاي علمي و پژوهشي كه هركدام از آنها زيست – جهاني
متفاوت از ديگري بر ميسازد ،آنگاه كه در قاب جغرافيايي پهناور به وسعت ايران ،از شرق تا غرب
و از شمال تا جنوب آن نشانده ميشود؛ تصويري بزرگ و مملو از تنوعي زيبا رسم ميكند .اين همان
نظم طبيعي و بكريست كه برخاسته از شرايط و اقتضائات جغرافيايي و تاريخي ايران اسالميست.
از ديگرسو ،امّا ،دنياي جديد را دنياي مديريت ،برنامهريزي ،تقسيم و طبقهبندي فعاليتها نيز
ناميدهاند .از اين طريق است ،امكان مديريت ،كنترل ،انجام برآوردهاي علمي از شرايط ،استفاده از
فرصتها و تقويت قوتها و غلبه بر تهديدات و رفع ضعفها فرا چنگ ميآيد .بر بستر اين مالحظات
و توجّهات است كه ميتوان با مجموعهاي بزرگ و سترگ همچون «آموزش عالي» مواجه شد و بر
بالندگي و چاالكي آن افزود و موانع پيش روي آن را در حركت به سوي «توسعه و عدالت» ،روبيد
و دور ريخت.
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راهاندازي «دفتر امور مناطق آموزش عالي كشور» و اجراي طرح «منطقهبندي دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي كشور» ،در پرتو ديدگاه مبتني بر استفاده از فرصتها و تقويت قوتها و غلبه بر
تهديدات و رفع ضعفها در حوزه آموزش عاليست كه معنا مييابد و قابل فهم ميگردد و ضرورت
خود را به رخ ميكشد .در اين راستا ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،در مسير «ارتقاء فعاليتها»،
«جلوگيري از دوبارهكاريها» و «صرفهجويي در هزينههاي اجراي طرحها» در حوزههاي مختلف در
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور ،نسبت به تبيين سياستها و اجرايي كردن امور مربوطه در
كنار «افزايش»« ،تنوّع»« ،وسعتِ» فعاليتها و نيز «پراكندگي مخاطبان دانشگاهي»؛ اقدام به
منطقهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در  9منطقه در قالب «دفتر امور مناطق آموزش
عالي كشور» كرد.
اهداف













رشد متناسب واحدهاي مختلف مجموعه آموزش عالي در پهنه كشور متناسب با
مأموريتهاي محوله.
بررسي و شناسايي ساختارها و مشخصههاي آموزشعالي كشور در هر يك از واحدها از
ديدگاه فعّاليّتهاي منطقهاي و از جنبه بررسيهاي رشد اين فعّاليّتها و برنامهريزيها در
سطح ملّي و كالن.
گسترش گفتمانهايي راهگشا و كارآمد.
واگذاري فيمابينِ سياستها ،تصميمگيريها و اجرايي كردن طرحها به صورت منطقهاي و
كالن در سايه تبيين ضرورتها ،سياستها ،اهداف و شاخصهها در آموزش عالي كشور.
اين طرح با موضوعيّت بخشيدن به ايجاد «دفتر امور مناطق آموزش عالي كشور» و با «نقطه
عزيمت» قراردادن آن و نيز با اتكاء به تجارب انباشته شده فراوان و التزام به ضرورتهاي
ناشي از نگاه توسعهاي به آموزش عالي كشور ،بر آن است تا با منطقهبندي دانشگاههاي
كشور در «9منطقه» با محوريّت و موضوعيّت «آموزش عالي» گامي مهم و رو به جلو به
سوي ترفيع جايگاه آموزش عالي كشور و تثبيت موقعيّت ممتاز آن در ساختار كالن و عمومي
كشور از حيث توسعه و پيشرفت بردارد.
تفكيك دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور به گروههايي با فعّاليّتها و مأموريتهاي
مشابه و مشخص شدن سهم هر يك ،به عنوان جزئي از يك كل به هم پيوسته در تحقق
اهداف عالي نظام آموزش عالي كشور،
پردازش مباحث حوزههاي مختلف مأموريتي آموزش عالي كشور و ارائه به معاونتهاي
باالدستي و احياناً شوراهاي عالي حوزه ستادي ،در قالب پيشنهاد.
ايجاد سازوكارهاي ارتباطي مناسب و كارشناسانه و تبادل اطالعات بين حوزههاي مختلف
خانواده آموزشي عالي كشور ديگر دستگاههاي دولت (مثالً بخش صنعت /كشاورزي و .)...
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 ايجاد سازوكارهاي ارتباطي مناسب و ارتباط تخصصيتر با نگاه جغرافيايي بين مقام عالي
وزارت و رؤساي دانشگاهها به منظور تعريف ،تشريح و پيگيري مأموريتهاي محوله به
تفكيك منطقه.
ضرورتها:










ارتقاء فعاليتها،
جلوگيري از دوبارهكاريها،
صرفهجويي در هزينههاي اجراي طرحها در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور،
تبيين سياستها و اجرايي كردن امور مربوطه متناسب با برنامههاي ارائه شده از سوي مقام
عالي وزارت به مجلس شوراي اسالمي /اسناد باالدستي حوزه آموزش عالي كشور /سند
چشمانداز  20ساله جمهوري اسالمي ايران/و . ...
افزايش ،تنوّع ،وسعتِ فعاليتها با توجه به پراكندگي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور.
تسهيل در برنامهريزي و فعّاليتها،
مديريّت و صرفهجويي در وقت و هزينه ،با توجّه به موقعيت جغرافيايي دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي كشور.

اقدامات:

 تشكيل كارگروه تخصصي با حضور نمايندگان تاماالختيار ادارات كلِ« :تحول اداري و
فناوري اطالعات»« ،امور اداري»« ،بودجه و تشكيالت»« ،امور مالي» و «طرح برگزاري
جلسات متعدد و انجام كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در خصوص چگونگي چيدمان
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور.
 جمع بندي نظرات و پيشنهادات و نهايي شدن طرح تقسيم دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
كشور در 9منطقه.

مالكها ،مالحظات و ويژگيهای مورد نظر در منطقهبندی:

 قرار گرفتن دانشگاهها و مراكز آموزشي استانهاي تهران و البرز در يك منطقه (به جهت
فراواني آنها) و به عنوان منطقه يك كشور.
 نظم قرار گرفتن مناطق به ترتيب شمارش به صورت موقعيت جغرافيايي هر منطقه در نقشه
ايران( .زيبايي بصري و حركت نگاه بر فراز نقشه) .به طوري كه حركت نگاهي بر روي نقشه
ايران از منطقه يك (تهران و البرز) شروع ،به سمت استانهاي شمالي كشور ،منطقه دو
(گلستان /مازندران و گيالن) رفته و از آنجا در جهت عكس حركت عقربههاي ساعت يعني
استانهاي شمال غرب؛ منطقه سه و  ...در نهايت به استانهاي شمالشرق يعني منطقه
9كشور ختم ميشود.
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 تقسيم دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور متناسب با «گويش»« ،فرهنگ»« ،قوميت»،
«موقعيت جغرافيايي» و «آبوهوايي» هر استان.
 پيشبيني و قرار گرفتن حداقل يك دانشگاه مادر (داراي امكان آموزش پژوهشي مناسبتر)
در هر منطقه.
 قرار گرفتن پاركهاي علم و فناوري /پژوهشگاهها /پژوهشكدهها در كنار دانشگاهها در هر
منطقه.
توجه :مراكز نام برده در حالت عادي با هماهنگيهاي معاونتي (به صورت تخصصي از لحاظ حوزه
مأموريتها) هركدام داراي جلسات تخصصي و هماهنگيهاي خاص در معاونتهاي مربوطه هستند
كه غالباَ به صورت نشستهاي ساالنه يا  ...پيگيري ميشوند .اجراي اين طرح در راستاي تحقق
اهداف كالن آموزش عالي كشور و هماهنگي و آشنايي تمامي مراكز آموزشي و پژوهشي از فعاليتها،
برنامهها و سياستهاي اجرايي در حوزه آموزش عالي كشور به طور عام و ايجاد زمينههاي
فعاليتهاي مشترك و نزديك شدن نگاهها و همكاريهاي دقيقتر؛ با حضور و عضويت تمام
حوزههاي آموزش عالي كشور صورت گرفته است.
 در راستاي هماهنگيهاي بيشتر در حوزه آموزش عالي كشور با نگاه كالن و ملي و جلوگيري
از جزيرهاي عمل كردن ديگر مراكز آموزشي؛ بر اساس مواد مندرج در اين طرح ،به تعداد
استانهاي هر منطقه ،يك دانشگاه غير انتفاعي (به نمايندگي از هر استان) به عنوان عضو
منطقه در جلسات و برنامههاي منطقه عضويت دارد.
 نزديكي فاصله دانشگاههاي عضو در هر منطقه( .البته در منطقه  7به جهت بزرگي و شرايط
جغرافيايي استانهاي عضو منطقه ،كمي شرايط از اين لحاظ تفاوت دارد).
اسناد باالدستي

منطقهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور و تشكيل «دفتر امور مناطق آموزش عالي كشور»
در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛ در راستاي عملياتي كردن قانون «تأسيس شوراي مركزي
دانشگاهها» مصوب 1344/09/09؛ و ماده  2قانون «اصالح تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي»
مصوب  1353/05/08صورت گرفته است در اين ماده آمده است كه؛ «به منظور فراهم آوردن
موجبات ايفاي وظايفي كه به وزارت علوم و آموزش عالي محول است و براي تبادل نظر با مسئوالن
آموزش عالي به منظور تدوين ضوابط علمي ،آموزشي ،مالي ،استخدامي و اداري متناسب و ايجاد
هماهنگي الزم در امور دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالي شورايي به نام "شوراي مركزي دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالي كشور"  ...در وزارت علوم و آموزش عالي تشكيل ميگردد.» ...
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لذا ايجاد هماهنگي بين دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور از مهمترين وظيفه شوراي مركزي
است و اين هماهنگي در بُعد قوانين و مقررات ،موضوع بند  2و در بٌعد اجرايي نيز مشمول بند  3ماده
 2قانون مذكور است كه تحقق اين امر مهم از طريق «دفتر امور مناطق كشور» قابل پيگيري است.
بر اين اساس ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در راستاي تحقق اهداف مندرج در قانون فوقالذكر،
با تقسيمبندي مراكز آموزش عالي كشور در  9منطقه و تشكيل «دفتر امور مناطق آموزش عالي
كشور» ،اين دفتر را بعنوان مركز هماهنگي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور و حوزه ستاد
موظف كرد.
فراهم آوردن موجبات ايفاي وظايفي كه به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري محول شده است؛ ايجاد
بستر مناسب براي تبادل نظر بين مديران ،مسئوالن و كارشناسان آموزش عالي كشور ،به منظور
تدوين ضوابط علمي ،فرهنگي ،پژوهشي ،دانشجويي ،آموزشي ،مالي ،استخدامي و اداري؛ ايجاد
هماهنگي الزم در امور دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالي كشور؛ تسهيل در برنامهريزي و
فعّاليتها ،مديريّت و صرفهجويي در وقت و هزينه ،با توجّه به موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در پهنه كشور ،از شاخصههاي مهم اين منطقهبندي است .اين
طرح ،در جهت گسترش گفتمان هايي راهگشا و كارآمد و همچنين در راستاي واگذاري فيمابينِ
سياستها ،تصميمگيريها و اجرايي كردن طرحها به صورت منطقهاي و كالن ،شكل گرفته و
ماحصل آن ،منطقهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در سايه تبيين ضرورتها ،سياستها،
اهداف و شاخصهها در آموزش عالي كشور است.
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روش پژوهش  /تقسيمبندی مناطق

منطقهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛ با موضوعيّت
بخشيدن به «تدوين الگوي كالن مديريتِ» آموزش عالي كشور و اعطاي برخي اختيارات قابل
واگذاري حوزههاي مختلف ستاد به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و با «نقطه عزيمت» قراردادن
آن و نيز با اتكاء به تجارب انباشته شده فراوان و التزام به ضرورتهاي ناشي از نگاه توسعهاي به
آموزش عالي كشور ،بر آن است تا با منطقهبندي مراكز آموزشعالي كشور در «9منطقه» با محوريّت
و موضوعيّت «آموزش عالي كشور» گامي مهم و بزرگ و صد البته رو به جلو به سوي ترفيع جايگاه
آموزش عالي كشور و تثبيت موقعيّت ممتاز و بيبديل آن در ساختار كالن و عمومي كشور از حيث
توسعه و پيشرفت بردارد.
از آنجا كه مطابق نگاه عمومي و درستي كه نسبت به آموزش عالي وجود دارد ،و بنا بر آن نگاه،
آموزش عالي بمثابه مغز متفكّر و بخش نرم توسعه محسوب ميشود ،در صورت توفيق در اجرا و
پيادهسازي اين طرح ،اين اميدواري وجود دارد كه در ساير بخشهاي اجرايي و علمي كشور نيز ،اين
طرح چونان يك «الگو» مورد استفاده و بهرهبرداري قرار گيرد.
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روش تحقيق:

در انجام اين طرح ،با توجه به شيوههاي گردآوري اطالعات از روش تحقيقي «پيمايشي» و
«اسنادي» است.
پيمايش ،يك فرآيند پژوهشي است كه به منظور جمعآوري اطالعات درباره موضوعات خاص صورت
ميگيرد ،به نتيجه رسيدن طرح منطقهبندي به شيوه ارائه شده ،با توجه به روايي بيروني آن بسيار
مهم و از اهميت بااليي برخوردار است .هرچند اغلب تصور ميشود كه دادههاي پيمايشي ،نمايي از
چگونگي تفكر و رفتار افراد در مقطع زماني معين فراهم ميآورند؛ اما روش پيمايشي شيوه مهمي
براي پژوهشگران در بررسي روابط ميان متغيرها و طرز نگرشها ،رفتارها و اقدامات در طول زمان
و مكان است.
واحد تحليل در اين شيوه تحقيق ،مراكز آموزشعالي ،موقعيتهاي جغرافيايي آنها در پهنه كشور با
توجه به افراد و ويژگيهاي آنان است .در روش پيمايشي اين طرح ،اقدامات الزم در بعد توصيف،
تبيين و كشف صورت گرفته است.
در بخشهايي از اين تحقيق ،از شيوه «اسنادي» نيز بهره گرفته شده است .پژوهش اسنادي ،پژوهش
مبتني بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد؛ مانند آرشيوها يا آمار رسمي است .در اين روش منابع اصلي
مورد استفاده ،مدارك و مستندات ديگر بخشهاي حوزه ستادي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
است كه تا پيش از اين مورد استفاده آنان قرار گرفته است .اسنادي كه در اين پژوهش مورد استفاده
قرار گرفته عمدتاً شامل اطالعات و نظرات كارشناسان بخشهاي مختلف وزارت است كه توسط
اداره كل تحول اداري و فناوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است.
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تفكيك و منطقهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور بر اساس استانهاي محل استقرار
مراكز و مجاورت هاي جغرافيايي ،اقليمي ،گويش ،فرهنگي و اجتماعي به شرح نقشه فوق صورت
گرفته است.
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منطقه  :1در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه يك كشور ،در محدوده
استان هاي تهران و البرز تعريف شده است .به جهت فراواني و تمركز مراكز در تهران و مجاورت
نزديك استان البرز به تهران ،اين منطقه شامل دو استان شده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز آموزشي»
و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف آموزش
عالي متناسب با مأموريت ها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست اعضاء
هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه تهران؛ دانشگاه شهيد بهشتي؛ دانشگاه الزهرا (س)؛ دانشگاه صنعتي شريف؛ دانشگاه عالمه
طباطبايي؛ دانشگاه شاهد؛ دانشگاه صنعتي خواجهنصير الدين طوسي؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ دانشگاه
صنعتي اميركبير؛ دانشگاه علم و صنعت؛ دانشگاه هنر؛ دانشگاه خوارزمي؛ دانشگاه پيام نور؛ دانشگاه فني و
حرفهاي؛ دانشگاه جامع علمي كاربردي؛ دانشگاه علوم اقتصادي؛ دانشگاه اهل بيت؛ دانشگاه جامع امام
حسين؛ دانشگاه شهيد رجايي؛ دانشگاه صنعتي مالك اشتر؛ دانشگاه مذاهب اسالمي؛
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

منطقه 1

 .1تهران
 .2البرز

پژوهشكده فناوري هاي نو (دانشگاه صنعتي اميركبير)؛ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛
پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران؛ پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله؛ پژوهشگاه
دانشهاي بنيادي؛ پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران؛ پژوهشگاه فضايي ايران؛ پژوهشگاه ملي مهندسي
ژنتيك و زيست فناوري؛ پژوهشگاه مواد و انرژي؛ پژوهشكده امور اقتصادي؛ پژوهشكده مطالعات فرهنگي
و اجتماعي؛ پژوهشكده حمل و نقل؛ پژوهشكده آمار؛ پژوهشكده امام خميني انقالب اسالمي؛ پژوهشكده
بيمه بيمه؛ پژوهشكده تحقيقات راهبردي؛ پژوهشكده توسعه كالبدي؛ پژوهشكده حفاظت خاك و
آبخيزداري؛ پژوهشكده سياستگذاري؛ پژوهشكده بيوتكنولوژي ،پژوهشكده علوم پايه كاربردي؛ پژوهشكده
علوم زمين؛ پژوهشكده علوم و معارف دفاع مقدس؛ پژوهشكده مطالعات فناوري؛ پژوهشكده هنر؛
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات؛ پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي؛ پژوهشگاه شيمي و
مهندسي شيمي؛ پژوهشگاه صنعت نفت؛ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي؛ پژوهشگاه علوم و
فنون هسته اي؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي؛ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛ پژوهشگاه
ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي؛ پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري؛ پژوهشگاه نيرو؛ پژوهشگاه
استاندارد.
پاركهای علم و فناوری:

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران؛ پارك علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس؛ پارك فناوري پرديس؛
پارك علم و فناوري
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشي:

بنياد دانشنامه نگاري؛ سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران؛ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني
و اسالمي؛ مركز تحقيقات سياست علمي كشور؛ مركز مطالعات و همكاريهاي علمي و بين المللي؛ مركز
نشر دانشگاهي؛ موسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي؛ موسسه پژوهشي علوم وفناوري رنگ؛ موسسه
پژوهشي حكمت و فلسفه ايران؛ بنياد ايران شناسي؛ بنياد دايره المعارف اسالمي؛ بنياد سعدي؛ مركز بين
المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي؛ مركز تحقيقات استراتژيك؛ مركز مطالعات جهاني شدن؛
دانشگاههای غير انتفاعي:
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منطقه  :2در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  2كشور ،در محدوده
استانهاي گيالن ،مازندران و گلستان تعريف شده است .تقسيم بندي در اين منطقه بر اساس
موقعيت جغرافيايي ،فرهنگي ،گويشي و قومي بوده كه مجموعه استانهاي خطه شمال و ساحل
درياي خزر را در اين منطقه قرار داده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز آموزشي»
و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف آموزش
عالي متناسب با مأموريت ها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست اعضاء
هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه گلستان؛ دانشگاه گنبد؛ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان؛ دانشگاه
مازندران؛ دانشكده ميراث فرهنگي و گردشگري نوشهر؛ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
ساري؛ دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل؛ دانشگاه صنعتي بابل؛ دانشگاه علم و فناوري
مازندران؛ دانشگاه گيالن؛ دانشكده كشاورزي صومعه سرا؛ دانشكده علوم انساني آزاد شهر؛
دانشكده فني و مهندسي مينودشت؛
.1گيالن
منطقه 2

.2مازندران
.3گلستان

پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

پژوهشگاه ژنتيك و زيست فناوري كشاورزي طبرستان؛
پاركهای علم و فناوری:

پارك علم و فناوري استان گلستان؛ پارك علم وفناوري استان مازندران؛ پارك علم و فناوري
استان گيالن؛
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشي:

مجتمع آموزش عالي علي آباد كتول؛
دانشگاههای غير انتفاعي:
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منطقه  :3در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  3كشور ،در محدوده
استانهاي اردبيل ،آذربايجانهاي شرقي و غربي و زنجان تعريف شده است .تقسيمبندي در اين
منطقه بر اساس موقعيت جغرافيايي ،فرهنگي ،اجتماعي ،گويشي و قومي بوده كه مجموعه استانهاي
خطه شمالغرب را در اين منطقه قرار داده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز آموزشي»
و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف آموزش
عالي متناسب با مأموريت ها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست اعضاء
هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه تبريز؛ دانشگاه بناب؛ دانشگاه مراغه؛ دانشگاه شهيد مدني آذربايجان؛ دانشگاه صنعتي
سهند؛ دانشگاه هنر اسالمي تبريز؛ دانشگاه اروميه؛ دانشگاه صنعتي اروميه؛ دانشگاه زنجان؛
دانشگاه محقق اردبيلي؛ دانشكده فني و مهندسي مرند؛ دانشگاه فني و مهندسي ميانه؛ دانشكده
كشاورزي اهر؛ دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان؛ دانشكده ادبيات پرديس نمين؛
دانشكده كشاورزي مشكين شهر؛ دانشكده فني و مهندسي خوي؛ دانشكده فني و مهندسي
ابهر؛ دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان؛
.1اردبيل
.2آذربايجان
منطقه 3

شرقي
.3آذربايجان
غربي
.4زنجان

پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

پژوهشگاه مطالعات درياچه اروميه؛
پاركهای علم و فناوری:

پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي؛ پارك علم و فناوري استان آذربايجان غربي؛
پارك علم و فناوري تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان؛
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشي:

مركز تحقيقات نجوم و اخترفيزيك مراغه؛ مركز آموزش عالي بوكان؛ مركز آموزش عالي شهيد
باكري مياندوآب؛
دانشگاههای غير انتفاعي:
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منطقه  :4در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  4كشور ،در محدوده
استانهاي همدان ،مركزي ،قزوين و قم تعريف شده است .تقسيمبندي در اين منطقه بر اساس
همجواري استانها و اشتراكات فرهنگي هنري ،اجتماعي بوده كه مجموعه استانهاي اين منطقه
را شامل شده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز آموزشي»
و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف آموزش
عالي متناسب با مأموريت ها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست اعضاء
هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه بين الملل امام خميني(ره)؛ دانشگاه بو علي سينا؛ دانشگاه مالير؛ دانشگاه نهاوند؛ دانشگاه
سيد جمال الدين اسدآبادي؛ دانشگاه صنعتي همدان؛ دانشگاه اراك؛ دانشگاه محالت؛ دانشگاه
تفرش؛ دانشگاه صنعتي اراك؛ دانشگاه حضرت معصومه(س)؛ دانشگاه صنعتي قم؛ دانشگاه قم؛
دانشگاه معارف اسالمي؛ دانشكده مديريت رزن؛ دانشكده فني و مهندسي تويسركان؛ دانشكده
صنايع غذايي بهار؛ دانشكده فني و مهندسي تاكستان؛ دانشكده علوم و معارف قرآني؛
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:
.1همدان
منطقه 4

.2مرکزی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

 .3قزوين

پاركهای علم و فناوری:

 .4قم

پارك علم و فناوري استان قزوين؛ پارك علم و فناوري استان همدان؛ پارك علم و فناوري
استان مركزي؛ پارك علم و فناوري استان قم؛
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشي:

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا؛ جامعه المصطفي العالميه؛
دانشگاههای غير انتفاعي:
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منطقه :5در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  5كشور ،در محدوده
استانهاي كردستان ،كرمانشاه ،لرستان و ايالم تعريف شده است .تقسيمبندي در اين منطقه بر
اساس موقعيت جغرافيايي ،فرهنگي ،اجتماعي ،آب و هوايي و تقريباً گويشي و قومي صورت گرفته
است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز آموزشي»
و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف آموزش
عالي متناسب با مأموريت ها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست اعضاء
هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه كردستان؛ دانشگاه رازي؛ دانشگاه صنعتي كرمانشاه؛ دانشگاه ايالم؛ دانشگاه لرستان؛
دانشگاه آيت اهلل العظمي بروجردي؛ دانشكده فني و مهندسي و علوم پايه اي بيجار؛ دانشكده
مديريت و حسابداري جونرود؛ دانشكده كشاورزي سنقر؛
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

.1کردستان
منطقه 5

.2کرمانشاه
.3لرستان
 .4ايالم

پاركهای علم و فناوری:

پارك علم وفناوري استان كردستان؛ پارك علم وفناوري استان ايالم؛ پارك علم و فناوري استان
لرستان؛ پارك علم و فناوري استان كرمانشاه
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشي:

مركز آموزش عالي الشتر؛ مركز آموزش عالي پلدختر؛ مركز آموزش عالي كوهدشت؛ مركز آموزش
عالي نورآباد.
دانشگاههای غير انتفاعي:
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منطقه  :6در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  6كشور ،در محدوده
استانهاي يزد ،اصفهان و چهارمحال و بختياري تعريف شده است .تقسيمبندي در اين منطقه بر
اساس موقعيت جغرافيايي ،آب و هوايي ،فرهنگي ،اجتماعي بوده كه مجموعه استانهاي خطه
مركزي كشور را در اين منطقه قرار داده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز آموزشي»
و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف آموزش
عالي متناسب با مأموريت ها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست اعضاء
هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه يزد؛ دانشگاه صنعتي اصفهان؛ دانشگاه اصفهان؛ دانشگاه هنر اصفهان؛ دانشگاه كاشان؛
دانشگاه شهركرد؛ دانشگاه آيت اهلل حائري؛ دانشگاه اردكان؛ دانشكده فني و مهندسي گلپايگان؛
دانشكده هنر نائين؛ دانشكده منابع طبيعي و علوم زمين آران و بيدگل؛
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:
.1يزد
منطقه 6

.2اصفهان
.3جهارمحال
و بختياری

پاركهای علم و فناوری:

پارك علم و فناوري استان يزد؛ پارك علم و فناوري استان چهار محال و بختياري؛ شهرك
علمي و تحقيقاتي اصفهان؛
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشي:

مركز آموزش عالي خوانسار؛ مركز آموزش عالي دولتي شهيد مدرس شهرضا؛ مجتمع آموزش
عالي فارسان؛
دانشگاههای غير انتفاعي:

21

منطقه  :7در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  7كشور ،در محدوده
استانهاي خوزستان ،بوشهر ،فارس ،كهكيلويه و بويراحمد تعريف شده است .تقسيمبندي در اين
منطقه بر اساس موقعيت جغرافيايي ،آب و هوايي ،قومي ،فرهنگي ،اجتماعي بوده كه مجموعه
استانهاي خطه جنوب غرب كشور را در اين منطقه قرار داده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز آموزشي»
و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف آموزش
عالي متناسب با مأموريت ها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست اعضاء
هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه شيراز؛ دانشگاه سلمان فارسي؛ دانشگاه صنعتي شيراز؛ دانشگاه هنر شيراز؛ دانشگاه فسا؛
دانشگاه جهرم؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول؛ دانشگاه خليج
فارس؛ دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان؛ دانشگاه صنعتي شهداي هويزه؛ دانشگاه علوم و فنون
دريايي خرمشهر؛ دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين؛ دانشگاه ياسوج؛ دانشگاه صنعت نفت؛
دانشكده فني و مهندسي چرام؛ دانشكده فني و مهندسي جم؛ دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي
برازجان.
.1خوزستان
.2بوشهر
منطقه 7

.3فارس
.4کهكيلويه
و بويراحمد

پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

پژوهشكده مكانيك سازمان فضايي ايران (شيراز)؛ پژوهشكده خليج فارس؛
پاركهای علم و فناوری:

پارك علم و فناوري استان فارس؛ پارك علم وفناوري استان خوزستان؛ پارك علم و فناوري استان
بوشهر؛ پارك زيست فناوري خليج فارس؛
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشي:

مركز منطقهاي اطالعرساني علوم و فناوري؛ مجتمع دانشگاهي گچساران؛ مركز آموزش عالي
استهبان؛ مركز آموزش عالي المرد؛ مركز آموزش عالي ممسني؛ مركز آموزش عالي فيروزآباد؛
مجتمع آموزش عالي داراب؛ مركز آموزش عالي مرودشت؛ مركز آموزش عالي اقليد؛ مركز آموزش
عالي آباده؛ مركز آموزش عالي الر؛
دانشگاههای غير انتفاعي:
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منطقه  :8در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  8كشور ،در محدوده
استانهاي هرمزگان ،كرمان و سيستان و بلوچستان تعريف شده است .تقسيمبندي در اين منطقه بر
اساس موقعيت جغرافيايي ،آب و هوايي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و تقريباً گويشي بوده كه
مجموعه استانهاي خطه جنوب شرق كشور را در اين منطقه قرار داده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز آموزشي»
و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف آموزش
عالي متناسب با مأموريت ها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست اعضاء
هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛ دانشگاه صنعتي سيرجان؛ دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و
تكنولوژي پيشرفته؛ دانشگاه جيرفت؛ دانشگاه وليعصر رفسنجان؛ دانشگاه نرجس(س)؛ دانشگاه
هرمزگان؛ دانشگاه سيستان و بلوچستان؛ دانشگاه زابل؛ دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار؛
دانشگاه واليت ايرانشهر؛ دانشگاه زابل؛ دانشگاه واليت؛ دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار؛
دانشكده صنعت و معدن خاش؛
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

منطقه 8

.1هرمزگان

پژوهشكده كشاورزي زابل؛ پارك علم و فناوري هرمزگان؛ پارك علم و فناوري استان كرمان؛
پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان؛

 .3سيستان

پاركهای علم و فناوری:

و بلوچستان

پارك علم و فناوري استان كرمان (پرديس دانش)؛ پارك زيست فناوري خليج فارس؛ پارك علم و
فناوري استان هرمزگان؛ پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان؛

.2کرمان

بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشي:

مجتمع آموزشي عالي بم؛ مجتمع آموزش عالي سراوان؛ مركز آموزش عالي كشاورزي بردسير
(كرمان)؛ مركز آموزش عالي زرند؛ مجتمع آموزش عالي بافت؛ مجتمع آموزش عالي ميناب؛
دانشگاههای غير انتفاعي:
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منطقه  :9در اين نقشه ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عضو در منطقه  9كشور ،در محدوده
استانهاي خراسان شمالي ،خراسان رضوي ،خراسان جنوبي و سمنان تعريف شده است .تقسيمبندي
در اين منطقه بر اساس موقعيت جغرافيايي ،مذهبي ،آب و هوايي ،فرهنگي ،اجتماعي بوده كه
مجموعه استانهاي خطه شمال شرق كشور را در اين منطقه قرار داده است.
ليست اسامي مراكز آموزشي و پژوهشي اين منطقه به تفكيك« :دانشگاهها و دانشكدهها»،
«پژوهشكدهها و پژوهشگاهها»« ،پاركهاي علم و فناوري»« ،بنيادها ،سازمانها و مراكز آموزشي»
و «مراكز غير انتفاعي» به شرح زير است:
الزم به توضيح است كه اسامي مراكز غير انتفاعي برگزيده هر استان در بخشهاي مختلف آموزش
عالي متناسب با مأموريت ها در منطقه به شرط تصويب در شوراي مديران منطقه به ليست اعضاء
هر منطقه اضافه ميشود.
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دانشگاههای منطقه

استانهای منطقه

دانشگاهها و دانشكدهها:

.1خراسان
شمالي
.2خراسان
منطقه 9

رضوی
 .3خراسان
جنوبي
 .4سمنان

دانشگاه دامغان؛ دانشگاه شاهرود؛ دانشگاه گرمسار؛ دانشگاه سمنان؛ دانشگاه بجنورد؛ دانشگاه
فردوسي مشهد؛ دانشگاه نيشابور؛ دانشگاه فني و مهندسي فناوريهاي نوين قوچان؛ دانشگاه تربت
حيدريه؛ دانشگاه حكيم سبزواري؛ دانشگاه بيرجند؛ دانشگاه صنعتي بيرجند؛ دانشگاه فني و
مهندسي فردوس؛ دانشگاه كوثر بجنورد؛ دانشگاه خواهران (سمنان)؛ دانشگاه فناوري هاي نوين
سبزوار؛ دانشگاه بزرگمهر قائنات؛ دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي مهدي شهر؛ دانشكده فني
و مهندسي گلبهار؛
پژوهشگاهها و پژوهشكدهها:

پژوهشكده علوم و صنايع غذايي (خراسان)؛
پاركهای علم و فناوری:

پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان؛ پارك علم و فناوري استان سمنان؛ پارك علم و فناوري
استان خراسان؛ پارك علم وفناوري استان خراسان شمالي؛ پارك علم و فناوري استان خراسان
جنوبي؛
بنيادها ،سازمانها و مراکز آموزشي:

مجتمع آموزش عالي و كشاورزي و منابع طبيعي شيروان (دانشگاه بجنورد)؛ مجتمع آموزش عالي
اسفراين؛ مجتمع آموزش عالي تربت جام؛ مجتمع آموزش عالي گناباد؛ مركز آموزش عالي كاشمر؛
دانشگاههای غير انتفاعي:

..............................................................................................................................................................

طرح منطقهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور با  1مقدمه بهمراه شرح مختصر ساختار و
همچنين ليست دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور (به تفكيك  9منطقه) تنظيم و پس از
تصويب شوراي معاونان محترم وزير و ابالغ معاون محترم اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري ،الزماالجرا ميباشد.
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