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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر
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 مدیر اجرایي: مدیر فني: ،مجتبي رفيعيانفيروز توفيقمشاوران عالي: 
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 ها:بررسي و تحليل پيوندهای بين سکونتگاه گروه  ررسي و تحليل سياسي اداری و سازماني::ب گروه  و تحليل وضعيت منابع طبيعي: گروه بررسي
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 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 یمنیمحسن مه

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 مدیر گروه: حميد محمدی
 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری
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 حسن خاکسار تحليل اقتصادی: گروه بررسي و مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : ميثم نصيریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسي و تحليل اجتماعي و فرهنگي:

 و گرافيک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی علي محمدیمدیر گروه: محمد
 مرتضي بيدگليمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیمهسا جالل گروه بررسي و تحليل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 موچشي رامين ساعدمدیر گروه:  احمد طالبی
 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان
 منصور صنیعی

 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفيق و های جمعيتي:گروه بررسي و تحليل ویژگي

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب
 فیروز توفیق یحیی جعفری

 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان سکونتگاهي:گروه بررسي و تحليل نظام 

 سفیدی آرمان خواجه برج مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفيدی :آینده نگاریگروه 

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 یمنصور مرشد مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

 علی اصغر محمدی پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی انفریده آذرب
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 66.................................................................................... توسعه و قیتحق یواحدها تیوضع -1-2-6-2-4-1
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 گزارش سومویرایش ای بر مقدمه 

نسخه پیش رو از گزارش بخش علم و فن آوری بر اساس مذاکرات صورت گرفته در خصوص ویرایش دوم مجلدهای 

 آن،تنظیم شده است .

ی لبر اساس نظرات ناظر محترم مقرر گردید شاخص هایی که در سند راهبردی آموزش عالی استان بوشهر برای سال تحصی

تهیه شده است  به گزارش اضافه گردد.بر این اساس خالصه این سند در اختیار مشاور قرار گرفت و شاخص های  81-1184

و  182و  141و  144و  16و  14)اطالعات مذکور در صفحات زیر در قسمتهای مختلف گزارش مورد استفاده قرار گرفت.

 ارایه شده است ( 84و  48و جداول  188

 تعداد مؤسسات خصوصی به کل مؤسسات آموزش عالی در استان بوشهرشاخص نسبت 

 در استان بوشهر شاخص نسبت تعداد دانشجویان مؤسسات خصوصی به کل دانشجویان

 شهریه پرداز در مؤسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی در استان بوشهر شاخص تعداد دانشجویان

 بوشهردر استان  تعداد دانشجو در یکصد هزار نفر جمعیت

 سال در استان بوشهر 24تا  12نسبت دانشجو به جمعیت 

 نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان در استان بوشهر

 سهم دانشجویان به تفکیک جنسیت در استان بوشهر

 در استان بوشه های )مقاطع( تحصیلیسهم دانشجویان به تفکیک دوره

 تان بوشهردر اسهای تحصیلی سهم دانشجویان به تفکیک گروه

 در استان بوشهر آموختگان به تفکیک جنسیتسهم دانش

 در استان بوشهرهای )مقاطع( تحصیلی آموختگان به تفکیک دورهسهم دانش

 در استان بوشهروقت به تفکیک جنسیت سهم اعضای هیأت علمی تمام 

ر ایل و مشکالت استان دبر اساس مذاکرات صورت گرفته روش شناسی مشخص کردن مزیتها و عوامل کلیدی و مس

 ارایه شده است ( 1و  6)اطالعات مذکور در تصاویر  .دو نمودار ارایه گردیدقالب 

 اعتیار در خصوص داده های مربوط به شرکتهایبر اساس نظرات ناظر محترم مقرر گردید که منابع مورد استفاده از حیث 

ر دانش بنیان و واحدهای فناور صحت سنجی شده و از سایت رسم ی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری استفاده گردد.ب

 8،14،11،12،11شماره این اساس اطالعات شرکتهای دانش بنیان و حوزه فعالیتی آنها از سایت مذکور اخذ گردید و جداول 

بر اساس اطالعات مذکور مورد اصالح قرار گرفت .
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 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1184ین سال برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فرورد

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

آن در  ینیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

دوین متفاوت است، از آن جمله ت هااستانت که در قیاس با شرح خدمات سایر اس شدهلیتشکمقیاس ملی از مراحل مختلفی  

و  اهداف اندازچشمبه تدوین  یپژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی 

یاتی به عمل و سطح کندیمشخص ی مالمللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنتداوم اقدامات  منظوربهعالوه بر این 

رح اصلی ش و ارکان.مراحل پردازدیم شدهینیبشیپی هااستیسو  هاامهبرنپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

ربیات جهانی و تج هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، رسی و ارزیابی میمرتبط با استان بوشهر، بر فرادست

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

ی عمومی را به انجام جماع سازاهمکاری و   یدهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

ارد. در بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دمنظور اولویتاستان به مسائلبندی شناسی و طبقهرساند. فصل پنجم به مسالهمی

های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

داری و سازمانی، ا -سی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسی، بررستیزطیمح

بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و 

ها، بررسی و تحلیل اصلی بین سکونتگاه تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای



 

 ب

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.قرار می یموردبررساستان را 

ین: شناسایی با عناو هارفصلچتوسعه فضایی اختصاص داشته و شامل  یوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

و تدوین  توسعه فضایی استان یوهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و طرح سازمان فضایی توسعه، معرفی چهارفصلگام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام 

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گایهشناسایی و برآورد منابع مالی سرم چهارفصلگردد و شامل در گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و  چهارفصلگام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابرزمین و طراحی و تهیه نرمپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش س

 آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

صیلی و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

دخالن(، بر کلیه ذیمهای اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل ها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم کمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.می

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدوکنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست کنترل اهداف خرد، بازنگری و

 های اجرایی توسعه است.سیاست

با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی،  چهارفصلدر گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل 

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

ها با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح چهارفصلو دارای  گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

، روش جرااهای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه و پروژه
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ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأمهادی تاٌمین مالی(، بررسی پیشن

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

اختار سازمان و س چهارفصلطراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل  گام پنجم نیز که به

های سیاست های ارزیابی برنامه وپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 رحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایشم

 شود. در این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می

توسعه و  پایش ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملوسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ افزار پایش تارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میاناستان و ارائه گزارش گیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایشهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

عی و های موضپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگریکوچک

حلیل بررسی و تگروه  از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهگزارش حاضر 

وفناوری  و جایگاه کارگران دانایی  )نهادهای علمبررسی وتحلیل حوزه علم وفنآوریبا عنوان گزارش حوزه علم وفنآوری 

 .شرح خدمات است 2-6-2-1و  1-6-2-1منطبق با بندهای  بند استان(
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 فناوری و علم حوزه تحلیل و بررسی -1-2-6

 تلقی جهان مختلف کشورهای در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، هایفعالیت عرصه در یانقالب توانمی را فناوری و علم

 هایفرصت ـادایج و اقتصـادی رشد بر یامالحظهقابل تأثیر رفاه، سطح افزایش و زندگی یفیتک بهبود بر عالوه که نمود

 نوآوری نطام دانایی، بخش در فعال انسانی نیروهای فناوری، و علم نهادهای گرددمی تالش فصل این در. داشته است شغلی

گانه 11های )تحلیل وضعیت علم و فناوری در میان استان یافرا منطقه سطح در فناوری و علم جایگاه فناوری، و علم انتقال و

 تحلیل و یموردبررسهای استان بوشهر در این زمینه( ای)تحلیل وضعیت شهرستانمنطقه و و جایگاه استان بوشهر در کشور(

 .گرددمی ارائه بوشهر استان در فناوری و علم با مرتبط عوامل فضایی ساختار تیدرنها و گیرد قرار

 وضعیت اول و دوم، گام در که شودمی مشاهده باشد،یند انجام گزارش در این حوزه میآی فردهندهنشان که 1 ریتصو 

اوری علم و فنهای کلیدی سنجش ظرفیت جذب گیرد و شاخصمی قرار موردسنجش فناوری و علم نهیزم در استان موجود

)تحلیل وضعیت در  گانه( و سطح خرد  11های استان گاه و وضعیت استان بوشهر در میان)تحلیل جای در دو مقیاس کالن

گیرد و در ادامه در گام سوم نیز، ساختار فضایی جذب علم و تحلیل قرار می یموردبررسهای استان بوشهر( سطح شهرستان

ان بندی و شناسایی وضعیت کلی استجمع منظوربهسپس در مرحله آخر،  و شدهمیترس، یموردبررسو فناوری در دو مقیاس 

 .گرددمشخص میدر حوزه علم و فناوری، با استفاده از تکنیک سوات، نقاط قوت، ضعف، فرصت 
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 کار انجام یندآفر: 1 ریتصو

 
 مشاور: منبع

 ملی سطح در نوآوری توانمندی ارزیابی یالمللنیب یهامدل بررسی 

و  تدوین هاآن بین مقایسه و  ها به علم و فناورینوآوری کشورها و دستیابی آن توان ارزیابی برای لفیمخت یهامدل

 داشته مدنظر را کشور یک نوآوری بر رگذاریتأث یهامؤلفه و عوامل اندداشته سعی هامدل است. این قرارگرفته مورداستفاده

 کشورهای یبندرتبه درنهایت هامدل این از هدف ازآنجاکهنمایند.  هاهمؤلف آن ارزیابی اقدام به کمی هایشاخص طریق از و

 یهاشاخص انتخاب همچنین و نوآوری در مؤثر یهامؤلفه و ابعاد انتخاب در که بوده این بر سعی لذا است، بوده مختلف

 دهدنشان می یخوببه شدههارائ یهامدل مقایسه دهند. قرار مدنظر را آمار به در دسترسی موجود یهاتیمحدود مربوطه،

 ندارند. برای نوآوری ملی قابلیت از یکسانی لذا برداشت و اندشدهنیتدو هدف کشورهای ساختار با متناسب هامدل این که

 توسعهدرحال کشورهای برای شدهاستفاده یهامدل با بیشتری هایتفاوت پیشرفته برای کشورهای شدهاستفاده یهامدل مثال

 .گیردمی قرار یموردبررس و تبیین ملی در سطح نوآوری قابلیت ارزیابی برای متداول یهامدل از برخی ادامه رد .دارند

  ( :1متحد ملل توسعه )برنامه فناوری به دستیابی شاخص -1

 بر یریگاندازه) فناوری مؤلفه تولید چهار فناوری، به دستیابی سطح در کشورها یبندرتبه برای مدل، نویسنده این در

 یهایفناور (، نفوذیبرداربهره پروانه حق و اختراع حق فروش از درآمد حاصل میزان و ملی اختراعات ثبت میزان اساس

                                                 
1 - Technology Achievement Index UNDP 
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 یهایفناور باال(، نفوذ و متوسط با فناوری محصوالت صادرات میزان و اینترنت کاربران میزان اساس بر یریگاندازهجدید )

 اساس میزان بر یریگاندازه) انسانی هایمهارت برق( و مصرف میزان و تلفن ط اصلیخطو اساس بر یریگاندازه) قدیمی

 (.UNDP 2001,2003است) داده قرار مدنظر عالی( را آموزش نامثبت و تحصیلی سالهای

  (:1متحد ملل صنعتی توسعه )سازمان صنعتی توسعه نشانگر -2

 برای کشور هشتادوهفتاست  قرارگرفته مورداستفاده دمتح ملل صنعتی توسعه سازمان گزارش در مدل که این در

 است. در صنعتی رقابت فضای دادن نشان برای ایمؤلفه وجود این مدل اصلی مشخصات از .اندقرارگرفته مدنظر ارزیابی

 تباراتاع میزان و در آمریکا اختراعات ثبت میزان مبنای بر یریگاندازه) فناورانه هایفعالیت مؤلفه مذکور چهار مدل

 سهم تولیدات، در افزودهارزش مبنای بر گیری)اندازه صنعت رقابتی ییکار آ توسعه( و تحقیق به شدهداده اختصاص

 در باال متوسط و یهایفناور سهم مصنوعات، و تولیدات صادرات تولیدات، افزودهارزش در و باال متوسط هایفناوری

 یهاپرداخت میزان خارجی، یگذارهیسرما مبنای میزان بر یریگاندازه( فناوری مصنوعات( واردات و تولیدات صادرات

 فنی هایرشته نامثبتمیزان  مبنای بر گیری)اندازه هارساختیز و هامهارت ( ویاهیسرما اختراع، کاالهای حق برای خارجی

 ( UNIDO, 2002است. ) شدهگرفته نظر تلفن( در اصلی خطوط میزان و عالی آموزش در مهندسی و

 )مؤسسه رند(:2فناوری و علم ظرفیت شاخص -3

 ،اندشده یبندرتبهکشور  هفتادوشش آن مبنای بر و شدهنیتدو رند موسسه برای ( که2444همکاران) و وگنر مدل 

 و داخلی ناخالص تولید مبنای بر یریگاندازه) زیتوانمند سا شامل عوامل اصلی مؤلفه سه در که بوده شاخص هشت شامل

 تعداد و علمی تعداد نهادهای توسعه، و تحقیق مخارج میزان مبنای بر یریگاندازه) منابع عالی(،  آموزش نامثبت زانمی

مشترک(  یهامقاله میزان و علمی انتشارات اختراع، ثبت بر اساس گیری)اندازه دانش انباشت مهندسان( و و دانشمندان

 .است بندی شدهتقسیم

   :1رینوآو ملی ظرفیت مدل -4

 ملی توان ارزیابی برای مناسب مدلی و شدهنیتدو استرن و پورتر توسط2002 سال در ”نوآوری ملی ظرفیت“ مدل

 ییهاشاخص دارای هرکدام اصلی که مؤلفه سه قالب در نوآوری ملی توان مدل این در .است پیشرفته نوآوری کشورهای

 نیروی میزان مبنای بر یریگاندازهنوآوری) عمومی یهارساختیز ملشا هامؤلفه این .ردیگیم قرار ارزیابی مورد هستند

                                                 
1 - Industrial Development Scoreboard UNIDO 

2 -Science and Technology Capacity Index 

1 - National Innovation Capacity Index 
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 مالکیت معنوی، از حمایت توسعه، میزان و تحقیق در شده هزینه مالی منابع میزان توسعه، و تحقیق بخش در انسانی شاغل

 هزینه صد در مبنای بر گیری)اندازه نوآوری تخصصی ( محیط ... و ناخالص داخلی تولید آموزش، در کرد هزینه میزان

 کلبه شیمی و مکانیک الکترونیک، یهارشته در شدهثبت اختراعات نسبت توسعه، تحقیق در خصوصی کرد صنعت/ بخش

خصوصی/ صنعت  بخش بین پژوهشی یقراردادها میزان مبنای بر یریگاندازهارتباطات ) تیفیک ( و ...و شدهثبت اختراعات

 (.Furman et al, 2002)باشدیمدانشگاه(  و

 :(1فکری مالکیت جهانی )سازمان نوآوری جهانی شاخص مدل -5

 منظوربه( WIPO, 2012نوآوری ) جهانی شاخص گزارش در فکری مالکیت جهانی سازمان سوی از شدهارائهمدل  در

 دو این از هرکدام است. شده استفاده نوآوری یهایخروج نوآوری و هایورودی کلی مؤلفه دو از کشورها یبندرتبه

 .است شدهاشاره بدان ادامه در که است ییهارشاخهیز شامل مؤلفه

(، وکارکسب محیط گذاری، محیط مقررات سیاسی، )محیط نهادها بخش:  پنج شامل نوآوری ورودی مؤلفه -الف

 ارتباطات، و اطالعات )فناوری توسعه(، زیرساخت و تحقیق ،عالیآموزش  ،ابتدایی )آموزش تحقیقات و انسانی سرمایه

 وکار کسب رقابت(، بلوغ و تجارت ،یگذارهیسرما )اعتبار، بازار (، بلوغیشناختبوم پایداری عمومی، یهارساختیز

 دانش( جذب نوآوری، ارتباطات ،انیبندانش )شاغلین

 هاییدانش(، خروج نفوذ دانش، ریتأثدانش،  فناوری)خلق و دانش بخش: خروجی دو شامل نوآوری خروجی مؤلفه-ب

 برخط( خالقیت خدمات خالقانه، و محصوالت نامشهود، خالفتخالقانه )

 تعریف شاخص های علم و فناوری  -1-2-6-1

اولین مرحله در فرایند سنجش علم و فناوری و نوآوری هر کشور،تعریف شاخص ها یا همان ابزارهای سنجش وضعیت 

بین  مفاهیم استاندارد تعاریف و  ،ها به شاخصموجود است.تعریف شاخص های مناسب هر کشور، باید با توجه 

المللی،روندها و تحوالت جهانی ،اهداف و اولویتهای ملی و شرایط بومی هر کشور انجام شود.از آنجا که یکی از مقاصد 

مقایسه وضعیت خود با سایر کشورها و تعیین جایگاه در سطح  اصلی همه کشورها از سنجش شاخص های علم و فناوری،

ست، بهتر است شاخص های تعریف شده در هر کشور با شاخص های مورد اندازه گیری در اغلب کشورهای بین المللی ا

 جهانی همخوانی داشته باشد.تا مقایسه با کشورهای مختلف میسر شود.

                                                 
1 - Global Innovation Index 
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برای سنجش وضعیت علم، فناوری و نوآوری ،شاخص های گوناگونی توسط سازمانها و نهادهای مختلف بین المللی 

لفی مانند رشد موضوعات مختاست .نکته قابل توجه آن است که با توجه به گستردگی این حوزه و ارتباط آن با  تعریف شده

با توجه به حوزه کاری و ماموریت ها یا اهداف ماعی و فرهنگی بدیهی است که سازماهای مختلف تاقتصادی،سیاسی، اج

د .بنابراین هر یک از آنها، مجموعه شاخص هایی را تعریف خود، از ابعاد مختلف به سنجش وضعیت علم و فناوری بپردازن

و اندازه گیری می کنند که با ماموریت ها و کشورهای مورد هدف آنها سازگاری و تناسب بیشتری داشته باشند .در حقیقت 

شورهای یت و کتفاوتهایی بین نوع شاخص های مورد تاکید هر یک از نهادهای مذکور وجود دارد که به تفاوت در حوزه فعال

می گردد.همانطور که اشاره شد شاخص های تعریف شده توسط هر یک از سازمانها بر ابعاد خاصی از تحت پوشش آنها بر 

توسعه علم و فناوری متمرکز است.بنابراین انتخاب ترکیب مناسبی از بین شاخص های تعریف شده توسط هر یک از 

ید هر یک بهترتاک ر داشتن تصویر کلی از شاخص های علم و فناوری،درکبنابراین به منظوسازمانهای فوق ضروری است.

ن می توان مهمتری گروه خاصی از شاخص های علم و فناوری شاخص ها و انتخاب مجموعه مناسبی از بین آنها،از سازمانها بر

در قالب پنج گروه زیر  ل ( را با توجه به مسیر ایده تا محصو1)جدول شاخص های گزارش شونده توسط نهادهای بین المللی

 :(2 ریتصو)بندی کردطبقه 

 R&Dشاخص های ورودی  -

 شاخص های خروجی علم -

 ئشاخص های خروجی فناوری  -

 نو آوری  شاخص های خروجی -

 شاخص های زیر ساخت الزم برای توسعه علم و فناوری  -
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 شاخص های علم و فناوری با هریک از مراحل مسیر تبدیل ایده به محصول انطباق:2 ریتصو

 
 دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین  -نظام سنجش علم و فناوری در ایران :منبع

 محصول شاخص های بین المللی سنجش علم و فناوری با توجه به مراحل مسیر ایده به سته بندی د: 1جدول 

 شاخص ها زیر دسته دسته

 سازمانهای بین المللی

بانک 

 جهانی
OECD یونسکو 

اتحادیه 

 اروپا
 سازمان ملل

ورودی 

R&D 

منابع انسانی 

R&D 

 R&D تعداد کل پرسنل

 
 * *   

به تفکیک بخش و  R&Dتعداد کل پرسنل 

 جنس و مدرک تحصیلی و رشته علمی 
 * *   

  * * * * میلیون نفر( 1به ازای ) R&Dتعداد محققان در 

)به ازای  R&Dتعداد تکنسین های شاغل در

 یک میلیون نفر(
*     

 *     تعداد فارغ اتحصیالن جدید دکترا

 *     درصد استخدام در صنایع های تک

 *     درصد استخدام در خدمات مبتنی بر دانش 

     میانگین سالهای تحصیلی 

* 

سال  14)باالی 

) 

نسبت پذیرفته شدگان مقطع آموزش عالی در 

 رشته های علوم 
    * 

 R&Dهزینه 

هزینه های تحقیق و توسعه )درصد از تولید 

 ناخالص داخلی (
* * * *  

هزینه های تحقیق و توسعه )به تفکیک بخش 

 (R&Dانجام دهنده 
 * *   
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 شاخص ها زیر دسته دسته

 سازمانهای بین المللی

بانک 

 جهانی
OECD یونسکو 

اتحادیه 

 اروپا
 سازمان ملل

هزینه های تحقیق و توسعه)به تفکیک منبع 

 (R&Dمالی  تامین
 * * *  

هزینه های تحقیق و توسعه )به تفکیک رشت 

 های علمی /نوع فعالیت (
  *   

خروجی 

 علم
 مقاالت

تعداد مقاالت علمی و فنی در ژورنالهای علمی 

 )به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت (
*   *  

تعداد مقاالت پر استناد)به ازای هر یک میلیون 

 نفر جمعیت(
   *  

روجی خ

 فناوری

 پتنت ها

تعداد درخواست پتنت به تفکیک افراد مقیم و 

 غیر مقیم 
*     

تعداد درخواست پتنت به تفکیک اداره ثبت 

 اختراع اروپا و امریکا 
* *  *  

     پتنت های اعطا شده به افراد مقیم 

* 

)یک میلیون 

 نفر(

 عالمت تجاری
تعداد در خواست ثبت عالمت تجاری به 

 فکیک افراد مقیم و غیر مقیم ت
*     

خروجی 

 نوآوری

 صادرات

     * حجم صادرات های تک به دالر

حجم صادرات های تک )درصد از کل 

 صادرات تولیدی(
*    *  

حجم صادرات های تک )درصد از کل 

 مقدارجهانی (
   *  

تراز فناوری در 

 پرداختها

  (تراز فناوری در پرداختها )پرداخت ها 

* 

)میلیون 

 دالر(

   

  تراز فناوری در پرداختها )دریافت ها(

* 

)میلیون 

 دالر(

  

* 

)درصد از 

GDP) 

     صادرات منهای واردات

* 

)درصد از 

GDP) 

 رویالتی

پرداخت های کارمزدهای رویالتی و پروانه 

 )دالر امریکا(
*     

دریافت های کارمزدهای رویالتی و پروانه)دالر 

 یکا(امر
*    * 



س  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر   تحل  یربر
ور لی و و فنا م   ه عل  ...         یحوز

 

 5002212B001303010RE103960821 م 

 
8 

 شاخص ها زیر دسته دسته

 سازمانهای بین المللی

بانک 

 جهانی
OECD یونسکو 

اتحادیه 

 اروپا
 سازمان ملل

 زیر ساختها

زیر ساختهای 

 ارتباطی

     تعداد میزبانهای اینترنت 
 * 

 نفر( 1444)

 تعداد خطوط تلفن)همراه و ثابت (

 * 

(1444 

 نفر(

   
 * 

 نفر( 1444)

 تعداد کاربران اینترنت

 * 

(1444 

 نفر(

    

 تعداد کامپیوترها 

 * 

(1444 

 نفر(

    

قوانین و 

 مقررات

     * ع گمرکی و غیر کمرگی موان

     * کیفیت قانونی و اجرای قانون 

زیر ساخت 

 صنعتی
     مصرف انرژی برق

* 

کیلو وات 

 ساعت سرانه 

 .OECD, 2008 >World Bank, 2010 >Unesco, 2010 >EC, 2010 ماخذ:

نظور مطالعات زیادی به مدر کشور  ریداده های مورد نیاز بخش فناو براساس نتایج مطالعات انجام گرفته وبا توجه به

، عمده  این مطالعات پیرامون فرآیند های مختلف فناوری و ه استهای اصلی حوزه فناوری انجام گرفتگرداوری شاخص

بر همین اساس  بع متعددی شاخص ها استخراج شدند.شاخص های مرتبط با آنها انجام شد. همچنین، در این زمینه از منا

برای   OECDجهانی  است که منطبق با مطالعات صورت گرفته پیرامون اسناد  1ه مطابق با اسکوربوردشاخص های برگرفت

تمرکز روی آخرین داده های قابل سنجش درسطح  با ، 2414. اسکوربورد علم و فناوری در سال می باشد کشورهای اروپایی

لم وفناوری است  و چالش های امروز علم و عمینه بین المللی برای ارزیابی توان یک کشور یا منطقه برای پیشرفت درز

فناوری را برای غلبه بر اثرات بحرانهای مالی و اقتصادی اخیر   بررسی می کندکه درنهایت به دنبال ارتقا و بهبود رفاه جوامع 

ها را با می شود. درعین حال  شاخص هایی را جهت ارزیابی توسعه های علم، فناوری و نوآوری  مشخص می نماید و آن

شاخص های جدید و تجربی تکمیل می کند .هدف این اسکوربورد طبقه بندی مناطق و یا توسعه شاخص های ترکیبی نیست، 

شابه فراهم ر ساختارهای مبلکه  هدف این است که برای برنامه ریزی و تحلیل، میانگین هایی جهت مقایسه مولفه ها و یا دیگ

                                                 
 . معیارهای مطابق با استاندارد های کشورهای اروپایی 1
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ش های بیشماری در رابطه با ایجاد زیرساخت داده ای جهت ارتباط بازیگران، درآمدها و در حوزه  اتحادیه اروپا تال نماید.

تاثیرات انجام شده است  و همچنان که برای آینده  هدف گذاری  می کنند، قوت ها و محدودیت های برخی از مباحث را 

 .برجسته می نمایند 

اه  باشند و قابل اندازه گیری در مقیاس بین المللی در بازه های شاخص ها  می بایست بر پایه آمار با  تحلیل های قوی همر

زمانی با چشم انداز توسعه باشند.شاخص ها باید مرتبط باشند،شاخص های تجربی که تثبیت شده تر هستند باید  چشم انداز 

 جدیدی را ارائه دهند و معیارهای اندازه گیری را توسعه بخشند

 1در منابع مختلف براساس یک جدول کلی گرداوری شده وسپس به تقسیم بندی  از این رو شاخص های بررسی شده

و )سخت افزار(. تجهیزات 2، )نرم افزار(. نیروی انسانی1گانه  با توجه به شرایط ملی محدود شدند. این طبقه بندی به سه دسته 

منطقه  ی سنجش فناوری در یکیازهابه گونه ای که دربرگیرنده اصلی ترین ومهمترین ن . سرمایه گذاری تفکیک شدند1

 باشند.

شاخص های موجود نهایتا  با توجه به شرایط ملی و نیازهای استانی ارزیابی شدند و بر این اساس شاخص های برگزیده  

و مناسب تر انتخاب شدند. تمام شاخص های منتخب در سه گروه در دو مقیاس کشوری و استان بوشهر  بررسی و تحلیل 

 شدند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 منبع:مشاور 

نيروی 
نرم )انساني

(افزار

سرمایه 
گذاری

تجریدی

)تجهيزات
سخت 

(افزار

 :الگوی ارزیابی شاخص های مورد نیاز سنجش فناوری3 ریتصو : مدل مفهومی شاخص های تجریدی علم و فناوری در سه حوزه 
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بررسی  ربیک الگوی تجریدی ارزیابی ، عالوه همچنین تدوین  های ترکیبی بهتر ودست یابی به شاخصبه منظور 

ه خلیج اینده پژوهی استان که با کمک دانشگآهای بین المللی ، براساس مطالعات انجام گرفته ازطرف مرکز مطالعات شاخص

 خص ها ومعیارهای متعددی دیده شد.شاسند برنامه راهبردی بخش آموزش عالی استان ، و فارس نیزانجام گرفته بود

با توجه به مجموع عناوین حاصل از  بررسی  شاخص های مرتبط با حوزه های مختلف وترکیب مواردی که قابلیت 

 14و  26، 12گروه به کاربرد داشته باشند شاخص های اصلی شناسایی شدند . که از ترکیب میان این شاخص ها در سه 

شاخص دسته بندی شدند. به علت نبوده داده ها ی موجود در میان اطالعات آماری ، شاخصها به گروه های کوچک تر خرد 

 تایی به شرح زیر  طبقه بندی شدند. 4و  12،  11شدند که در نهایت به ترتیب در سه گروه شاخص های اصلی

 علم و فناوری )نرم افزار(وی انسانیشاخص های بهینه جهت ارزیابی بخش نیر -

 علم و فناوری )سخت افزار(شاخص های بهینه جهت ارزیابی بخش تجهیزات  -

 شاخص های بهینه جهت ارزیابی بخش سرمایه گذاری علم و فناوری -

 : شاخص های بهینه جهت ارزیابی بخش نیروی انسانی علم و فناوری2جدول 
  
  
  

 ه بندیطبق
  
  

 شاخص مبنا) استاندارد(
  

1 

 ()نرم افزارنیروی انسانی

 نقش آفرینان باالی تحقیق و توسعه

 نفر جمعیت استان 1444علمی )استادیار به باال( به ازای هر تعداد اعضاء هیئت  2

 وضعیت نیروی انسانی  با تحصیالت عالی 3

 وضعیت شاغلین در بخش دانایی 4

 صیالن و دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد با توجه به زمینه تحصیلیفارغ التح 5

 نسبت تعداد موسسسات خصوصی به کل موسسات آموزش عالی در استان  6

 نسبت تعداد دانشجو موسسات خصوصی به کل دانشجویان در استان  1

 تعداد دانشجویان در یکصد هزار نفر در استان  2

 سال در استان بوشهر  24تا  12ان به جمعیت نسبت دانشجوی 8

 نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان در استان  14

 سهم دانشجویان به تفکیک جنسیت در استان  11

 سهم دانشجویان به تفکیک دوره ها تحصیلی در استان  12

 سهم دانشجویان به تفکیک گروههای تحصیلی در استان  11

 آموختگان به تفکیک دوره های تحصیلی در استان  سهم دانش 14

 سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت به تفکیک مرنبه علمی در استان  14

 به تفکیک جنسیت  سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت 16

 به تفکیک دستگاههای اجرایی در استان بوشهر  سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت 11
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 :شاخص های بهینه جهت ارزیابی بخش تجهیزات علم و فناوری 3جدول 

 

 

 

 منبع:مشاور

 : شاخص های بهینه جهت ارزیابی بخش سرمایه گذاری علم و فناوری4 جدول
  
  

 طبقه بندی
  

 شاخص مبنا) استاندارد(

1 

 سرمایه گذاری

 افزوده کل استاننسبت هزینه تحقیق و توسعه به ارزش 

 سهم صادرات محصوالت با فناوری میانه و برتر در تراز تجاری کشور با تعدیل جمعیت  2

 هزینه تولید ناخالص داخلی بر روی تحقیق و توسعه 1

 درصد از منابع دولتی استان  4/1صورت حداقل ( بهR&Dهزینه نمودن در پژوهش و توسعه )  4

 مشاور  :منبع

ر است که تحلیل و بررسی وضعیت در حوزه علم و فناوری در دو مقیاس کشوری و استان بوشهر بررسی و الزم به ذک

مورد بررسی و تحلیل قرار  گانه 11تحلیل می شوند. در مقیاس کشوری وضعیت و جایگاه استان بوشهر در میان استانهای 

ر ادامه شکل دشهرستانهای  استان بوشهر مدنظر می باشد.میگیرد و در مقیاس استان بوشهر نیز وضعیت علم و فناوری در بین 

شود و با استفاده گانه کشور نشان می 11های زیر دیاگرام مدل مفهومی سنجش ظرفیت جذب علم و فناوری را در میان استان

ان را در و رقبای استها پرداخت این زمینه در مقایسه با سایر استان بوشهر درتوان به تحلیل جایگاه استان از این مدل، می

 .قراردادو تحلیل  یبررس موردهای مختلف حوزه

  
  

 طبقه بندی
  

 شاخص مبنا) استاندارد(

1 

 تجهیزات

 وضعیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 

 تعداد مراکز تحقیقاتی،پژوهشکده ها و واحدهای تحقیق و توسعه  2

 های علم و فناوری در استان)در مقیاس کشوری(بها یا هاتعداد قطب 1

 تعداد مراکز رشد علم و فناوری)در مقیاس کشوری(  4

 تعداد مراکز آموزش فنی و حرفه ای  4

 های علم و فناوری در استان)در مقیاس کشوری(تعداد خوشه 6

 ار دانش ی چاپ و انتشهای ویژههای علمی پژوهشی و وجود سامانهتعداد ژورنال 1

 تعداد کارگاههای صنعتی دارای واحد تحقیق و توسعه 2

 هزار نفر جمعیت استان144یا نوآور با فناوری برتر به ازای هر  SMEهای تعداد شرکت  8

 یی استان/  اختراعات مرتبط با فناورصد میلیارد ریال بودجهثبت اختراعات به ازای هر یک  14

 ات علمی ) تعداد مقاالت چاپ شده(کمیت و کیفیت تولبد 11

 استفاده روزانه موبایل و اینترنت 12
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 مقیاس سنجش وضعیت علم و فناوری -4 ریتصو

  
 منبع: مشاور

شود شاخصهای علم فناوری که در سه دسته نیروی انسانی،تجهیزات و سرمایه گذاری در این جلد از گزارش، تالش می

ده اصلی ترین و مهمترین نیازهای سنجش فناوری یک منطقه است طبقه بندی شود و جهت سنجش وضعیت که در بر گیرن

 شود. علم و فناوری در استان بوشهر مورد بررسی قرار بگیرند .در ادامه به بررسی این شاخص ها پرداخته می

 استان در فناوری  و علم نهادهای تحلیل -1-2-6-2

 عالی زشآمو مراکز و هادانشگاه وضعیت تحلیل -1-2-6-2-1

 ندفرای در مناسب سازوکارهای وجود در صورت و انسانی نیروی تربیت ساززمینه عالی، آموزش مراکز و هادانشگاه 

 در توانمند و متخصص انسانی هایسرمایه جذب چراکه. بود خواهند منطقه یتوسعه و رشد برای عاملی استخدام، و جذب

 -جتماعیا و اقتصادی شکوفایی و زاییاشتغال برای عاملی بومی، یدیدهآموزش نیروهای محوریت با فعالیتی هایعرصه

 و ررسیب به بخش، این در ادامه در. باشدمی( کردهتحصیل و جوان قشر محوریتِ با حوزه این در معضالت کاهش)فرهنگی

گانه و پس 11های ین استاندر کشور و جایگاه استان بوشهر در ب عالی آموزش مراکز و هادانشگاه جایگاه و وضعیت تحلیل

استان در  جایگاه از روشن تصویری ،بیترت نیبد تا شودمی پرداخته محدوده هایشهرستان و بوشهر استان از آن وضعیت

 .گردد ارائه حوزه این در هاچالش و هاهای استان و همچنین فرصتسطح کشور و وضعیت شهرستان

 کشوریمقیاس ها و مراکز آموزش عالی در وضعیت دانشگاه -1-2-6-2-1-1

موزش ها و مؤسسات آدر این زمینه، تعداد دانشگاه کنندهنییتعها و مراکز آموزش عالی، شاخص کلیدی در حوزه دانشگاه

که در ادامه وضعیت این شاخص در سطح کشوری  )شاخص نرمال شده بر اساس جمعیت(باشدهزار نفر می 14عالی به ازای 

مقیاس کشوری

مقیاس استانی 

ن استا)کشوری •
(گانه31های 

شهرستان های •
استان بوشهر
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بر اساس اطالعات اخذ شده از سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گیرد. رار میو تحلیل ق یموردبررسو درون استانی 

شاخص  نهیدرزمهای کشور در مقایسه با سایر استان 1184سال  بوشهر درشود که استان با توجه به نمودار زیر مشاهده میو 

های بعدی با استان بوشهر نیز در رتبه جوارهمای هباشد. استاندارای رتبه نهم می« ها و مؤسسات آموزش عالیتعداد دانشگاه»

  در این زمینه قرار دارند.

 1331جایگاه استان بوشهر در زمینه تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به ازای ده هزار نفر درکشور، -1نمودار 

 
 

 وفناوری منبع : مشاور برگرفته از سایت وزارت علوم و تحقیقات
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 وضعیت خصوصی سازی بخش آموزش عالی  -1-2-6-2-1-2

بوشهر  عالی استانخص هایی برداخته میشود که در خالصه سند برنامه راهبردی بخش آموزش در این بخش یه معرفی شا

مار ارایه شده آارایه شده است .در ادامه شاخص های ارایه شده وضعیت خصوصی سازی آموزش عالی را ارایه می دهند .

 باشد  می 1181-14مربوط به سال تحصیلی 

شاخص نسبت تعداد مؤسسات خصوصی به کل مؤسسات آموزش عالی در استان  -1-2-6-2-1-2-1

 بوشهر

درصد و   21معادل  1181-84بوشهر در سال تحصیلی  استان ؤسسات در شاخص نسبت مؤسسات خصوصی به کل م

درصد است، به عبارت دیگر، حدود سه چهارم از مؤسسات آموزش عالی استان را  11نسبت تعداد مؤسسات دولتی به کل، 

ص خمؤسسات دولتی تشکیل می دهند و سهم مؤسسات خصوصی کمی بیش از یک چهارم است. نکته حائز اهمیت در شا

درصد به دانشگاه های دولتی نوع اول  1/4مؤسسه(، فقط معادل  12های فوق این است که از مجموع تعداد مؤسسات دولتی )

درصد به سایر دانشگاه های دولتی اختصاص دارد. بر این   1/84)دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه علوم پزشکی( و معادل 

اه های دولتی نوع اول سهم بسیار ناچیزی داشته و بیشترین سهم متعلق به اساس از کل سهم مؤسسات دولتی استان، دانشگ

 مؤسسات دولتی نوع دوم می باشد.

تان در اس شاخص نسبت تعداد دانشجویان مؤسسات خصوصی به کل دانشجویان -1-2-6-2-1-2-2

 بوشهر

آموزش  درصد در مؤسسات 44معادل  1181-84نفر دانشجویان کل استان بوشهر در سال تحصیلی  24442از مجموع 

درصد در مؤسسات دولتی مشغول به تحصیل بوده اند. سهم دانشگاه آزاد اسالمی در این  64عالی خصوصی و غیردولتی و 

غیرانتفاعی، که شاید بتوان آنها را بخش خصوصی واقعی در  –و سهم مؤسسات آموزش عالی غیردولتی درصد  24/16سال 

ه به لحاظ سهم دانشجو از کل دانشجویان، پس از دانشگاه آزاداسالمی، درصد است. البت 44/1آموزش عالی نامید، تنها 

قرار دارند. نکته جالب آنکه تعداد درصد  11/11درصد، دانشگاه پیام نور با  22/11کاربردی با _دانشگاه جامع علمی

ی وابسته به وزارت کننده عمده خدمات آموزش عالی، از سهم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالدانشجویان این دو عرضه

درصد کل دانشجویان  42/2درصد( بیشتر است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،   46علوم، تحقیقات و فناوری، )

درصد دانشجویان را دارا می باشند. نکته حائز اهمیت در شاخص های فوق این است که از  1/1های اجرایی، و سایر دستگاه

نفر به دانشگاه های نوع اول )دانشگاه خلیج فارس و  6262دانشگاه های دولتی فقط تعداد  نفر دانشجویان 44142مجموع 
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درصد آن سهم  14درصد دانشجوی مؤسسات دولتی، حدود  64دانشگاه علوم پزشکی( اختصاص دارد. به عبارت دیگر، از 

که این نشان دهنده ی سهم ناچیز  درصد آن مربوط به سایر دانشگاه های دولتی می باشد. 26دانشگاه های نوع اول و 

 دانشجویان دانشگاه های دولتی نوع اول از کل دانشجویان دانشگاه های دولتی می باشد.

شاخص تعداد دانشجویان شهریه پرداز در مؤسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی  -1-2-6-2-1-2-3

 در استان بوشهر

نفر  12816تعداد نفر بود،   24442هر برابر با تعداد کل دانشجویان استان  بوش 1181 –84در حالی که در سال تحصیلی 

نفر، دانشجویان غیرشهریه ای )روزانه دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه علوم پزشکی(  4466پرداز و از آنان، دانشجویان شهریه

 درصد از دانشجویان برای تحصیل در مقطع آموزش عالی 81محسوب می شدند. به عبارت دیگر، در این سال تحصیلی، 

 های تحصیلی رایگان ثبت نام کرده اند. درصد از کل دانشجویان در دوره 1اند و تنها شهریه پرداخت کرده

 استان  اسیدر مق یها و مراکز آموزش عالدانشگاه تیوضع -1-2-6-2-1-1

ر این بگیرد. ها و مراکز آموزش عالی مورد بررسی قرار میدانشگاه نهیدرزمهای استان در این بخش، وضعیت شهرستان

 ریز ینمودارها در ، 1181اجتماعی استان بوشهر در سال –اساس با توجه به اطالعات اخذ شده از گزارش توسعه اقتصادی 

 تانشهرس. شده استداده نشان خدمات یدهندهارائه یهادانشگاه نوع و تعداد نهیدرزم بوشهر استان یهاشهرستان تیوضع

داده  اصاختص به خود نور امیپ و یعال آموزش مؤسسات آزاد، ،یدولت یهااهدانشگ تعداد نهیدرزم را سهم نیشتریب بوشهر

 ییباال رقم ورن امیپ و آزاد یهادانشگاه سهم بوشهر، ناستا در. ردیگیم قرار دوم رتبه در دشتستان شهرستان ازآنپس و است

 .انددادهیجا خود در را هادانشگاه نوع نیا از یاشعبه استان، یهاشهرستان اکثر چراکه دهدیم اختصاص به خود را
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 ها و مراکز آموزش عالیتعداد دانشگاه نهیدرزم بوشهر استان هایشهرستان وضعیت -2نمودار 

 
 1531 بوشهر، استان اجتماعی -اقتصادی توسعه برگرفته از گزارش :منبع

 ی خدمات در استان بوشهردهندهارائههای نشگاهسهم انواع دا-3نمودار 

 منبع: همان

داد تع»ها و مراکز آموزش عالی و همچنین شاخص ها از دانشگاهسهم استان نهیدرزمدر ادامه به بررسی وضعیت استان 

ه در ادامه ک. با توجه به نقشه پراکنش فضایی شده استپرداختهبه تفکیک شهرستان « ها و مراکز آموزش عالیدانشگاه

د ها و مراکز آموزش عالی به خوهای مرکزی بیشترین سهم را از تعداد دانشگاهشود که شهرستان، مشاهده میشده استارائه

نشان  «ها و مراکز آموزش عالی به ازای ده هزار نفر جمعیتتعداد دانشگاه»اند. در ادامه نقشه مربوط به شاخص اختصاص داده

 های جنوبی استان به همراهای بوشهر، دیلم و جم در این حوزه کامالً برخوردار بوده و سایر شهرستانهدهد که شهرستانمی

 باشد.شهرستان گناوه، دارای وضعیت نامناسبی در این حوزه می
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بررسی وضعیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان با محوریت رشته های دانشگاهی  -1-2-6-2-1-4

 و میزان انطباق آنها با مزیت ها و مسایل کلیدی استان 

ن ها و همچنیها و مراکز آموزش عالی در میان سایر استانتعداد دانشگاه نهیدرزمسی جایگاه استان در ادامه پس از برر

و میزان  های دانشگاهیها و مراکز آموزش عالی استان با محوریت رشته، اکنون به بررسی وضعیت دانشگاهجوارهمهای استان

مسایل و  نظام آموزشی استان و به این صورت که باید بین .ده استشپرداختهها و مسائل کلیدی استان ها با مزیتانطباق آن

به همین دلیل ایجاد هماهنگی بین نظام آموزش  .مزیت های آن هم از لحاظ کمی و هم کیفی ارتباط منطقی وجود داشته باشد

 .ارد ف منابع ضرورت دعالی به تناسب فارغ اتحصیالن با مزیت ها و مسایل استان و بازار کار آن جهت جلوگیری از اتال

برای بررسی میزان انطباق رشته های دانشگاهی با مزیت ها ومسایل استان ابتدا به استخراج مزیت ها و مسایل بر این اساس 

بر اساس مزیت ها و مسایل کلیدی استان،وضعیت مراکز دانشگاهی مورد تحلیل قرار مرحله بعدی  شود.درپرداخته استان 

 میگیرد.

 های دانشگاهیها و مراکز آموزش عالی استان با محوریت رشتهبررسی وضعیت دانشگاه :5 ریتصو

 
 مشاور منبع:

 مزیتهای استان 

از از طریق بررسی طرح های مزیت های استان بر اساس تخصص های اصلی استان و محورهای موثر در چشم اندشناخت 

بر این اساس اگرچه مزیت های یاد شده تمامی های مشارکتی صورت گرفته است. ،تحلیل های اقتصادی و روشفرادست

تنی بر در تمامی فعالیت های اقتصادی پایه مباستان بوشهر گیرد اما نشان دهنده آن است که  فعالیتهای اقتصادی را در بر می

 دریا قابلیت توسعه را به طور بالقوه دارا می باشد.
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 : روش شناسی شناخت مزیت های استان 6 ریتصو

 
 منبع : مشاور 

  حوزه دریا 

هر ها و محورهای مهم توسعه استان بوشوسعه و سرمایه گذاری در زمینه صنایع مرتبط با دریا به عنوان یکی از ظرفیتت

ارا می باشدکه در را به طور بالقوه دبه طوری که تمامی فعالیتهای اقتصادی پایه مبتنی بر دریا قابلیت توسعه  مورد توجه است

 ادامه به صورت مجزا به آنها پرداخته می شود.

و  غیرزیستی و زیستی علوم دریا، انسانی علوم در و پژوهشی آموزشی کالن سرمایه گذاریهای با پیشرفته کشورهای

اما  .می کنند برنامه ریزی آنها گرفتن اختیار در برای یا داشته و اختیار در یا را اقیانوسی منابع عمل در دریا، مهندسی

 یک دسته .شده اند تقسیم مختلف گروههای به اقیانوسی و فنون دریایی و علوم به توجه نظر از توسعه حال در کشورهای

 رد و کرده زمینه شروع این در را سرمایه گذاریهایی دارد، ویژه ای آنها اهمیت آینده توسعه ی در اقیانوسها اینکه بر علم با

 اینکه ضمن داده، ادامه را و اقیانوس دریا از استفاده سنتی روشهای دیگر دسته خود هستند. کشورهای به فناوری انتقال حال

 و است زوال به رو نیز آنها سنتی روشهای که گروه سوم باالخره و دارند نظر مد نیز را جدید شناسی تفاوتهایی اقیانوس با

 پیشرفته کشورهای حتی دریاها، و اقیانوسها اهمیت به توجه شود. با می فقیرتر و م جمعیت ترک روز به روز آنها مناطق ساحلی

 است کشورهایی از یکی کشور سوییس مثال برای اند، یافته توسعه ی اقیانوسشناسی زمینه در ندارند، راه دریا به خود که ای

کشورهای  پیشرفت و توسعه .ستا تجهیزات این مثالی از یکشت موتور .است دریایی فعالیتهای نیاز تجهیزات مورد سازنده که

 دست به آنها دانشگاههای در حوزه این در مرتبط های پژوهش و طریق آموزش از دریایی فنون و علوم ی زمینه در پیشرو

 در جدول فهرستی از عنوان رشته های دانشگاهی این کشورها ارایه شده است .است آمده
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 :بعضی از رشته های علوم و فنون دریایی موجود در برخی از دانشگاههای معتبر دنیا 5جدول 

 مقطع  نام رشته  نام دانشگاه  نام کشور

 امریکا

 کارشناسی اقیانوس شناسی فرهنگستان نیروی دریایی/گروه آموزشی اقیانوسشناسی

(MIT) 2 نزمین، اتمسفر و علوم زمی موسسه فناوری ماساچوست 
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دانشگاه فلوریدای جنوبی/دانشکده دریایی و علومجوی
 کارشناسی ارشد هواشناسی

 کارشناسی ارشد/دکتری اقیانوسشناسی فیزیکی

(WHOI) 5 کارشناسی علوم و مهندسی کاربردی اقیانوسی اقیانوسشناسی وودز هول موسسه 

 دانشگاه ساحلی کارولینا

 یاییعلوم در

 کارشناسی 

 زمین شناسی ساحلی

 علوم زیست محیطی دریا

 علوم محیط زیست

 اقیانوس شناسی

 هواشناسی

 مهندسی اقیانوس 

 کارشناسی ارشد سنجش از دور 

 دانشگاه ساحلی کارولینا

 هوا شناسی 

 کارشناسی ارشد

 مهندسی اقیانوس 

 شیمی دریا

 مدیریت منطقه ساحلی -شناسی اقیانوس 

 زمین شناسی دریا 

 فیزیک دریا

 مدیریت منابع زیست محیطی

 علوم محیط زیست
 دکتری

 اقیانوس شناسی زیستی

 دکتری مهندسی اقیانوس دانشگاه ساحلی کارولینا

 دانشگاه ویلمینگتون کارولینای شمالی 

 زمین شناسی دریایی

 کارشناسی 

 انی ها و سنگ هاک

 مقیاس زمانی زمین شناسی -ساختار زمین 

 نقشه برداری دریایی

 حوضه جغرافیای طبیعی اقیانوسی 

 زمین ساخت ورقه ای 

 برآمدگی قاره ای 

 لیتوسفر اقیانوسی 
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 مقطع  نام رشته  نام دانشگاه  نام کشور

 چینه شناسی  

 فرایند های ساحلی  

 تغییر سطح دریا  

 وسیجریانهای اقیان 

 اقیانوس شناسی دیرینه  

 هواشناسی دیرینه  

 

 دانشگاه فلوریدای جنوبی 

 زمین شناس اقیانوسی

 ارزیابی منابع دریایی  کارشناسی ارشد

 اقیانوس شناسی شیمیایی 

 

 دانشگاه دالوار

 علوم زمین شناسی 

 کارشناسی 
 علوم دریایی و سیاست  

 علوم زیستی دریایی 

 سیاست دریایی 

 

 دانشگاه دالوار

 کارشناسی  علوم اقیانوسی فیزیکی و مهندسی 

 کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی  

 کارشناسی ارشد/دکتری مهندسی اقیانوس 

 مطالعات دریایی 

 سیاست دریا یی  کارشناسی ارشد/دکتری

 زمین شناسی دریایی 

 ن (آب و هوا شناسی )فرایندهای سطح زمی 

 علوم زیست دریایی  دکتری

 علوم مهندسی و فیزیکی دریایی 

 

 دانشگاه تورنتو

 ریاضیات اقیانوس شناسی 

 فیزیک اقیانوس شناسی   کارشناسی 

 آمار اقیانوس شناسی  

 دانشگاه بنگور انگلستان 

 محاسبات رایانه ای و اقیانوس شناسی 

 کارشناسی 
 علم اقیانوس

 یای ساحلی جفراف

 زمین شناسی اقیانوس شناسی 

 علوم کاربردی دریایی

 فیزیک دریا  کارشناسی ارشد 

 حفاظت از محیط زیست دریا

 دکتری  علوم اقیانوس
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 مقطع  نام رشته  نام دانشگاه  نام کشور

 مرکز اقیانوس شناسی ساوت هامتون

 اقیانوس و علوم زمین 
 کارشناسی 

 علوم ژیوفیزیکی 

 مهندسی محیط های ساحلی 

 کارشناسی ارشد

 محیط های دریایی و منابع 

 مدیریت منابع دریایی

 علوم دریا با سیاست و حقوق

 علم اقیانوس 

 اقیانوس شناسی 

 موسسه اموزش عالی آلی ساند نروژ
 محصوالت و طراحی سامانه ها 

 کارشناسی ارشد 
 طراحی کشتی 

 هلند

 کارشناسی ارشد  حلی مهندسی فراسا دانشگاه دلفت 

 دانشگاه اوترخت

 هواشناسی 

 فیزیک دریا  کارشناسی ارشد 

 آب و هوا 

 استرلیا
 دانشگاه فلیندر

 مهندسی الکترونیک دریایی
 کارشناسی 

 مهندسی معماری دریایی

 مدل سازی فیزیکی و زیست محیطی دانشگاه علوم و فناوری دریایی

 کارشناسی ارشد

 

 اه علوم و فناوری دریاییدانشگ

 مهندسی سامانه های زیست محیطی 

 مهندسی سامانه اطالعات دریایی 

 فناوری دریایی 

 فناوری ایمنی دریایی 

 مهندسی مکانیک دریایی 

 

 دانشکاه علوم و فنون دریایی 

 فناوری و علوم دریایی

 دکتری
 مهندسی دریایی کاربردی 

 یاییفناوری ایمنی در 

 ماشین االت و سامانه های دریایی 

 
 دانشگاه فنی استانبول

 مهماری دریا 
 کارشناسی 

 مهندسی دریا  

 اکادمی دریایی پاکستان  پاکستان 

 کارشناسی علوم 

 کارشناسی ارشد 

 فناوری کشتی 

 ترمودینامیک کاربردی /موتور حرارتی 

 طراحی ماشین 

 نیک فناوری الکترو
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 مقطع  نام رشته  نام دانشگاه  نام کشور

 ناوبری اقیانوسی و دور از ساحل 

 ناوبری ساحلی 

 سامانه های الکترونیکی ناوبری 

 کارشناسی ارشد  فیزیک دریا  دانشگاه ژاوو هند 

 اقیانوسی و دریایی فنون و علوم حوزه در کشور عالی آموزش توسعه راهبردی سند :منبع

 تربیت با که است کشور پژوهشی مراکز و دانشگاهها در اقیانوسی و دریایی فنون و علوم آموزش بحث ،بحث دیگر

 دانشگاه حاضر حال در .شود می کشور دریایی فعالیتهای سطح ارتقای و تحول و توسعه ساز زمینه متخصص انسانی نیروی

 پژوهشگاه و چابهار ریایید علوم و دریانوردی دانشگاه خرمشهر، دریایی فنون و علوم دانشگاه ،(ره )خمینی امام دریایی علوم

 در عالوه به .نمایند می فعالیت اقیانوسی و دریایی تحقیقات و آموزش زمینه در فقط جوی علوم و شناسی اقیانوس ملی

 دانشگاههای .هستند فعال اقیانوسی و دریایی فنون و علوم های - گروه یا ها دانشکده نیز دریایی غیر دانشگاههای از برخی

 دولتی دانشگاههای در .هستند اقیانوسی و دریایی فنون و علوم حوزه در مختلفی های رشته دارای کشور تیغیردول و دولتی

 بیست ارشد کارشناسی مقطع در و ، دانشگاه11 در رشته ده کارشناسی مقطع در دانشگاه، 5 در رشته دو کاردانی مقطع در

 .شود می ارایه ، گاهدانش 10 در رشته پنج دکتری مقطع در و دانشگاه 23 در رشته

باشد ستقر میم فارسجیخلاستان بوشهر دارای دانشکده تخصصی علوم و فنون دریایی بوده که این دانشکده در دانشگاه 

ی، معماری کشتی و شیمی دریا را در مقطع اقارهنیبدریایی  ونقلحملهایی چون بیوتکنولوژی دریا، مدیریت و رشته

باشد. همچنین در های مرتبط با این حوزه را دارا مید. دانشگاه آزاد واحد خارگ نیز رشتهباشدارا می ارشد یکارشناس

اسامی کامل رشته  6 جدولدر شود.شناسی نیز تدریس میهای مرتبط با شیمی،نانوشیمی و زیستدانشکده علوم پایه نیز رشته

با توجه به اطالعات اخذ شده از دفترچه های انتخاب رشته و سایتهای دانشگاههای سی های حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانو

 ارایه شده است. 1184در سال  در مقاطع مختلف به تفکیک دانشگاههای دولتی و غیر دولتیمربوطه 

لتی طع مختلف به تفکیک دانشگاههای دواسامی کامل رشته های حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی در مقا :6 جدول

 استان بوشهر  و غیر دولتی
 استان بوشهر  غیردولتی دانشگاههای تفکیک به کاردانی مقطع در اقیانوسی و دریایی فنون و علوم حوزه های رشته اسامی

 نام دانشگاه عنوان رشته ردیف

 بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکنولوژی شیالت  1

 استان بوشهر  غیردولتی دانشگاههای تفکیک به کارشناسی مقطع در اقیانوسی و دریایی فنون و علوم حوزه های تهرش اسامی

 نام دانشگاه  عنوان رشته  ردیف 

 بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه مهندسی شیالت  1

 بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکثیر و پرورش آبزیان 2
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 خارک جزیره واحد اسالمی آزاد دانشگاه دریانوردی - دریا دسیمهن :مهندسی و فنی 1

 خارک جزیره واحد اسالمی آزاد دانشگاه دریایی بازرگانی و مدیریت :انسانی علوم 4

 خارک جزیره واحد اسالمی آزاد دانشگاه دریایی کمیسر و مدیریت :انسانی علوم 4

 استان بوشهر  غیردولتی دانشگاههای تفکیک به ارشد کارشناسی مقطع در سیاقیانو و دریایی فنون و علوم حوزه های رشته اسامی

رشته عنوان ردیف دانشگاه نام   

 بوشهر  واحد اسالمی آزاد دانشگاه بوم شناسی –زیست شناسی دریا  1

 بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه زیست فناوری  2

 خارک جزیره واحد یاسالم آزاد دانشگاه حمل و نقل دریایی –دریانوردی  1

 استان بوشهر  غیردولتی دانشگاههای تفکیک به دکتری مقطع در اقیانوسی و دریایی فنون و علوم حوزه های رشته اسامی

رشته عنوان ردیف دانشگاه نام   

 بوشهر  واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکثیر و پرورش آبزیان  1

 استان بوشهر  دولتی دانشگاههای تفکیک به کاردانی مقطع در انوسیاقی و دریایی فنون و علوم حوزه های رشته اسامی

رشته عنوان ردیف دانشگاه نام   

1 - - 

 استان بوشهر  دولتی دانشگاههای تفکیک به کارشناسی مقطع در اقیانوسی و دریایی فنون و علوم حوزه های رشته اسامی

رشته عنوان ردیف دانشگاه نام   

 دانشگاه خلیج فارس  علوم و مهندسی شیالت 1

 بوشهر مرکز -بوشهر  نور پیام دانشگاه مهندسی شیالت و  علوم  2

 دانشگاه پیام نور بوشهر  علوم و مهندسی شیالت 1

 دانشگاه خلیج فارس معماری کشتی -مهندسی دریا 4

 دانشگاه خلیج فارس تکثیر و پرورش آبزیان –مهندسی منابع طبیعی  4

 دانشگاه خلیج فارس بوم شناسی -شیالت–ی مهندسی منابع طبیع 6

 استان بوشهر  دولتی دانشگاههای تفکیک به ارشد کارشناسی مقطع در اقیانوسی و دریایی فنون و علوم حوزه های رشته اسامی

 نام دانشگاه  عنوان رشته  ردیف 

 بوشهر فارس خلیج دانشگاه فارس خلیج مطالعات - تاریخ 1

 بوشهر فارس خلیج انشگاهد دریا فناوری زیست 2

 بوشهر فارس خلیج دانشگاه شیمی دریا )اقیانوس شناسی ( 1

 بوشهر فارس خلیج دانشگاه مدیریت حمل و نقل دریایی و قاره ای  4

 بوشهر فارس خلیج دانشگاه مهندسی معماری کشتی  4

 بوشهر فارس خلیج دانشگاه آبزیان پرورش و تکثیر - طبیعی منابع مهندسی : 6

 موسسه غیر انتفاعی خرد مهندسی فراوری محصوالت شیالتی  1

  33دفترچه های ازمون رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد سال  :منبع

تواند این حوزه ویژه استان پهناور بوشهر میهای ساحلی بهتوجه بیشتر به اقتصاد دریامحور و توسعه صنایع دریایی در استان

 ی در کل منطقه تبدیل کند؛ مزیتی که رونق و رشد پایدار اقتصادی را به همراه داشته باشدصنعتی را به مزیتی رقابت
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های تدریج در کانون توجه قرار گرفته و فعالیتهای اخیر و بهحوزه دریا و امور مرتبط با آن در سال حاضر حالدر 

ای ژهاست به ویژه که برنامه ششم توسعه نیز نگاه ویهای کشور در حال انجام تر از این مزیتبرداری مناسبمختلفی برای بهره

های کلی برنامه ابالغیه سیاست 22و  21، 21به توسعه سواحل و صنایع دریایی دارد و در بخش امور اقتصادی در بندهای 

های تحت عنوان اولویتکشور، علمی جامع ی نقشه سوم فصل در .ششم توسعه بر اقتصاد و صنایع دریایی تاکید شده است

 فصل،این  درعلم و فناوری کشور به وضوح به اهمیت آب ،دریا و اقیانوس و حوزه های مرتبط باآن اشاره شده است. 

 دریایی علوم و شناسی اقیانوس و ب اولویت در سازی کشتی .اند شده بندی تقسیم گروه سه به اهمیت، حسب بر ها اولویت

بر این اساس .است شده گنجانده سند در اقیانوسی و دریایی فنون و علوم با مرتبط موارد همچنین گردیده، ذکر ج اولویت در

 و استادان و فناوری و پژوهش دریایی، عالی آموزش مقاطع و ها رشته کمبودبا توجه به توسعه دریا محور در استان بوشهر 

م و فنون دریایی و اقیانوسی در سطح از طرفی با توجه به پیشرفت علو.میرسد نظر به محسوس کامال حوزه این در علمی منابع

جهان و مطرح شدن فناوری های نوین دریایی مانند فناوری زیستی دریایی ،دانش اکوستیک دریا،تولید انرژی های 

نو،مخاطرات دریایی،مدل سازی پدیده های دریایی و......ارایه رشته های جدید تر در این حوزه ضروری به نظر میرسد.در 

که در سند راهبردی توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی  برخی از این رشته های ضروری ادامه به معرفی

 پرداخته میشود . و اقیانوسی مطرح شده،
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 در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی یپیشنهاد های رشته

 آزاد مناطق و بندری خدمات .1

 بندر طراحی مهندسی .2

 دربنا و سواحل مدیریت رشته .1

 دریانوردی و دریا مهندسی گرایشهای تمامی .4

 و ودریانوردی بنادر مدیریت دریایی، نقل و حمل مدیریت شامل .4

 بنادر و سواحل مهندسی .6

 دریایی صنایع مدیریت رشته .1

 آب آلودگی کنترل و کیفیت مدیریت .2

 دریایی های سامانه بوم زیستی تنوع و مدیریت .8

 دریایی های پروژه و اجرایی مدیریت .14

 محیطی زیست منابع مدیریت .11

 دریایی منابع مدیریت .12

 ساحلی منطقه مدیریت -شناسی اقیانوس .11

 ساحل از دور فناوری /ساحل از دور مهندسی .14

 ساحلی جغرافیای .14

 ساحلی شناسی زمین .16

 دری بستر شناسی زمین .11

 اقیانوس و دریا حوزه در ساخت زمین لرزه .12

 دریا شناسی زمین .18

 ژئوفیزیک و دریایی شناسی زمین .24

 اقیانوسی شناسی زمین .21

 شناسی زمین علوم .22

 زمین علوم و اقیانوس .21

 زمین علوم و اتمسفر زمین، .24
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 شناسی زمین زمان مقیاس و زمین درون ساختار .24

 زمین ای هسامان .26

 سواحل و دریایی مطالعات و شناسی بوم .21

 سواحل زیست محیط .22

 دریایی زیست محیط حفاظت و ایمنی .28

 دریا زیست محیط .14

 دریا محیطی زیست علوم .11

 دریا حقوق .12

 دریا حقوق و سیاست لومع .11

 دریایی قوانین و مشی خط .14

 دریایی قوانین و آموزش .14

 دریایی بیمه قانون .16

 دریایی حفاظت و تامین .11

 دریا صنعتی شیمی .12

 دریا شیمی .18

 شیمیایی شناسی اقیانوس .44

 دریایی اکوتوریسم .41

 هیدروگرافی رشته .42

 دریایی مرجع .41

 دریایی نقل و حمل اقتصاد و گذاری سرمایه لجستیک، .44

 دریایی منیتا و فناوری .44

 دریایی فناوری .46

 دریایی نوین فناوریهای .41

 دریا های آالینده .42

 دریا دارویی و پزشکی .48
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 دریا بستر ژئومرفولوژی .44

 دریا مهندسی .41

 صنعتی غواصی .42

 دریا پرورش و کشت .41

 دریایی صنایع .44

 شیالتی علوم زیستی فناوری .44

 دریا معماری .46

 اقیانوس در کاربردی علوم و مهندسی .41

 اقیانوسشناسی و رایانه .42

 اقیانوس فیزیکی و مهندسی معلو .48

 شناسی اقیانوس علوم در هنر .64

 شناسی زلزله مهندسی .61

 بیونیک .62

 هوا و آب .61

 سامانه طراحی و محصوالت .64

 زیست محیط علوم .64

 دریایی زیست محیط از حفاظت .66

  انرژی )نفت و گاز و پتروشیمی(حوزه 

های و مؤسسات آموزش عالی، رشتهها گاز، تمامی دانشگاه استخراج و نفتی هایفعالیت محوریت با در حوزه صنعت

 دهیسرتوان گفت استان در این حوزه تا حدی به خودکفایی و می برداشتهتحصیلی در گروه مهندسی، ساخت و تولید را در 

ه ، دانشکده علوم پایه دانشگافارسجیخلخاص در حوزه نفت و گاز، دانشکده گاز و پتروشیمی دانشگاه  طوربه. است

، دانشکده ، دانشگاه آزاد بوشهرفارسجیخلالمللی دانشگاه ده فنی و مهندسی شهرستان جم، پردیس بین، دانشکفارسجیخل

تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد بوشهر، پردیس علوم و تحقیقات واحد بوشهر، مؤسسه غیرانتفاعی خرد، مرکز آموزش عالی 

مراکزی  زجملها فارسجیخلمرکز کارآفرینی دانشگاه  ی در این حوزه ودرون دانشگاهشهرستان دشتی و کنگان، پژوهشکده 

خصصی در حوزه های تنمایند. همچنین دانشگاهنفت، گاز و پتروشیمی، نیروی انسانی متخصص تربیت می نهیدرزمهستند که 
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 ازیموردننسانی ا تواند نقش بسزایی در تأمین نیرویهای پیرامونی مانند دانشگاه شهید چمران اهواز مینفت و گاز نیز در استان

 در این حوزه را ایفاء نماید

استان   های، با محوریت مزیتفارسجیخلبنیان و مؤسسات فناور وابسته به پارک علم و فناوری های دانشتعداد شرکت 

 می باشد  نفت، گاز و پتروشیمی نهیدرزمشرکت فعال  4، در این زمینه 

  کشاورزی و شیالت حوزه 

 رورشپ و صید محوریت با کشاورزی باشد،می آشکار نسبی مزیت دارای بوشهر استان در که دیگری بخش ادامه در

 خصصیت دانشکده وجود. باشدمی کشوری سطح در رتبه و اهمیت حائز حوزه این در استان که بوده میگو ویژهبه آبزیان

 نقاط از باشد،یم فارسجیخل دولتی شگاهدان رمجموعهیز که دشتستان شهرستان توابع از برازجان شهر در شیالت و کشاورزی

یر و آبزیان)تنها در یک گرایش تکث پرورش و شیالت نهیدرزم تخصصی هایرشته. رودمی شماربه حوزه این در استان قوت

استان  باشد. در برنامه آتی( نیز در سطح استان موجود میو دکتری  ارشد یکارشناسپرورش آبزیان در مقطع کارشناسی و 

های متعددی در حوزه شیالت، پذیرای دانشجویان در مقطع کارشناسی، ( نیز گرایش1444انداز دانشکده در سال )چشم نیز

 و دکتری خواهد بود. ارشد یکارشناس

 هربوش استان شیالت کل اداره در های نوین پرورش ماهی و میگو و...(متعدد )در حوزه شیوه آموزشی هایدوره همچنین 

 بهبود و علمی هایفعالیت نمودن پربار به( ساحلی خط دارای هایشهرستان)بوشهر هایشهرستان در مستقر بعهتا واحدهای و

 .نمایدمی شایانی کمک حوزه این در ییکار آ افزایش و

 در تشیال و کشاورزی حوزه در فعال واحد عنوانبه بوشهر، شهر در مستقر بوشهر استان کشاورزی جهاد آموزش مرکز

 و صید گروه شیالتی، هایفراورده آوریعمل آبزیان، گروه بهداشت آموزشی هایگروه. باشدمی مطرح طقهمن سطح

 .باشدمی شیالت و کشاورزی حوزه در فعال هایگروه از آبزیان پرورش و تکثیر گروه و آبزیان یبرداربهره

ی شیالت، های پژوهشفارس، با گروهی خلیجمستقر در دانشگاه دولت فارسجیخلهای مرکز تحقیقات، مطالعات و پژوهش

 باشد.و بیوتکنولوژی نیز در این حوزه مشغول فعالیت می ستیزطیمح

در حوزه صید و پرورش آبزیان  یتوجهقابلهای نیز فعالیت کشاورزی و منابع طبیعی استان یمهندسنظامسازمان در ادامه 

مع در جهت الزامی نمودن حضور کارشناسان و متخصصان در مزارع ی جا. تدوین برنامهداده استدر سطح استان انجام 

های احتمالی در میان آبزیان ریها و بیمامنظور کاهش آلودگیهای مناسب بهپرورش میگو جهت بازدید و ارائه راهنمایی

ت و های بهداشدوره رود. همچنین برگزاریشمار میهای کلیدی این سازمان بهفعالیت ازجمله( دیلکه سف)مانند بیماری 
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ایلند هایی در تباشد که اخیراً نیز در این حوزه کالسهای این سازمان میبیماری مزارع پرورش میگو نیز از دیگر فعالیت

 .1نموده استبرگزار 

مینه تان در زدر رابطه با مزیت اس فارسجیخلبنیان و مؤسسات فناور وابسته به پارک علم و فناوری های دانشتعداد شرکت

 بندی خرما و محصوالت جانبی آن است کههبندی و بستفرآوری، درجه نهیدرزمهای متعدد دربرگیرنده شرکتکشاورزی 

 باشدفعال می به عبارتی این شرکتها در زمینه نخیالت 

 
  گردشگریحوزه 

نگان، عسلویه وریت کتوان به گردشگری اشاره کرد، وجود گردشگری صنعتی)با محهای نسبی استان، میاز دیگر مزیت

متعدد  شدهحفاظتای(، گردشگری تاریخی )شهر سیراف( و گردشگری طبیعی)دریا و ساحل، مناطق و بوشهر)سایت هسته

مراکز  ها وهای تحصیلی در دانشگاهسازد. بررسی رشتهمزیت نسبی استان را در این حوزه نمایان میدر پیرامون منطقه(، 

نها در ی اخیراً تدستعیصناهای مرتبط در این زمینه شامل مدیریت جهانگردی و دهد که رشتهآموزش عالی استان، نشان می

.با توجه به این که یکی از محورهای توسعه پذیرددو واحد پیام نور مستقر در عسلویه و بوشهر، موجود بوده و دانشجو می

وسعه گردشگری است بر این اساس با توجه به نیاز استان ،توسعه دریا محور است و یکی از شاخه های توسعه دریا محور،ت

 منطقه در زمینه کردشگری بهتر است که استان در برنامه های آتی خود اقدام به تاسیس دانشکده گردشگری نماید.

  کسب و کار و بازرگانی بین الملل حوزه 

زشمندی است یط ارمی دارای شراگ نفت و گاز و پتروشیاستان بوشهر با توجه به قرار گرفتن در معرض شرکتهای بزر

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی وضعیت  .بهبود وضعیت کسب و کار انجام دهدکه باید نهایت توان خود را برای 

پایش محیط کسب و گزارش منتشر شده،در.مورد ارزیابی و پایش قرار داد  را 1184در زمستان محیط کسب و کار ایران 

ن می دهد که وضعیت کسب و کار نامساعدتر شده است و به رتبه نامساعدترین استان در محیط کار در استان بوشهر نشا

استان بوشهر در رتبه اول نامساعدترین استان در زمینه محیط و فضای کسب و  1184-84کسب و کار رسیده است.طی دوره 

ورت ستان بوشهر بر اساس ارزیابی های صبر این اساس یکی پنج عامل نامساعد فضای کسب و کار اکار قرار گرفته است .

ام بدیهی است ضعف در نظگرفته از تشکل های اقتصادی استان مولفه کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده است.

در پرورش نیروی انسانی ماهر و نیز عدم وجود رشته های تخصصی مرتبط با واحدهای تولیدی باعث کمبود نیروی آموزش 
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موزش دیده در استان گردیده است و واحدهای تولیدی استان را از نظر رقابت پذیری و تولید محصوالت با انسانی ماهر و آ

شگاهها و مراکز رشته های تحصیلی در دانبررسی کیفیت و قابل رقابت با محصوالت استانهای صنعتی در تنگنا قرار داده است.

آزاد اسالمی واحد بوشهر دانشگاه بین المللی پیام نور عسلویه  دانشگاه خلیج فارس،دانشگاهآموزش عالی نشان می دهد که 

رشته های مدیریت بازرگانی،حقوق بین الملل وبازرگانی بین الملل ارایه می دهد که با توجه به شرایط بسیار نامساعد و......

ی تخصصی نه، افزایش رشته هامحیط کسب کار و بازرگانی در استان  و وجود فرصتها و پتانسیل های بسیار زیاد در این زمی

 در حوزه کسب کار و بازرگانی بین الملل ضروری به نظر می رسد.

 مسایل و مشکالت استان 

وش های مختلفی برای آن وجور دارد. مسایل و مشکالت استان دارای روش شناسی دقیقی نیست و ر واستخراج شناسایی

مسایل و  شناسایی های شیوه ترین اصلی بطور کلی .است خبگانن دانش افزایی هم بر مبتنیاین روش ها عمدتا کیفی و 

 برنامه در .اسناد مطالعه و پویش محیطی ، مدیران و نخبگان با عمقی های مصاحبه ، ،پانل دلفی  از عبارتند مشکالت استان 

 کارآمد بسیار کلیدی عوامل در شناسایی میتواند مستقیم مشاهده و میدانی مطالعات مذکور، موارد بر عالوه فضایی ریزی

 استخراج برای موجود وضع مطالعات گزارش از گیری بهره ضمن بوشهر استانمسایل و مشکالت  شناسایی جهت  .باشد

 (تخصصی های پانل برگزاری،  ای رسانه پویش روش از استفاده با ، استان موجود وضع به دهی شکل اصلی عوامل

مسایل و مشکالت در استان  استان موجود وضع مطالعات کارشناسان با مصاحبه و اینترنتی سنجی نظر ،)استانی و شهرستانی

 مورد شناسایی قرار گرفتند .

 روش های شناسایی مسایل و مشکالت استان  :7 ریتصو

 
 منبع: مشاور 
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  بحران منابع آبی 

 منطقه این ساکنان بر را عرصه که بوده آبی منابع رانبح و کمبود حاضر حال در استان کلیدی مسائل ترینیکی از مهم

ر رفت هد دارای که کشاورزی بخش در ویژهبه آبی منابع مدیریت نهیدرزم مهم هایرشته اساس، این برکرده است.  تنگ

 کلیدی عنصر دوانتمی کشاورزی عرصه فعاالن بر ناظران و کارشناسان تربیت و آموزش دارد، باالیی اهمیت باشدمی باال بسیار

 .آیدبه شمار  استان در آبی منابع بحران کاهش و رفتبرون در

دانشگاه خلیج فارس در حال حاضر دارای دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می باشد که در حومه شهر برازجان استقرار 

هندسی دسی علوم باغبانی و ممهن–مهندسی شیالت  –یافته است.در این دانشکده رشته های مهندسی زراعت و اصالح نباتات 

 های مهندسی کشاورزی )گرایشرشته گیاه پزشکی وجود دارد .همچنین بررسی رشته های تحصیلی نشان میدهد که در

 باشد. های پیام نور و آزاد واحد بوشهر در مقطع ارشد پذیرای دانشجویان می(، در دانشگاهوخاکآب

 وشهرب شهر در مستقر بوشهر استان کشاورزی جهاد آموزش مرکز آب، در  عمناب و کشاورزی حوزه در فعال هایاز رشته

یابان فعالیت ب مناطق احیاء و صیفی و سبزی ، کشاورزی مکانیزاسیون آبخیزداری، کشاورزی،در گروه باشد و نیز موجود می

. داشته استحوزه مدیریت منابع آب ی در توجهقابلهای نیز فعالیت کشاورزی و منابع طبیعی استان یمهندسسازمان نظامدارد.

اره استان در شهریورماه سال جاری اش درفشار تحت آبیاری یهاستمیس اجرای و طراحی دوره توان به برگزاریبرای مثال می

 .1نمود

همچنین از شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مرتبط با مسایل کلیدی استان در مجموع یک مورد در زمینه مدیریت 

 نابع آب می باشد.م

  محیط زیست و تقابل محیط زیست و انرژی 

یکی دیگر از مسایل و مشکالت استان در حوزه محیط زیست و تقابل محیط زیست و انرژی می باشد. در حوزه 

گاه مستقر در دانش فارسجیخلهای دهد که یک مرکز تحقیقات، مطالعات و پژوهشها نشان مینیز، بررسی ستیزطیمح

ز کند. همچنین اخیراً یک مرکباشد در این حوزه فعالیت میمی ستیزطیمحفارس، که دارای گروه پژوهشی خلیج دولتی

راکز . با تقویت این ماست شدهسیتأسمحیطی نیز در شهر عسلویه در شهریورماه سال جاری تحقیقات و مطالعات زیست

( وهواآب محیطی )آلودگیهای زیستان انتظار داشت بحرانتوزیست میهای مرتبط با حوزه محیطتحقیقاتی و پژوهشکده

 های پیرامون اراضی پارس جنوبی و شمالی به حداقل برسد.شهرستان ژهیوبهدر استان بوشهر 
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دانشجو  شدار یکارشناس مقطعدر  ستیزطیمحنیز رشته  فارسجیخلدر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

 تسیزطیمحاکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر نیز در حال حاضر در دو رشته مهندسی پذیرد. واحدها و مرمی

پذیرای دانشجو  ارشد یکارشناسبیوتکنولوژی در مقطع  -گرایش آلودگی های محیط زیست و مهندسی شیمی

ت و مورد در زمینه محیط زیسباشد.شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مرتبط با مسایل کلیدی استان در مجموع دمی

 )نواندیشان محیط پاک و شرکت تعاونی رهپویان زمین سبز ( می باشد.

با توجه به محیط زیست غنی در استان بوشهر و بحث انرژی در این استان و تقابلی که محیط زیست استان در رابطه با 

کده محیط زیست و انرژی کند و به ارایه رشته هایی انرژی دارد،استان می بایست در برنامه آتی خود اقدام به تاسیس دانش

ط زیست زمین شناسی محی–حقوق محیط زیست -مدیریت محیط زیست –مانند محیط زیست و زیستگاه ها و تنوع زیستی 

و مهندسی طراحی محیط زیست و .....و آنچه که تقابل محیط زیست را با انرژی کاهش داده و تعامل خوبی بین آن دو ایجاد 

 د، بپردازد.کن
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 و انطباق آن با رشته های دانشگاهی مزیت ها و مسایل و مشکالت استان بوشهر : 7 جدول

 مسایل و مشکالت استان
مراکز آموزش عالی و پژوهشکده های تحقیقاتی 

 موجود
 پیشنهادات

 

 

 بحران منابع آبی

 

  یج فارسدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خل -

(، در وخاکآبهای مهندسی کشاورزی )گرایش رشته

 های پیام نور و آزاد واحد بوشهر در مقطع ارشددانشگاه

 بوشهر استان کشاورزی جهاد آموزش مرکز -

 سازمان نظامفعالیت های حوزه مدیریت منابع آب در  -

  کشاورزی و منابع طبیعی استان یمهندس

 

 

 محیط زیست

حیط زیست در مرکز تحقیقات، مطالعات و گروه پژهشی م -

 ارسفمستقر در دانشگاه دولتی خلیج فارسجیخلهای پژوهش

 محیطی عسلویه مرکز تحقیقات و مطالعات زیست -

 سفارجیخلدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه  -

 واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر -

، بهداشت شغلی و محیط شورای مدیریت ایمنی

 در دانشگاه پیام نور استان بوشهر   (HSE)زیست

 

 محیط زیست و انرژی
شورای مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط تشکیل 

 در دانشگاه پیام نور استان   (HSE)زیست

محیط زیست احداث دانشکده 

و انرژی و تدریس رشته هایی 

-مانند :مدیریت محیط زیست 

اقتصاد محیط  -اقتصاد انرژی 

زیست مهندسی انرژی های 

حقوق محیط  -تجدید پذیر 

 طراحی محیط زیست -زیست 

 مزیت های استان
مراکز آموزش عالی و پژوهشکده های تحقیقاتی 

 موجود
 پیشنهادات

 دریا 

 دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس 

 دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس 

 د بوشهردانشگاه آزا

 دانشگاه خارک

 دانشگاه پیام نور

افزایش رشته های جدید با 

توجه به مسایل جدید در این 

 حوزه 

 

 

 

 انرژی

  فارسجیخلدانشکده گاز و پتروشیمی دانشگاه  -

 فارسجیخلدانشکده علوم پایه دانشگاه  -

 دانشکده فنی و مهندسی شهرستان جم -

 فارسجیخلالمللی دانشگاه پردیس بین -

 دانشگاه آزاد بوشهر -

 دانشکده تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد بوشهر -

 پردیس علوم و تحقیقات واحد بوشهر  -

 مؤسسه غیرانتفاعی خرد -

لوم و فناوری احداث دانشکده ع

 های نوین 
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 مسایل و مشکالت استان
مراکز آموزش عالی و پژوهشکده های تحقیقاتی 

 موجود
 پیشنهادات

 مرکز آموزش عالی شهرستان دشتی و کنگان - 

 ی در این حوزه درون دانشگاهپژوهشکده های -

  فارسجیخلمرکز کارآفرینی دانشگاه  -

 

 

 

 

 

 

 شیالت

 برازجان شهر در شیالت و کشاورزی تخصصی دانشکده-

های نوین پرورش متعدد )در حوزه شیوه آموزشی هایدوره -

 بوشهر استان شیالت کل اداره در ماهی و میگو و...(

 واحدعنوان به بوشهر استان کشاورزی جهاد آموزش مرکز -

  منطقه سطح در شیالت و کشاورزی حوزه در فعال

 آوریعمل آبزیان، گروه بهداشت آموزشی هایگروه -

 روهگ و آبزیان یبرداربهره و صید گروه شیالتی، هایفراورده

 و یکشاورز حوزه در فعال هایگروه از آبزیان پرورش و تکثیر

  شیالت

 ارسفجیخلهای فعالیت مرکز تحقیقات، مطالعات و پژوهش -

ی های پژوهشفارس، با گروهاه دولتی خلیجمستقر در دانشگ

 و بیوتکنولوژی نیز در این حوزه  ستیزطیمحشیالت، 

 کشاورزی و منابع یمهندسسازمان نظامفعالیتهای قابل توجه 

 در حوزه صید و پرورش آبزیان در سطح استان  طبیعی استان

 

 

 گردشگری

 دانشگاه پیام نور عسلویه

 دانشگاه پیام نور بوشهر 

داث دانشکده علوم اح

 گردشگری 

 کسب و کار و بازرگانی بین الملل 

 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

 دانشگاه بین المللی پیام نور عسلویه 

ضرورت افزایش رشته های 

تخصصی در ارتباط با واحدهای 

 تولیدی استان 

 مشاور  :منبع

یلی تحلو از سایت مرکز آمار اخذ شده است ،جودی که در دسترس مشاور بوده است در این بخش بر اساس اطالعات مو

در استان بوشهر انجام  1124-84دانشجویان به تفکیک گروه های عمده رشته تحصیلی طی دوره در باب میزان تغییر سهم 

الت ر راستای مسایل و مشکتا مشخص شودکه افزایش تعداد دانشجویان در گروه های عمده رشته تحصیلی آیا د شده است

دانشجو بوده است که این تعداد  21816دارای  1124استان  بوشهر در سال و مزیت های استان بوده است یا خیر.بر این اساس 

دانشجو شده است و این امر نمایانگر آن است که رشد ساالنه دانشجویان در طی این دوره در  64421برابر با  1184در سال 

دهد که بیشترین تغییرات سهم مثبت تعداد دانشجویان در طی  درصد بوده است .در ادامه جدول زیر نشان می 22.11حدود 

علوم اجتماعی ،بازرگانی و حقوق و مهندسی،تولیدو ساخت و خدمات و کشاورزی و در رشته تحصیلی  1124-84دوره 

 .دامپزشکی بوده است 
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 1331 - 1335استان بوشهر در دوره  در تحصیلی مدرک و رشته تفکیک به ویاندانشج تعداد :3 جدول

 ی تحصیلیی رشتهگروههای عمده
 سهم دانشجویان هر رشته از کل دانشجویان تعداد دانش جویان

تغییرات سهم 

 دانشجویان 

هر رشته از کل 

 دانشجویان 

1124 1184 1124 1184  

 4.44 1.14 1.44 2412 111 علوم تربیتی

 1.14- 1.16 11.46 4441 2141 علوم انسانی وهنر

 4.28 14.12 22.22 22241 6811 علوم اجتماعی،بازرگانی وحقوق

 4.44- 1.48 1.11 4612 1114 علوم، ریاضی و کامپیوتر

 4.84 11.48 16.44 24442 2162 مهندسی، تولید وساخت

 4.21 2.81 2.64 1282 611 کشاورزی و دامپزشکی

 1.12- 2.84 6.11 1811 1468 و رفاه )بهزیستی( بهداشت

 4.11 1.12 2.21 2462 614 خدمات

 4.44 1.41 1.41 812 118 نامشخص واظهارنشده

 4.44 144.44 144.44 64421 21816 مجموع

  1533و 1563سرشماری سالهای –مرکز آمار منبع: 

 1335-1331در دوره هر رشته از کل داشجویان  تغییرات سهم دانشجویان :4نمودار 

 
 

 1533و 1563سرشماری سالهای –منبع: مرکز آمار 

-5.00

-4.00
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 تحصیلی مقاطع مختلف در آموختگان دانش و دانشجویان توزیع هرم دنیا، عالی آموزش توسعه بر منطبق و بهینه حالت در

 هرم راس سمت به ترتیب آن به از بعد و کاردانی مقطع آن قاعده که ای گونه به بهینه باشد زوایایی با و شکل مثلثی باید

 مقطع در دانشجویان و ندارد وجود انطباق ترتیب و این ما کشور در .باشد دکتری و ارشد کارشناسی،کارشناسی مقاطع

 ضرورت موضوع این .است نامناسب دانشجویان نیز توزیع دیگر مقاطع بین و هستند کارشناسی از کمتر کاردانی بسیار

 دورههای پسادکتری راهاندازی حتی (الزم امکانات اختصاص با دکتری البته و ارشد کارشناسی دانشجوی پذیرش افزایش

 .نماید می تبیین را

در استان  1331:هرم توزیع دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی در گروه های عمده رشته تحصیلی در سال 3 ریتصو

 بوشهر 

 
  : مشاورمنبع

 انیبندانش یهاشرکت وضعیت تحلیل -1-2-6-2-2

در خصوص ارایه کاال و خدمات  معرفی حوزه فعالیت شرکتهای دانش بنیان در کشور -1-2-6-2-2-1

 دانش بنیان 

فهرست کاال و خدمات دانش بنیان توسط دبیر خانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش 

حوزه اصلی  8ارائه شده است.این کارگروه کاال و خدمات دانش بنیان را در  1186ور ماه بنیان و نظارت بر اجرا در شهری

 طبقه بندی و ارایه کرده است که به شرح زیر است :

 فناوری زیستی   -1

 مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی -2

 سخت افزارهای برق و الکترونیک لیزر و فوتونیک  -1

 رتباطات و نرم افزارهای رایانه ای فناوری اطالعات و ا -4
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 ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته  -4

 داروهای پیشرفته  -6

 وسایل ملزومات و تجهیزات پزشکی  -1

 محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها  -2

 خدمات تجاری سازی  -8

 ه فناوری در شرکتهای دانش بنیان حوز -1-2-6-2-2-2

د ، ارزیابی شرکتهای دانش بنیان قرار گرفته انشرکت دانش بنیان در کل کشور که مورد تایید کارگروه  1214در بین 

درصد از کل شرکتهای دانش بنیان را به خود  22.48ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته با سهم با زمینه  بیشترین این شرکتها

 اختصاص داده اند.

رق و سخت افزارهای ب -یشرکتهای دانش بنیان با زمینه محصوالت فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ا

ای شیمیایی مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری ه –محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها  –الکترونیک،لیزر و فوتونیک 

 در رتبه های بعدی قرار دارند.درصد  14.44-درصد 11.84-درصد 14.61-درصد 24.21به ترتیب با سهم 

زات وسایل و ملزومات و تجهی –خدمات تجاری سازی  -ر زمینه های هوا فضاکمترین شرکتهای دانش بنیان به ترتیب د

 درصد میباشد. 4.18 -درصد  1-درصد  4.41پزشکی به ترتیب با سهم 

شرکت دانش بنیان مستقر در استان بوشهر که توسط کارگروه ارزیابی  21بیشترین تعداد شرکتهای دانش بنیان از بین 

اشد.در ب سخت افزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک مییید قرار گرفته اند ، در زمینه شرکتهای دانش بنیان مورد تا

درصد ،مواد  18.44با سهم رده های بعد شرکتهای دانش بنیان با زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

 درصد قرار دارند . 14.28پیشرفته سایر حوزه ها با سهم  پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناور یهای شیمیایی و محصوالت

سخت افزارهای برق و زمینه فعالیتی  1.18بیشترین سهم شرکتهای دانش بنیان در استان بوشهر از کل کشور با سهم 

بنیانی  هوافضا هیچ شرکت دانشو  خدمات تجاری سازی –در زمینه  داروهای پیشرفته ترونیک،لیزر و فوتونیک را دارد .الک

 وجود ندارد 

 : حوزه فناوری شرکتهای دانش بنیان در کشور و استان بوشهر 3 جدول
 سهم استان از کشور   سهم از کل استان  سهم از کل کشور  بوشهر کل کشور   دسته های فناوری

 4.12 4.16 2.11 1 261 فناوری زیستی -1

 4.84 14.28 14.44 1 114 ییبتنی بر فناوری های شیمیامواد پیشرفته و محصوالت م -2

 1.18 11.11 14.61 1 441 سخت افزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک  -1
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 سهم استان از کشور   سهم از کل استان  سهم از کل کشور  بوشهر کل کشور   دسته های فناوری

 4.64 18.44 24.21 4 662 فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای  -4

.4 8.42 22.48 2 148 ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته  -4 22  

 4.44 4.44 4.42 4 116 داروهای پیشرفته  -6

 4.11 4.16 4.18 1 141 وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی  -1

 4.12 14.28 11.81 1 121 محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها  -2

 4.44 4.44 1.44 4 12 خدمات تجارت سازی -8

 4.44 4.44 4.41 4 1 هوا و فضا  -14

 4.64 144.44 144.44 21 1214 کل

 1536-یجمهور  استیر یو فناور یمعاونت علممنبع: 

حوزه فعالیت شرکتهای دانش بنیان استان بوشهر با سه استان همسایه آن یعنی استانهای فارس ،خوزستان و هرمزگان در 

 مورد مقایسه قرار گرفته است .14 جدول

شرکت قرار دارد که سهم  261در کل کشور  فناوری زیستیدر رشته فعالیت 14 جدولبر اساس اطالعات ارایه شده در 

دارای تیب به ترباشد در حالی که استانهای فارس و خوزستان در این زمینه  استان بوشهر از این تعداد تنها یک شرکت می

ر ق نقشه جامع علمی کشور از اولویتهای الف علم و فناوری کشوشرکت دانش بنیان هستند .این رشته فعالیت بر طب  2و  12

 می باشد .

شرکت  1شرکت وجود دارد که  441در کل کشور  و فوتونیکلیزر ری سخت افزارهای برق و الکترونیک ، فناودر دسته 

شرکت  6استان خوزستان  شرکت و در 16در استان بوشهر مستقر میباشد و این در حالی است که در این زمینه در استان فارس 

 در حال فعالیت هستند در استان هرمزگان در این زمینه شرکتی وجود ندارد.

شرکت آن در استان بوشهر  2شرکت وجود دارد که  148در دسته فناوری ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته در کل کشور 

استان هرمزگان شرکت وجود دارد .در  26و  22تیب راین در حالی است که در استانهای فارس و خوزستان به تمستقر میباشد.

 .کند  شرکت در این زمینه فعالیت می 4

شرکت در حال فعالیت هستند که در   662در کل کشور  فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ایدسته در 

شرکت در این زمینه مشغول می  8ن خوزستان شرکت در این زمینه وجو دارد و این در حالی است که در استا 4استان بوشهر 

شرکت در حال فعالیت هستند . این رشته فعالیت بر طبق   8و  14باشند ،همچنین در استانهای فارس و هرمزگان به ترتیب 

 نقشه جامع علمی کشور از اولویتهای الف علم و فناوری کشور می باشد .
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شرکت دانش بنیان در حال فعالیت هستند در این زمینه شرکت  611در کل کشور  داروهای پیشرفتهدر دسته فناوری 

شرکت  1و 1و  8دانش بنیانی در استان بوشهر وجود ندارد در حالی که در استانهای فارس و خوزستان و هرمزگان به ترتیب 

 در حال فعالیت هستند .دانش بنیان 

شرکت وجود دارد که سهم  114در کل کشور  شیمیاییدسته فناوری مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های در 

در صورتی که بخش نفت و گاز و پتروشیمی از مزیتهای استان بوشهر است و  شرکت میباشد . 1استان بوشهر در این زمیته 

 16ارس ر استان فدانتظار می رود که شرکتهای دانش بنیان بسیار بیشتری در این زمینه در استان به فعالیت مشغول باشند .

  شرکت دانش بنیان در این زمینه وجود دارد 1و  8شرکت و در استان خوزستان و هرمزگان به ترتیب 

شرکت دانش بنیان در حال فعالیت هستند ،در این   141در کل کشور  تجهیزات پزشکیوسایل ،ملزومات و فناوری در دسته 

در حالی که در استانهای فارس و خوزستان و هرمزگان به و انش بنیانی در استان بوشهر وجود دارد  شرکت د یک د زمینه

 شرکت دانش بنیان در این زمینه وجود دارد . 4و  1و  6ترتیب 

.هیچ شرکت دانش بنیانی در این  می باشدشرکت  دانش بنیان مشغول به کار  1در کل کشور  فناوری هوافضادر دسته 

وجود ندارد. این رشته فعالیت بر طبق نقشه جامع علمی کشور  وفارس مزگانزمینه در استان بوشهر و استانهای خوزستان و هر

 از اولویتهای الف علم و فناوری کشور می باشد.

شامل علوم شناختی ،گیاهان دارویی وکشاورزی ،نفت و پاالیش  فناوری محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها کهدر دسته 

کل  ختمان و مسکن ،فناوری های راهسازی و فناوری های دریایی درو پتروشیمی ،آب و خاک و هوا ،معدن ،فناوری سا

و این در حالی است که در  دارد شرکت دانش بنیانی در استان بوشهر فعالیت  1شرکت وجود دارد ،در این زمینه 121کشور

 ارند شرکت دانش بنیان در این زمینه فعالیت د 4و   4و  16به ترتیب  و هرمزگان  استان خوزستان و فارس

و این در حالی است که هیچ شرکت دانش بنیان وجود دارد   12در کل کشور  خدمات تجاری سازیدر دسته فناوری 

 شرکت دانش بنیانی در این زمینه در استان بوشهر و اسنانهای هرمزگان و خوزستان و فارس وجود ندارد .

ست در بین چهار استان بوشهر ،فارس ،خوزستان و هرمزگان بنابراین همانطور که از آمار و ارقام ارایه شده قابل تشخیص ا

 های دانش بنیان بسیار قوی تر از استان بوشهر عمل کرده اند . ،استانهای فارس و خوزستان در زمینه فعالیت شرکت

 های همسایه  :حوزه فناوری شرکتهای دانش بنیان در استان بوشهر و استان 11 جدول

 سته های فناورید 
کل 

 کشور 

سهم از 

 کل کشور

 استان فارس استان بوشهر
استان 

 خوزستان

استان 

 هرمزگان

استان 

 بوشهر 

سهم از  

 استان 

سهم از 

 کشور 

فار

 س 

سهم از 

 کشور 

خوز

 ستان 

سهم از 

 کشور 

هرمز

 گان 

سهم از 

 کشور 

 4.11 2 1.41 2 4.64 12 4.12 4.16 1 2.11 261 فناوری زیستی -1
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 سته های فناورید 
کل 

 کشور 

سهم از 

 کل کشور

 استان فارس استان بوشهر
استان 

 خوزستان

استان 

 هرمزگان

استان 

 بوشهر 

سهم از  

 استان 

سهم از 

 کشور 

فار

 س 

سهم از 

 کشور 

خوز

 ستان 

سهم از 

 کشور 

هرمز

 گان 

سهم از 

 کشور 

مواد پیشرفته و محصوالت  -2

 مبتنی بر فناوری های شیمیایی
114 14.44 1 14.28 4.84 16 4.12 8 2.68 1 4.14 

سخت افزارهای برق و  -1

 الکترونیک ،لیزر و فوتونیک 
441 14.61 1 11.11 1.18 16 1.12 6 1.18 4 4.44 

فناوری اطالعات و ارتباطات و  -4

 ای  نرم افزارهای رایانه
662 24.21 4 18.44 4.64 14 2.24 8 1.14 8 1.14 

ماشین آالت و تجهیزات  -4

 پیشرفته 
148 22.48 2 8.42 4.22 22 1.84 26 1.61 4 4.11 

 4.41 1 1.14 1 4.11 8 4.44 4.44 4 4.42 116 داروهای پیشرفته  -6

وسایل ،ملزومات و تجهیزات  -1

 پزشکی 
141 4.18 1 4.16 4.11 6 4.26 1 2.11 4 1.44 

محصوالت پیشرفته سایر حوزه  -2

 ها 
121 11.81 1 14.28 4.12 4 1.44 16 4.12 4 1.11 

 4.44 4 4.44 4 4.44 4 4.44 4.44 4 1.44 12 خدمات تجارت سازی -8

 4.44 4 4.44 4 4.44 4 4.44 4.44 4 4.41 1 هوا و فضا  -14

 4.64 144.44 21 144.44 1214 کل
14

6 
1.14 24 2.48 22 4.21 

 1536-یجمهور  استیر یو فناور یمعاونت علممنبع :
 

 انواع شرکتهای دانش بنیان )مشخص کردن سطح شرکتهای دانش بنیان ( -1-2-6-2-2-1

کارگروه ارزیابی و تشخیص  شرکت دانش بنیان به شرکتی گفته می شود که از طریق مراجع ذی صالح )که هم اکنون

حیت النامه تشخیص صآییناست(، عنوان مجوز دانش بنیانی را کسب کرده باشد. بنابر  صالحیت شرکت های دانش بنیان

در  کارگزارهای آنپس از ارزیابی توسط کارگروه و  های متقاضی دانش بنیان شدن،شرکت ،شرکت های دانش بنیان

 :شوند که عبارتند ازصورت تایید، به یکی از سه نوع شرکت زیر تایید می

 خدمات دانش بنیان دانش بنیان تولیدکننده کاال/ شرکت 

 دانش بنیان نوپا شرکت 

 عالیت دانش بنیانصنعتی دارای ف شرکت 

http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%A2%DB%8C%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%A2%DB%8C%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3/
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شرکت دانش بنیان تولیدکننده “ دانش بنیان از نوع های قانون برای انواع شرکتبا توجه به اینکه میان حمایت

تفاوت وجود  ”شرکت دانش بنیان نوپا“و  ”شرکت دانش بنیان صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان،“کاال/خدمات دانش بنیان

متقاضی دانش بنیان شدن در صورتی که شرایط تولیدی را دارند، بصورت تولیدی تأیید  الزم است در ابتدا شرکت دارد،

نعتی بررسی بنیان صشوند و اگر شرایط تولیدی را ندارند بصورت شرکت دانش بنیان نوپا و سپس بصورت شرکت دانش

ابی شود که شرکت به عنوان تولیدی ارزیکارگزار اعالم می شوند. با این توضیح، حتی زمانی که در زمان ارجاع شرکتی به

 .باید بعنوان نوپا یا صنعتی نیز بررسی شود شود نیز، در صورتی که شرکت شرایط تولیدی را ندارد،

درصد این  شرکتها در دسته شرکتهای  دانش بنیان تولید   24شرکت دانش بنیان وجود دارد. بیش از  1214در کل کشور 

درصد شرکتهای دانش بنیان صنعتی  18درصد جزو شرکتهای دانش بنیان نو پا و در حدود  44کاال و خدمات و بیش از کننده 

 (یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علممی باشند )

شرکت آن غیر تولیدی و جزو شرکتهای دانش بنیان نوپا می   16شرکت دانش بنیان مستقر است که   21در استان بوشهر 

شرکت دانش بنیان صنعتی و یک شرکت دانش بنیان تولید کننده کاال و خدمات وجود دارد.سهم شرکتهای دانش   2و باشد 

درصد  4.16درصد ،. 4.84بنیان نوپا و دانش بنیان تولید کننده کاال و خدمات و دانش بنیان صنعتی از کل کشور به ترتیب 

هم شرکتهای دانش بنیان استان بوشهر از کل کشور از یک درصد درصد می باشد که نشان دهنده این است که س  4.11،

کمتر است .و این درحالی است که استان فارس و خوزستان نزدیک به سه درصد این گونه شرکتها را در خود جای داده اند 

. 

 :تعداد انواع شرکتهای دانش بنیان در کشور و استان بوشهر 11 جدول

 سهم استان از کشور  بوشهر  شور کل ک  

 4.64 21 1214 شرکت های دانش بنیان 

 4.16 1 212 شرکتهای تولید کننده کاال و خدمات 

 4.11 2 642 شرکتهای دانش بنیان صنعتی 

 4.84 16 1114 شرکتهای دانش بنیان نوپا 

 1536-یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم :منیع 

 : مقایسه تعداد شرکتهای دانش بنیان در استان بوشهر و استانهای همسایه 12 جدول

 بوشهر  کل کشور   
سهم استان 

 از کشور 
 فارس 

سهم 

استان از 

 کشور 

 خوزستان 

سهم 

استان از 

 کشور 

 هرمزگان 

سهم 

استان از 

 کشور 

شرکت های دانش 

 بنیان 
5213 21 3663 136 5653 63 2643 26 3665 

http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3/
http://www.daneshbonyan24.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3/


س  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر   تحل  یربر
ور لی و و فنا م   ه عل  ...         یحوز

 

 5002212B001303010RE103960821 م 

 
46 

 بوشهر  کل کشور   
سهم استان 

 از کشور 
 فارس 

سهم 

استان از 

 کشور 

 خوزستان 

سهم 

استان از 

 کشور 

 هرمزگان 

سهم 

استان از 

 کشور 

شرکتهای تولید 

کننده کاال و 

 خدمات 

652 1 3656 13 2626 16 1632 5 3656 

شرکتهای دانش 

 بنیان صنعتی 
636 2 3655 15 2614 11 1661 5 1613 

شرکتهای دانش 

 بنیان نوپا 
1553 16 3633 54 4616 35 2633 16 1632 

 1536-یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم: منبع 

 ا از نظر تعداد شرکتهای دانش بنیان رتبه بندی استانه -1-2-6-2-3

استان کشور  11شرکت وجود دارد .از بین   1481رتبه اول از نظر تعداد شرکتهای دانش بنیان، در استان تهران با تعداد 

را در تعداد شرکتهای دانش بنیان به خود اختصاص داده است البته الزم به ذکر است شرکتهای دانش   21،استان بوشهر رتبه 

جوز منیان در این فهرست ،شرکتهایی هستند که توسط کار گروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان مورد تایید قرار گرفته و ب

را در  21قرار دارند.استان هرمزگان رتبه   8و  4دانش بنیانی را اخذ نموده اند.استان فارس و خوزستان به ترتیب با رتبه های 

.با توجه به رتبه های باالی استانهای فارس و خوزستان و حتی استان هرمزگان از نظر  این مقوله به خود اختصاص داده است

 .تعداد شرکتهای دانش بنیان ،مشخص می شود که استان بوشهر در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است

 ن : رتبه بندی استانهای کشور از نظر تعداد شرکتهای دانش بنیا13 جدول

  رتبه تعداد کل شرکتهای دانش بنیان  استان 

 1 1481 تهران 

 2 114 اصفهان 

 3 164 خراسان رضوی 

 4 146 فارس

 5 81 آذربایجان شرقی

 6 21 البرز

 7 24 مازندران 

 8 21 یزد

 9 24 خوزستان

 11 61 مرکزی

 11 64 کرمان

 12 42 سمنان

 13 42 قم
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  رتبه تعداد کل شرکتهای دانش بنیان  استان 

 14 41 کرمانشاه

51 41 همدان  

 17 41 گیالن

 18 41 خراسان جنوبی 

 18 41 گلستان 

 19 16 قزوین 

 21 14 زنجان

 21 22 هرمزگان

 22 26 کردستان 

 23 21 بوشهر

 24 11 آذربایجان غربی

 25 16 اردبیل 

 25 16 سیستان وبلوچستان

 26 14 چهارمحال وبختیارئ

 26 14 لرستان 

 27 2 خراسان شمالی 

 28 6 ایالم

 29 2 کهگیلویه وبویراحمد

  1536-یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم: منبع
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های به بررسی تعداد شرکت 1184با توجه به اطالعات اخذ شده از پارک علم و فناوری خلیج فارس در سال در ادامه 

. با توجه به نمودار شده است تهپرداخ 1181-1124های های استان طی سالو واحدهای فناور مستقر در شهرستان انیبندانش

، ازآنپسو  دادهیجاها و واحدهای فناور را در خود ، شهرستان بوشهر، تمامی شرکت1128شود که تا سال زیر مشاهده می

 اند.های دشتی، تنگستان و کنگان نیز در این حوزه سهمی به خود اختصاص دادهشهرستان

 بنیان و واحدهای فناورهای دانشهای استان بوشهر از شرکتهرستانسهم ش -14 جدول

 1333 1332 1331 1331 1333 1333 1337 1336 1335 1334 شرح
 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 عسلویه

 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 جم

 %1.14 %2.46 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 کنگان

 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 دیر

 %14.18 %1.68 %2.12 %1.24 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 دشتی

 %2.64 %1.22 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 تنگستان

 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 دشتستان

 %24.11 %22.46 %81.22 %82.14 %144.44 %144.44 %144.44 %144.44 %144.44 %144.44 بوشهر

 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 گناوه

 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 دیلم

 1534، فارسجیخلمنبع: پارک علم و فناوری 

ای بنیان و واحدههای دانشتعداد شرکت»شاخص  نهیدرزمهای مرکزی استان دهد که شهرستاننقشه زیر نیز نشان می

 اشند.بشمالی استان برخوردار میهای جنوبی و تری در مقایسه با شهرستان، از وضعیت مناسب«هزار نفر 14فناور به ازای 
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ه جدول . با توجه بشده استپرداختهبنیان و واحدهای فناور های دانشدر ادامه به بررسی وضعیت حمایت مالی از شرکت

بوده  نایبندانشهای شهرستان بوشهر با توجه به اینکه میزبان تمامی واحدها و شرکت 1128شود که تا سال هده میزیر مشا

های استان نیز در این حوزه به بعد، سایر شهرستان 1184های مالی را جذب نموده و از سال است، صد درصد حمایت

 اند.شده سهمصاحب

 های مالی به تفکیک شهرستانبنیان و واحدهای فناور از حمایتهای دانشهم شرکتس-15 جدول

 1333 1332 1331 1331 1333 1333 1337 شرح
 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 عسلویه

 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 جم

 %4.44 %2.64 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 کنگان

 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 دیر 

 %4.84 %16.14 %4.84 %11.81 %4.44 %4.44 %4.44 دشتی

 %1.22 %6.41 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 تنگستان

 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 دشتستان

 %81.28 %14.14 %84.46 %22.41 % 144 %144 % 144 بوشهر

 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 ناوهگ

 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 دیلم

 1534، فارسجیخلمنبع: پارک علم و فناوری 
 

 به تفکیک شهرستان شدهانجامهای مالی و واحدهای فناور از حمایت انیبندانشهای سهم شرکت: 5نمودار 

 
 منبع: همان

دهای بنیان و واحهای دانشنسبت میزان حمایت مالی به تعداد شرکت»شاخص  نهیدرزمدهد که نقشه زیر نیز نشان می

های های مرکزی استان )بوشهر، تنگستان و دشتی( دارای سطح برخورداری باالتری در مقایسه با شهرستانشهرستان« فناور

 باشند.شمالی و جنوبی استان می
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و اطالعات دریافتی از پارک  فارسجیخلسایت رسمی پارک علم و فناوری  با توجه به اطالعات اخذ شده از در ادامه

بنیان و مؤسسات فناور های دانششود که تعداد شرکتبه جدول زیر مشاهده میبا توجه  1184، فارسجیخلعلم و فناوری 

نفت، گاز و پتروشیمی  نهیدرزمشرکت فعال  4های استان بوشهر، ، با محوریت مزیتفارسجیخلوابسته به پارک علم و فناوری 

والت بندی خرما و محصی و بستهبندفرآوری، درجه نهیدرزمهای متعدد و همچنین خوشه صنعتی خرما)دربرگیرنده شرکت

 رمجموعدبنیان و واحدهای فناور مرتبط با مسائل کلیدی استان نیز، ها دانشباشد. شرکتنخیالت می نهیدرزمجانبی آن(، فعال 

 هپویانر تعاونی پاک و شرکت محیط زیست )نواندیشانمحیط نهیدرزممدیریت منابع آبی و دو مورد  نهیدرزمیک مورد 

ها و واحدهای مورد بررسی، در حوزه فناوری اطالعات و هاتی فعالیتی شرکتباشند. بیشترین زمینهفعال می سبز( زمین

 .داده استرا به خود اختصاص  یتوجهقابلارتباطات بوده و سهم 

 یو واحدهای فناور وابسته به پارک علم و فناور انیبندانشهای فهرست شرکت -16 جدول

 زمینه فعالیتی عنوان

 ای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابراترایانه یافزارهاسخت نوآوران هزاره دانش

 همان داده کاوان علم و صنعت

 همان فارسجیخلآرتا پروژه 

 همان فارسجیخلتعاونی دانش و پژوهش افرا صنعت 

 فیزیک )اپتیک و فوتونیک( پرتو افزار لیان

 ای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابراترایانه یافزارهاسخت ر لیانپروژه افزا

 همان نیرو ساحل بوشهر

 تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی مهندسین مشاور میراب صنعت راستین پردیس

 براتای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخارایانه یافزارهاسخت پیشروان فناور کارن

 تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی مهندسین مشاور جوش لیان واگ

 برق و الکترونیک سامان الکترونیک افروز

 ای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابراترایانه یافزارهاسخت فنی و مهندسی رعد بوشهر

 های نوانرژی صدرنشینان ساحل

 نامشخص آمایش عرصه

 فناوری اطالعات و ارتباطات 1پارس تاچ

 مواد شیمیایی و تصفیه آب 2پارسیان فراب

 کامپیوتر، برق و مخابرات 1پایش و اندازه گیری بوشهر

 همان پرشین سیستم بوشهر

 ای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابراترایانه یافزارهاسخت 4شرکت فنی و مهندسی توان گستر

 بندی خرما و محصوالت جانبیو بستهفرآوری  خوشه صنعتی خرما

                                                 
1 - http://www.parstouch.ir/products/ 
 

2 - http://parsian-farab.com/ 
 

3 - http://pab.co.ir/ 
 4 - http://tgl.ir/ 
 

http://www.parstouch.ir/products/
http://parsian-farab.com/
http://pab.co.ir/
http://tgl.ir/
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 زمینه فعالیتی عنوان

 نامشخص دانش ارکان ویر

 نفت، گاز و پتروشیمی 1پترو توسعه رانا انرژی

 ای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابراترایانه یافزارهاسخت راهبران اندیشه نیک ایرانیان

 همان سامان الکترونیک افروز

 همان سحر الکترونیک دقیق

 ستیزطیمح -کشاورزی رهپویان زمین سبزشرکت تعاونی 

 همان شرکت مهندسی کشاورزی سیراف سبز آتیس

 ای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابراترایانه یافزارهاسخت 2فرادانش سپهر خلیج فارس

 نامشخص کارسازان آینده بوشهر

 همان 1کیمیاگران عصر دانش

 ای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابراترایانه یافزارهاسخت گروه فناوری افرا

 همان 4لیان ارقام جنوب

 نفت، گاز و پتروشیمی 4لیان راگ

 نامشخص های علمیمرکز امور نخبگان و همکاری

 نفت، گاز و پتروشیمی مؤسسه تحقیقاتی مهندسی بینامواد پارس

 فرهنگی باذرمؤسسه فرهنگی هنری دی

 همان رهنگی مبینمؤسسه فرهنگی هنری سفیران ف

 صنایع هوایی مهارت گستر لیان

 مؤسسه آموزشی 6فارسجیخلنوآوران لیان 

 فناوری اطالعات و ارتباطات 1نوآوران هزاره دانش

 برق، مخابرات و الکترونیک 2نیرو ساحل بوشهر

 ستیزطیمح نواندیشان محیط پاک

 عمران پایامند پارس

 و ارتباطات فناوری اطالعات ارمغان صنعت سیراف

 عمران مهراز آمود دشتستان

 برق و الکترونیک روشنگران الکترونیک دشتستان

 1534، فارسجیخلو اطالعات دریافتی از پارک علم و فناوری  فارسجیخلمنبع: سایت رسمی پارک علم و فناوری 

                                                 
1 - http://ranaenergy.ir/ 

 

2 - http://www.fdsepehr.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-% D8% AE% D8% AF% D9% 85%D8%A7%D8%AA/ 
 3 - http://kimiyaco.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/ 
 4 - http://www.lianarj.com/ 
 5 - http://rag.ir/showpage.aspx?p=%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7.html  
 

6 - http://www.pgnl.ir/ 
 

7 - http://kmico.ir/ 
 

8 - http://www.niroosahel.com/ 
 

http://ranaenergy.ir/
http://www.fdsepehr.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/
http://kimiyaco.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/
http://www.lianarj.com/
http://rag.ir/showpage.aspx?p=%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7.html
http://www.pgnl.ir/
http://kmico.ir/
http://www.niroosahel.com/
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 گیریبندی و نتیجهجمع -1-2-6-2-1-1

ها نشان یان مستقر در استان بوشهر پرداخته شد. بررسیبنهای دانشدر این بخش از گزارش، به بررسی وضعیت شرکت

ها و واحدهای فناور را ، شهرستان بوشهر، تمامی شرکت1128ها، تا سال دهد که توزیع فضایی مکان استقرار این شرکتمی

اند و دادههای دشتی، تنگستان و کنگان نیز در این حوزه سهمی به خود اختصاص ، شهرستانازآنپسو  دادهیجادر خود 

ز باشد و نوعی تمرکززدایی در این حوزه اهای استان در این زمینه میی افزایش سهم سایر شهرستاندهندهاین تغییرات نشان

 باشد.گیری میشهرستان بوشهر در حال شکل

، صد وده استب انیبندانشهای شهرستان بوشهر با توجه به اینکه میزبان تمامی واحدها و شرکت 1128همچنین تا سال 

 سهمصاحبهای استان نیز در این حوزه به بعد، سایر شهرستان 1184های مالی را جذب نموده و از سال درصد حمایت

ها نشان ، بررسی«هزار نفر 14بنیان و واحدهای فناور به ازای های دانشتعداد شرکت»شاخص  نهیدرزماند.  در ادامه شده

های جنوبی و شمالی محدوده برخوردار تری در مقایسه با شهرستانان، از وضعیت مناسبهای مرزی استدهد که شهرستانمی

ها و شود که تعداد این شرکتها و واحدهای فناور مستقر در استان، مشاهده میهای فعالیتی شرکتباشند. در حوزه زمینهمی

گاز و پتروشیمی و همچنین خوشه صنعتی  نفت، نهیدرزمشرکت فعال  4های استان بوشهر، مؤسسات،  با محوریت مزیت

 نهیرزمدبندی خرما و محصوالت جانبی آن(، فعال بندی و بستهفرآوری، درجه نهیدرزمهای متعدد خرما)دربرگیرنده شرکت

 باشد.نخیالت می

منابع آبی  تمدیری نهیدرزمیک مورد  درمجموعبنیان و واحدهای فناور مرتبط با مسائل کلیدی استان نیز، ها دانششرکت

ترین باشند. بیشسبز( فعال می زمین رهپویان تعاونی پاک و شرکت محیط زیست )نواندیشانمحیط نهیدرزمو دو مورد 

را به  یتوجهقابل، در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بوده و سهم یموردبررسها و واحدهای هاتی فعالیتی شرکتزمینه

 .داده استخود اختصاص 

 توسعه و تحقیق واحدهای و هاپژوهشکده تحقیقاتی، مراکز توضعی تحلیل -1-2-6-2-4

 و تحقیق دهایواح و هاپژوهشکده تحقیقاتی، مراکز محوریت با بنیاندانش هایفعالیت وضعیت بررسی به بخش، این در

 ستفادها با خش،ب این وضعیت بررسی و تحلیل جهت کاربردی اطالعات. استشده پرداخته و صنایع کوچک و متوسط توسعه

 شدهیآورجمع کشور هایاستان تفکیک به 1182 سال در توسعه و تحقیق فعالیت دارای هایکارگاه از آمارگیری نتایج از
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 پزشکی علوم هایدانشگاه گسترش شورای مصوب شدهتحقیقاتی  مراکز تشکیل نامهآیین تحقیقاتی، مراکز حوزه در .است

 :1گرددمی بیان ادامه در که است داده هارائ زمینه این در تعریفی ،1111 سال در

 خدادادی هاینعمت و مواهب از آگاهی و دانش مرزهای گسترش منظوربه یردولتیغ و دولتی از اعم تحقیقاتی مراکز

 در اسالمی مهوریج اساسی قانون تأکید به عنایت با نیز و طیبه حیات به نیل و زندگی سطح ارتقای منظوربه طبیعت پهنه در

 مؤسسات سایر و هاگاهدانش به وابسته تحقیقاتی مراکز همچنین. گرددیم تأسیس ابتکار و تتبع و بررسی روح تقویت خصوص

 نهیدرزم بشری دانش یریکارگبه و پرورش توسعه تحقیقاتی، مراکز اصلی وظایف ادامه در. هستند مالی استقالل دارای دولتی

 نیازهای به جوابگویی منظوربه کاربردی و بنیادی هایپژوهش انجام کشور، پزشکی آموزش و درمانی – بهداشتی های

 با یپزشک علوم در محقق انسانی نیروی تربیت مربوطه، مدارک و مقاالت اسناد، یبندطبقه و تنظیم آوری،جمع کشور،

 در کوشش و شکیپز علوم یهارشته در محققین یریکارگبه و تشویق تربیت، کشور، پزشکی علوم هایدانشگاه همکاری

 .باشدمی کشور داخل در مربوطه اجرایی و تحقیقاتی مراکز همکاری و توجهجلب

شده شخصمدر ادامه در قالب جدول، نمودار و نقشه  کشور هایاستان سایر با مقایسه در زمینه این در بوشهر استان وضعیت

با  جوارهمهای در بین استان .باشدمی اصفهان استان یزن ازآنپس و تهران استان به مربوط در این حوزه سهم بیشترین. است

باشد. یم یموردبررسهای فارس و خوزستان، دارای سهم باالتری در این حوزه در مقایسه با محدوده استان بوشهر نیز، استان

 اند.هاختصاص داد به خوددر این زمینه سهم کمتری را در مقایسه با استان بوشهر  جوارهمهای سایر استان

 1333 زمینه، این در هااستان سهم و تحقیقاتی مراکز تعداد-17 جدول

 سهم از کل تعداد مراکز تحقیقاتی نام استان
 %14.16 221 تهران

 %11.16 114 اصفهان

 %1.61 48 قم

 %4.44 14 فارس

 %4.42 28 آذربایجان شرقی

 %4.44 26 مازندران

 %1.12 24 چستانو بلوسیستان 

 %2.24 12 البرز

 %2.14 14 گلستان

 %1.11 11 یزد

 %1.46 14 چهارمحال و بختیاری

 %1.46 14 گیالن

                                                 
شورای  21/1/1563مورخ  146شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی براساس مصوبه جلسه  25/1/1551مصوب پنجاه و یکمین جلسه مورخ  -1 

 شورای عالی انقالب فرهنگی(2(و )1های )مشترک کمیسیون
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 سهم از کل تعداد مراکز تحقیقاتی نام استان
 %1.24 2 خراسان رضوی

 %1.24 2 خوزستان

 %1.24 2 مرکزی

 %4.81 6 بوشهر

 %4.81 6 سمنان

 %4.81 6 کرمان

 %4.12 4 هرمزگان

 %4.62 4 اردبیل

 %4.62 4 کردستان

 %4.41 1 آذربایجان غربی

 %4.41 1 زنجان

 %4.41 1 کرمانشاه

 %4.41 1 راحمدیو بوکهگیلویه 

 %4.41 1 همدان

 %4.11 2 خراسان شمالی

 %4.11 2 قزوین

 %4.11 2 لرستان

 %4.16 1 ایالم

 %4.16 1 خراسان جنوبی

 همان: منبع

 1333 ،(درصد برحسب) تحقیقاتی مراکز نهیدرزم کشور هایاستان سهم -6نمودار 
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باشد که با توجه به نمودار زیر مشاهده هزار نفر می 14در این زمینه، تعداد مراکز تحقیقاتی به ازای  مورداستفادهشاخص 

 دارای جوارهمهای یان استانباشد و تنها استان فارس از ماستان کشور می 11در میان  11شود که استان بوشهر، دارای رتبه می

 باشد.سهم باالتری در این زمینه می

 1333نفر ،  هزار ده ازای به تحقیقاتی مراکز تعداد نهیدرزمها بوشهر در مقایسه با سایر استان وضعیت استان -7نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران
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 بوشهر ستانا طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز کشاورزی، حوزه در فعال تحقیقاتی مراکز نیترمهم از

کز تحقیقات و آموزش کشاورزی بر اساس اطالعات اخذ شده از سایت وزارت جهاد کشاوری مربه همین ترتیب  .باشدمی

 انجام ستد در و شدهانجام هایطرح تعداد و مرکز این تحقیقاتی هایبخش بررسی به ادامه در و منابع طبیعی استان بوشهر

 هنیدرزم مرکز این تحقیقاتی هایطرح سهم بیشترین که شودمی مشاهده زیر جدول به توجه با. 1شودمی پرداخته آن

 شاهدهم باالیی سهم آبخیزداری و خاک حفاظت تحقیقاتی بخش در انجام در دست هایطرح حوزه در و بوده پزشکیگیاه

 شود.می

 بوشهر استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز تحقیقاتی هایطرح وضعیت -13 جدول

 تحقیقاتی بخش
 جامان در دست هایطرح یافته خاتمه هایطرح

 سهم تعداد سهم تعداد

 %16.48 14 %22.41 18 آب و خاک

 %2.44 1 %14.46 41 پزشکیگیاه

 %16.48 14 %2.21 4 وبذر نهال هیو ته اصالح

 - - - - گرمسیری هایمیوه و خرما
 %21.48 24 %14.84 26 آبخیزداری و خاک حفاظت

 %12.64 11 %11.48 24 دامی علوم

 %18.44 11 %11.22 11 طبیعی منابع

  - - - اجتماعی -اقتصادی هایبررسی

  - - - دامپزشکی

 bushehr.areo.ir :منبع

 :2باشدمی زیر رحش به هاآن عنوان که باشدمی مستقر تحقیقاتی مرکز چهار نیز، بوشهر شهرستان پزشکی علوم دانشگاه در

 فارسجیخل پزشکی زیست علوم پژوهشکده 

 فارسجیخل عفونی و گرمسیری طب تحقیقات مرکز 

 و ودنم آغاز بوشهر استان هایدرمانگاه از یکیدر دانشگاهی تحقیقات قالب در را خود فعالیت 1114 سال از مرکز این

 .گیردمی انجام مرکز این در بوشهر پزشکی علوم دانشگاه تحقیقاتی هایفعالیت عمده امروز

                                                 
1 - http://bushehr.areo.ir/HomePage.aspx?TabID=12145&Site=bushehr.areo&Lang=fa 
2 - http://pgnmrc.bpums.ac.ir/ 
3 - http://www.bamdadnews.ir/?p=13061 

 
 

http://bushehr.areo.ir/
http://bushehr.areo.ir/HomePage.aspx?TabID=12147&Site=bushehr.areo&Lang=fa
http://pgnmrc.bpums.ac.ir/
http://www.bamdadnews.ir/?p=13061
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در کل  1181فعالیت در ارزشیابی سال  سال 1 از بیشتر بالینی در گروه مرکز 142 میان از گرمسیری طب قاتتحقی مرکز

 . 1کردند کسب را 16 رتبه کشور،

 فارسجیخل یاهسته پزشکی تحقیقات مرکز 

 پزشکی فمختل های نهیدرزم پژوهشی یهاطرح انجام باهدف 1128 سال از ،فارسجیخل یاهسته پزشکی تحقیقات مرکز

 فارماکولوژی و یپزشک نانوتکنولوژی پزشکی، فیزیک مولکولی، تصویربرداری یهاگروه قالب در را خود فعالیت ایهسته

 .نمود آغاز مولکولی

 خابانت کشور تصویربرداری تحقیقات مراکز بین برتر مرکز عنوانبه 1181 سال ارزشیابی در نیز تحقیقاتی مرکز این

ام را به خود اختصاص  14 رتبه فعالیت، سال 1 تا 1 بین بالینی گروه در مرکز 22 میان از یاهسته طب تتحقیقا مرکز و گردید

 داده است.

 فارسجیخل دریایی فناوریزیست 

در کشور  فعالیت سال 1 تا1 بین بیومدیکال گروه در مرکز 124 میان از فارسجیخل دریایی یفناورستیز تحقیقات مرکز

 .نموده استرا کسب  21 رتبه1181در سال 

 بوشهر شهر در اریبیم از عاری میگوی تحقیقاتی مرکز نیز، بوشهر استان در رسیده ثبت به تحقیقاتی مرکز جدیدترین

 استان در آبزیان شپرور حوزه فعالین بر متعدد خسارات ایجاد و سفید لکه بیماری شیوه به توجه با مرکز این تأسیس. باشدمی

 .نمود به کار آغاز( 1184)جاری سال در و قرارگرفته موردتوجه زمینه این در فعال هایناستا سایر و بوشهر

 توجه با. گردید تأسیس1184 سال شهریور در محیطی زیست مطالعات و تحقیقات مرکز نیز عسلویه شهرستان در همچنین

 تحقیقاتی مرکز این اجراست، دست در در آن که یاتوسعه بزرگ هایفعالیت نوع و یطیمحستیز ازنظر منطقه اهمیت به

 و نماید نظارت منطقه هایفعالیت بر هم تا شد خواهد تبدیل محیطیزیست ازنظر منطقه مانیتورینگ و پایش محل عنوانبه

 .2باشد منطقه نیدر ا و شاغالن مردم هاینگرانی پاسخگوی هم

 کشور با مقایسه در استان هایپژوهشکده وضعیت -1-2-6-2-4-1

 را ضوابطی و تعاریف 21/41/1168 مورخ فرهنگی انقالب عالی شورای 2و1 هایکمسیون شورای مصوبه اساس بر

 .شده است پرداخته آن به ادامه در که نموده ارائه پژوهشکده تشکیل پیرامون

                                                 
 

 
2 - http://www.nasimjonoub.com 

http://www.nasimjonoub.com/fa/posts/166765
http://www.nasimjonoub.com/
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 یا دانشگاه در ایمؤسسه ایجاد و باشد فراتر دانشکده، یک طحس از دانشگاه پژوهشی هایفعالیت حدود کهیدرصورت

 کاربردی بنیادی، هایزمینه در پژوهشکده تحقیقاتی هایفعالیت. گرددمی تأسیس پژوهشکده یابد، ضرورت مستقل صورتبه

 یارشتهانیم رتصوبه یا و مشخص رشتهکی در پژوهشکده و بود خواهد کشور اساسی نیازهای بر منطبق و ایتوسعه یا و

 کی مشابه اداری، ازنظر و مستقل مالی، ازنظر پژوهشکده، همچنین. گردد تشکیل فوق هایزمینه از یک هر در تواندمی

 .بود خواهد دانشکده

 :نمود اشاره زیر موارد به توانمی پژوهشکده هایویژگی از

 پژوهشی گروه 1 حداقل داشتن .1

 تحقیقاتی امور یبرا مستقل تجهیزات و امکانات داشتن  .2

 تعداد اوری،فن و تحقیقات علوم، وزارت سایت اطالعات از استفاده با بوشهر، استان در مستقر هایپژوهشکده بررسی در

گرفته قرار تحلیل مورد سهم و تعداد منظر از کشور، هایاستان سایر با مقایسه در بوشهر استان در موجود هایپژوهشکده

 .است

 1331 استان، تفکیک به کشور هایپژوهشکده وضعیت-13 جدول
 هاسهم استان از کل پژوهشکده پژوهشکده تعداد نام استان

 %41.41 121 تهران

 %1.42 16 اصفهان

 %6.14 14 مرکزی

 %1.41 2 خراسان رضوی

 %1.41 2 فارس

 %1.41 1 هرمزگان

 %2.18 4 کردستان

 %2.18 4 مازندران

 %1.14 4 ان شرقیآذربایج

 %1.14 4 قم

 %1.12 1 چهارمحال و بختیاری

 %1.12 1 خوزستان

 %1.12 1 سمنان

 %1.12 1 کرمانشاه

 %4.22 2 آذربایجان غربی

 %4.22 2 ایالم

 %4.22 2 بوشهر

 %4.22 2 و بلوچستانسیستان 
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 هاسهم استان از کل پژوهشکده پژوهشکده تعداد نام استان
 %4.22 2 احمدریو بوکهگیلویه 

 %4.22 2 گلستان

 %4.22 2 یزد

 %4.44 1 البرز

 %4.44 1 خراسان جنوبی

 %4.44 1 خراسان شمالی

 %4.44 1 زنجان

 %4.44 1 کرمان

 %4.44 1 گیالن

 %4.44 1 لرستان

 %4.44 1 همدان

 %4.44 1 اردبیل

 %4.44 1 قزوین

 http://www.msrt.ir: منبع

 در بوشهر استان شودمی مشاهده هک طورهمان. شده استارائه نقشه قالب در زمینه این در هااستان وضعیت ادامه در

 هایاستان مشابه وضعیتی دارای و بوده کم سهم دارای ها،پژوهشکده از برخورداری میزان بررسی جهت گانه 4 بندیدسته

 ناستا با جوارهم هاناستا میان از. باشدمی یزد و گلستان ،راحمدیو بو کهگیلویه ،و بلوچستان سیستان ایالم، غربی، آذربایجان

 .باشندمی دارا هاپژوهشکده نهیدرزم متوسطی سهم دارای فارس، و هرمزگان بوشهر،

 . با توجه به نمودار و نقشه زیر،شده استپرداختهها به ازای هر ده هزار نفر در ادامه به بررسی شاخص تعداد پژوهشکده

های هرمزگان و چهارمحال و بختیاری دارای تانبوده و اس دم 11شود که استان بوشهر در این زمینه دارای رتبه مشاهده می

 باشند.رتبه باالتری از استان بوشهر می
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 1331ها به ازای ده هزار نفر جمعیت،تعداد پژوهشکده نهیدرزموضعیت کشور  -3نمودار 

 
 منبع: مشاور، برگرفته از بانک اطالعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 بوشهر استان در پژوهشی هایگروه و هاپژوهشکده وضعیت بررسی -1-2-6-2-4-2

 ردهای استان بوشهر های رسمی پژوهشکدهفناوری و سایت و تحقیقات علوم، وزارتبر اساس اطالعات اخذ شده از 

 دارای فارسجیلخ پژوهشکده. باشدمی فعالیت مشغول فارسجیخل دانشگاه به وابسته تشکیالت با پژوهشکده 2 بوشهر، استان

 با نعتص ارتباط وضعیت به مربوط دربند و باشدمی بیوتکنولوژی و زیستمحیط شیالت، حوزه در پژوهشی گروه سه

، برنامه فارسجیخل. بر اساس طرح کریدور علم و فناوری شده استپرداخته آن جزییات به عالی آموزش مراکز و هادانشگاه

 باشد:های زیر میاندازی گروهآتی این پژوهشکده، راه

 فیزیولوژی مولکولی آبزیان 

 های بیولوژیک دریاییفرآورده 

 وزارت از را خود سیتأس مجوز 1182 سال تابستان در که باشدمی ارتباطات و اطالعات فناوری پژوهشکده دیگری 

ر سازی شده و دهای تجاریبعدی در حوزه اختراعات، نوآوری یدربندهااست که  کرده دریافت فناوری و تحقیقات علوم،

بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری و سایر مراکز رشد استان های دانشو شرکت یسازیتجارحال 

 گیرد.و تحلیل قرار می یموردبررس

روند. های دانشگاهی به شمار میپژوهشکده عنوانبهدر باال، دارای وابستگی دانشگاهی بوده و  شدهرهاشاهای پژوهشکده

کیلومتری  2و ساختمان مرکزی آن در فاصله حدود  شدهواقعشناسی و علوم جوی در مرکز شهر بوشهر پژوهشکده اقیانوس

رسمی افتتاح گردید.  طوربه 1128این مرکز در بهار سال  از خط ساحل دریا و در فاصله یک کیلومتری فرودگاه قرار دارد.

 .1شناسی دریا، زیست دریا و سیمی دریا( استآزمایشگاه مجهز ) فیزیک دریا، زمین 4این مرکز دارای 

 های پژوهشی مستقر در استانپژوهشکده و گروه-21 جدول

 تحقیقاتی واحد نام نوع
 وابستگی
 تشکیالتی

 تشکیالت نام
 وابسته

 نوع
 مجوز

 مجوز خیتار
 یاصل نهیزم

 تیفعال
 تعداد
 گروه

 هاگروه یاسام

 پژوهشکده

 1 یارشتهنیب 14.12.12 یقطع فارسجیخل یدانشگاه درون فارسجیخلپژوهشکده 

 شیالت

 ستیزطیمح
 یوتکنولوژیب

 و اطالعات یفناور پژوهشکده

 ارتباطات
 1 یمهندس -یفن 21.44.82 یولاص فارسجیخل یدانشگاه درون

 کیالکترون و مخابرات  -1

 افزارنرم توسعه و تیامن -2
 حوزه وکارکسب توسعه -1

ICT 

 های استان بوشهرهای رسمی پژوهشکدهفناوری و سایت و تحقیقات علوم، وزارت: منبع

                                                 
 .1181س، پاییز برگرفته از طرح کریدور علم و فناوری خلیج فارس، پارک علم و فناوری خلیج فار -1 
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 توسعه و تحقیق واحدهای وضعیت -1-2-6-2-4-1

 فنون یا دانش به دستیابی موجود، دانش گسترش آن هدف که شدهیزیربرنامه و منظم هایفعالیت مجموعه با واحدهایی

 و نظری ارتقای پیرامون یطورکلبه توسعه و تحقیق فعالیت. است مختلف هایزمینه در نوآوری یا و مسائل حل جدید،

 گیردمی ورتص( هنر و انسانی علوم پزشکی، علوم کشاورزی، علوم مهندسی، و فنی علوم پایه، علوم) مختلف علوم عملی

 خدمات ها،نظام ابزار، و وسایل فرایندها، و هافراورده ایجاد وری،بهره و کارایی بهبود جهت در توانمی حاصل نتایج از و

 واحد یک در تشکیالتی توسعه، و تحقیق بخش. نمود استفاده شود،می توسعه به منجر تیدرنها که جدید هایروش و

( تصویب تا گذاریهدف از) پژوهشی هایطرح انتخاب مراحل از قسمتی یا مامت انجام به موظف که است صنعتی

 .1باشدمی کاربردی، هایجنبه از آن یادست آورده تدوین و پژوهشی هایطرح اجرایی کنترل و اجرا ،یدهسازمان

ار ضروری تصاد پایدرود و برای رشد اقمی به شمارپژوهش و توسعه عامل کلیدی جهت تقویت بنیان دانش در یک منطقه 

هایی را برای مشارکت میان بخش آموزش و صنعت خلق ها، فرصتگذاری بر تحقیق و توسعه در دانشگاهباشد. سرمایهمی

 و کارگران دانایی و نخبگان اثرات چشمگیری را ایجاد نماید. محور ییدانا وکارکسبهای تواند بر بنگاهنماید که میمی

 های دارای واحد تحقیق و توسعهکل کارگاه نهیرزمدهای کشور وضعیت استان -1-2-6-2-4-3-1

با توجه . شده استپرداختهگانه  11های های دارای بخش تحقیق و توسعه در استاندر این قسمت به بررسی کل کارگاه

 در ت که از مرکز آمار اخذ گردیده اس 1182تا  1124در سال ری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعه گیبه نتایج آمار

موده نروند افزایشی را تجربه  درمجموعدر این زمینه  یبررس مورد یهاشود که استان بوشهر طی سالجدول زیر مشاهده می

داده اختصاص  به خودهای دارای یخش تحقیق و توسعه را درصد از کل کارگاه4.11، سهمی معادل با 1182و در سال  است

 باشد.دارا می 1182درصد را در سال  24.44سهمی معادل با  ییتنهابه . این در حالی است که استان تهران است

 

 

 

 

 

                                                 
 برگرفته از تعاریف مرکز آمار ایران  -1 
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 1331-1332های دارای واحد تحقیق و توسعه، ها از کل کارگاهسهم استان-21 جدول

 1332 1331 1333 1333 1337 1335 1333 1331 ها دارای تحقیق و توسعهجمع کل کارگاه

 %144.44 %144.44 %144.44 %144.44 %144.44 %144.44 %144.44 %144.44 کل کشور

 5.68% 4.37% %4.44 %4.44 %4.21 %4.24 %4.64 %4.84 آذربایجان شرقی

 1.28% 1.40% %1.41 %1.42 %1.61 %2.48 %1.44 %2.14 آذربایجان غربی

 0.79% 0.70% %4.61 %1.41 %1.44 %4.28 %1.41 %4.46 اردبیل

 9.52% 11.54% %12.24 %12.68 %11.21 %12.42 %14.14 %8.24 اصفهان

 4.09% 3.26% %1.42 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 البرز

 0.37% 0.20% %4.28 %4.21 %4.24 %4.26 %4.21 %4.22 ایالم

 0.73% 0.55% %4.24 %4.44 %4.42 %4.41 %4.48 %4.22 بوشهر

 24.54% 25.94% %21.48 %22.81 %28.44 %22.46 %11.14 %14.14 تهران

 2.26% 1.40% %1.11 %1.12 %1.22 %1.24 %4.81 %1.11 چهارمحال و بختیاری

 0.55% 0.50% %4.48 %4.61 %4.66 %4.42 %4.12 %4.44 خراسان جنوبی

 7.94% 7.48% %6.88 %6.14 %6.86 %6.62 %1.24 %2.68 خراسان رضوی

 0.61% 0.50% %4.41 %4.42 %4.11 %4.41 %4.11 %4.44 خراسان شمالی

 2.01% 2.61% %2.11 %2.22 %2.21 %1.81 %1.48 %1.12 خوزستان

 1.71% 1.61% %1.64 %1.64 %1.14 %1.16 %1.11 %1.48 زنجان

 2.14% 2.71% %2.26 %2.88 %1.84 %1.14 %2.14 %4.21 سمنان

 0.98% 1.71% %1.14 %1.18 %1.11 %1.16 %1.44 %4.14 سیستان و بلوچستان

 2.69% 3.51% %4.44 %4.42 %4.22 %1.44 %1.14 %4.42 ارسف

 3.91% 3.81% %4.24 %1.24 %4.21 %1.66 %1.42 %1.64 قزوین

 4.82% 5.42% %1.62 %1.41 %1.11 %4.41 %6.18 %2.62 قم

 0.55% 0.40% %4.44 %4.61 %4.62 %4.41 %4.64 %4.46 کردستان

 2.08% 1.71% %1.46 %1.46 %1.61 %2.24 %2.42 %4.81 کرمان

 1.22% 1.10% %1.11 %1.16 %1.22 %4.28 %4.42 %4.64 کرمانشاه

 0.31% 0.45% %4.44 %4.44 %4.11 %4.11 %4.21 %4.46 کهگیلویه و بویراحمد

 1.47% 1.51% %1.28 %1.81 %2.21 %2.44 %1.16 %2.14 گلستان

 2.87% 2.56% %2.12 %2.48 %1.28 %2.44 %2.18 %4.11 گیالن

 0.98% 0.65% %4.61 %4.24 %4.11 %1.14 %4.14 %1.12 ستانلر

 5.25% 4.87% %4.12 %4.41 %1.24 %4.11 %4.14 %4.61 مازندران

 4.64% 3.56% %4.12 %1.11 %1.22 %4.48 %1.16 %4.11 مرکزی

 0.79% 0.50% %1.22 %4.16 %4.11 %4.11 %4.81 %4.11 هرمزگان

 0.92% 0.75% %1.12 %4.28 %4.84 %4.28 %1.22 %1.12 همدان

 2.44% 2.71% %2.18 %1.14 %1.24 %1.61 %2.42 %2.46 یزد

 1532-1563-منبع: نتایج آمارگیری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعه
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 1331-1332های دارای واحد تحقیق و توسعه، سهم استان بوشهر از کل کارگاه -3نمودار 

 
 همان منبع:

ه نمودار . با توجه بشده استپرداخته« تعداد کل واحدهای تحقیق و توسعه به ازای ده هزار نفر»در ادامه به بررسی شاخص 

استان بوشهر در  باشد.های کشور میدر میان استان 18بوشهر در این زمینه دارای رتبه  شود که استانو نقشه زیر مشاهده می

 مانند فارس، هرمزگان و استان بوشهر جوارهمهای استانبت به استانهای همجوار خود دارد. ساین زمینه وضعیت بهتری ن

 زمره مناطق نسبتا محروم قرار دارند.در  در این حوزه خوزستان

ازای ده هزار  توسعه به تعداد کل واحدهای تحقیق و نهیدرزمها بوشهر در مقایسه با سایر استان وضعیت استان -11نمودار 

 1332نفر، 

 
 1532-نتایج آمارگیری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعهمنبع: 
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 ای صنعتی دارای واحد تحقیق و توسعههکل کارگاه نهیدرزمهای کشور وضعیت استان -1-2-6-2-4-4

 1182-1124های گانه کشور طی سال 11های های دارای واحد تحقیق و توسعه در استانکارگاه بررسی به ادامه در

 1128تاسال  1124، از یموردبررسهای شود که استان بوشهر در طی سالبه جدول زیر مشاهده می توجه. با شده استپرداخته

باز هم روندی  82تا  81روند کاهشی را تجربه کرده است و در نهایت از سال  1181تا سال  28سال از  و ی داشتهروند افزایش

 افزایشی را تجربه کرده است .

 1332-1331 توسعه، و تحقیق بخش های دارایکارگاه ها ازسهم استان- 22 جدول

 1332 1331 1333 1333 1337 1335 1333 1331 سعهوکارگاه صنعتی دارای واحد تحقیق و ت

 100.00% 100.00% %14444.44 %144.44 %144.44 %144.44 %144.44 %144.44 کل کشور

 7.84% 5.10% %4.42 %6.44 %6.41 %6.42 %4.42 %4.64 آذربایجان شرقی

 1.19% 1.70% %1.14 %1.41 %1.42 %2.46 %1.11 %2.26 آذربایجان غربی

 0.69% 0.72% %4.61 %4.81 %4.24 %4.44 %4.11 %4.44 اردبیل

 11.01% 11.27% %12.44 %12.41 %12.82 %14.14 %8.11 %2.42 اصفهان

 4.46% 4.11% %4.21 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 البرز

 0.10% 0.00% %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.11 ایالم

 0.50% 0.36% %4.61 %4.24 %4.18 %4.44 %4.11 %4.44 بوشهر

 18.95% 21.20% %24.16 %21.81 %22.24 %28.21 %11.22 %12.66 تهران

 2.88% 1.34% %1.26 %4.81 %1.48 %1.48 %1.22 %1.12 چهارمحال و بختیاری

 0.50% 0.45% %4.41 %4.62 %4.14 %4.41 %4.11 %4.44 خراسان جنوبی

 10.81% 11.18% %8.41 %8.41 %2.16 %8.41 %14.11 %2.18 خراسان رضوی

 0.40% 0.45% %4.12 %4.14 %4.46 %4.44 %4.22 %4.44 خراسان شمالی

 1.88% 1.97% %1.14 %2.24 %2.21 %2.11 %1.22 %1.11 خوزستان

 2.18% 2.15% %2.11 %2.28 %2.14 %1.48 %1.11 %1.12 زنجان

 2.48% 3.67% %4.14 %4.41 %2.21 %4.44 %1.64 %4.14 سمنان

 0.20% 0.36% %4.24 %4.24 %4.18 %4.41 %4.66 %4.24 و بلوچستان سیستان

 2.98% 2.86% %1.24 %1.18 %4.42 %1.16 %1.64 %4.44 فارس

 5.85% 6.35% %6.18 %6.14 %6.22 %4.61 %6.18 %4.42 قزوین

 1.29% 1.52% %1.28 %1.14 %4.24 %4.86 %2.21 %1.41 قم

 0.20% 0.18% %4.12 %4.48 %4.46 %4.14 %4.22 %4.24 کردستان

 1.59% 1.61% %1.14 %1.61 %1.11 %2.11 %2.14 %1.41 کرمان

 1.19% 1.34% %1.44 %1.21 %1.48 %4.22 %4.44 %4.14 کرمانشاه

 0.10% 0.45% %4.12 %4.42 %4.48 %4.44 %4.11 %4.24 کهگیلویه و بویراحمد

 0.89% 1.16% %1.42 %1.18 %1.14 %1.42 %1.66 %2.18 گلستان
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 1332 1331 1333 1333 1337 1335 1333 1331 سعهوکارگاه صنعتی دارای واحد تحقیق و ت

 2.88% 3.04% %2.62 %2.11 %1.26 %2.18 %1.66 %6.22 گیالن

 1.09% 0.72% %4.41 %4.81 %4.64 %4.86 %4.44 %1.41 لرستان

 5.06% 5.19% %4.26 %1.11 %1.24 %1.41 %4.14 %4.21 مازندران

 6.75% 5.28% %6.41 %4.48 %4.14 %6.81 %4.42 %4.21 مرکزی

 0.50% 0.36% %1.14 %4.16 %4.46 %4.14 %4.11 %4.11 هرمزگان

 0.69% 0.63% %1.12 %4.48 %4.64 %4.14 %4.22 %4.61 همدان

 3.08% 3.40% %2.11 %1.61 %1.11 %1.44 %1.11 %2.14 یزد

 1532-1563-نتایج آمارگیری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعه منبع:

 1332-1331 توسعه، و تحقیق های دارای بخشکارگاه از راستان بوشه سهم-11نمودار 

 
 1532-1563-نتایج آمارگیری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعهمنبع: 

یرد. گقرار می یموردبررس« تعداد واحدهای صنعتی دارای بخش تحقیق و توسعه به ازای ده هزار نفر»در ادامه ، شاخص 

های کشور بوده و در میان استان 21شود که استان بوشهر در این زمینه دارای رتبه ، مشاهده میبا توجه به نمودار و نقشه زیر

 نسبتاً برخوردار در این حوزه، دارای وضعیت استان عنوانبهفارس  گردد. استانمحروم ارزیابی میاستان نسبتاً  عنوان به

 .باشدر مقایسه با استان بوشهر میتری دمناسب
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 1332های کشور ،استان در دارای بخش تحقیق و توسعه به ازای ده هزار نفر تعداد واحدهای صنعتی -12نمودار 

 
 1532-نتایج آمارگیری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعهمنبع: 
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کل واحدهای دارای تحقیق و توسعه و همچنین  ینهیدرزمشود که استان بوشهر با توجه به نمودار زیر مشاهده می

 .نموده استروند افزایشی را تجربه  درمجموع 1182 -1124های های صنعتی دارای واحد تحقیق و توسعه ، طی سالکارگاه

 1332-1331 توسعه، و تحقیق واحد های صنعتی دارایکارگاهی تعداد  نهیدرزم استان وضعیت-13نمودار 

 
 1532-1563-نتایج آمارگیری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعهمنبع: 

 های تحقیق و توسعههزینه نهیدرزمهای کشور وضعیت استان -1-2-6-2-4-4

شود. با پرداخته می 1182گانه کشور در سال  11های تحقیق و توسعه در استان نهیدرزمها هزینه در ادامه به بررسی میزان

 افزودهزشارشود که استان بوشهر در بررسی شاخص نسبت هزینه تحقیق و توسعه به کل توجه به جدول زیر مشاهده می

ه باشد. در حوزه نسبت هزینربوط به استان قم میو بیشترین مقدار نیز م داده استرا به خود اختصاص  4.44استان، نسبت 

در کل کشور به خود اختصاص 1.12را در مقایسه با نسبت 4.14بخش صنعت نیز مقدار افزودهارزشتحقیق و توسعه به 
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کارگاه صنعتی دارای واحد تحقیق و توسعه کل کارگاه ها دارای تحقیق و توسعه
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 1332کل استان،  افزودهارزشنسبت هزینه تحقیق و توسعه به -23 جدول

 شرح 
زینه تحقیق و توسعه نسبت ه

 افزودهکل ارزشبه

ده افزونسبت هزینه تحقیق و توسعه به ارزش

 صنعت

نسبت هزینه تحقیق 

 کل هزینه جاریبه

 1.22 1.72 0.25 کل کشور

 1.12 1.15 0.23 آذربایجان شرقی

 1.01 1.35 0.10 آذربایجان غربی

 1.03 1.96 0.13 اردبیل

 1.14 0.61 0.19 اصفهان 

 1.38 4.79 0.79 البرز

 1.01 2.47 0.07 ایالم

 1.15 0.14 0.04 بوشهر

 1.22 4.98 0.49 تهران

 1.07 2.93 0.32 چهارمحال و بختیاری

 1.06 3.30 0.25 خراسان جنوبی

 1.26 2.23 0.18 خراسان رضوی

 1.03 0.50 0.08 خراسان شمالی

 1.01 0.28 0.05 خوزستان

 1.38 2.74 0.49 زنجان 

 1.14 1.83 0.39 سمنان

 1.08 4.89 0.26 سیستان وبلوچستان

 1.13 0.89 0.10 فارس 

 1.11 0.74 0.23 قزوین

 1.13 3.91 0.63 قم

 1.01 2.05 0.10 کردستان

 1.12 1.50 0.23 کرمان

 1.08 1.67 0.20 کرمانشاه

 1.39 4.79 0.06 کهگیلویه وبویراحمد

 1.09 2.55 0.18 گلستان

 1.10 1.65 0.20 گیالن

 2.10 2.35 0.17 لرستان

 1.20 1.90 0.19 مازندران

 2.05 0.90 0.31 مرکزی 

 1.06 0.23 0.06 هرمزگان

 1.55 2.35 0.23 همدان

 1.26 0.75 0.14 یزد

 1532-نتایج آمارگیری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعهمنبع:  



س  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر   تحل  یربر
ور لی و و فنا م   ه عل  ...         یحوز

 

 5002212B001303010RE103960821 م 

 
76 

 1332های تحقیق و توسعه، میزان هزینه نهیدرزمبوشهر وضعیت استان -14نمودار 

 
 

 1532-نتایج آمارگیری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعهمنبع: 

علم و فناوری در  نهیدرزممالی  -های اقتصادیدر قسمت آخر بررسی وضعیت واحدهای تحقیق و توسعه، شاخص

که استان  شود. با توجه به نمودار و نقشه زیر، مشاهده میاندقرارگرفته نجشموردسگانه در قالب نقشه و نمودار  11های استان

(، دارای 4.24در مقایسه با مقدار کشوری )« استان افزودهارزش کلبه توسعه و تحقیق هزینه نسبت» شاخص  نهیدرزمبوشهر 

 گیرد.محروم قرار می های کامالدر زمره استان4.44آخر و با نسبترتبه 

 1332در سال  استان افزودهارزش کلبه توسعه و تحقیق هزینه نسبت-15نمودار 

 
 1532-نتایج آمارگیری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعهمنبع: 
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با توجه به  .شده استپرداخته« صنعت بخش افزودهارزش به توسعه و تحقیق هزینه نسبت» اخص در ادامه به بررسی ش 

( فاصله 1.12و با نسبت کشوری)هم در رتبه آخر قرار دارد شود که استان بوشهر در این زمینه نمودار و نقشه زیر مشاهده می

 یرد.گهای کامالً محروم قرار میبسیار زیادی دارد و در زمره استان

 1332در سال  صنعت بخش افزودهارزش به توسعه و تحقیق هزینه نسبت-16نمودار 

 
 1532-نتایج آمارگیری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعهمنبع: 
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« جاری ههزین به توسعه و تحقیق هزینه نسبت» گیرد، قرار می یموردبررسشاخص کلیدی دیگری که در حوزه مالی 

در 11میباشد و بوشهر در این حوزه دارای رتبه  1.22و در کشور برابر با  1.14برابر با  باشد که این نسبت در استان بوشهرمی

.به همین ترتیب میتوان گفت استان بوشهر در زمینه شاخص نسبت هزینه تحقیق و توسعه به گانه کشور است 11بین استانهای 

 هزینه جاری،دارای وضعیت نسبتا برخورداری در مقایسه با سایر استانهای کشور میباشد 

 1332در سال  جاری هزینه به توسعه و تحقیق هزینه نسبت-17نمودار 

 
 1532-یج آمارگیری از واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعهنتا نبع:م
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 (SMEصنایع کوچک و متوسط )شرکتهای  -1-2-6-2-4-6

گیرد در برابر صنایع بزرگ قرار می small and medium-sized enterprises :انگلیسیهای کوچک و متوسط به بنگاه

های کوچک پذیری بیشتر. بنگاهآفرینی و انعطاف، نوآوری، اشتغالارزش افزودهو نسبت به آن مزایای بسیاری دارد؛ ازجمله 

 :شودشده به فارسی با عناوین زیر نیز دیده میشود، در منابع مختلف ترجمهنامیده می SME اختصارو متوسط که به

 و متوسطصنایع کوچک  -

 کسب و کارهای کوچک و متوسط -

 های کوچک و متوسطشرکت -

 های کوچک و متوسطسازمان -

 مؤسسات کوچک و متوسط -

 واحدهای کوچک و متوسط -

 واحدهای صنعتی کوچک و متوسط -

 های صنعتی کوچک و متوسطبنگاه -

نعتی حاکم صادی و صتعریف صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و تابع شرایط اقت

ارکنان، روند عبارتند از: تعداد ککار میاست. برخی از معیارهایی که برای تعیین نوع صنایع )کوچک، متوسط و بزرگ( به

ترین معیار، تعداد کارکنان است که این نیز از کشوری سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت تولید. در این میان رایج

  .شودت تعیین میبه کشور دیگر متفاو

 واحدهای اهمیت.دارد مختلف وجود های سازمان در متوسط و کوچک های شرکت از گوناگونی تعاریف ایران در

 شرکتهای از باالیی بسیار درصد کمّی، از بعد .کرد بررسی توان می کیفی و کمّی بعد دو از را ایران در متوسط و کوچک

 این شاغالن تعداد و دهند میتشکیل  ومتوسط کوچک واحدهای جهان را کشورهای از بسیاری و ما کشور در موجود

 بین یک چیزی مختلف، کشورهای در کنند می تولید واحدها این که ای افزوده ارزش همچنین .است توجه قابل واحدها

 در را صیخصو بخش توانند واحدها می این کیفی، بعد از .دهد میتشکیل  را کشور کل افزوده ارزش از نیمی تا سوم

 این .ندارند کافی امکانات بزرگ واحدهای ایجاد معموالً برای خصوصی بخش چون کنند، تشویق ها گذاری سرمایه

بازار  شناخت امکان واحدها این .شوند گرفته نظر در سازی خصوصی برای مناسبی عنوان ابزار به توانند می همچنین واحدها

 سریع بسیار آنها در گیری تصمیمفرایند بودن، کوچک خاطر به و کنند منطبق بازار نیازهای با را خود توانند می و دارند را

 موفق توانند می کشور سطح در فناوری توزیع در باشند؛ بیشتری داشته خالقیت و ابتکار قدرت توانند می واحدها این .است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
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 امر، در این که کنند عمل تخصصی توانند می نکته یک در و دهند تطبیق الزم های با فناوری را خود سریعاً و باشند تر

 .47 : 1383 )کارلسون،( افتد می اتفاق کمتر بزرگ واحدهای

تعداد واحدهای صنعتی کوچک  64811بر اساس آمار موجود درپایگاه اطالع رسانی صنایع کوچک و متوسط،در کشور 

ی،کانی غیر صنایع غذایی و آشامیدنزمینه ر کشور د و متوسط وجود دارد.بیشترین حوزه فعالیتی صنایع کوچک و متوسط در

درصد از تعداد واحدهای صنعتی  44فلزی، فلزات فابریکی و مواد و محصوالت شیمیایی میباشد صنایع نامبرده شده بیش از 

کوچک و متوسط را به خود اختصاص داده اند .در استان بوشهر بیشترین حوزه فعالیتی صنایع کوچک و متوسط در زمینه 

درصد از صنایع کوچک و  64این صنایع بیش از  غیر فلزی، غذایی و آشامیدنی، مواد و محصوالت شیمیایی می باشد کانی

متوسط استان را به خود اختصاص داده اند.در استان خوزستان که از استانهای همجوار استان بوشهر میباشد،بیشترین واحد 

آشامیدنی،کانی غیر فلزی، مواد و محصوالت شیمیایی و فلزات های صنعتی کوچک و متوسط در زمینه صنایع غذایی و 

 درصد از کل صنایع کوچک و متوسط استان را به خود اختصاص داده اند. 11فابریکی میباشد که در مجموع بیش از 
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 و حوزه فعالیتی آنها درکشور و استان بوشهر (SME) :صنایع کوچک و متوسط24 جدول

 هرمزگان خوزستان بوشهر کشور   
 سهم از کشور 

 هرمزگان خوزستان بوشهر

 0.95 3.55 1.32 630 2339 873 65977 تمام صنایع 

 1.45 5.82 1.77 178 716 218 12298 غذایی و آشامیدنی 

 0.00 0.00 16.67 *  0 1 6 توتون و تنباکو

 0.00 0.50 1.24 *  15 37 2976 منسوجات به جز پوشاک

 0.00 7.27 0.46 *  127 8 1746 پوشاک 

 0.00 0.41 0.20  * 4 2 977 دباغی و چرم و کیف و چمدان

 2.09 2.42 1.90 32 37 29 1528 چوب و محصوالت چوبی به جز مبل 

 0.61 1.41 0.49 10 23 8 1635 کاغذ و محصوالت کاغذی 

 3.68 1.15 1.15 16 5 5 435 کک و فراورده دهای حاصل از نفت 

 0.68 3.74 1.50 48 264 106 7063 مواد و محصوالت شیمیایی

 0.46 1.57 0.40 21 71 18 4523 الستیک و پالستیک

 0.00 5.09 2.81 *  434 239 8520 کانی غیر فلزی 

 0.67 2.17 1.44 23 74 49 3414 فلزات اساسی 

 0.69 3.44 0.19 51 254 14 7385 فلزات فابریکی 

 0.19 1.78 0.73 6 56 23 3151 و تجهیزات ماشین آالت 

 0.00 1.32 1.32 0 1 1 76 ماشین آالت دفتری و حسابداری

 0.92 1.54 2.55 19 32 53 2076 ماشین االت و دستگاههای برقی 

 1.89 1.26 1.26 3 2 2 159 رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی 

 0.00 0.96 0.00 0 3 0 313 ابزار بزشکی و اپتیکی و ساعت 

 0.44 1.10 0.66 2 5 3 456 وسایل نقلیه موتوری 

 0.78 0.39 3.33 4 2 17 511 سایر تجهیزات حمل و نقل 

 0.67 0.54 0.40 5 4 3 743 مبلمان و سایر مصنوعات 

 0.00 0.63 0.21  * 3 1 480 کامپیوتر و فعالیتهای وابسته 

 3.14 0.52 0.52 6 1 1 191 تحقیق و توسعه 

 0.00 4.60 0.00 0 4 0 87 وزش ام

 3.97 0.00 0.00 5 0 0 126 بازیافت

 0.78 3.96 0.69 40 202 35 5102 سایر فعالیت های کسب و کار 

 :پایگاه اطالع رسانی صنایع کوچک و متوسطمنبع
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 سهم صنایع کوچک و متوسط از استان :25 جدول

 زگانهرم خوزستان استان  کشور  

 100 100 100 100 تمام صنایع 

 28.25 30.61 24.97 18.64 غذایی و آشامیدنی 

 0.00 0.00 0.11 0.01 توتون و تنباکو

 0.00 0.64 4.24 4.51 منسوجات به جز پوشاک

 0.00 5.43 0.92 2.65 پوشاک 

 0.00 0.17 0.23 1.48 دباغی و چرم و کیف و چمدان

 5.08 1.58 3.32 2.32 بل چوب و محصوالت چوبی به جز م

 1.59 0.98 0.92 2.48 کاغذ و محصوالت کاغذی 

 2.54 0.21 0.57 0.66 کک و فراورده دهای حاصل از نفت 

 7.62 11.29 12.14 10.71 مواد و محصوالت شیمیایی

 3.33 3.04 2.06 6.86 الستیک و پالستیک

 0.00 18.55 27.38 12.91 کانی غیر فلزی 

 3.65 3.16 5.61 5.17 فلزات اساسی 

 8.10 10.86 1.60 11.19 فلزات فابریکی 

 0.95 2.39 2.63 4.78 ماشین آالت و تجهیزات 

 0.00 0.04 0.11 0.12 ماشین آالت دفتری و حسابداری

 3.02 1.37 6.07 3.15 ماشین االت و دستگاههای برقی 

 0.48 0.09 0.23 0.24 رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی 

 0.00 0.13 0.00 0.47 ابزار بزشکی و اپتیکی و ساعت 

 0.32 0.21 0.34 0.69 وسایل نقلیه موتوری 

 0.63 0.09 1.95 0.77 سایر تجهیزات حمل و نقل 

 0.79 0.17 0.34 1.13 مبلمان و سایر مصنوعات 

 0.00 0.13 0.11 0.73 کامپیوتر و فعالیتهای وابسته 

 0.95 0.04 0.11 0.29 تحقیق و توسعه 

 0.00 0.17 0.00 0.13 اموزش 

 0.79 0.00 0.00 0.19 بازیافت

 6.35 8.64 4.01 7.73 سایر فعالیت های کسب و کار 

 پایگاه اطالع رسانی صنایع کوچک و متوسط :منبع
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 در کشور و استان  مراکز خدمات فناوری کسب و کار -1-2-6-2-4-6-1

کوچک و متوسط در سطح جهان  یهابنگاه یفیو ک یکمّ خدمات توسعه کسب و کار در توسعه تیامروزه نقش و اهمّ

 هیت اراقرار گرفته است. خدما گذاراناستیها مورد توجه ستوسعه بنگاه یبرا یشناخته شده و به عنوان ابزار یبه خوب

 و یاقتصاد یهایعضو سازمان همکار یکشورها ملهکشورها از ج یشده توسط مراکز خدمات کسب و کار در برخ

 یهاخدمات توسط بنگاه یرشد تقاضا ،یرشد نیاز علل عمده چن یکیباشد.  یم یرشد مناسب یساالنه داراتوسعه 

 گرید یکنندگان خدمات توسعه کسب و کار از سو هیسو و رشد عرضه خدمات توسط ارا کیکوچک و متوسط از 

خدمات  هیرابه ا یشتریذشته توجه بدهه گ یط زیدر حال توسعه ن یها نشان دهنده آن است که کشورها یباشد. بررس یم

 یبا برخ یمشترک یهایامر نموده و همکار نیا یمراکز الزم برا جادیکوچک و متوسط و ا یکسب و کار به واحدها

 گردد. یدر حال توسعه مشاهده م یمراکز در کشورها نیا جادیبه منظور ا ییاروپا یکشورها

 رساختیز جادیدر ا رانیا یصنعت یکوچک و شهرک ها عیان صناسازم ژهیو یها تیدر کشور ما با توجه به مأمور

 یسب و کارهاک یریپذتوان رقابت یو ارتقا یبه منظور توسعه فناور یو خدمات نرم افزار یکیزیمناسب شامل امکانات ف

و  قاتیقتح جینتا یساز یو تجار نانهیکارآفر یها دهی، ا انیفناور و دانش بن یاز واحدها تیحما نیو همچن یدیتول

مطالعات  ،یون، با استناد به موارد قان نیو محقّق نیمتخصّص تیفعال لیو توسعه و تسه قیتحق یهاتیتوسعه فعال نیهمچن

کار  ردر دستو 12از سال  یبه طور جد یفناور یهاشهرک جادیو کسب و کار همزمان با ا یمراکز خدمات فناور جادیا

 گرفت.منتخب قرار  یاستان یهاسازمان و شرکت

 آخرین وضعیت مراکز خدمات فناوری و کسب و کار کشور

مرکز در دست  8برداری رسیده است و مرکز خدمات فناوری و کسب و کار دائم در کشور به بهره 12، 81تاپایان سال 

 1486تغال واحد مشاوره فعال با اش 442تعداد  81مرکز در حال مطالعه می باشند.. در این مراکز تا پایان سال 1ساخت و 

 .نفر مستقر هستند

شرکت وجود  دارد که از ارایه دهنگان خدمات فناوری کسب و کار هستند.حوزه فعالیتی این  11بوشهر، در استان 

شرکتها در زمینه های آموزش،مالی حقوقی، مدیریت، تجهیزات ،زیرساخت، فناوری بهینه سازی ،کیفیت استاندارد، 

 فناوری اطالعات است.
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 آخرین وضعیت مراکز خدمات فناوری و کسب و کار کشور :26 جدول

 توضیحات تعداد مراکز ردیف

1 
مراکز خدمات فناوری و کسب و کار به بهره برداری 

 رسیده
12 

ناوری ف -فناوری شیراز -فناوری همدان -فناوری ارومیه-فناوری تبریز

 سلیمیتبریز -یاسوج–نصیرآباد  -اصفهان

 –بندرعباس -بوشهر -اشتهارد -1اردبیل-آباده  -آمل -ق قالآ

فناوری  -شهرکرد -پایتخت   -شمس آباد  -عباس آباد  -بیدک

–خرم آباد  -گنبد–سنندج   -شکوهیه قم -زاهدان -زنجان -مشهد

 یزد -کرمان -کرمانشاه -اراک

 8 مراکز خدمات فناوری و کسب و کار در دست ساخت 2
ناحیه  -کاسپین-سمنان -افق ابهر  -4اهواز  -بیرجند  -2اردبیل -ایالم

 یزد  -صنعتی رشت

 قم )مطالعه شده( 1 مطالعه شده  مراکز خدمات فناوری و کسب و کار 1

 شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر  ماخذ:

 گیریبندی و نتیجهجمع -1-2-6-2-4-1

وری های تحقیق و توسعه در سطح کشدر این بخش از گزارش، به بررسی وضعیت مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده و واحد

 دیگر( بیشترینها با یکتحقیقاتی در مقیاس کالن )مقایسه وضعیت استان . در حوزه مراکزشده استپرداختهو همچنین استانی  

ر نیز، وشههای همجوار با استان بدر بین استان .باشدمی اصفهان استان نیز آن از پس و تهران استان به مربوط در این زمینه سهم

های باشد. سایر استانهای فارس و خوزستان، دارای سهم باالتری در این حوزه در مقایسه با محدوده مورد بررسی میاستان

اند. همچنین شاخص مورد استفاده در خود اختصاص دادههمجوار در این زمینه سهم کمتری را در مقایسه با استان بوشهر به

 11در میان  11دهد استان بوشهر، دارای رتبه باشد که نتیجه نشان میهزار نفر می 14اتی به ازای این زمینه، تعداد مراکز تحقیق

 ترینمهم باشد. ازهای همجوار دارای سهم باالتری در این زمینه میباشد و تنها استان فارس از میان استاناستان کشور می

 بوشهر استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز کشاورزی مستقر در استان، حوزه در فعال تحقیقاتی مراکز

 یقاتیتحق مرکز باشد. جدیدترینمی مستقر تحقیقاتی مرکز 4 نیز، بوشهر شهرستان پزشکی علوم دانشگاه باشد. همچنین درمی

 توجه با مرکز این ستأسی. باشدمی بوشهر شهر در بیماری از عاری میگوی تحقیقاتی مرکز نیز، بوشهر استان در رسیده ثبت به

 در فعال هایتاناس سایر و بوشهر استان در آبزیان پرورش حوزه فعالین بر متعدد خسارات ایجاد و سفید لکه بیماری شیوه به

 تحقیقات مرکز نیز عسلویه شهرستان در همچنین .نمود کاربه آغاز( 1184)جاری سال در و گرفته قرار توجه مورد زمینه این

عالیتف نوع و محیطی زیست نظر از منطقه اهمیت به توجه با. گردید تأسیس1184 سال شهریور در محیطی زیست مطالعات و

 نظر از منطقه مانیتورینگ و پایش محل عنوان به تحقیقاتی مرکز این اجراست، دست در درآن که ای توسعه بزرگ های

http://www.nasimjonoub.com/fa/posts/166765
http://www.nasimjonoub.com/fa/posts/166765
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ها به ازای ده هزار نفر شاخص مورد بررسی در این زمینه نیز تعداد پژوهشکده شد. در ادامه خواهد تبدیل محیطیزیست

 است.ام بوده 11دهد که استان بوشهر در این حوزه دارای رتبه است و نشان میپرداخته شده

شود که استان بوشهر طی گانه، مشاهده می 11های های دارای بخش تحقیق و توسعه در استاندر بررسی کل کارگاه

 4.11، سهمی معادل با 1182است و در سال های مورد بررسی در این زمینه در مجموع روند افزایشی را تجربه نمودهسال

است. این در حالی است که استان تهران  به خود اختصاص دادهخش تحقیق و توسعه را بههای دارای بدرصد از کل کارگاه

تعداد کل واحدهای تحقیق و توسعه به »باشد.  بررسی شاخص دارا می 1182درصد را در سال  24.44نهایی سهمی معادل با ت

های سایر استانو  باشدهای کشور میدر میان استان 18بوشهر در این زمینه دارای رتبه  دهد که استاننشان می« ازای ده هزار نفر

  ه پایین تری نسبت به استان بوشهر قرار دارند در جایگا ار در این زمینههمجو

نشان  1182 -1124های گانه کشور طی سال 11های های دارای واحد تحقیق و توسعه در استانکارگاه همچنین تعداد

ی تعداد واحدهای صنعت»شاخص در این دوره به طور کلی روندی افزایشی را تجربه کرده است . دهد که استان بوشهرمی

 21ه و استان بوشهر دارای رتب باشدهای کلیدی در این زمینه میاز شاخص« بخش تحقیق و توسعه به ازای ده هزار نفر دارای

نسبتاً برخوردار  به عنوان استانگردد. استان فارس به عنوان استان نسبتاً محروم ارزیابی میهای کشور بوده و ام در میان استان

 باشند. این درحالی است که استان بوشهر در زمینه کلتری در مقایسه با استان بوشهر میسبدر این حوزه، دارای وضعیت منا

در  1182 -1124های های صنعتی دارای واحد تحقیق و توسعه ، طی سالواحدهای دارای تحقیق و توسعه و همچنین کارگاه

 است.مجموع روند افزایشی را تجربه نموده

را به خود اختصاص  4.44سبت هزینه تحقیق و توسعه به کل ارزش افزوده استان، نسبت استان بوشهر در بررسی شاخص ن

. در حوزه نسبت هزینه تحقیق و توسعه به ارزش افزوده بخش صنعت محروم قرار میگیرد کامال هایاست و در زمره استانداده

عنوان استان کاماًل  و به استاختصاص دادهدر کل کشور به خود  1.12را در مقایسه با نسبت 4.14مقدار استان بوشهر نیز

 توسعه و یقتحق هزینه نسبت» گیرد، گردد. شاخص کلیدی دیگری که در حوزه مالی مورد بررسی قرار میمحروم ارزیابی می

ستان توان گفت ابنابراین میمیباشد  1.22و در کشور  1.14برابر با باشد که این نسبت در استان بوشهر می« جاری هزینه به

ا سایر ب بوشهر در زمینه شاخص نسبت هزینه تحقیق و توسعه به هزینه جاری، دارای وضعیت نسبتاً برخورداری در مقایسه

 های کشور است.استان
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  فناوری و علم هایزون و مناطق ، هاپارک رشععد، مراکز وضعععیت تحلیل -1-2-6-2-5

 رشد مراکز

 کشور در مقیاس رشد مراکز وضعیت -1-2-6-2-4-1

 هایاستان رسای با مقایسه در بوشهر استان وضعیته از سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس اطالعات اخذ شد

مورد بررسی و تحلیل « واحدهای فناور به ازای ده هزار نفر رشد مراکز تعداد»زمینه شاخص  در 1184 سال ابتدای تا کشور

باشد و از های کشور میی در مقایسه با سایر استانگیرد. در زمینه این شاخص، استان بوشهر دارای وضعیت مناسبقرار می

در زمره  دهد که استان بوشهرباشد. نقشه پراکنش فضایی این شاخص نیز نشان میهای همجوار خود پیشرو میتمامی استان

 های کامالً برخوردار قرار دارد.استان

 1331 ابتدای تا فناور به ازای ده هزار نفر، واحدهای رشد مراکز عدادت زمینه در بوشهر استان وضعیت-13نمودار 

  http://www.msrt.irمنبع: 
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 استان در مقیاس  رشد مراکز وضعیت -1-2-6-2-4-2

واحد فناور تحت پوشش  242، 1184یت پارک علم و فناوری خلیج فارس درسال بر اساس اطالعات اخذ شده از سا

پارک علم و فناوری خلیج فارس و مراکز رشد وابسته به آن قرار گرفته اند .این شرکتها بر اساس نوع استقرار خود در پنج 

درصد این واحدهای  12یش از سطح متفاوت شامل تیم نوآور،پیش رشد،پارک،رشدو خارج شده قرار دارند .بر این اساس ب

فناور تحت پوشش پارک علم و فناوری خلیج فارس و مراکز رشد وابسته در مرحله خارج شده از مرکز تحت پوشش خود 

درصد در  18.21درصد از واحدهای فناور مذکور در سطح تیم نوآور قرار دارند.به همین ترتیب  21قرار گرفته اند .بیش از 

درصد در مرحله پیش رشد قرار گرفته اند.در ادامه نوع استقرار  11.82درصد در مرحله رشد و  14.46مرحله پارکی ،

 .واحدهای فناور به تفکیک مراکز تحت پوشش آورده می شود

 واحدهای فناور زیر پوشش پارک علم و فناوری خلیج فارس و مراکز رشد وابسته:نوع استقرار 27 جدول

 
 1533-سایت پارک علم و فناوری خلیج فارس  :منبع

  

درصد تعداد واحدهای فناور نوع استقرار 

5221.49تیم نوآور
2911.98پیش رشد 

4819.83پارک 
3514.46رشد

7832.23خارج شده 
242100.00
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 به تفکیک مراکز پوشش دهندهواحدهای فناور نوع استقرار  -1-2-6-2-5-2-1

نوع استقرار واحدهای فناور به  22 جدولدربر اساس اطالعات اخذ شده از سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس 

ک علم و فناوری خلیج فارس و مراکز رشد بوشهر ،تنگستان ،کنگان ،دشتی تفکیک مراکز پوشش دهنده خود که شامل پار

 و دشتستان می باشند ارایه شده است .

واحد در حال حاضر در مرحله  42واحد فناور قرار دارند که  44بر همین اساس در پارک علم و فناوری خلیج فارس 

 ی باشند .واحد در مرحله خارج شده از مرکز تحت پوشش خود م 6پارکی و 

واحد فناور تحت پوشش مرکز رشد پارک بوشهر قرار گرفته اند و این مرکز بیشترین واحدهای فناور را تحت  144

درصد از واحدهای فناور مذکور از مرکز تحت پوشش خود خارج شده اند  44پوشش خود قرار داده است .در حال حاضر 

درصد از  12.26درصد از آنها در مرحله پیش رشد و  14.28ار گرفته اند .درصد از آنها در مرحله تیم نوآور قر 22و بیش از 

 آنها در مرحله رشد قرار دارند .

درصد از آنها در مرحله رشد قرار  42واحد فناور تحت پوشش مرکز رشد علم و فناوری تنگستان قرار دارد که بیش از  1

 گرفته اند .

درصد از واحدهای فناور مذکور در  44.44وری کنگان قرار دارند که واحد فناور تحت پوشش مرکز رشد علم و فنا 11

 درصد از آنها در مرحله تیم نوآور می باشند . 16.16مرحله رشد قرار گرفته اند و در حدود 

درصد از واحدهای فناور مذکور در  42واحد فناور مستقر می باشند که بیش از  21در مرکز رشد علم و فناوری دشتی 

درصد در مرحله پیش رشد قرار دارند .بقیه واحدهای فناور از مرکز  18.44درصددر مرحله رشد و 22.41م نوآور ،مرحله تی

 تحت پوشش خود خارج شده اند .

درصد از واحدهای  44.46واحد فناور موجود تحت پوشش مرکز رشد علم وفناوری دشتستان قرار دارند .که در حدود  8

 درصد از آنها در مرحله رشد قرار گرفته اند. 11ی باشند و بیش از مذکور در مرحله تیم نوآور م
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 به تفکیک مراکز پوشش دهنده واحدهای فناور : نوع استقرار 23 جدول
 درصد تعداد واحدهای فناور  نوع استقرار  

 خلیج فارس 

 4 4 تیم نوآور 

 4 4 پیش رشد

 22.28 42 پارک

 4 4 رشد

 11.11 6 خارج شده 

 144 44 کل 

 بوشهر 

 22.26 12 تیم نوآور 

 14.28 24 پیش رشد

 4 4 پارک

 12.26 12 رشد

 44 14 خارج شده 

 144 144 کل 

 تنگستان 

 22.41 2 تیم نوآور 

 22.41 2 پیش رشد

 4 4 پارک

 42.26 1 رشد

 4 4 خارج شده 

 144 1 کل 

 کنگان 

 16.16 4 آور تیم نو

 12.12 2 پیش رشد

 4 4 پارک

 44.44 4 رشد

 4 4 خارج شده 

 144 11 کل 

 دشتی 

 42.26 8 تیم نوآور 

 18.44 4 پیش رشد

 4 4 پارک

 22.41 6 رشد

 8.42 2 خارج شده 

 144 21 کل 

 دشتستان 

 55.56 5 تیم نوآور 

 11.11 1 پیش رشد

 0 0 پارک

 33.33 3 رشد

 0 0 خارج شده 

 100 9 کل 

 1533-سایت پارک علم و فناوری خلیج فارس منبع: 
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 فناوری و علم هایپارک -1-2-6-2-4-1

 اداقتص توسعه آن، تبع به و فنّاوری توسعه امر در موثر اجتماعی نهادهای از یکی عنوان به 1فنّاوری و علم هایپارک

 فنّاوری، و علم هایپارک. است شده واقع جهان کشورهای زا بسیاری توجه مورد تخصصی زاییاشتغال و مداردانش

 صنایع توسعه و تحقیق واحدهای متوسط، و کوچک فنّاوری هایشرکت ایحرفه حضور و استقرار برای مناسب هاییمحیط

 نهائی هدف .دارند اشتغال فنّاوری هایفعالیت به هادانشگاه با و یکدیگر با سازنده تعامل در که است پژوهشی موسسات و

 هایخشب یا و تمامی که نحوی به است آن انتشار ارتقاء و جذب، فرآیند تسهیل و فنّاوری هایچشمه ایجاد همنشینی، این

 هایتفعال این اهّم. باشد انجام قابل ایحرفه صورت به هاپارک این در فنّاوری محصوالت به منتهی هایفعالیت از ایعمده

 دانش تدوین استانداردسازی، صنعتی، طراحی سازی،نمونه مهندسی، طراحی علمی، پژوهش ردازی،پایده بازارسنجی، شامل

 همچنین و صنعتی تولید عرصه در فنّاوری محصوالت تحقق برای بعدی مستشاری عملیات و فروش فکری، مالکیت ثبت فنی،

 در وثرم حضور همچنین و جهانی تجارب از استفاده برای المللیبین هایهمکاری. باشدمی تخصصی خدمات سایر عرضه

 و علم هایپارک  اساسنامه و تأسیس نامه آئین. )است فنّاوری و علم هایپارک راهبردی اهداف از جهان فنّاوری بازارهای

 تعداد»در بررسی شاخص بر اساس اطالعات اخذ شده از بانک اطالعات وزارت علوم تحقیقات و فناوری  (.1121 فنّاوری،

د که شوهای کشور، با توجه به نمودار و نقشه زیر مشاهده میدر استان« های علم و فناوری به ازای یکصد هزار نفرپارک

های همجوار، تنها استان هرمزگان، دارای وضعیت استان بوشهر در این زمینه، دارای وضعیت مناسبی بوده و از بین استان

 گیرند.های بعدی قرار میهای همجوار در این حوزه، در رتبهبهتری در مقایسه با استان بوده و سایر استان

 1331های علم و فناوری به ازای صد هزار نفر، وضعیت تعداد پارک-13نمودار 

 
 منبع: بانک اطالعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

                                                 
 .شودفنّاوری را شامل میهای شهرکو  های علمیو شهرک تحقیقاتی هایپارک ، های فنّاوریقطبپارک های فنّاوری، ها از قبیل این تعریف انواع مختلف پارک -1
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 اولیه قداماتاست. ادر ادامه به بررسی وضعیت پارک علم و فناوری خلیج فارس مستقر در شهرستان بوشهر پرداخته شده

 44/12/1126 در مربوطه مجوز و آغاز بوشهر استانداری طرف از 1121 سال از فارس خلیج فناوری و علم پارک اندازی راه

 علم ارکپ موسس سازمان حاضر حال در. شد صادر فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته فناوری پارک یک عنوان به

 اجرای و توسعه در بوشهر استانداری و نفت وزارت و است فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فارس، خلیج فناوری و

 دهکده محل در هکتار 44 مساحت به زمینی فارس، خلیج فناوری و علم پارک برای. کنندمی ایتحم آن از پارک هایبرنامه

 نام احبص کشورهای سایر و کشور در موجود هایپارک تجارب مطالعه از پس که است شده بینی پیش فارس خلیج دانایی

 .1است شدن اجرا حال در و تهیه پارک جامع طرح همسایه، بعضاً و

 فارس خلیج فناوری و علم پارک های اصلیفعالیتی و برنامه محورهای -

 الکترونیک و ارتباط اطالعات، در حوزه فناوری (ICET):  های تحقیق و برنامه جهت انجام فعالیت

تان و تالش های استوسعه در زمینه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و الکترونیک در صنایع مرتبط با مزیت

 بازار محصوالت دانشی فناوری اطالعات و ارتباطات و الکترونیک منطقه ویژه پارس جنوبی برای دربرگرفتن

 راهبر بودن استان در بازارهای داخلی در زمینه  :(فناوریزیست) در حوزه نانو و بیوتکنولوژی

نشی اهای زیستی و کاربرد این فناوری در کشاورزی )افزایش و اصالح نخیالت( و ارائه محصوالت دفناوری

 قابل قبول و قابل رقابت در این عرصه

 ف های بهینه مصرپاالیش گاز، روش ،سازیهای نوین شیرینفناوری پتروشیمی: و در حوزه نفت،گاز

محیطی و مشارکت در این زمینه، انرژی، طراحی فرایندهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، مطالعات زیست

 های فناوری در این زمینه و ...جاد شرکتهای برتر در این حوزه، ایحمایت از ایده

 هایی جهت حمایت از مراکز تکنولوژی و افزایش توان رقابتی : برنامهدریایی صنایع و سازی در حوزه کشتی

 سازی و صنایع دریایی در این زمینه و تبدیل شدن استان به قطب محصوالت دانشی کشتی

 ،تکشاورزی و نخیال شیالت و آبزیان، صنایع غذایی 

 :باشدمی زیر شرح به نیز فناوری و علم زمینه در پارک این اندازچشم

                                                 
1 - http://pgstp.ir/page/AboutPGSTP 

 

http://pgstp.ir/page/AboutPGSTP
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 محصوالت یدتول در فارس خلیج منطقه در فناوری و تحقیقاتی علمی، قطب به شدن تبدیل و برتر جایگاه به رسیدن -

 :هایزمینه در دانشی

 الکترونیک و ارتباطات اطالعات، فناوری(ICET) 

 یدریای و زیستی های فناوری 

 دریایی پزشکی زیست 

 ،زیست محیط و ایمنی امنیت، سالمت (HSSE) 

 باال کمیت و کیفیت با دانشی محصوالت رقابتی مزیت بر تکیه با استان نسبی هایمزیت با مرتبط صنایع 

د. نمایرسانی میها خدماتبنیان را در سراسر استان پوشش داده و به آنهای دانشاین پارک، واحدهای فناور و شرکت

ر در قطر پارک مستق توان به پارک علم و فناوری اصفهان، فارس وترین رقبای پارک علم و فناوری خلیج فارس، میاز مهم

شود. پارک علم و فناوری اصفهان، در زمینه ها پرداخته میهای این پارکدر ادامه به بررسی ویژگیاشاره نمود.

بنیان و واحدها و مؤسسات فناور، های دانشیزیکی جهت استقرار شرکترسانی و فراهم نمودن بسترهای مالی و فخدمات

المللی نماید و نکته قابل تأمل در زمینه این پارک، عضویت در انجمن بینمشابه با پارک علم و فناوری خلیج فارس عمل می

 ی ارتباطاتدهندهنشانباشد که های علمی آسی و متخصصین علمی و مراکز نوآوری میهای علمی و انجمن پارکپارک

 (.1184باشد)برنامه راهبردی پارک علم و فناوری خلیج فارس، فراملی این پارک می

پارک علم و فناوری فارس نیز به جهت قرارگیری استان فارس در جوار استان بوشهر، به عنوان یکی از رقبا در این زمینه 

باشد رگ میجانبه با صنایع بزفناوری فارس، برقراری ارتباط همهگردد. یکی از اصول کلیدی موفقیت پارک علم و مطرح می

ای برای اعضای هیئت علمی های مشاورهآموختگان، فرصتهای شغلی برای دانشو در همین زمینه سعی در ایجاد فرصت

رد. نکته های مرتبط داهای دانشجوی و سایر پروژهها، استفاده از امکانات آزمایشگاهی برای انجام تحقیقات و پروژهدانشگاه

ا توجه های استان اشاره نمود. بگذاری در زمینه مزیتتوان به سرمایههای فعالیتی پارک علم و فناوری فارس، میمهم در زمینه

، اقدام 1122شود، پارک علم و فناوری این استان، در مهرماه سال به اینکه استان فارس قطب الکترونیکی کشور محسوب می

های مرتبط آموختگان دانشگاهی دررشتهمرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات فارس نمود تا حجم باالی دانش به تأسیس

 مند شود)همان(.وارد بازار کار نموده و از این فرصت بهره

. از تای برخوردار اسپارک علم و فناوری قطر نیز به واسطه قرارگیری در پیرامون محدوده مورد بررسی، از اهمیت ویژه

وفقیت ترین عوامل منماید. از مهمطرفی در حوزه نفت و گاز نیز قطر به عنوان رقیب کشور و همچنین استان بوشهر عمل می

ها و مراکز آموزش عالی معتبر از سراسر جهان در این پارک اشاره نمود. دانشگاه توان به استقرار دانشگاهاین پارک، می
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های فعال در های پزشکی معتبر خارجی، مرکز تحقیقات پزشکی و ... از جمله دانشگاهالجکارنگی ملون، دانشگاه تگزاس، ک

نعت و افزار، رسانه، صو سخت افزارنرمهای فعالیتی متعدد از جمله محیط زیست، نفت و گاز، باشند. زمینهاین پارک می

توان های خورشیدی، فناوری اطالعات و ارتباطات، حمل و نقل و بهداشت و درمان را میانرژی، هوافضا و هواپیمایی، فناوری

های فعالیتی متعدد این پارک، همکاری با واحدها و مؤسسات تحقیقاتی عامل موفقیت این پارک دانست و عالوه بر زمینه

ی مقیاس عملکردی فراملی این پارک دهندهدنیا مانند سیسکو، مایکروسافت، شل، توتال و ... نیز نشانمعتبر در 

 باشد)همان(.می

 های علم و فناوری در استان بوشهرمناطق و زون -1-2-6-2-4-4

م و لی دانایی یا همان منطقه ویژه عتوان به دهکدههای استان بوشهر در زمینه علم و فناوری، مییکی دیگر از فعالیت

رفته هایی که تا کنون در آن انجام گهای این منطقه و فعالیتفناوری خلیج فارس اشاره  نمود که در ادامه به بررسی ویژگی

 .1استپرداخته شده

منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس با هدف تقویت و گسترش فعالیت های دانایی محور در منطقه می کوشد با فرآهم 

و زیرساخت های مناسب علمی و فناوری جهت حضور مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی، صنایع دانشی،  آوردن بستری جذاب

مراکز دانش بنیان، واحد های فناور و حمایت از نوآوری های فناورانه در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فناوری های 

، زیست جمله فناوری اطالعات و ارتباطات، الکترونیک زیستی و دریایی با تاکید بر کاربرد فناوری های نوین و پیشرفته از

فناوری، بیوتکنولوژی و نانوفناوری، ضمن کسب مزیت رقابتی در زمینه محصوالت دانشی مرتبط با ظرفیت ها و قابلیت های 

یه بر یر با تکن مسای در لذا موجود در جهت توسعه تولید، ثروت و رفاه و ایجاد جامعه دانایی محور در استان تالش نماید. 

نیروهای متخصص دانشی، ایجاد فرآیندهای انگیزشی و پرورش نیروهای خالق و دانش محور در صدد است جهت پرآوازه 

 .کردن نام خلیج فارس، ایران و ایرانی در منطقه گام بردارد

رو تصویب در سفرهای استانی پی1181ژه علم و فناوری خلیج فارس) دهکده دانایی بوشهر ( از مرداد ماه دبیرخانه منطقه وی

هیات دولت به استان بوشهر، در پارک علم و فناوری خلیج فارس به عنوان دستگاه مجری ایجاد شد تا فرایندهای اجرایی و 

ژیک که از اولویت های توسعه استان نیز می باشد با جدیت بیشتر پیگیری شود. با توجه به تعهد تحقق این موضوع استرات

 به نفت وزارت و فناوری و تحقیقات ، علوم وزارت با 11/1/1126 مورخ  1/14144شهر در تفاهم نامه شماره استانداری بو

 اصاختص بر مبنی الزم های زیرساخت ایجاد به کمک و بوشهر دانایی دهکده و فناوری و علم پارک استقرار مجوز ازای

                                                 
 1184برگرفته از سایت رسمی پارک علم و فناوری خلیج فارس،  -1 
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هکتار در  414ات طرح جامع در محدوده ای به وسعت ، مطالعآنها ایجاد جهت بوشهر شهر خروجی اراضی از هکتار 644

جزیره عباسک صورت گرفته است. محور های فعالیت و اساسنامه سازمان عامل تهیه و به تصویب هیات اجرایی استانی 

ر اژه علم و فناوری جهت پیشبرد اهداف و تشکیل سازمان عامل به ریاست استاندرسیده است و دومین کمیته اجرایی منطقه وی

 ()سایت پارک علم و فناوری خلیج فارسبوشهر برگزار شده است

 :اقداماتی که تاکنون صورت گرفته 

 تشکیل دبیرخانه منطقه ویژه علم و فناوری )دهکده دانایی( خلیج فارس در پارک 

  تصویب کلیات طرح واگذاری قسمتی از اراضی جزیره عباسک در کارگروه مسکن و شهرسازی مورخ

 ای برنامه ریزی استانداری بوشهرشور 12/12/28

 هاعملیات گمانه زنی و انجام مطالعات ژئو تکنیک جزیره عباسک به منظور شناخت اراضی و ساختگاه ساختمان 

 نقشه برداری جزیره عباسک به منظور تهیه نقشه های توپوگرافی 

  ... برای اراضی مورد نظرپیگیری در اخذ استعالم های پدافند غیر عامل ، محیط زیست ، آب و برق و 

 اتمام مطالعات طرح جامع و آماده سازی جزیره 

 انجام تست آب پیرامون جزیره عباسک 

  برازجان و بالعکس -در محور مواصالتی بوشهر 4*6نصب تابلوی راهنمایی به دهکده به ابعاد 

 صوبه اولیه با توجه به م انجام رایزنی با دستگاه های اجرایی و مرتبط استانی جهت استقرار امکانات و الزامات

 هیات دولت و ابالغ دستورالعمل ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری در کشور از سوی معاون اول ریاست جمهوری

  با قرارگاه خاتم االنبیاء بر اساس تعهد وزارت نفت در سفر استانی هیات دولت به میزان  142انجام تفاهم نامه

 یجاد زیرساخت های دهکدهمیلیارد ریال جهت بسترسازی و ا 214

 ژه علم و فناوری خلیج فارس به ریاست استاندارتشکیل دومین جلسه هیات اجرایی منطقه وی 

 ژه علم و فناوری از سوی استاندارصدور احکام عضویت اعضا در کمیته اجرایی منطقه وی 

  یاست جمهوری جهت اخذ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ر 214پیگیری و تعریف پروژه در کمیسیون

 جامع مطالعات اتمام و دولت هیات مصوبه به توجه با 1181 -82 بودجه در  ردیف اعتبار ملی 

  ارسال مطالعات طرح جامع و برنامه کاری منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس به شورای عالی علوم، تحقیقات

 و فناوری )عتف( جهت بررسی و صدور موافقت اصولی
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گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات وفناوری، مناطق ویژه علم و فناوری امروزه در  بر اساس

ها، اهتوان ترکیبی منسجم و ساختارمند از دانشگهای توسعه کشورهای مختلف قرار گرفته است. این مناطق را میرأس برنامه

پذیر، های مخاطرههایی با فناوری برتر، سرمایهوهمچنین شرکت های علم و فناوری، مراکز تحقیقاتی و پژوهشیپارک

های فیزیکی و نهادی و سرمایه انسانی دانست، که معموالً در یک محدوده خاص جغرافیایی با یک امکانات و زیرساخت

 کنند. می دمدیریت متمرکز و ساختار حقوقی خاص، با اتصال به یک بازار مصرف، محصوالت و خدمات دانش محور را تولی

در گزارش ارائه شده از منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری آمده 

های بالقوه و بالفعل استان بوشهر در راستای توسعه فناوری در استان، خوشه فناوری نفت، گاز و با توجه به ظرفیتاست: 

خوشه فناوری اطالعات و ارتباطات و رسانه به عنوان سه محور کلی و همچنین ایی و زیستی خوشه فناوری دری؛ پتروشیمی

 فعالیتهای منطقه ویژه علم وفناوری خلیج فارس تعریف شده است. 

 ا و مراکز هها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پارکعناصر و بازیگران منطقه ویژه علم و فناوری شامل دانشگاه

های فیزیکی و نهادی، بازار و نیروی های برتر، امکانات و زیرساخت، بنگاه ها با فناوریرشد علم و فناوری

ای نیازمند وجود عناصر متعدد و انسانی است که الزم به ذکر است دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در هر حوزه

 برقراری ارتباط آنها با یکدیگر است. 

 وشهر )خلیج فارس( دارای ده کانون است. همچنین منطقه ویژه علم وفناوری استان ب 

  در محدوده شهرک بهمنی در جنوب شهر بوشهر قرار گرفته است. از محورهای اساسی این کانون خلیج فارس

توان به دانشگاه خلیج فارس ،پردیس پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس و مرکز رشد علم و کانون می

 ری گلشن دانش اشاره کرد. فناوری مستقر در مجتمع پژوهش و فناو

  کانون لیان در محدوده پارک علم و فناوری خلیج فارس واقع در شمال شهر بوشهر شکل گرفته است. از اجزای

توان پارک علم و فناوری خلیج فارس ، مرکز توسعه کسب و کار ، دانشگاه علوم و تحقیقات این کانون می

 ای را نام برد. یقات پزشکی هستهواحد بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز تحق

 های موجود در محدوده جنوب شرق شهر بوشهر شکل کانون صنعت با محوریت مراکز صنعتی و زیر ساخت

بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، نیروگاه اتمی بوشهر،  2و  1گرفته است. این کانون شامل شهرک صنعتی 

 است.امکانات رفاهی و تفریحی 
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 اشد. بوبی محوریت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در محدوده جنوب استان بوشهر میکانون پارس جن

مجتمع  2و  1های این کانون صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در شهرستان کنگان، جم، عسلویه و سایت

 بر دارد. گازی پارس جنوبی را در 

 ستان و های دشتی، تنگالی در بر گیرنده شهرستانکانون پارس شمالی با محوریت منطقه ویژه انرژی پارس شم

 دیر در محدوده مرکزی استان است. 

  .کانون نوآوری با محوریت اراضی جزیره عباسک در جنوب شرقی استان شکل گرفته است 

  هکتاری پارک علم و فناوری خلیج فارس در محدوده جنوب شرقی شهر  24کانون دانایی با محوریت اراضی

 د. باشبوشهر می

  کانون فالت قاره با محوریت شرکت نفت فالت قاره در بخش شمال استان بوشهر در شهرستان های گناوه، امام

 حسن، بندر دیلم و جزیره خارک است.

 های مهارت محور در محدوده جنوب شرقی شهر بوشهر در اراضی حدود کانون مهارت با محوریت آموزش

 -لمیهای عهای و مجموعه دانشگار بوشهر، دانشکده فنی امام خامنهای شههکتار است که مرکز فنی حرفه 144

 گیردکاربردی مستقر در شهر بوشهر را در بر می

  کانون عالیشهر با محوریت دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر در محدوده شهر جدید عالیشهر واقع است. این محدوده

دانشگاه آزاد اسالمی وشهرک اقامتی دانشگاه خلیج دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، شهرک اقامتی اساتید 

 شود.فارس را شامل می

  خوشه فناوری نفت، گاز و پتروشیمی، خوشه فناوری دریایی و زیستی و همچنین خوشه فناوری رسانه و فناوری

و ه های دهگاناطالعات و ارتباطات سه خوشه فناوری منطقه ویژه بوشهر هستند که در کنار عناصر و کانون

های فناوری ، شهر دانایی خلیج فارس )استان بوشهر( خودنمایی یکپارچگی ایجاد شده بین آنهاو بازیگران خوشه

 )دبیر خانه شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری (می نماید.
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 یا حرفه و یفن آموزش مراکز لیتحل -1-2-6-2-6

 علوم و روز یفناور با متناسب داریپا کار و کسب و حرفه شغل، احراز یبرا را فرد تواندیم یاحرفه و یفن یهاآموزش

 یکاربرد یعلم و یعمل یهاآموزش ،یاحرفه و یفن آموزش از منظور. دینما آمده مشاغل ژهیو یهامهارت همراهبه وابسته،

 یهاشآموز. گرددیم ارائه شغل احراز در ییتوانا یبرا افراد تخصص و مهارت سطح ارتقاء ای کسب منظور به که است

 متوسطه، دوره گذراندن از پس از پس فرد یرسم یهاآموزش در. باشدیم یرسم ریغ و یرسم یهاآموزش شامل مذکور

 یهاآموزش. دینمایم افتیدر پلمید فوق مدرک یاحرفه و یفن یهاآموزشکده در یکاردان دوره گذراندن از پس و پلمید

 افراد و گرددیم ارائه یاحرفه و یفن سازمان به وابسته یآموزش راکزم توسط مدتکوتاه آموزش یهادوره یط یررسمیغ

 (.1181 بوشهر، استان یاجتماع -یاقتصاد گزارش) ندینمایم افتیدر را دوره مهارت نامهیگواه دوره، یط از پس

 کشورای در مقیاس وضعیت مراکز آموزشی فنی و  حرفه  -1-2-6-2-6-1

های کشور ینه، ابتدا به بررسی وضعیت استان در مقایسه با سایر استانبه منظور بررسی وضعیت استان بوشهر در این زم

ی مورد هاشاخص گیرد.های استان در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار میپرداخته شده و پس از آن وضعیت شهرستان

تعداد »، «ای ده هزار نفرای به ازتعداد مراکز ثابت فنی و حرفه»بررسی در این حوزه در مقیاس کالن و در سطح کشوری، 

در  باشد که در ادامهمی« ای به ازای هزار نفرتعداد مربیان فنی و حرفه»و « ای به ازای هزار نفرآموزش دیدگان فنی و حرفه

ی به ازای ده اتعداد مراکز ثابت فنی و حرفه» در بررسی شاخص  گیرند.قالب نمودار و نقشه مورد بررسی و تحلیل قرار می

باشد و در این زمینه دارای گانه، دارای رتبه یازدهم می 11های شود که استان بوشهر در بین استانمشاهده می« نفرهزار 

تری در جز استان کهکیلویه و بویراحمد، دارای وضعیت مناسبهای همجوار بهوضعیت برخوردار بوده و در مقایسه با  استان

 باشد.این زمینه می

 1331ای به ازای ده هزار نفر، سرانه مراکز ثابت فنی و حرفه-21نمودار 

 
  منبع: مرکز آمار ایران
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گان فنی و حرفه ای، استان بوشهر در برخالف شاخص تعداد مراکز فنی و حرفه ای، در خصوص شاخص آموزش دید

را حائز شده است. این رقم همبستگی مثبتی با  رتبه استان در شاخص تعداد مراکز فنی  21گانه کشور رتبه  11بین استان های 

و حرفه ای ندارد. دلیل این امر را می توان در عدم توان واحدهای فنی و حرفه ای برای جذب افراد و همچنین عدم درک 

 ست و صحیح از نیازهای واقعی آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان می باشددر

 ای به ازای هزار نفرتعداد آموزش دیدگان فنی و حرفه-21نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران
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ار شود که استان بوشهر دارای وضعیت بسی، مشاهده می«ای به ازای هزار نفرتعداد مربیان فنی و حرفه»در بررسی شاخص 

تری در های همجوار در مقایسه با استان بوشهر، دارای  سطح برخورداری پایینباشد و سایر استانمناسبی در این حوزه می

 است.باشند. وضعیت استان در این زمینه در قالب نمودار و نقشه در ادامه بیان شدهر میمقایسه با استان بوشه

 ای به ازای هزار نفرسرانه مربیان فنی و حرفه-22نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران
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است. ای پرداخته شدههای حوزه فنی و حرفههای استان بوشهر در زمینه فعالیتدر ادامه به بررسی وضعیت شهرستان

های رسمی و غیر رسمی با استفاده از آمار و اطالعات گزارش توسعه اقتصادی و اجتماعی وضعیت استان در زمینه آموزش

 کاردانی و متوسطه در دوره رسمی هایکر است که آموزشذگیرد. الزم به سی قرار می، مورد برر1181استان بوشهر در سال 

همچنین  و دیپلم مدرک دوره متوسطه گذراندن از پس افراد و گرددمی ارائه دانش کار و ای حرفه و فنی های رشته در

 طی رسمی غیر هایآموزش نمایند.می دیپلم دریافت فوق مدرک ایحرفه و فنی های آموزشکده در کاردانی دوره

 گذراندن از پس افراد و گرددمی ارائه ایحرفه و فنی به سازمان وابسته آموزشی مراکز توسط مدت کوتاه آموزش هایدوره

 نمایند.دریافت می را دوره مهارت گواهینامه ، دوره

 استان ای در مقیاس وضعیت مراکز آموزشی فنی و  حرفه -1-2-6-2-6-2

 یرسم یهاآموزش -1-2-6-2-6-2-1

 و ایحرفه و فنی های رشته در کاردانی و متوسطه در دوره ، یرسم هایآموزشه در باال اشاره شد، همانطور ک

 های آموزشکده در کاردانی دورههمچنین  و دیپلم مدرک دوره متوسطه گذراندن از پس افراد و گرددمی ارائه دانشوکار

 نمایند.می دیپلم دریافت فوق مدرک ایحرفه و فنی

 کاردانش و یاحرفه و یفن متوسطه -1-2-6-2-6-2-1-1

 کاردانش و یاحرفه و یفن یهارشته در 1181-82 یلیتحص سال در رستانیدب سوم و دوم سال متوسطه آموزاندانش تعداد

 و یاحرفه و یفن متوسط آموزاندانش سهم. باشدیم نفر 2484 و 4116 با برابر بیترت به بزرگسال آموزاندانش همراهبه

 به نسبت که بوده دردصد 14.2 با برابر یلیتحص سال نیهم در سوم و دوم سال متوسطه دوره زانآمودانش کل از کاردانش

 .استداشته کاهش درصد 4.8 قبل سال

 یاحرفه و یفن یهادانشکده -1-2-6-2-6-2-1-2

 االزهر رانهدخت و یاخامنه امام پسرانه یاحرفه و یفن دانشکده شامل بوشهر، استان در مستقر یاحرفه و یفن یهادانشکده

 سال رد شده رفتهیپذ انیدانشجو کل. رندیپذیم دانشجو یکاردان مقطع در رشته 1 در شدهبرده نام یدانشکده دو هر. باشدیم

 هادانشکده نیا یعلم تیئه یاعضا تعداد. باشدیم زن آن نفر 112 تعداد نیا از که بوده نفر 114 با برابر 1181-82 یلیتحص

 (.1181 بوشهر، استان یاجتماع -یاقتصاد گزارش)باشدیم نفر 14 با برابر زین
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 یاخامنه امام پسرانه یاحرفه و یفن دانشکده -1-2-6-2-6-2-1-3

 کیالکترون ،یصنعت برق ،یحسابدار یرشته 1 در و دیگرد لیتبد یاخامنه امام دانشکده به 1128 سال در آموزشکده نیا

 سال در .دینمایم رشیپذ دانشجو یکاردان مقطع در ترویکامپ افزارنرم و ییایمیش عیصنا خودرو، کیمکان ساختمان، ،یعموم

. استداشته کاهش درصد24 گذشته سال به نسبت که اندشده رشیپذ آموزشکده نیا در نفر 442 تعداد 1181-82 یلیتحص

 یلیتحص سال با سهیمقا در که باشدیم نفر 1461 برابر 1181-82 سال در آموزشکده نیا لیتحص حال در انیدانشجو تعداد

 (.همان)استداشته رشد درصد 12 بوده، نفر 844 با برابر که آن از قبل

 الزهرا دخترانه یاحرفه و یفن دانشکده -1-2-6-2-6-2-1-4

 در رشته 1 در دانشکده نیا. دیگرد لیتبد الزهرا دانشکده به 1128 سال در الزهرا دخترانه یاحرفه و یفن آموزشکده

 وتر،یکامپ افزارنرم ،یحسابدار ،یمعمار یهارشته در کارودانش و یاحرفه یفن دختر آموزاندانش نیب از یکاردان مقطع

 دانشکده نیا در نفر 112 تعداد 1181-82 سال در. ردیپذیم دانشجو کودک یمرب و دوخت یطراح ک،یگراف ،ییمایش عیصنا

 نیا لیتحص درحال انیدانشجو تعداد. است افتهی شیافزا درصد 24 بوده نفر 148 که گذشته سال به نسبت که اندشده رفتهیپذ

 (.همان)استافتهی شیافزا درصد 4.4 بوده نفر 111 که گذشته سال به نسبت که باشدیم نفر 111 مذکور سال در آموزشکده

 یررسمیغ یهاآموزش -1-2-6-2-6-2-2

 ،عیصنا در آموزش ،یفن یاریخود زندان، و اریس اد،زآ یهاآموزشگاه ثابت، مراکز شامل یررسمیغ یآموزش مراکز

 سهیمقا در که باشدیم نفر 11181 با برابر 1181 سال در مراکز نیا کارآموزان کل تعداد. شودیم ساختمان عیصنا و هاانپادگ

 آزاد یهاآموزشگاه درصد، 18.8 ثابت مراکز در کارآموزان سهم ،1181 سال در. استداشته رشد درصد42 قبل، سال با

 6.4 ساختمان عیصنا درصد،1.8 هاپادگان در آموزش درصد،2.1 عیاصن در آموزش درصد،1.1 زندان و اریس درصد،42

 ت،ثاب مراکز و آزاد یهاآموزشگاه که شودیم مشخص ها،سهم نیا به توجه با که باشدیم درصد 2 هاآموزش ریسا و درصد

 (.1181 بوشهر، استان یاجتماع -یاقتصاد گزارش)باشندیم دارا نهیزم نیا در را سهم نیشتریب

 ثابت مراکز در زشآمو -1-2-6-2-6-2-2-1

 یآموزش کارگاه چند یدارا مراکز نیا از کی هر. شودیم ارائه یاهیپا و یتخصص یهاآموزش معموالً ثابت مراکز در

 فعال ثابت مرکز 14 استان، در 1181 سال در. باشندیم ژهیو التآ نیماش و زاتیتجه یدارا عمدتاً زین هاکارگاه و باشدیم

 1181 سال در زکمرا نیا کارآموزان تعداد. اندبوده یاموزش کادر نفر 111 و یآموزش کارگاه 112 یدارا مراکز نیا و بوده

 .)همان(استداشته رشد درصد 8 قبل سال به نسبت که بوده نفر 1421 برابر
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 زندان و اریس یواحدها توسط آموزش -1-2-6-2-6-2-2-2

 از کیهر. اندشده یطراح یآموزش مراکز فاقد و دوردست نقاط در ثابت مراکز کمبود جبران منظوربه اریس یواحدها

 ینقاطبه و لیتشک ثابت مراکز از الزم زاتیتجه با یآموزش متنوع یهارشته در یمرب چند ای کی بیترک از ادشدهی یواحدها

 کارآموزان تعداد. گردندیم باز خود مراکز به آموزش از پس و شوندیم اعزام باشد یکاف اندازهبه یکارآموز داوطلب که

 .)همان(استداشته شیافزا درصد 216 قبل سال به نسبت که بوده نفر 1248 برابر 1181 سال در زندان و اریس یواحدها توسط

 هاپادگان در آموزش -1-2-6-2-6-2-2-3

 شیافزا. استداشته شیافزا درصد114 قبل سال نسبت به که بوده نفر 114 با برابر1181 سال در هاپادگان کارآموزان تعداد

 .دینما یتوجه قابل کمک یسرباز خدمت امیا در جوانان اشتغال در تواندیم هاآموزشگاه نیا

 عیصنا در آموزش -1-2-6-2-6-2-2-4

 1181 سال در. ردیگ انجام یسرپرست ماتیتعل و کار ضمن خانه، در کار جواز صورتبه ،یرسم ریغ آموزش نوع نیا

 .استافتهی شیافزا درصد44.2 قبل سال به نسبت که نفربوده 1441 با برابر حوزه نیا در ناکارآموز تعداد

 ساختمان عیصنا آموزش -1-2-6-2-6-2-2-5

 یهاگاهدست و لیوسا از نهیبه استفاده درخصوص جامعه یفن فرهنگ سطح ارتقاء منظوربه یفن یاریخود یهاآموزش

 .است نکرده شرکت حوزه نیا در یکارآموز چیه 1181 سال در. گرددیم انجام یخانگ ای یشخص استفاده مورد

 دآزا یهاآموزشگاه -1-2-6-2-6-2-2-6

 تیوتق ر،یاخ یهاسال در دولت یهااستیس از یکی. شوندیم اداره و سیتأس یخصوص بخش توسط هاآموزشگاه نیا

 بر طبقمن و باشندیم یاحرفه و یفن سازمان نظارت تحت هاآموزشگاه نیا. استبوده آن مشارکت جلب و یخصوص بخش

 نسبت که باشدیم نفر 21822 با برابر 1181 سال در حوزه نیا وزانکارآم تعداد. ندینمایم تیفعال آن یآموزش یاستانداردها

 .استافتهی شیافزا درصد 11.4 قبل سال به
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 1331 شهرستان، تفکیکبه بوشهر استان در ایحرفه و فنی هایآموزش کارآموزان تعداد-23 جدول

 مجموع جم ناوهگ کنگان لمید رید یدشت دشتستان تنگستان بوشهر شرح

 1421 4 811 412 186 4 224 1268 444 2844 ثابت مراکز

 1248 4 4 4 4 4 142 182 4 848 زندان و اریس

 114 4 4 4 4 4 4 61 4 611 پادگان

 1441 1 224 112 4 22 12 22 4 441 عیصنا در آموزش

 2412 28 14 142 121 4 422 128 442 822 ساختمان عیصنا

 21822 111 1618 142 262 184 1141 1124 422 14246 زادآ یهاآموزشگاه

 286 186 621 121 181 182 88 626 444 116 ریسا

 21181 421 1411 1111 816 414 2484 8446 1224 16622 مجموع

 1531 بوشهر، استان یاجتماع -یاقتصاد گزارش: منبع

 یاحرفه و یفن آموزانکار تعداد از را سهم نیشتریب ان،دشتست آن از پس و بوشهر شهرستان که دهدیم نشان زیر نمودار

 .باشدیم درصد کی حدود با رید و جم یهاشهرستان به مربوط نهیزم نیا در زین هاسهم نیکمتر. استداده اختصاص خودبه

 1331 ن،شهرستا تفکیکبه بوشهر استان در ایحرفه و فنی کارآموزان سهم-23نمودار 

 
 همان: منبع

 با. استدهش پرداخته نقشه قالب در بوشهر استان سطح در ایحرفه و فنی کارآموزان پراکنش وضعیت بررسی به ادامه در

 استان زمرک در و بوشهر استان در ایحرفه و فنی حوزه در کارآموزان سهم بیشترین که شودمی مشاهده نقشه این به توجه

 قرار ستانا کارآموزان از برخورداری سهم میزان زمینه در دوم رده در جم شهرستان بوشهر، شهرستان از پس. اندیافته استقرار

 رخوردارب کمتری سهم از زمینه این در استان هایشهرستان سایر با مقایسه در نیز دشتی و گناوه هایشهرستان. گیردمی

کزی های مرشود که شهرستان، مشاهده می«ای به ازای هزار نفرتعداد کارآموزان فنی و حرفه»در بررسی شاخص  .باشندمی

 باشند.تری میهای جنوبی، دارای وضعیت مناسبو شمالی استان در مقایسه با شهرستان
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 گیریبندی و نتیجهجمع -1-2-6-2-6-1

های های استان بوشهر در زمینه آموزشها  و همچنین شهرستاندر این بخش به بررسی وضعیت استان در بین سایر استان

ابت تعداد مراکز ث»در این حوزه در مقیاس کالن و در سطح کشوری، های مورد بررسی ای پرداخته شد. شاخصفنی و حرفه

ای هتعداد مربیان فنی و حرف»و « ای به ازای هزار نفرتعداد آموزش دیدگان فنی و حرفه»، «ای به ازای ده هزار نفرفنی و حرفه

ود که شمشاهده می« ای ده هزار نفرای به ازتعداد مراکز ثابت فنی و حرفه» بوده که در بررسی شاخص « به ازای هزار نفر

باشد و در این زمینه دارای وضعیت برخوردار بوده و در مقایسه گانه، دارای رتبه یازدهم می 11های استان بوشهر در بین استان

 تعداد  صشاخ» باشد. تری در این زمینه میجز استان کهکیلویه و بویراحمد، دارای وضعیت مناسبهای همجوار بهبا  استان

گانه، دارای  11های نیز نمایانگر این امر است که استان بوشهر در بین استان« نفر هزار ازای به ایحرفه و فنی دیدگانآموزش

د مربیان تعدا»شود. استان بوشهر در زمینه شاخص دهی میباشد و در این زمینه دارای وضعیت نسبتاً محروم جایام می 21رتبه 

استان،  های همجوار در مقایسه با اینباشد و سایر استاننیز دارای وضعیت بسیار مناسبی می« زای هزار نفرای به افنی و حرفه

 بوشهر هرستانششود که های استان نیز، مشاهده میباشند. در بررسی وضعیت شهرستانتری میدارای  سطح برخورداری پایین

 نیکمتر. استداده اختصاص خودبه یاحرفه و یفن آموزانکار عدادت از را سهم نیشتریب دشتستان،شهرستان  آن از پس و

آموزان تعداد کار»در بررسی شاخص  .باشدیم درصد کی حدود با رید و جم یهاشهرستان به مربوط نهیزم نیا در زین هاسهم

ین حوزه های برخوردار در استانهای بوشهر، دشتستان و گناوه، به عنوان شهرنیز، شهرستان« ای به ازای هزار نفرفنی و حرفه

  گیرند.های محروم قرار میهای جنوبی استان، در زمره شهرستانشوند و شهرستانتلقی می

در تحلیل های مربوط به مراکز فنی و حرفه ای و وضعیت آموزش ها در این مراکز، دو دسته شکاف و همبستگی منفی 

های استان به لحاظ برخورداری است که می توان از آن به شکاف  به چشم می خورد. دسته اول شکاف مابین شهرستان

جغرافیایی برخورداری یاد کرد. به نظر می رسد عامل جمعیت و تقاضای عمومی برای این مراکز، عامل اصلی استقرار مراکز 

ی توسعه را  عموم فنی و حرفه ای بوده است. به این ترتیب شکافی در بین شهرستان های استان ایجاد شده که خود شکاف

 تعمیق می بخشد.

از دیگر سو، استان بوشهر، با وجود وضعیت نسبتا مناسب در شاخص های کمی تعداد مربیان و تعداد مراکز فنی و حرفه 

ای، گوی سبقت از همسایگان خود ربوده، اما نکته مهم عدم وجود همبستگی مثبت بین دانش آموختگان این مراکز با 

تنها دلیلی  که می توان برای این موضوع عنوان کرد، عدم انطباق حوزه سخت این بخش می باشد.  زیرساخت های نرم و

 فعالیت الین مراکز با نیازهای واقعی زنان و مردان و در مجموع اقتصاد استان است.
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 گیری از مطالعات نهادهای علم و فناوری در استانبندی و نتیجهجمع  -1-2-6-2-7

نه های استان در زمیدید وضعیت استان بوشهر در سطح کشوری و همچنین شهرستاندر این جلد از گزارش، تالش گر

ر های علم وفناوری و دها و پارکبنیان، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکدههای دانشها و مراکز آموزش عالی، شرکتدانشگاه

 ای مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.نهایت مراکز آموزش فنی و حرفه

ها و مؤسسات آموزش عالی به ها و مراکز آموزش عالی، شاخص کلیدی تعیین کننده، تعداد دانشگاهدر حوزه دانشگاه

های کشور در زمینه در مقایسه با سایر استان 1184دهد که استان بوشهردر سال ن میاها نشباشد. بررسیهزار نفر می 14ازای 

های همجوار با استان بوشهر نیز در باشد. استانه نهم میدارای رتب« ها و مؤسسات آموزش عالیتعداد دانشگاه»شاخص 

 حال در اناست کلیدی ها و مسائل )مسائلهای بعدی در این زمینه قرار دارند. در بررسی میزان ارتباط معنادار میان مزیترتبه

 ساکنان بر را عرصه که است مواردی از نیز محیطیزیست آلودگی مسئله آن، کنار در و بوده آبی منابع بحران و کمبود حاضر

ای ههای دانشگاهی دارای مجوز و فعال در سطح منطقه، وجود رشتهاست( کلیدی استان و رشتهکرده تنگ منطقه این

دارد  باالیی اهمیت باشدمی باال بسیار هدررفت دارای که کشاورزی بخش در ویژهبه آبی منابع مدیریت زمینه دانشگاهی در

 بحران کاهش و رفتبرون در کلیدی عنصر تواندمی کشاورزی عرصه فعاالن بر ناظران و رشناسانکا تربیت و و آموزش

)گرایش  های مهندسی کشاورزیرشته در که دهدمی نشان استان تحصیلی هایرشته بررسی .آید شماربه استان در آبی منابع

 ایهباشد. همچنین رشتهرشد پذیرای دانشجویان میهای پیام نور و آزاد واحد بوشهر در مقطع اآب و خاک(، در دانشگاه

 نیز موجود بوشهر شهر در مستقر بوشهر استان کشاورزی جهاد آموزش مرکز آب، در  منابع و کشاورزی حوزه در فعال

مان سازت دارد. بیابان فعالی مناطق احیاء و صیفی و سبزی ، کشاورزی مکانیزاسیون آبخیزداری، کشاورزی، باشد و درگروهمی

 است. برای مثالهای قابل توجهی در حوزه مدیریت منابع آب داشتهنیز فعالیت نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

استان در شهریورماه سال جاری اشاره نمود.  در فشار تحت آبیاری های سیستم اجرای و طراحی دوره توان به برگزاریمی

ر های خلیج فارس مستقر ددهد که یک مرکز تحقیقات، مطالعات و پژوهشان میها نشدر حوزه محیط زیست نیز، بررسی

خیراً یک کند. همچنین اباشد در این حوزه فعالیت میفارس، که دارای گروه پژوهشی محیط زیست میدانشگاه دولتی خلیج

این مراکز  است. با تقویتشده محیطی نیز در شهر عسلویه در شهریورماه سال جاری تأسیسمرکز تحقیقات و مطالعات زیست

آب و هوا  محیطی )آلودگیهای زیستتوان انتظار داشت بحرانزیست میهای مرتبط با حوزه محیطتحقیقاتی و پژوهشکده

های پیرامون اراضی پارس جنوبی و شمالی به حداقل برسد. در دانشکده کشاورزی و منابع ( در استان بوشهر به ویژه شهرستان

( در مقطع  1444ز دانشکده در سال انداشگاه خلیج فارس نیز رشته محیط زیست در برنامه توسعه)چشمطبیعی دان

پذیرد. واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر نیز در حال حاضر در دو ارشد دانشجو میکارشناسی
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شد و در برنامه باارشد پذیرای دانشجو میشناسیبیوتکنولوژی در مقطع کار -رشته مهندسی محیط زیست و مهندسی شیمی

 شناسی دریا گرایش آلودگیمنابع آب، آلودگی و حفظ محیط زیست دریا و زیست -های محیط زیستآتی خود، رشته

 نماید.دریا را در دو مقطع ارشد و دکتری تأسیس می

ه با و تقابلی که محیط زیست استان در رابطبا توجه به محیط زیست غنی در استان بوشهر و بحث انرژی در این استان 

انرژی دارد،استان می بایست در برنامه آتی خود اقدام به تاسیس دانشکده محیط زیست و انرژی کند و به ارایه رشته هایی 

ط زیست زمین شناسی محی–حقوق محیط زیست -مدیریت محیط زیست –مانند محیط زیست و زیستگاه ها و تنوع زیستی 

طراحی محیط زیست و .....و آنچه که تقابل محیط زیست را با انرژی کاهش داده و تعامل خوبی بین آن دو ایجاد  و مهندسی

 کند، بپردازد.

هر ها و محورهای مهم توسعه استان بوشوسعه و سرمایه گذاری در زمینه صنایع مرتبط با دریا به عنوان یکی از ظرفیتت

در می باشد. توسعه را به طور بالقوه دارا لیتهای اقتصادی پایه مبتنی بر دریا قابلیتبه طوری که تمامی فعا مورد توجه است

مستقر  فارسجیخلاستان بوشهر دارای دانشکده تخصصی علوم و فنون دریایی بوده که این دانشکده در دانشگاه  حوزه دریا،

ریایی و مدیریت حمل و نقل د-شیمی دریا -یزیست فناور-مهندسی دریا،تکثیر و پرورش آبزیان هایی چونباشد و رشتهمی

قاره ای در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس میشود .همچنین در دانشکده علوم یایه دانشگاه آزاد بوشهر رشته 

یر های اخدر سالدر حال حاضر حوزه دریا و امور مرتبط با آن شود  هایی در این حوزه در مقاطع کاردانی تا دکتری ارایه می

ور در حال انجام های کشتر از این مزیتبرداری مناسبهای مختلفی برای بهرهتدریج در کانون توجه قرار گرفته و فعالیتو به

ا توجه به توسعه ب.به این ترتیب  ای به توسعه سواحل و صنایع دریایی دارداست به ویژه که برنامه ششم توسعه نیز نگاه ویژه

 در علمی منابع و استادان و فناوری و پژوهش دریایی، آموزش عالی مقاطع و ها رشته هر کمبوددریا محور در استان بوش

از طرفی با توجه به پیشرفت علوم و فنون دریایی و اقیانوسی در سطح جهان و مطرح .میرسد نظر به محسوس کامال حوزه این

ستیک دریا،تولید انرژی های نو،مخاطرات شدن فناوری های نوین دریایی مانند فناوری زیستی دریایی ،دانش اکو

 دریایی،مدل سازی پدیده های دریایی و......ارایه رشته های جدید تر در این حوزه ضروری به نظر میرسد.

های صنعت )با محوریت نفت و گاز(، کشاورزی و شیالت )با محوریت صید و پرورش آبزیان( و در ادامه در حوزه

 و نفتی هایفعالیت محوریت با تان بوشهر دارای مزیت نسبی بوده که در حوزه صنعتساحلی( اس -گردشگری )دریایی

های تحصیلی در گروه مهندسی، ساخت و تولید را در بر ها و مؤسسات آموزش عالی، رشتهگاز، تمامی دانشگاه استخراج

ده اص در حوزه نفت و گاز، دانشکاست. به طور ختوان گفت استان در این حوزه تا حدی به خودکفایی رسیدهداشته و می

گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس، دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس، دانشکده فنی و مهندسی شهرستان جم، 
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المللی دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه آزاد بوشهر، دانشکده تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد بوشهر، پردیس علوم پردیس بین

دانشگاهی حد بوشهر، مؤسسه غیرانتفاعی خرد، مرکز آموزش عالی شهرستان دشتی و کنگان، پژوهشکده درونو تحقیقات وا

در این حوزه و مرکز کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس از جمله مراکزی هستند که در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، نیروی 

ی مانند های پیرامونر حوزه نفت و گاز نیز در استانهای تخصصی دنمایند. همچنین دانشگاهانسانی متخصص تربیت می

 دامها تواند نقش بسزایی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در این حوزه را ایفاء نماید و دردانشگاه شهید چمران اهواز می

 ویژهبه یانزآب پرورش و صید محوریت با کشاورزی باشد،می آشکار نسبی مزیت دارای بوشهر استان در که دیگری بخش

 و ورزیکشا تخصصی دانشکده وجود. باشدمی کشوری سطح در رتبه و اهمیت حائز حوزه این در استان که بوده میگو

 استان قوت قاطن از باشد،می فارس خلیج دولتی دانشگاه مجموعه زیر که دشتستان شهرستان توابع از برازجان شهر در شیالت

آبزیان)تنها در یک گرایش تکثیر و پرورش  پرورش و شیالت زمینه در تخصصی هایرشته. رودمی شماربه حوزه این در

انداز دانشکده باشد. در برنامه آتی استان نیز )چشمارشد( نیز در سطح استان موجود میآبزیان در مقطع کارشناسی و کارشناسی

دکتری  ارشد ومقطع کارشناسی، کارشناسیهای متعددی در حوزه شیالت، پذیرای دانشجویان در ( نیز گرایش1444در سال 

 شیالت کل اداره در های نوین پرورش ماهی و میگو و...(متعدد )در حوزه شیوه آموزشی هایدوره همچنین خواهد بود. 

 هایعالیتف نمودن پربار به( ساحلی خط دارای هایشهرستان)بوشهر هایشهرستان در مستقر تابعه واحدهای و بوشهر استان

 در ستقرم بوشهر استان کشاورزی جهاد آموزش مرکز .نمایدمی شایانی کمک حوزه این در کارآیی افزایش و بهبود و علمی

مطرح بوده و مرکز تحقیقات، مطالعات و  منطقه سطح در شیالت و کشاورزی حوزه در فعال واحد عنوان به بوشهر، شهر

وژی های پژوهشی شیالت، محیط زیست و بیوتکنولرس، با گروهفاهای خلیج فارس مستقر در دانشگاه دولتی خلیجپژوهش

های قابل توجهی در حوزه صید و پرورش آبزیان که فعالیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانو در ادامه 

 روند. شمار میدر سطح استان انجام داده است به عنوان زیرساخت های کلیدی در این حوزه به

فناوری، استان بوشهر دارای دانشکده تخصصی علوم و فنون دریایی بوده که این دانشکده در در حوزه زیستهمچنین 

ای، معماری هایی چون بیوتکنولوژی دریا، مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهباشد و رشتهدانشگاه خلیج فارس مستقر می

حوزه را  های مرتبط با ایناشد. دانشگاه آزاد واحد خارگ نیز رشتهبارشد دارا میکشتی و شیمی دریا را در مقطع کارشناسی

 شود.س میشناسی نیز تدریهای مرتبط با شیمی،  نانوشیمی و زیستباشد. همچنین در دانشکده علوم پایه نیز رشتهدارا می

و گاز و  ن در زمینه نفتهمچنین باید زیر ساختهای مناسب در زمینه آموزش عالی با توجه به پتانسیل های مناسب استا

پتروشیمی ودریا و آبزی پروری برای بهره گیری از فناوری های نوین و جلوگیری از خام فروشی مورد توجه قرار بگیرد به 

 همین منظور استان باید در برنامه های آتی خود تاسیس دانشکده علوم و فناوری های نوین را در دستور کار خود قرار دهد.
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توان به گردشگری اشاره کرد، وجود گردشگری صنعتی)با محوریت کنگان، عسلویه های نسبی استان، میاز دیگر مزیت

شده متعدد ای(، گردشگری تاریخی )شهر سیراف( و گردشگری طبیعی)دریا و ساحل، مناطق حفاطتو بوشهر)سایت هسته

مراکز  ها وهای تحصیلی در دانشگاهبررسی رشتهسازد. در پیرامون منطقه(، مزیت نسبی استان را در این حوزه نمایان می

های مرتبط در این زمینه شامل مدیریت جهانگردی و صنایع دستی اخیراً تنها در دهد که رشتهآموزش عالی استان، نشان می

عه استان وسبا توجه به این که از محورهای ت پذیرد.دو واحد پیام نور مستقر در عسلویه و بوشهر، موجود بوده و دانشجو می

،توسعه دریا محور است و یکی از شاخه های توسعه دریا محور،توسعه گردشگری است بر این اساس با توجه به نیاز منطقه 

 در زمینه کردشگری بهتر است که استان در برنامه های آتی خود اقدام به تاسیس دانشکده گردشگری نماید.

انطباق واحدها و گرایش های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی با  با توجه به بررسی های مفصل این گزارش در خصوص

مزیت ها و مسائل استان، این نکته را می توان به عنوان تحلیل نهائی ارائه کرد که، در سالهای اخیر روندی شکل گرفته که 

ستان دارد اما، این نشان از حرکت استان و واحدهای آموزش عالی برای سازگار و هماهنگ کردن خود با نیازهای واقعی ا

حرکت هنوز کافی نیست و در برخی بخش ها به ویژه در بخش گردشگری ، صنایع دریایی و محیط زیست و فن آوری های 

  زیستی کمبودهائی به چشم می خورد.

، شهرستان بوشهر، تمامی 1128دهد که تا سال بنیان در استان نشان میهای دانشدر ادامه بررسی وضعیت شرکت

های دشتی، تنگستان و کنگان نیز در این حوزه ها و واحدهای فناور را در خود جای داده و پس از آن، شهرستانشرکت

بنیان و واحدهای های دانشتعداد شرکت»های مرکزی استان در زمینه شاخص اند. شهرستانسهمی به خود اختصاص داده

اشند و تا بهای جنوبی و شمالی استان برخوردار میقایسه با شهرستانتری در م، از وضعیت مناسب«هزار نفر 14فناور به ازای 

های دانش بنیان بوده است، صد درصد شهرستان بوشهر با توجه به اینکه میزبان تمامی واحدها و شرکت 1128سال 

اند. در ب سهم شدههای استان نیز در این حوزه صاحبه بعد، سایر شهرستان 1184های مالی را جذب نموده و از سال حمایت

ان های مرکزی استشهرستان« بنیان و واحدهای فناورهای دانشنسبت میزان حمایت مالی به تعداد شرکت»زمینه شاخص 

باشند. تعداد های شمالی و جنوبی استان می)بوشهر، تنگستان و دشتی( دارای سطح برخورداری باالتری در مقایسه با شهرستان

 4ان بوشهر، های استمؤسسات فناور وابسته به پارک علم و فناوری خلیج فارس، با محوریت مزیت بنیان وهای دانششرکت

مینه فرآوری، های متعدد در زشرکت فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین خوشه صنعتی خرما)دربرگیرنده شرکت

های بنیان و واحدها دانشباشد. شرکتنخیالت میبندی خرما و محصوالت جانبی آن(، فعال در زمینه بندی و بستهدرجه

زیست فناور مرتبط با مسائل کلیدی استان نیز، در مجموع یک مورد در زمینه مدیریت منابع آبی و دو مورد در زمینه محیط
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و واحدهای  هارکتهاتی فعالیتی شباشند. بیشترین زمینهسبز( فعال می زمین رهپویان تعاونی پاک و شرکت محیط )نواندیشان

 استمورد بررسی، در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بوده و سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده

در بررسی وضعیت مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده و واحدهای تحقیق و توسعه در سطح کشوری و همچنین استانی  مشاهده 

 مربوط در این زمینه سهم ها با یکدیگر( بیشترینایسه وضعیت استانتحقیقاتی در مقیاس کالن )مق شود که در حوزه مراکزمی

فارس و  هایهای همجوار با استان بوشهر نیز، استاندر بین استان .باشدمی اصفهان استان نیز آن از پس و تهران استان به

نه های همجوار در این زمییر استانباشد. ساخوزستان، دارای سهم باالتری در این حوزه در مقایسه با محدوده مورد بررسی می

اند. همچنین شاخص مورد استفاده در این زمینه، تعداد مراکز خود اختصاص دادهسهم کمتری را در مقایسه با استان بوشهر به

باشد استان کشور می 11در میان  11دهد استان بوشهر، دارای رتبه باشد که نتیجه نشان میهزار نفر می 14تحقیقاتی به ازای 

 در فعال تحقیقاتی مراکز مهمترین باشد. ازهای همجوار دارای سهم باالتری در این زمینه میو تنها استان فارس از میان استان

 نین درباشد. همچمی بوشهر استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز کشاورزی مستقر در استان، حوزه

 در رسیده ثبت به تحقیقاتی مرکز باشد. جدیدترینمی مستقر تحقیقاتی مرکز 4 نیز، ربوشه شهرستان پزشکی علوم دانشگاه

 بیماری شیوه به جهتو با مرکز این تأسیس. باشدمی بوشهر شهر در بیماری از عاری میگوی تحقیقاتی مرکز نیز، بوشهر استان

 مورد زمینه نای در فعال هایاستان سایر و بوشهر استان در آبزیان پرورش حوزه فعالین بر متعدد خسارات ایجاد و سفید لکه

 مطالعات و تحقیقات مرکز نیز عسلویه شهرستان در همچنین .نمود کاربه آغاز( 1184)جاری سال در و گرفته قرار توجه

 بزرگ هایفعالیت نوع و محیطی زیست نظر از منطقه اهمیت به توجه با. گردید تأسیس1184 سال شهریور در محیطی زیست

 محیطیزیست نظر از منطقه مانیتورینگ و پایش محل عنوان به تحقیقاتی مرکز این اجراست، دست در درآن که ای توسعه

دهد که باشد و نشان میها به ازای ده هزار نفر میشد. شاخص مورد بررسی در این زمینه نیز تعداد پژوهشکده خواهد تبدیل

 است. ام بوده 11استان بوشهر در این حوزه دارای رتبه 

شود که استان بوشهر طی گانه، مشاهده می 11های های دارای بخش تحقیق و توسعه در استاندر بررسی کل کارگاه

 4.11، سهمی معادل با 1182 است و در سالهای مورد بررسی در این زمینه در مجموع روند افزایشی را تجربه نمودهسال

است. این در حالی است که استان تهران  به خود اختصاص دادهخش تحقیق و توسعه را بههای دارای بدرصد از کل کارگاه

تعداد کل واحدهای تحقیق و توسعه به »باشد.  بررسی شاخص دارا می 1182درصد را در سال  24.44تنهایی سهمی معادل با 

های سایر استانو  باشدهای کشور میدر میان استان 18بوشهر در این زمینه دارای رتبه  دهد که استاننشان می« فرازای ده هزار ن

 ار در این زمینه در جایگاه پایین تری نسبت به استان بوشهر قرار دارند  همجو

http://www.nasimjonoub.com/fa/posts/166765
http://www.nasimjonoub.com/fa/posts/166765
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نشان  1182 -1124های ی سالگانه کشور ط 11های های دارای واحد تحقیق و توسعه در استانکارگاه همچنین تعداد

ی تعداد واحدهای صنعت»شاخص در این دوره به طور کلی روندی افزایشی را تجربه کرده است . دهد که استان بوشهرمی

 21ه و استان بوشهر دارای رتب باشدهای کلیدی در این زمینه میاز شاخص« دارای بخش تحقیق و توسعه به ازای ده هزار نفر

نسبتاً برخوردار  به عنوان استانگردد. استان فارس به عنوان استان نسبتاً محروم ارزیابی میهای کشور بوده و انام در میان است

 باشند. این درحالی است که استان بوشهر در زمینه کلتری در مقایسه با استان بوشهر میدر این حوزه، دارای وضعیت مناسب

در  1182 -1124های های صنعتی دارای واحد تحقیق و توسعه ، طی سالکارگاهواحدهای دارای تحقیق و توسعه و همچنین 

 است.مجموع روند افزایشی را تجربه نموده

را به خود اختصاص  4.44استان بوشهر در بررسی شاخص نسبت هزینه تحقیق و توسعه به کل ارزش افزوده استان، نسبت 

. در حوزه نسبت هزینه تحقیق و توسعه به ارزش افزوده بخش صنعت میگیرد کامال محروم قرار هایاست و در زمره استانداده

عنوان استان کاماًل  و به استدر کل کشور به خود اختصاص داده 1.12را در مقایسه با نسبت 4.14مقدار استان بوشهر نیز

 توسعه و یقتحق هزینه نسبت» گیرد، گردد. شاخص کلیدی دیگری که در حوزه مالی مورد بررسی قرار میمحروم ارزیابی می

توان گفت استان بنابراین میمیباشد  1.22و در کشور  1.14برابر با باشد که این نسبت در استان بوشهر می« جاری هزینه به

ا سایر ب بوشهر در زمینه شاخص نسبت هزینه تحقیق و توسعه به هزینه جاری، دارای وضعیت نسبتاً برخورداری در مقایسه

 کشور است. هایاستان

های سنجش در این حوزه در مقیاس کالن و در سطح کشوری، ای، شاخصدر بررسی وضعیت مراکز آموزش فنی و حرفه

تعداد »و « ای به ازای هزار نفرتعداد آموزش دیدگان فنی و حرفه»، «ای به ازای ده هزار نفرتعداد مراکز ثابت فنی و حرفه»

« زار نفرای به ازای ده هتعداد مراکز ثابت فنی و حرفه» بوده که در بررسی شاخص « ر نفرای به ازای هزامربیان فنی و حرفه

باشد و در این زمینه دارای وضعیت گانه، دارای رتبه یازدهم می 11های شود که استان بوشهر در بین استانمشاهده می

ر این زمینه تری دیه و بویراحمد، دارای وضعیت مناسبجز استان کهکیلوهای همجوار بهبرخوردار بوده و در مقایسه با  استان

ن نیز نمایانگر این امر است که استان بوشهر در بی« نفر هزار ازای به ایحرفه و فنی دیدگانآموزش تعداد  شاخص» باشد. می

شود. استان بوشهر در می دهیباشد و در این زمینه دارای وضعیت نسبتاً محروم جایام می 21گانه، دارای رتبه  11های استان

های تانباشد و سایر اسنیز دارای وضعیت بسیار مناسبی می« ای به ازای هزار نفرتعداد مربیان فنی و حرفه»زمینه شاخص 

های باشند. همچنین در بررسی وضعیت شهرستانتری میهمجوار در مقایسه با این استان، دارای  سطح برخورداری پایین

 آموزانکار عدادت از را سهم نیشتریب دشتستان،شهرستان  آن از پس و بوشهر شهرستانشود که ، مشاهده میاستان بوشهر نیز

 کی دودح با رید و جم یهاشهرستان به مربوط نهیزم نیا در زین هاسهم نیکمتر. استداده اختصاص خودبه یاحرفه و یفن
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ستان و های بوشهر، دشتنیز، شهرستان« ای به ازای هزار نفرحرفه تعداد کارآموزان فنی و»در بررسی شاخص  .باشدیم درصد

های شهرستان های جنوبی استان، در زمرهشوند و شهرستانهای برخوردار در این حوزه تلقی میگناوه، به عنوان شهرستان

 گیرندمحروم قرار می

سطحی کشور به لحاظ مراکز فنی و  اگرچه استان به لحاظ شاخص های عمدتا کمی وضعیت مناسب و یا متعادلی در

حرفه ای دارد، اما تنها شاخصی که می تواند به لحاظ کیفی تا حدود  نتیجه عملکرد این مراکز را بازتاب دهد، شاخ خروجی 

و تعداد آموزش دیدگان مراکز فنی و حرفه ای است که در سطح کشور رتبه و جایگاه قابل توجهی نیست. پیشتر به دالیلی 

دم انطباق دستور کارهای آموزشی این مراکز با نیازهای واقعی استان و شهرستان ها اشاره شد.در اینجا نیز با تأکید همچون ع

مجدد براین نکته، به نظر می رسد به لحاظ کیفی موفقیت مراکز آموزش فنی و حرفه ای در قدرت آنها برای جذب افراد و 

  تان  می باشد که در وضعیت فعلی روند مناسب نداردهمچنین کارآمدی آنها در عرصه های اقتصادی اس
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 استان در دانایی کارگران جایگاه تحلیل -1-2-6-3

در  در این بخش از گزارش به بررسی وضعیت و جایگاه کارگران دانایی در سطح کشور و استان )به تفکیک شهرستان

دان انایی، شامل نیروی انسانی تکنسین و کاری کارگران ددهندهاست. عوامل کلیدی تشکیل( پرداخته شده 1184-1124سال 

التحصیالن دانشگاهی، اعضای هیئت علمی، شاغلین نیروی کار انسانی در بخش دانایی، ای، دانشجویان و فارغفنی و حرفه

 شود.رداخته میها پکه در این بخش از مطالعات، به بررسی آن ندباششاغلین فعال در بخش تحقیق و توسعه و کارآفرینان می

 های کار کارگران دانایی در شهرهای دانایی محورگستره -3 ریتصو

 
 126، 1535منبع: نبی پور، 

ای، آن دسته از شاغلین دارای تحصیالت عالی در گروه عمده شغلی ها و افراد کاردان فنی و حرفهدر حوزه تکنسین

گاهی نیز با التحصیالن دانشاست. در حوزه دانشجویان و فارغبررسی قرار گرفتهها در سطح کشوری و استانی مورد تکنسین

های مرکز آمار، به تحلیل و بررسی (  برگرفته از سرشماری1184-1124استفاده از اطالعات کشوری و استانی)در دو دوره 

ات عالی استان نیز با استقاده از اطالع ها و مراکز آموزششود. اعضای هیئت علمی دانشگاهوضعیت در این زمینه پرداخته می

 است.مورد بررسی قرار گرفته 1181اجتماعی استان در سال  -سرشماری مرکز آمار و همچنین گزارش توسعه اقتصادی

وضعیت اشتغال بکار نیروی انسانی در بخش دانایی نیز با درنظر گرفتن شاغلین دارای تحصیالت عالی به تفکیک 

( با استفاده از 1184-1124های استان بوشهر)در دو دوره های کشور و همچنین شهرستاندر استان های عمده شغلیگروه

است. در بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در واحدهای تحقیق و توسعه اطالعات مرکز آمار ایران مورد تحلیل قرار گرفته

است به تحلیل در این انتشار یافته 1128ها در سال یدترین آننیز با استفاده از اطالعات مرکز آمار ایران در این حوزه که جد

 شود.زمینه پرداخته می
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 ایحرفه و فنی کاردان و تکنسین انسانی نیروی وضعیت تحلیل -1-2-6-3-1

 شور کای در مقیاس تحلیل وضعیت نیروی انسانی تکنسین و کاردان فنی و حرفه -1-2-6-1-1-1

 یتوسعه در ها،آن دستیاران و هاتکنسین قالب در اردانک کارِ نیروی تربیت و ایحرفه و فنی هایآموزش امروزه

 .شودمی محسوب ناپذیراجتناب امری کشور در زاییاشتغال کالن هایسیاست تحقق ویژهبه جانبه،همه

مقیاس  در دو ایحرفه و فنی کاردان و تکنسین انسانی نیروی وضعیت تحلیل و بررسی به گزارش، از بخش این در

 1184  و 1124 هایسال طی ایران، آمار مرکز از شده دریافت آماری اطالعات از استفاده با و شده نی پرداختهکشوری و استا

نین در ادامه همچ .استپرداخته شده شدهبرده نام هایزمینه در وضعیت تحلیل به در سطح استانی )به تفکیک شهرستان(،

لیل قرار های عمده تحصیلی نیز مورد بررسی و تحا به تفکیک رشتهههای استان بوشهر در زمینه تکنسینوضعیت شهرستان

یلی دارای مدرک های تحصای بیشتر در کدام رشتهها و کاردانان فنی و حرفهوسیله مشخصص گردد تکنسینگیرد تا بدینمی

 باشند.دانشگاهی بوده و در کدام حوزه )بررسی زمینه فعالیتی( فعال می

استانی  در دو مقیاس کشوری و« ها با تحصیالت عالی به کل شاغلیننسبت تکنسین»ن حوزه، شاخص مورد بررسی در ای

شود مشاهده می ها در این زمینه،باشد. در بررسی جایگاه و وضعیت استان بوشهر در میان سایر استانها میبه تفکیک شهرستان

شاخص  باشد. همچنین پراکنش فضایی اینکشوری برابر میکه استان در این شاخص دارای رتبه نهم بوده و تقریباً با مقدار 

 گردد.دهد که استان بوشهر در این زمینه، برخوردار محسوب میدر سطح کشور نشان می

 با تحصیالت عالی به کل شاغلین هاتکنسینها در زمینه نسبت وضعیت استان -24نمودار 

 
 منبع: مرکز امار ایران
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 استانای در مقیاس وضعیت نیروی انسانی تکنسین و کاردان فنی و حرفه -1-2-6-1-1-2

 طی هرستانش تفکیک به ای ودستیاران در مقیاس منطقه و هاتکنسین تحصیلی رشته عمده هایگروه بررسی به ادامه در

 .استشده پرداخته 1184 و 1124 هایسال

 وشهرب شهرستانای در وضعیت نیروی انسانی تکنسین و کاردان فنی و حرفه -1-2-6-3-1-2-1

 ها،آن نفر 2421 تعداد این از که بوده موجود عالی تحصیالت دارای شاغل نفر 11411 ،1124 سال در شهرستان این در

 .باشندمی فعالیت به مشغول هاآن دستیاران و تکنسین شغلی وهگر در درصد، 14 با معادل

 تولید مهندسی، در آن از پس و حقوق و بازرگانی اجتماعی، علوم هایرشته در ،1124 سال در گروه این شاغلین بیشترین

 .باشدمی پایه سال مشابه نیز 1184 سال در وضعیت این. اندنموده دریافت عالی مدرک ساخت و

 1331-1335 ر،بوشه شهرستان در تحصیلی رشته تفکیک به دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه وضعیت- 31 جدول

 یتحصیل رشته های عمدهگروه
 یعال تالیتحص یتکنسین ها و دستیاران دارا

 یعال تالیتحص یدارا ارانیدست و ها نیسهم تکنس

 هانیتکنس کل از

 سهم تغییرات 1184 1124 1184 1124

 %1 %2 %1 42 28 علوم تربیتی

 %1 %1 %4 214 142 علوم انسانی وهنر

 %4 %14 %14 1428 214 علوم اجتماعی، بازرگانی وحقوق

 -%1 %4 %4 121 118 علوم، ریاضی و کامپیوتر

 %4 %14 %14 212 141 مهندسی، تولید وساخت

 %4 %1 %1 24 16 کشاورزی و دامپزشکی

 %2 %11 %8 121 228 رفاه )بهزیستی(بهداشت و 

 %4 %2 %2 222 241 خدمات

 -%1 %1 %4 14 144 نامشخص واظهارنشده

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 هاینسینتک تعداد زمینه در ساالنه رشد نرخ بیشترین بوشهر، شهرستان در که شودمی مشاهده نمودار زیر، به توجه با

 هایهرشت به مربوط نیز آن از پس و باشدمی هنر و انسانی علوم هایرشته در بررسی، مورد سال 4 طی الیع تحصیالت دارای

 .باشدمی تربیتی علوم
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 1331-1335 بوشهر، شهرستان در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین تعداد ساالنه رشد نرخ -25نمودار 

 
 همان: منبع

 نگستانت شهرستانای در انسانی تکنسین و کاردان فنی و حرفه وضعیت نیروی -1-2-6-3-1-2-2

 هانآ دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه در عالی، تحصیالت دارای شاغلین از درصد 2 ،1124 سال در شهرستان، این در

 باشدمی بوشهر تانرسشه همانند ها،تکنسین تحصیلی هایرشته وضعیت زمینه در نیز شهرستان این. اندبوده فعالیت به مشغول

 ای.باشندمی دارا ساخت و تولید مهندسی، در آن از پس و حقوق و بازرگانی اجتماعی، علوم هایرشته در را سهم بیشترین که

 .باشدمی منوال همینبه نیز 1184 سال در وضعیت

 شهرستان در لیتحصی رشته تفکیک به عالی التتحصی دارای دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه وضعیت -31 جدول

1335-1331 

 یتحصیل رشته های عمدهگروه
 یعال تالیتحص یتکنسین ها و دستیاران دارا

 یعال تالیتحص یدارا ارانیدست و ها نیسهم تکنس

 از کل 

 سهم رییتغ 1184 1124 1184 1124

 %2 %6 %4 244 6 علوم تربیتی

 -%1 %8 %14 14 11 علوم انسانی وهنر

 -%8 %11 %46 21 61 علوم اجتماعی،بازرگانی وحقوق

 %1 %4 %2 22 1 علوم، ریاضی و کامپیوتر

 %4 %24 %16 11 22 مهندسی، تولید وساخت

 -%2 %4 %6 41 2 کشاورزی و دامپزشکی

 %4 %11 %2 14 11 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

 %4 %6 %6 12 2 خدمات

 -%1 %4 %1 14 2 نامشخص واظهارنشده

 ایران آمار مرکز: منبع
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 های تحصیلیعالی را به تفکیک رشته تحصیالت دارای هایتکنسین تعداد زمینه در ساالنه رشد متوسط نرخ زیر نمودار

ها در شود که بیشترین نرخ رشد متوسط ساالنه تکنینبا توجه به این نمودار مشاهده می .دهدمی نشان تنگستان شهرستان در

 است.های علوم تربیتی و علوم ریاضی و کامپیوتر بوده، در رشتهاین شهرستان

 1331-1335 تنگستان، شهرستان در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین تعداد ساالنه رشد نرخ -26نمودار 

 
 همان: منبع

 مج شهرستانای در وضعیت نیروی انسانی تکنسین و کاردان فنی و حرفه -1-2-6-3-1-2-3

 کل زا دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه در عالی تحصیالت دارای شاغلین زمینه در ،1124 سال در شهرستان این سهم

 هاسینتکن تحصیلی هایرشته وضعیت زمینه در نیز شهرستان این. باشدمی درصد 16 با برابر عالی تحصیالت دارای شاغلین

 و گانیبازر اجتماعی، علوم هایرشته در را سهم بیشترین که باشدیم بوشهر شهرستان همانند بررسی، مورد هایدوره طی

 .باشندمی دارا ساخت و تولید مهندسی، در آن از پس و حقوق
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 1331-1335 جم، شهرستان در تحصیلی رشته تفکیک به دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه وضعیت- 32 جدول

 رشته های عمدهگروه

 یتحصیل

 یتکنسین ها و دستیاران دارا

 یعال التیتحص
 رشته کیفکبه ت یعال التیتحص یدارا ارانیدست و ها نیسهم تکنس

 سهم راتییتغ 1184 1124 1184 1124

 -%1 %1 %2 14 6 علوم تربیتی

 -%1 %2 %1 11 14 علوم انسانی وهنر

 %1 %21 %16 118 41 علوم اجتماعی،بازرگانی وحقوق

 %2 %1 %4 42 11 و کامپیوترعلوم، ریاضی 

 -%4 %41 %41 424 122 مهندسی، تولید وساخت

 -%1 %1 %2 8 4 کشاورزی و دامپزشکی

 -%1 %1 %14 41 12 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

 %1 %4 %2 44 2 خدمات

 -%2 %1 %1 4 14 نامشخص واظهارنشده

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 18 حدود ،1184-1124 سال 4 طی عالی تحصیالت دارای شاغلین زمینه در جم شهرستان ینهساال متوسط رشد نرخ

 مشاهده زیر، رنمودا به توجه با. است زمینه این در میزان باالترین دارای بوشهر استان هایشهرستان بین در که باشدمی درصد

 مثبت یساالنه متوسط رشد نرخ دارای موردنظر، لسا 4 طی شهرستان این در تحصیلی یرشته عمده هایگروه که شودمی

 .باشدمی خدماتی هایرشته در عالی مدرک دارای هایتکنسین به مربوط نیز نرخ بیشترین و باشندمی

 1331-1335 جم، شهرستان در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین تعداد ساالنه رشد نرخ -27نمودار 

 
 ایران آمار مرکز: منبع
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 تستاندش شهرستانای در وضعیت نیروی انسانی تکنسین و کاردان فنی و حرفه -1-2-6-3-1-2-4

 هانآ دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه در عالی، تحصیالت دارای شاغلین از درصد 14 ،1124 سال در شهرستان، این در

 به مربوط ها،همس بیشترین ها،تکنسین تحصیلی هایرشته وضعیت زمینه در نیز شهرستان این. اندبوده فعالیت به مشغول

 هایرشته در سهم 1184 سال در که استبوده حقوق و بازرگانی اجتماعی، علوم آن، از پس و رفاه و بهداشت هایرشته

 و تولید مهندسی، در آن از پس و حقوق و بازرگانی اجتماعی، علوم هایرشته در و یافته کاهش شدت رفاه و بهداشت

 .استبوده همراه سهم افزایش با ت،ساخ

 1331-1335 دشتستان، شهرستان رشته، تفکیک به دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه وضعیت -33 جدول

 رشته های عمدهگروه

 تحصیلی

 یتکنسین ها و دستیاران دارا

 یعال التیتحص
 رشته کیفکت به یعال التیتحص یدارا ارانیدست و ها نیسهم تکنس

 سهم راتییتغ 1184 1124 1184 1124

 -%1 %2 %1 22 21 علوم تربیتی

 -%4 %6 %14 64 24 علوم انسانی وهنر

 %11 %14 %11 281 118 علوم اجتماعی،بازرگانی وحقوق

 -%1 %4 %1 44 44 علوم، ریاضی و کامپیوتر

 %4 %26 %21 261 114 مهندسی، تولید وساخت

 -%6 %4 %14 44 22 کیکشاورزی و دامپزش

 -%1 %11 %24 111 184 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

 %2 %1 %4 12 41 خدمات

 -%1 %1 %2 14 18 نامشخص واظهارنشده

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور، :منبع

 ساالنه سطمتو رشدی نرخ با ،1184-1124 هایسال طی عالی، تحصیالت دارای هایتکنسین زمینه در دشتستان شهرستان

 نرخ از ربیشت رشدی نرخ دارای تحصیلی، عمده گروه سه که شودمی مشاهده زیر نمودار به توجه با. استبوده همراه درصد 4

 و بازرگانی عی،اجتما علوم هایرشته به مربوط نیز زمینه این در رشد نرخ بیشترین. باشندمی زمینه این در شهرستان کل رشد

 .استبوده حقوق
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 1331-1335 دشتستان، شهرستان در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین تعداد ساالنه رشد نرخ -23 نمودار

 
 همان: منبع

 تیدش شهرستانای در وضعیت نیروی انسانی تکنسین و کاردان فنی و حرفه -1-2-6-3-1-2-5

 شغلی گروه در عالی، تحصیالت دارای لینشاغ از درصد 14 ،1124 سال در دشتستان، شهرستان همانند شهرستان، این در

 .اندبوده فعالیت به مشغول هاآن دستیاران و هاتکنسین

  و وقحق و بازرگانی اجتماعی، علوم هایرشته در عالی، تحصیالت دارای هایتکنسین سهم بیشترین ،1124 سال در

 زمینه این در هاشهرستان سایر با مشابه ایطیشر به ،1184 سال در که اندنموده دریافت مدرک خدمات و رفاه و بهداشت

 به را همس بیشترین ساخت، و تولید مهندسی، در آن از پس و حقوق و بازرگانی اجتماعی، علوم هایرشته که چرا اندرسیده

 .اندداده اختصاص خود

 1331-1335 ،دشتی شهرستان در تحصیلی رشته تفکیک به دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه وضعیت- 34 جدول

 رشته عمده هایگروه

 تحصیلی

 یدارا دستیاران و ها تکنسین

 یعال التیتحص
 رشته کیفکبه ت یعال التیتحص یدارا ارانیدست و ها نیسهم تکنس

 سهم راتییتغ 1184 1124 1184 1124

 %4 %4 %4 11 11 تربیتی علوم

 -%2 %6 %14 18 14 وهنر انسانی علوم

 -%4 %12 %11 141 82 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 -%1 %1 %4 11 11 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 %16 %26 %14 22 24 وساخت تولید مهندسی،

 -%1 %1 %4 11 14 دامپزشکی و کشاورزی

 %6 %24 %14 64 16 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 -%6 %4 %11 16 21 خدمات

 -%1 %1 %2 1 4 واظهارنشده نامشخص

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع
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در  های دارای تحصیالت عالیشود که بیشترین نرخ رشد متوسط ساالنه تکنسینبا توجه به نمودار زیر مشاهده می

های دارای باشد و بیشترین نرخ رشد منفی نیز مربوط به تکنسینهای مهندسی، ساخت و تولید میشهرستان دشتی، در رشته

های رشته های متخصص دری افزایش تکنسیندهندهباشد که این امر نشانهای علوم انسانی و هنر میتحصیالت عالی در رشته

 باشد.های شهرستان و استان در حوزه صنعت میمرتبط با مزیت

 1331-1335 دشتی، شهرستان در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین تعداد ساالنه رشد نرخ -23نمودار 

  
 منبع: همان

 ردی شهرستانای در وضعیت نیروی انسانی تکنسین و کاردان فنی و حرفه -1-2-6-3-1-2-6

 کل زا دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه در عالی تحصیالت دارای شاغلین زمینه در ،1124 سال در دیر شهرستان سهم

 هایرشته به مربوط زمینه، این در سهم بیشترین ،1124 سال در. باشدمی درصد 4 با برابر عالی تحصیالت دارای شاغلین

 1124 الس در دشتی شهرستان شرایط با مشابه دیر، شهرستان شرایط منظر، این از که باشدمی خدمات و رفاه و بهداشت

 .استشده نزدیک زمینه این در هاشهرستان سایر به هاسهم نیز، 1184 سال در. باشدمی
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 1331-1335 دیر، شهرستان در تحصیلی رشته تفکیک به دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه وضعیت- 35 جدول

 رشته های عمدهگروه

 تحصیلی

 یتکنسین ها و دستیاران دارا

 یعال التیتحص
 رشته کیفکبه ت یعال التیتحص یدارا ارانیدست و ها نیسهم تکنس

 سهم تراییتغ 1184 1124 1184 1124

 -%4 %2 %1 4 4 علوم تربیتی

 %1 %2 %1 24 4 علوم انسانی وهنر

 %24 %44 %24 141 11 علوم اجتماعی،بازرگانی وحقوق

 -%1 %4 %1 8 4 علوم، ریاضی و کامپیوتر

 %21 %21 %4 42 4 مهندسی، تولید وساخت

 -%6 %1 %8 1 4 کشاورزی و دامپزشکی

 -%14 %11 %22 14 14 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

 -%6 %8 %14 22 2 خدمات

 -%6 %1 %1 1 4 نامشخص واظهارنشده

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 حقوق و گانیبازر اجتماعی، علوم هایرشته به مربوط ساالنه رشد نرخ بیشترین که شودمی مشاهده زیر، نمودار به توجه با

 درش نرخ بنابراین است نداشته وجود تکنسینی هیچ 1124 سال در نیز  ساز و اختس و تولید مهندسی، هایرشته در. باشدمی

 .کندنمی پیدا معنا تحصیلی رشته این برای سالیانه متوسط

 1331-1335 دیر، شهرستان در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین تعداد ساالنه متوسط رشد نرخ -31نمودار 

 
 انهم: منبع
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 لمدی شهرستانای در وضعیت نیروی انسانی تکنسین و کاردان فنی و حرفه -1-2-6-3-1-2-7

 در را عالی تحصیالت دارای شاغلین کل از درصد 14 ،1124 سال در دشتستان، و دشتی شهرستان همانند شهرستان، این

 . استداده جای هاآن دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه

 و شاورزیک هایرشته در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین سهم محسوس اهشدیلم، ک شهرستان در تأمل قابل نکته

 که بوده درصد 4 با برابر ،1124 سال در زمینه این در سهم که شودمی مشاهده زیر، جدول به توجه با که باشدمی دامپزشکی

 ینهمچن و رفاه و بهداشت رشته ایهتکنسین از شهرستان سهم نیز، 1184 سال در .استیافته کاهش درصد 1 به 1184 سال در

 .استداده اختصاص خودبه را مقدار بیشترین و یافته افزایش اجتماعی علوم

 1331-1335 دیلم، شهرستان در تحصیلی رشته تفکیک به دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه وضعیت- 36 جدول

 رشته های عمدهگروه

 تحصیلی

 التیتحص یها و دستیاران داراتکنسین  تعداد

 یعال
 یعال تالیتحص یدارا ارانیدست و ها نیسهم تکنس

 سهم راتییتغ 1184 1124 1184 1124

 %1 %1 %4 4 4 علوم تربیتی

 -%1 %2 %8 1 2 علوم انسانی وهنر

 %1 %41 %12 46 12 علوم اجتماعی،بازرگانی وحقوق

 -%2 %4 %1 1 6 علوم، ریاضی و کامپیوتر

 %1 %18 %16 26 14 ندسی، تولید وساختمه

 -%4 %1 %4 1 4 کشاورزی و دامپزشکی

 %2 %21 %11 28 11 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

 %4 %1 %1 14 6 خدمات

 -%4 %1 %4 1 4 نامشخص واظهارنشده

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 ساالنه متوسط رشد نرخ عالی، مدارک دارای هایتکنسین دتعدا زمینه در 1184-1124 هایسال طی دیلم شهرستان در

 84-24 هایسال طی عالی مدارک دارای هایتکنسین سهم بررسی در که همانطور. استنموده تجربه را درصد 14 با برابر

 ههمرا درصد 24 منفی نرخ با دامپروری و کشاورزی هایرشته در زمینه این در ساالنه متوسط رشد نرخ شد، مشخص

 .استبوده
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 1331-1335 دیلم، شهرستان در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین تعداد ساالنه رشد نرخ -31نمودار 

 
 همان: منبع

 نگانک شهرستانای در وضعیت نیروی انسانی تکنسین و کاردان فنی و حرفه -1-2-6-3-1-2-3

 افزایش نفر 1624 به نفر 1162 از عالی تحصیالت دارای هایتکنسین تعداد ،1184-1124 هایسال طی شهرستان، این در

 سهم و تعداد یدهندهنشان نیز شماره جدول. استنموده تجربه را درصدی 4.4 با معادل ساالنه متوسط رشد نرخ و استیافته

 .باشدمی تحصیلی یرشته عمده هایگروه تفکیک به هاتکنسین

 1331-1335 ان،کنگ شهرستان در تحصیلی رشته تفکیک به دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه عیتوض- 37 جدول

 رشته های عمدهگروه

 تحصیلی

 یتکنسین ها و دستیاران دارا

 یعال التیتحص
 رشته کیبه تفک یعال التیتحص یدارا ارانیها و دستنیسهم تکنس

 سهم راتییتغ 1184 1124 1184 1124

 %4 %1 %1 11 11 علوم تربیتی

 -%2 %1 %4 41 62 علوم انسانی وهنر

 %4 %21 %11 162 221 علوم اجتماعی،بازرگانی وحقوق

 -%4 %4 %2 64 111 علوم، ریاضی و کامپیوتر

 -%6 %46 %42 111 142 مهندسی، تولید وساخت

 -%1 %2 %1 28 11 کشاورزی و دامپزشکی

 -%1 %4 %4 14 14 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

 -%1 %2 %1 44 41 خدمات

 %14 %11 %1 224 88 نامشخص واظهارنشده

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 با معادل ساالنه متوسط رشد نرخ عالی، مدارک دارای هایتکنسین زمینه در ،1184-1124 هایسال طی شهرستان این

 هایینسینتک به مربوط زمینه این در ساالنه متوسط رشد نرخ رینبیشت زیر، نمودار به توجه با. استبوده دارا را درصد 4.4
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های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق و پس از آن نیز رشته نشده اظهار یا و نامشخص هاآن تحصیلی هایرشته که است

 اند.دارای بیشترین نرخ رشد متوسط ساالنه بوده

 1331-1335 کنگان، شهرستان در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین تعداد االنهس رشد نرخ -32نمودار 

 
 رانیمنبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ا

 ناوهگ شهرستانای در وضعیت نیروی انسانی تکنسین و کاردان فنی و حرفه -1-2-6-3-1-2-3

 6.1 ساالنه متوسط رشد نرخ با 1184-1124 هایسال طی عالی مدارک دارای هایتکنسین زمینه در گناوه شهرستان

 .استداده نشان 1184 و 1124 دوره دو در زمینه این در را هاسهم نیز، شماره جدول. استبوده همراه درصد

 1331-1335 ان،کنگ شهرستان در تحصیلی رشته تفکیک به دستیاران و هاتکنسین شغلی گروه وضعیت- 33 جدول

 رشته های عمدهگروه

 تحصیلی

 یتکنسین ها و دستیاران دارا

 یعال التیتحص
 رشته کیفکبه ت یعال التیتحص یدارا ارانیدست و ها نیسهم تکنس

 سهم راتییتغ 1184 1124 1184 1124

 %1 %2 %1 8 2 تربیتی علوم

 %1 %6 %4 26 14 وهنر انسانی علوم

 اجتماعی،بازرگانی علوم

 وحقوق
11 144 21% 11% 14% 

 %4 %1 %1 14 2 کامپیوتر و اضیری علوم،

 -%11 %18 %14 18 84 وساخت تولید مهندسی،

 -%6 %1 %1 4 21 دامپزشکی و کشاورزی

 -%4 %18 %24 12 14 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 %8 %14 %6 62 12 خدمات

 -%1 %1 %2 6 1 واظهارنشده نامشخص

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع
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 ساالنه متوسط رشد نرخ با 1184 و 1124 هایسال طی عالی تحصیالت دارای هایتکنسین تعداد زمینه در هگناو شهرستان

 هایشتهر اکثر در هاتکنسین ساالنه متوسط رشد نرخ که شودمی مشاهده زیر نمودار به توجه با. استبوده همراه درصد 6.1

 باشد.های علوم تربیتی و خدمات میهمثبت بوده و بیشترین مقدار عددی مربوط به رشت تحصیلی

 1331-1335 گناوه، شهرستان در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین تعداد ساالنه رشد نرخ-33نمودار 

 
 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 دانشگاهی عالی مدارک دارای هایتکنسین یزمینه در بوشهر استان هایشهرستان مقایسه -1-2-6-1-1-1

 هاتکنسین زمینه در 1184 و 1124 زمانی دوره دو در بوشهر استان هایشهرستان سهم یدهندهنشان ،در ادامه نمودار زیر

 مورد دوره دو هر در بوشهر شهرستان که شودمی مشاهده نمودار این به توجه با. باشدمی عالی مدارک دارای دستیاران و

 نکته. ارندد قرار زیاد اختالف با دشتستان و کنگان هایشهرستان آن از پس و بوده دارا را نخست سهم زمینه، این در بررسی

 وشهر،ب هایشهرستان. باشدمی استان شهرستان سه در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین سهم کاهش توجه، قابل و مهم

 مورد سال 4 یط در ثابت هایسهم با نیز گناوه و دشتی یهاشهرستان. اندشده مواجه کاهش با زمینه این در کنگان و دشتستان

 .استمودهن تجربه را افزایشی روند زمینه، این در نیز جم و دیلم دیر، تنگشتان، هایشهرستان سهم. اندبوده همراه بررسی

 درصد 4 حدود اب برابر و منفی بوشهر، شهرستان در سهم تغییرات که شودمی مشاهده زیر، جدول به توجه با ادامه در

 .استنموده تجربه بررسی مورد سال 4 طی را سهم درصدی 4.4 حدود افزایش جم، شهرستان که است حالی در این. باشدمی

 1331-1335 عالی، تحصیالت دارای هایتکنسین سهم تغییرات- 33 جدول

 شهرستان
 یعال التیتحص یدارا یهانیتکنس سهم

 ساله 5 همس راتییتغ
1124 1184 

 -%4.16 %11.82 %42.62 بوشهر
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 شهرستان
 یعال التیتحص یدارا یهانیتکنس سهم

 ساله 5 همس راتییتغ
1124 1184 

 %4.14 %1.42 %2.11 تنگستان

 -%1.14 %12.64 %11.88 دشتستان

 -%4.42 %4.21 %4.28 یدشت

 %2.11 %1.21 %4.81 رید

 %4.41 %4.16 %4.14 گناوه

 %4.14 %1.16 %1.46 لمید

 %4.48 %14.12 %4.61 جم

 -%1.14 %21.62 %21.16 کنگان

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 1331-1335 عالی، تحصیالت دارای دستیاران و هاتکنسین از بوشهر استان هایشهرستان سهم -34نمودار 

 
 منبع: مشاور برگرفته از مرکز آمار ایران

 مدارک اراید دستیاران و هاتکنسین تعداد زمینه در بوشهر اناست هایشهرستان سالیانه رشد نرخ یدهندهنشان زیر، نمودار

 عادلم سالیانه رشد نرخ با دیر، شهرستان که شودمی مشاهده نمودار این به توجه با. باشدمی 1184-1124 هایسال طی عالی،

 در درصد 12 و 18 النهسا رشد نرخ با ترتیب به تنگستان و جم هایشهرستان آن از پس و نخست رتبه دارای درصد، 16 با

 .گیرندمی قرار استان هایشهرستان بین سوم و دوم هایرتبه
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 1331 -1335 استان، هایشهرستان در عالی مدارک دارای دستیاران و هاتکنسین ساالنه متوسط رشد نرخ -35نمودار 

 
 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

ساله  4ه عالی)طی دور تحصیالت دارای دستیارانِ و هاتکنسین یرشد متوسط ساالنه نرخ یدهندهنشان نیز زیر هاینقشه

در نقشه . باشدمی بوشهر استان هایشهرستان در ها با تحصیالت عالی به کل شاغلین( و همچنین نسبت تکنسین1124-1184

دیر، کنگان و دشتستان، دارای نرخ رشد متوسط ساالنه  هایشهرستان که شودمی مشاهده مربوط به نرخ رشد متوسط ساالنه،

های باشند و کمترین نرخ رشد متوسط ساالنه نیز در این حوزه مربوط به شهرستانسال مورد بررسی می 4باالیی در طی 

دهد که ز نشان مییها با تحصیالت عالی به کل شاغلین نباشد. بررسی شاخص نسبت تکنسینبوشهر، تنگستان و عسلویه می

ز، های دیلم و تنگستان و دشتی نیهای کامالً برخوردار قرار داشته و شهرستانهای بوشهر و جم، در زمره شهرستانشهرستان

 شوند.های محروم در این زمینه ارزیابی میبه عنوان شهرستان
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 ،1184 و 1124 دوره دو در استان، هایشهرستان در تحصیلی هایرشته تفکیک به دستیاران و هاتکنسین سهم ادامه در

رب ساخت، و تولید مهندسی، هایرشته دارای هایتکنسین از سهم بیشترین ،1124 سال در. استشده ارائه جدول قالب در  راب

 حوزه در .استبوده درصد 14.6 با معادل سهمی با کنگان شهرستان در آن از پس و بوشهر شهرستان در درصد 12.1 با

 تحصیالت دارای دستیار و تکنسین بیشترین درصد، 11.1 با معادل سهمی با دشتستان نشهرستا نیز، دامپزشکی و کشاورزی

 .استداده جای خود در را کشاورزی با مرتبط عالی

 1335 بوشهر، استان در تحصیلی رشته تفکیک به دستیاران و هاتکنسین سهم- 41 جدول

 گناوه کنگان لمید رید یدشت ندشتستا جم تنگستان بوشهر یلیتحص رشته
 %2.1 %11.2 %4.4 %4.1 %11.1 %24.4 %6.4 %6.4 %14.8 تربیتی علوم

 %4.4 %12.1 %2.4 %1.2 %14.1 %24.8 %1.4 %1.2 %12.4 وهنر انسانی علوم

 %4.4 %14.4 %2.4 %4.1 %4.8 %2.8 %1.4 %4.4 %46.4 وحقوق بازرگانی اجتماعی، علوم

 %2.4 %11.2 %1.2 %1.2 %1.1 %16.4 %4.1 %4.8 %14.6 رکامپیوت و ریاضی علوم،

 %4.2 %14.6 %4.1 %4.4 %1.1 %2.8 %8.4 %1.1 %12.1 ساخت و تولید مهندسی،

 %2.4 %14.8 %1.6 %2.4 %4.4 %11.1 %2.4 %1.2 %14.6 دامپزشکی و کشاورزی

 %11.1 %14.4 %1.6 %2.2 %4.1 %22.8 %4.1 %1.6 %14.4 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 %4.4 %11.4 %1.1 %2.2 %1.4 %11.8 %2.2 %2.2 %44.2 خدمات

 %2.2 %18.6 %1.6 %1.6 %2.4 %1.6 %4.4 %4.2 %44.4 واظهارنشده نامشخص

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 و کشاورزی هایرشته در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین زمینه در ،1184 سال در زیر نیز، جدول به توجه با

 شهرستان هب مربوط زمینه این در سهم بیشترین و شودمی مشاهده دشتستان شهرستان در شدیدی سهم کاهش دامپزشکی،

 .استیافته افزایش درصد 16.2 به ،1124 سال در درصد 14.6 از که بوده بوشهر

 بوشهر شهرستان به مربوط سهم ینبیشتر ،1124 سال همانند ،1184 سال در تولید و ساخت مهندسی، هایرشته حوزه در

 مورد ورهد در شده، برده نام شهرستان دو هر در زمینه این در هاسهم که تفاوت این با باشدمی کنگان شهرستان آن از پس و

 .استیافته کاهش بررسی
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 1331 ر،بوشه استان در تحصیلی رشته تفکیک به دستیاران و هاتکنسین سهم- 41 جدول

 گناوه کنگان لمید رید یدشت دشتستان جم تنگستان بوشهر یلیتحص رشته
 %2.4 %1.6 %1.1 %1.1 %1.6 %6.1 %2.2 %66.1 %11.2 تربیتی علوم

 %6.1 %12.4 %4.1 %4.1 %4.4 %14.4 %4.4 %1.4 %48.2 وهنر انسانی علوم

 %6.1 %14.2 %2.4 %4.4 %4.1 %11.4 %1.2 %4.8 %44.8 وحقوق بازرگانی اجتماعی، علوم

 %1.4 %14.1 %1.1 %2.2 %2.1 %14.2 %12.1 %21.6 %14.1 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 %1.1 %28.8 %1.4 %2.4 %1.4 %14.1 %16.2 %4.4 %11.8 وساخت تولید مهندسی،

 %1.1 %12.4 %4.4 %1.4 %4.1 %11.2 %1.8 %24.1 %16.2 دامپزشکی و کشاورزی

 %8.1 %2.1 %1.4 %4.4 %1.1 %24.1 %6.2 %1.2 %12.8 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 %12.4 %1.2 %1.8 %4.1 %1.1 %14.4 %1.2 %6.2 %41.4 خدمات

 %1.6 %11.1 %4.1 %4.2 %4.2 %1.2 %1.4 %4.1 %8.4 واظهارنشده نامشخص

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

های ی طی سالی تحصیلهای عمدهتحصیالت عالی به تفکیک رشتههای دارای در ادامه به بررسی تغییرات سهم تکنسین

های دارای شود که بیشترین تغییرات سهم در زمینه تکنسیناست. با توجه به جدول زیر مشاهده میپرداخته شده 1184 -1124

مینه در این ز های مهندسی ، ساخت و تولید، مربوط به شهرستان جم بوده است و بیشترین کاهشمدارک عالی در رشته

 باشد.مربوط به شهرستان بوشهر می

 ی تحصیلیهای عمدههای دارای تحصیالت عالی به تفکیک رشتهتغییرات سهم تکنسین- 42 جدول

 گناوه کنگان دیلم دیر دشتی دشتستان جم انتنگست بوشهر رشته تحصیلی
 %4.44 -%14.24 %1.14 -%1.24 -%2.14 -%12.44 -%1.64 %48.14 -%11.14 علوم تربیتی

 %1.14 -%4.84 -%1.14 %1.44 -%4.14 -%8.84 %1.44 -%4.14 %11.24 علوم انسانی وهنر

 %1.64 %1.14 %4.44 %1.14 -%1.24 %4.14 %4.44 -%1.14 -%11.14 علوم اجتماعی، بازرگانی وحقوق

 %1.44 -%12.44 -%4.14 %1.44 -%4.64 -%4.14 %1.64 %24.14 -%4.44 علوم، ریاضی و کامپیوتر

 -%1.14 -%4.14 %4.14 %2.44 %2.14 %1.24 %6.14 -%4.14 -%4.24 مهندسی، تولید و ساخت

 -%6.24 -%2.44 %1.24- %1.44 %4.14 -%14.84 %1.84 %11.14 %4.64 کشاورزی و دامپزشکی

 -%1.24 -%2.14 %1.24 %1.24 %2.44 -%2.64 %2.14 -%4.44 %4.84 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

 %1.44 -%1.64 %4.24 %2.14 -%4.44 %2.14 %4.64 %4.44 -%12.24 خدمات

 -%1.24 %12.14 -%1.14 -%4.24 -%1.24 -%1.24 -%2.64 %1.14 -%14.44 نامشخص واظهارنشده

 منبع: همان

 گیریبندی و نتیجهجمع -1-2-6-1-1-4

های دارای تحصیالت عالی و جایگاه استان زمینه تکنسینگانه در  11های در این بند از گزارش، به بررسی وضعیت استان

های است. پس از بررسی جایگاه و وضعیت استان در میان استانها در این حوزه پرداخته شدهبوشهر در میان سایر استان

 گیرد.های استان بوشهر در این زمینه مورد بررسی قرار میها، وضعیت شهرستانهمجوار و سایر استان
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ا تحصیالت ها بهد که استان بوشهر در زمینه شاخص نسبت تکنسینهای انجام گرفته در مقیاس کالن نشان میبررسی

باشد و تقریباً با مقدار کشوری این نسبت، برابر بوده گانه کشور، دارای رتبه نهم می 11های عالی به کل شاغلین، در بین استان

ها نشان باشد. در مقیاس شهرستانی نیز، بررسیهای برخوردار میر زمره استانو در نقشه پراکنش فضایی نیز استان بوشهر د

سال مورد بررسی بوده و  4در طی  دیر، کنگان و دشتستان، دارای نرخ رشد متوسط ساالنه باالیی هایدهد که شهرستانمی

د. همچنین در باشتان و عسلویه میهای بوشهر، تنگسکمترین نرخ رشد متوسط ساالنه نیز در این حوزه مربوط به شهرستان

ین نسبت های بوشهر و جم دارای بیشترهای دارای تحصیالت عالی به کل شاغلین، شهرستانبررسی شاخص نسبت تکنسین

های اند. در بررسی وضعیت رشتههای محروم ارزیابی شدهبه عنوان شهرستان های دیلم و تنگستانباشند و شهرستانمی

 همس کاهش دامپزشکی، و کشاورزی هایرشته در عالی تحصیالت دارای هایتکنسین زمینه در ،1184 الس تحصیلی نیز در

 درصد 14.6 از هک بوده بوشهر شهرستان به مربوط زمینه این در سهم بیشترین و شودمی مشاهده دشتستان شهرستان در شدیدی

 سال همانند ،1184 سال در تولید و ساخت مهندسی، هایرشته حوزه در .استیافته افزایش درصد 16.2 به ،1124 سال در

 زمینه این در هاهمس که تفاوت این با باشدمی کنگان شهرستان آن از پس و بوشهر شهرستان به مربوط سهم بیشترین ،1124

ر زمینه داست همچنین بیشترین تغییرات سهم مثبت یافته کاهش بررسی مورد دوره در شده، برده نام شهرستان دو هر در

های مهندسی ، ساخت و تولید، مربوط به شهرستان جم بوده است و بیشترین کاهش های دارای مدارک عالی در رشتهتکنسین

 باشد. در این زمینه مربوط به شهرستان بوشهر می

ضعیت تحلیل -1-2-6-3-2 شجویان و صیالنفارغ و دان شگاه التح   موزشآ مراکز و ها دان

 عالی

 دانشگاهی در دو مقیاس کالن التحصیالنفارغ و دانشجویان وضعیت تحلیل و بررسی به مطالعات، از بخش این در

  .استشده رداختهپ شهرستان( تفکیک به )وضعیت استان بوشهر استانی ها( و )وضعیت و جایگاه استان در میان سایر استان

 شور کها و مراکز آموزش عالی در مقیاس التحصیالن دانشگاهوضعیت دانشجویان و فارغ -1-2-6-1-2-1

 آموختگان دانشگاهیتعداد دانش»، «تعداد دانشجویان به ازای هزار نفر جمعیت»های در مقیاس کالن، وضعیت شاخص

شه گیرد که در ادامه در قالب نمودار و نقمورد بررسی و تحلیل قرار می« نسبت استاد به دانشجو»و « به ازای هزار نفر جمعیت

دهد که در شاخص تعداد دانشجویان به ازای هزار نفر جمعیت، استان بوشهر در جایگاه نشان می 16نمودار گردد. ارائه می

قرار  های برخوردار دراین زمینهها قرار دارد و در نقشه پراکنش فضایی نیز این استان در زمره استانام در میان سایر استان11
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گان در باشند و تنها استان هرمزستان بوشهر نیز در این زمینه دارای وضعیت مشابهی میهای همجوار با اگیرد. سایر استانمی

 های نسبتاً محروم قرار گرفته است.طیف استان

 های کشور در زمینه تعداد دانشجو به ازای هزار نفر جمعیتوضعیت استان -36نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران
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است. شده نشان داده 11نمودار در قالب  1118-1184های وضعیت استان بوشهر نیز در زمینه تعداد دانشجویان طی سال

های مورد بررسی تعداد دانشجویان دانشگاهی همواره در حال افزایش شود که طی سالشاهده میبا توجه به این نمودار م

 باشد.می

 1331-1373وضعیت استان بوشهر در زمینه تعداد دانشجویان،  -37نمودار 

 
 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران

گانه و تحلیل  11های در استان« آموختگان دانشگاهی به ازای هزار نفر جمعیتانشتعداد د»در ادامه به بررسی شاخص 

وجه به است. با تاست که در ادامه در قالب نمودار و نقشه ارائه شدهها پرداخته شدهجایگاه استان بوشهر در میان سایر استان

ها قرار دارد و نقشه ای دوازدهم در میان سایر استانشود که استان بوشهر در این زمینه دارنمودار و نقشه زیر، مشاهده می

خوردار های بردهد که این استان در این زمینه دارای وضعیت مناسبی بوده و در زمره استانپراکنش فضایی نیز نشان می

 باشد.می

این واقعیت را روشن می سازد که نوسانی در  در خصوص تعداد دانشجویان در سطح استان، 11نمودار نگاهی به آمار و 

تعداد دانشجویان در طی دوره بررسی شده به چشم می خورد اما در عین حال و با وجود این نوسان روند عمومی با شیب تند 

د شاه 24روی داده و سال  1126تا  1121به سمت افزایش تعداد دانشجویان رفته است. شکاف اصلی در این دوره در سالهای 

کاهش تعداد دانشجویان بوده ایم. بررسی های مشاور در خصوص دلیل این امر از سازمان های مربوطه و حتی بررسی دقیق 

برابر شدن تعداد دانشجویان طی  14آمارهای تکمیلی ، نتوانست دلیل این امر را مشخص سازد. آنچه مهم به نظر می رسد 

ایش ناشی از افزایش و ارتقا عملکرد واحدهای آموزش عالی موجود و جدید ساله بررسی شده است. این تعداد افز 11دوره 

التاسیس استان بوده است. نگاهی به شیب خط رشد در این دوره نشان از رشد بسیار باال به تعداد دانشجویان است که به نظر 

افات ایش استان ارائه می شود، منمی رسد با سایر شاخص های کیفی که در پیش و بعد از این بخش در گزارش های برنامه آم
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و مغایرت دارد. به این معنا که افزایش عددی تعداد دانشجویان به افزایش کیفی علم، نوآوری و همچنین توسعه و برخورداری 

استان منجر نشده است و میتوان نتیجه گرفت که این افزایش اثرات مقطعی کمی بر ساختار علمی و اجتماعی استان داشته 

اخص و سایر شرکیب این اعداد کمی با نرخ افزایش تعداد اعضای هیات علمی دانشگاهها ، تولید مقاله های علمی ت است.

 های کیفی نشان از رویکرد کمی است که بدان اشاره شد.

 ر نفر جمعیتآموختگان دانشگاهی به ازای هزاهای کشور در زمینه تعداد دانشوضعیت استان -33نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران
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ی کادر آموزشی تمام وقت و پاره وقت، نمودار و نقشه زیر که در برگیرنده« نسبت استاد به دانشجو»در بررسی شاخص 

ی ضعف جدی دهندهاستان کشور بوده و این امر نشان 11ام دربین  22ستان بوشهر در این زمینه دارای رتبه دهد که انشان می

ی دهندههای همجوارش نیز نشانباشد. فاصله زیاد استان در این زمینه با مقدار کشوری و همچنین استاناستان در این حوزه می

 باشد.این ضعف و کمبود نیز می

 و جایگاه استان بوشهر  در این زمینه وضعیت کشور در زمینه نسبت استاد به دانشجو -33نمودار 

 
 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران
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ر د استان بوشهر  صه سند برنامه راهبردی آموزش عالیدر خال شده شاخص های ارایه -1-2-6-1-2-2

  1333-34سال تحصیلی 

ان به نسبت دانشجوی–در این بخش به ارایه شاخص های تعداد دانشجویان در یکصد هزار نفر جمعیت در استان بوشهر 

ان به سهم دانش جوی–ر نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان در استان بوشه–سال در استان بوشهر  24تا  12جمعیت 

شجویان به سهم دان–سهم دانشجویان به تفکیک دوره ها )مقاطع(تحصیلی در استان بوشهر –تفکیک جنسیت در استان 

گان به سهم دانش آموخت–سهم دانش آموختگان به تفکیک جنسیت در استان –تفکیک گروههای تحصیلی در استان 

برنامه راهبردی بخش آموزش عالی استان بوشهر در سال ستان که در خالصه سند در او............ تفکیک دوره های تحصیلی 

 ود.ش ارایه شده است و به عنوان جدید ترین اطالعات که در اختیار مشاور قرار کرفته است پرداخته می 1181-84تحصیلی 

 در استان بوشهر تعداد دانشجو در یکصد هزار نفر جمعیت -1-2-6-3-2-2-1

دهنده نسبتی از جمعیت است که به آموزش عالی دسترسی دارند. زار نفر جمعیت نشانشاخص تعداد دانشجو در یکصد ه

نفر بوده و جمعیت دانشجویی در همان  1412848، بر اساس برآورد 1181با توجه به اینکه جمعیت استان  بوشهر در سال 

 نفر می باشد.  2114، 1181نفر بوده است، این شاخص در سال  24442سال 

 سال در استان بوشهر 24تا  13و به جمعیت نسبت دانشج -1-2-6-3-2-2-2

نفر بوده و جمعیت دانشجویی  164421، بر اساس برآورد 1181سال استان بوشهر در سال  24تا  12با توجه به اینکه جمعیت 

 درصد می باشد.  41، 1181نفر بوده است، این شاخص در سال  24442در همان سال 

 در استان بوشهر نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان -1-2-6-3-2-2-3

ها را نشان اهالمللی شدن دانشگهایی است که ابعاد بیننسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان یکی دیگر از شاخص

(  1184( و در انتهای برنامه پنجم ) برای سال 1128دهد. این شاخص در انتهای برنامه چهارم صفر بوده است )برای سال می

 ت.درصد رسیده اس 4442/4به 

 سهم دانشجویان به تفکیک جنسیت در استان بوشهر -1-2-6-3-2-2-4

دهد. سهم دانشجویان زن به کل دانشجویان در سال تحصیلی این شاخص سهم دانشجویان را به تفکیک جنسیت نشان می

افزایش یافته است. این شاخص در برنامه پنجم روند  1128-84درصد در سال تحصیلی  2/44درصد به  6/44، از 24-1124

کاهش یافته است.  1181-84درصد در سال تحصیلی  11درصد به  1/41، از 1184-81ی داشته است و در سال تحصیلی نزول
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-84درصد در سال تحصیلی  2/44درصد به  4/48از  1124-24سهم دانشجویان مرد به کل دانشجویان در سال تحصیلی 

درصد  1/42از  1184-81شته است و در سال تحصیلی کاهش یافته است. این شاخص در برنامه پنجم روند صعودی دا 1128

 افزایش یافته است.  1181-84درصد در سال تحصیلی  61به 

 در استان بوشهر های )مقاطع( تحصیلیسهم دانشجویان به تفکیک دوره -1-2-6-3-2-2-5

دهد. شاخص مذکور سهم دانشجویان مؤسسات آموزش عالی استان بوشهر را به تفکیک دوره های تحصیلی نشان می

های تحصیالت های کاردانی و کارشناسی کاهش و در دورهطالعات موجود بیانگر آن است که سهم دانشجویان در دورها

 تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی( افزایش پیدا کرده است. 

 در استان بوشهرهای تحصیلی سهم دانشجویان به تفکیک گروه -1-2-6-3-2-2-6

های تحصیلی عالی استان بوشهر به کل دانشجویان، را به تفکیک گروه این شاخص نیز سهم دانشجویان مؤسسات آموزش

های تخصصی علوم پایه ،کشاورزی و دامپزشکی و علوم پزشکی کاهش نشان می دهد. بر اساس اطالعات موجود سهم گروه

 های تخصصی علوم انسانی، هنر و فنی و مهندسی افزایش داشته است. پیدا کرده است و سهم گروه

 در استان بوشهرانشجویان به تفکیک نوع دستگاه اجرائی سهم د -1-2-6-3-2-2-7

این شاخص سهم دانشجویان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را به تفکیک نوع دستگاه اجرایی نشان 

شود سهم دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسالمی کاهش و همانطوری که مشاهده می دهد.می

ته غیرانتفاعی افزایش یاف -کاربردی و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی -مقابل سهم دانشجویان دانشگاه جامع علمیدر 

 است.

 در استان بوشهرآموختگان به تفکیک جنسیت سهم دانش -1-2-6-3-2-2-3

موختگان آآموختگان زن به کل دانشدهد. سهم دانشآموختگان را به تفکیک جنسیت نشان میاین شاخص سهم دانش

 1184 -81درصد در سال تحصیلی 4/41درصد بوده است. در دوره برنامه پنجم توسعه، از  1/42، 1124-24سال تحصیلی در 

 کاهش یافته است. 1182-81درصد در سال تحصیلی  4/14به 

درصد است. این نسبت در سال  1/41، از 1124-24آموختگان در سال تحصیلی آموختگان مرد به کل دانشسهم دانش

 افزایش یافته است. 1182-81درصد در سال تحصیلی  4/64درصد به   6/46، از 1184-81لی تحصی
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 در استان بوشهرهای )مقاطع( تحصیلی آموختگان به تفکیک دورهسهم دانش -1-2-6-3-2-2-3

دهد.بر اساس اطالعات موجود سهم آموختگان به تفکیک دوره تحصیلی را نشان میشاخص مذکور، سهم دانش

 های تحصیلی افزایش یافته است. ای کاهش و در سایر دورههای کاردانی و دکترای حرفهآموختگان دورهدانش

در بخش آموزش عالی بر اساس سند راهبردی بخش آموزش عالی  نیروی انسانی ارایه شده شاخص های : 43جدول 

 استان بوشهر برای سالهای برنامه چهارم و بنجم

ف
ردی

 

عنوان 

 شاخص

 واحد

 متعارف

های سال

 برنامه چهارم

رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

چهارم  

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد / 

متوسط 

دوره 

برنامه 

پنجم  

11 )درصد(
24

 11
28

 11
84

 11
81

 11
82

 11
81

 

11
84

*  

1 
سهم ثبت نام شدگان 

زن به کل ثبت نام 

 شدگان

 -68/2 - 4/41 41/44 4/44 4/42 -24/2 1/42 6/44 درصد

2 
سهم ثبت نام شدگان 

مرد به کل ثبت نام 

 شدگان

 14/2 - 4/46 4/44 6/44 4/41 46/2 1/41 4/44 درصد

1 
سهم ثبت نام شدگان 

مقطع کاردانی به کل 

 ثبت نام شدگان

 68/4 - 1/26 2/21 6/14 26 -18/2 6/22 11 درصد

4 
سهم ثبت نام شدگان 

مقطع کارشناسی به کل 

 ثبت نام شدگان

 -42/4 - 2/41 1/41 8/42 1/42 24/4 8/42 2/42 ددرص

4 
سهم ثبت نام شدگان 

مقطع کارشناسی ارشد 
 به کل ثبت نام شدگان

 41/11 - 1/21 2/16 1/14 6/11 41/14 6/14 4/6 درصد

6 

سهم ثبت نام شدگان 

مقطع دکتری حرفه ای 
 به کل 

 ثبت نام شدگان

 42/21 - 8/4 1 8/4 1/4 -11/6 8/4 1/1 درصد

1 
سهم ثبت نام شدگان 
مقطع دکتری تخصصی 

 به کل ثبت نام شدگان
 14/4 - 4/2 2/1 4/1 8/4 -16/2 88/4 1/1 درصد

تعداد دانشجو در یکصد  2
 هزار نفر جمعیت

 - - - - - 4124 - - - تعداد

نسبت دانشجو به  8

 سال 24تا  12جمعیت 
 - - - - - 16 - - - درصد

درصد دانشجویان  14

 لخارجی به ک
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 درصد

سهم دانشجویان زن به  11

 کل دانشجویان
 -14/6 - 11 2/44 4/42 1/41 41/2 2/44 6/44 درصد

سهم دانشجویان مرد به  12

 کل دانشجویان
 16/4 - 61 2/48 6/41 1/42 -24/1 2/44 4/48 درصد
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ف
ردی

 

عنوان 

 شاخص

 واحد

 متعارف

های سال

 برنامه چهارم

رشد/ 

متوسط 

دوره 
برنامه 

چهارم  

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد / 

متوسط 

دوره 
برنامه 

پنجم  

11 )درصد(
24

 11
28

 11
84

 11
81

 11
82

 11
81

 

11
84

*  

11 
سهم دانشجویان گروه 
علوم انسانی به کل 

 دانشجویان
 46/4 - 4/48 4/42 1/46 4/42 41/2 1/48 8/41 درصد

14 
سهم دانشجویان گروه 
علوم پایه به کل 

 دانشجویان
 -64/12 - 4/2 1/1 6/1 1/4 44/2 8/1 4/1 درصد

14 
سهم دانشجویان گروه 
علوم پزشکی به کل 

 دانشجویان
 11/1 - 2/2 1 8/2 4/2 -44/12 4/2 2/4 درصد

16 
سهم دانشجویان گروه  

 کل فنی و مهندسی به

 دانشجویان
 41/1 - 4/18 18 4/44 1/11 -46/2 2/11 1/42 درصد

11 
سهم دانشجویان گروه 
کشاورزی و دامپزشکی 

 به کل دانشجویان
 -41/14 - 4/2 1 4/1 4 16/2 6/1 2/1 درصد

سهم دانشجویان گروه  12

 هنر به کل دانشجویان
 -82/1 - 1/1 4/1 4/1 6/1 12/4 1/1 4/2 درصد

18 
یان دوره سهم دانشجو

کاردانی به کل 

 دانشجویان
 21/2 - 2/11 1/11 1/14 4/22 -11/6 2/12 2/44 درصد

24 
سهم دانشجویان دوره 
کارشناسی به کل 

 دانشجویان
 -14/4 - 1/44 4/48 2/64 1/61 28/4 4/64 1/42 درصد

21 
سهم دانشجویان دوره 
کارشناسی ارشد به کل 

 دانشجویان
 44/41 - 1/11 6/2 1/4 1/1 12/2 1/2 8/1 درصد

22 
سهم دانشجویان دوره 
دکتری حرفه ای به کل 

 دانشجویان
 4 - 6/1 6/1 6/1 4/1 -42/14 4/4 1/1 درصد

21 
سهم دانشجویان دوره 
دکتری تخصصی به کل 

 دانشجویان
 14/144 - 2/4 1/4 1/4 4 4 4 4 درصد

24 

سهم دانشجویان وزارت 

علوم، تحقیقات و 

فناوری به کل 

 ندانشجویا

 -44/1 - 6/4 2/6 1/6 6/1 -64/12 1/6 2/11 درصد

24 
سهم دانشجویان 

دانشگاه پیام نور به کل 

 دانشجویان

 -62/11 - 1/11 2/21 21 1/22 12/24 8/26 1/2 درصد



س  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر   تحل  یربر
ور لی و و فنا م   ه عل  ...         یحوز

 

 5002212B001303010RE103960821 م 

 
155 

ف
ردی

 

عنوان 

 شاخص

 واحد

 متعارف

های سال

 برنامه چهارم

رشد/ 

متوسط 

دوره 
برنامه 

چهارم  

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد / 

متوسط 

دوره 
برنامه 

پنجم  

11 )درصد(
24

 11
28

 11
84

 11
81

 11
82

 11
81

 

11
84

*  

26 

 

 

 

سهم دانشجویان 

دانشگاه جامع علمی 
کاربردی به کل 

 دانشجویان

 12/18 - 2/11 8/11 2/24 2/14 82/11 2/16 8/4 درصد

21 

 

سهم دانشجویان 

دانشگاه فنی و حرفه ای 

 به کل دانشجویان

 -24/4 - 1/2 1/2 1/2 4/2 4 4 4 درصد

22 
سهم دانشجویان 

دانشگاه فرهنگیان به 

 کل دانشجویان

 4 - 1/1 4 4 4 -81/24 2/2 1/12 درصد

28 

سهم دانشجویان وزارت 

بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی به کل 
 دانشجویان

 18/2 - 6/2 6/2 6/2 1/2 -28/12 1/2 1/4 درصد

14 
سهم دانشجویان سایر 

دستگاههای اجرایی به 
 کل دانشجویان

 4 - 4 4 4 4 4 4 4 درصد

11 

سهم دانشجویان 

موسسات آموزش عالی 
ی غیرانتفاع -غیردولتی 

 به کل دانشجویان

 -44/4 - 1 6/1 4 6/1 4 2/2 4 درصد

12 
سهم دانشجویان 

ه ب دانشگاه آزاد اسالمی

 کل دانشجویان
 -41/2 - 2/16 4/28 1/14 2/44 -24/6 4/42 4/64 درصد

11 
سهم دانش آموختگان 
زن به کل دانش 

 آموختگان
 -11/1 - - 4/14 6/12 4/41 -14/2 1/14 1/42 درصد

14 
سهم دانش آموختگان 
مرد به کل دانش 

 آموختگان
 84/4 - - 4/64 4/61 6/46 12/2 1/44 1/41 درصد

14 
انش آموختگان سهم د

مقطع کاردانی به کل 

 دانش آموختگان
 62/11 - - 2/44 4/44 1/21 -86/4 1/14 42 درصد

16 
سهم دانش آموختگان 

مقطع کارشناسی به کل 

 دانش آموختگان
 -11/2 - - 1/41 8/44 1/68 28/4 2/61 1/42 درصد

11 
سهم دانش آموختگان 

مقطع کارشناسی ارشد 

 به کل دانش آموختگان
 21/22 - - 1/4 4/1 1/2 4 4/2 4 درصد
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ف
ردی

 

عنوان 

 شاخص

 واحد

 متعارف

های سال

 برنامه چهارم

رشد/ 

متوسط 

دوره 
برنامه 

چهارم  

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد / 

متوسط 

دوره 
برنامه 

پنجم  

11 )درصد(
24

 11
28

 11
84

 11
81

 11
82

 11
81

 

11
84

*  

12 
سهم دانش آموختگان 
مقطع دکتری حرفه ای 

 به کل دانش آموختگان
 -41/8 - - 2/4 2/4 1/4 -22/12 4/4 4/1 درصد

18 
سهم دانش آموختگان 
مقطع دکتری تخصصی 

 به کل دانش آموختگان
 -144 - - 4 4 4 4 4 4 درصد

 وزش عالی استان بوشهر منبع :خالصه گزارش سند راهبردی بخش آم

 ستان اها و مراکز آموزش عالی در مقیاس التحصیالن دانشگاهوضعیت دانشجویان و فارغ -1-2-6-1-2-1

 تانشهرس عالی آموزش مراکز و هادانشگاه التحصیالن فارغ و دانشجویان وضعیت -1-2-6-3-2-3-1

 بوشهر

ل وضعیت مقیاس کالن و تحلیالتحصیالن دانشگاهی در پس از بررسی وضعیت استان بوشهر در زمینه دانشجویان و فارغ

 تگانآموخدانش و دانشجویان وضعیت بررسی به بخش، این های کشور، اکنون درو جایگاه استان در بین سایر استان

ویان و است. وضعیت دانشجهای استان پرداخته شدهعالی در مقیاس خرد و به تفکیک شهرستان آموزش مراکز و هادانشگاه

ی تحصیلی و نوع دانشگاه محل تحصیل، از مواردی است که در ادامه شرح و بسط داده رشته آموختگان به تفکیکدانش

 است.شده

 این و استشده نفر 21261 با برابر 1184 سال در تعداد این که بوده دانشجو 12284 دارای 1124 سال در بوشهر شهرستان

 .باشدمی شهرستان این دانشجویان تعداد درصدی 11 حدود ساالنه رشد نمایانگر امر

 در 1184 – 1124 هایسال طی در دانشجویان، تعداد بیشترین تغییرات سهم مثبت  که دهدمی نشان زیر جدول ادامه در

های حقوق بوده و بیشترین تغییرات سهم منفی نیز در این زمینه مربوط به رشته و بازرگانی اجتماعی، علوم هایرشته هایرشته

 .باشدمی امر همین گویای نیز، شماره نمودار. باشدتی( میبهداشت و رفاه)بهزیس

 1331 -1335 بوشهر، شهرستان در تحصیلی رشته و مدرک تفکیک به دانشجویان تعداد- 44 جدول

 تحصیلی یرشته یعمده گروههای
 اظهارنشده دکتری و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق دانشجویان تعداد

 راتییتغ 1184 1124

 سهم

1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 4 114 2 221 142 86 141 %4.11 421 241 تربیتی علوم

 2 11 214 61 1222 816 182 421 -%1.61 1216 1464 وهنر انسانی علوم

 1 4 466 64 4424 2441 1612 821 %6.66 1121 1482 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم
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 تحصیلی یرشته یعمده گروههای
 اظهارنشده دکتری و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق دانشجویان تعداد

 راتییتغ 1184 1124

 سهم

1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 4 124 14 1262 111 126 146 -%4.62 1418 811 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 1 4 442 16 6422 1424 2221 2281 -%4.46 8162 4144 وساخت تولید مهندسی،

 4 4 48 4 421 112 124 12 %4.28 611 216 دامپزشکی و کشاورزی

 4 4 44 241 111 444 126 168 -%1.86 841 1422 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 4 4 16 4 462 264 118 246 %4.48 221 464 خدمات

 1 4 224 16 81 21 44 48 %1.41 421 82 واظهارنشده نامشخص

 4 11 1841 188 16146 1211 4181 4664 - 21261 12284 مجموع

 1533 ایران، آمار مرکز: منبع

 )برحسب درصد(1331-1335 طی بوشهر شهرستان تحصیلی رشته عمده هایگروه در دانشجویان سهم تغییرات -41نمودار 

 
 منبع: مشاور برگرفته از مرکز آمار ایران

 ،1184-1124 دوره دو هر در تحصیلی، مقطع تفکیک به دانشجویان بررسی در  که شودمی مشاهده زیر جدول به توجه با

 درصد 62 حدود به ،1124 سال در درصد 61 حدود از و بوده ربیشت مقاطع سایر به نسبت کارشناسی مقطع در دانشجویان سهم

 .استرسیده 1184 سال در

 بوشهر شهرستان تحصیلی، مقطع تفکیک به دانشجویان سهم -45 جدول

 یلیتحص مقطع
 مقطع کیتفک به کل از انیدانشجو سهم

 سهم راتییتغ
1124 1184 

 -%11.21 %24.22 %16.14 دیپلمفوق

 %6.14 %61.44 %64.16 لیسانس

 %4.24 %2.24 %2.86 یدکتر و سانسیل فوق

 -%4.11 %4.42 %4.11 اظهارنشده

 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران
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 تحصیلی کمدر تفکیک به آموختگاندانش تعداد بوشهر، شهرستان در التحصیالنفارغ وضعیت بررسی جهت ادامه در

 ،1124 سال در بوشهر شهرستان آموختگاندانش تعداد .استشده ارائه زیر جدول در تحصیلی رشته یدهعم هایگروه و

 حوزه در شهرستان این که دهدمی نشان و استشده نفر 28241 با برابر 1184 سال در رقم این که بوده نفر 24481 با برابر

 جدول این همچنین .استنموده تجربه را درصد 2 با معادل ساالنه رشد 1184-1124 هایسال طی دانشگاهی آموختگاندانش

 بیشترین ،1184 و 1124 دوره دو هر در لیسانس مدرک دارای آموختگاندانش سهم بوشهر، شهرستان در که دهدمی نشان

 کمتر یارسب لیسانس، و دیپلمفوق آموختگاندانش با مقایسه در دکتری و لیسانس فوق التحصالنفارغ سهم و بوده مقدار

 .باشدمی امر همین نمایانگر نیز شماره نمودار. استبوده

 1331-1335 بوشهر، شهرستان در تحصیلی یرشته و مدرک تفکیک به آموختگاندانش تعداد 46 جدول

 شهرستان
 اظهارنشده دکتری و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق آموختگاندانش تعداد
1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 1 4 2142 1164 11144 11211 8241 1444 28241 24481 بوشهر

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 1331-1335( درصد برحسب)بوشهر شهرستان در تحصیلی مدرک  اساس بر آموختگاندانش توزیع -41نمودار 

 
 همان: منبع

 اطالعات بودن دسترس در به توجه با تحصیلی هایرشته تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش تعداد بررسی منظور به

 بیشترین شودمی مشاهده که همانطور .گرددمی تحلیل 41 جدول قالب در زمینه این در بوشهر شهرستان وضعیت ،1184 سال

 .باشدمی وساخت تولید مهندسی، و وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم هایرشته در هاسهم

 1331 بوشهر، شهرستان تحصیلی، یرشته تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش وضعیت - 47 جدول

 رشته هر آموختگاندانش سهم آموختگاندانش تعداد تحصیلی رشته

 %4.68 1688 تربیتی علوم

 %14.44 4181 وهنر انسانی علوم

 %28.11 2684 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم
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 رشته هر آموختگاندانش سهم آموختگاندانش تعداد تحصیلی رشته

 %1.18 2241 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 %26.21 1211 وساخت تولید مهندسی،

 %2.81 262 دامپزشکی و کشاورزی

 %6.18 2426 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 %4.42 1218 خدمات

 %1.11 1126 واظهارنشده نامشخص

 بع: مرکز آمار ایرانمن

 هرستانش عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه التحصیالن فارغ و دانشجویان وضعیت -1-2-6-3-2-3-2

 تنگستان

 نگستانت شهرستان در تحصیلی مدرک و رشته تفکیک به دانشگاهی دانشجویان تعداد نمایانگر زیر در ادامه جدول

 بوده نفر 1142 با برابر ،1184 سال در و دانشجو 1481 با بربرا تنگستان، شهرستان دانشجویان تعداد ،1124 سال در .باشدمی

 آموزش حیطه در باالیی بسیار سهم با کمی افزایش نمایانگر حوزه، این در درصد 21 حدود ساالنه نرخ رشد متوسط که

 هایرشته در دانشجویان سهم بررسی، مورد دوره دو هر در شهرستان، این در که دهدمی نشان جدول این همچنین. باشدمی

 و تولید سی،مهند هایرشته نیز آن از پس و بوده هارشته سایر با مقایسه در میزان بیشترین حقوق و بازرگانی انسانی، علوم

 هرشت یکتفک به دانشجویان سهم از ایمقایسه به نیز 42نمودار  در. باشندمی دانشجویان تعداد از باالیی سهم دارای ساخت

 .است شده پرداخته تحصیلی

 1331 -1335 تنگشتان، شهرستان در مدرک و تحصیلی رشته یعمده هایگروه تفکیک به دانشجویان تعداد -43 جدول

 تحصیلی یرشته یعمده گروههای

 اظهارنشده دکتری و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق دانشجویان تعداد

1124 1184 

 تغییرات سهم

دانشجویان هر 

 1184 1124 1184 1124 1184 1124 184 1124 رشته از کل

 - 4 1 4 112 46 18 24 -%1.41 112 66 تربیتی علوم

 - 11 16 1 241 21 11 11 -%2.86 246 121 وهنر انسانی علوم

 - 4 42 11 816 264 114 142 %6.48 1216 124 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 - 4 16 1 168 11 16 14 -%1.48 241 21 کامپیوتر و ریاضی ،علوم

 - 4 14 2 466 141 414 121 4.82 884 144 وساخت تولید مهندسی،

 1 4 4 4 64 11 11 2 4.22 21 18 دامپزشکی و کشاورزی

 - 4 2 1 41 21 16 22 -%2.22 64 42 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 - 4 4 4 44 8 14 11 %4.11 21 26 خدمات

 - 4 6 4 4 12 2 4 -%4.11 12 12 واظهارنشده نامشخص

 1 11 111 22 2111 611 241 181 - 1142 1481 مجموع

 ایران آمار مرکز از برگرفته ،مآبمشاورمهندسین : منبع
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 1331-1335تنگستان،  در شهرستان( درصد)تحصیلی رشته عمده هایگروه از دانشجویان سهم تغییرات -42نمودار 

 
 ، برگرفته از مرکز آمار ایرانمآبمشاورمهندسین منبع: 

 شهرستان در هک شودمی مشاهده زیر، جدول و نمودار به توجه با تحصیلی، مقطع تفکیک به دانشجویان وضعیت بررسی در

 مقاطع در نیز، یبررس مورد دوره دو در سهم تغییرات و بوده لیسانس تحصیلی مقطع در دانشجویان سهم بیشترین تنگستان،

 .استبوده مثبت باال به لیسانس فوق و لیسانس

 تنگستان شهرستان تحصیلی، مقطع تفکیک به دانشجویان سهم -43 جدول

 یلیتحص مقطع
 مقطع کیتفک به کل از انیدانشجو سهم

 سهم راتییتغ
1124 1184 

 -%2.22 %21.44 %14.61 دیپلمفوق

 %2.44 %62.14 %64.28 لیسانس

 %1.26 %1.11 %2.42 یدکتر و سانسیل فوق

 -%1.44 %4.41 %1.41 اظهارنشده

 منبع: همان

 الس در تعداد این که بوده تحصیلی مختلف مقاطع در آموختهدانش نفر 1818 دارای ،1124 سال در تنگستان شهرستان

 تعداد نمایانگر ترتیب 41نمودار  و44 جدول ادامه در .استیافته افزایش نفر 1181 به درصدی،14 ساالنه رشد نرخ با ،1184

 تنگشتان، شهرستاندر  که دهدمی نشان جدول این. باشدمی تحصیلیمدرک تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش سهم و

 .باشدیم پلمید فوق آن، از پس و سانسیل مدرک دارای آموختگاندانش از سهم نیباالتر

 1331-1335 تنگستان، شهرستان در تحصیلی یرشته و مدرک تفکیک به آموختگاندانش تعداد -51 جدول

 شرح
 اظهارنشده دکتری و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق آموختگاندانش تعداد
1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 21 4 161 14 1181 1418 1214 224 1181 1818 تنگستان
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 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 1331-1335 تنگستان، شهرستان در تحصیلی یرشته و مدرک تفکیک به آموختگاندانش سهم -43نمودار 

 
 همان: منبع

 بررسی مورد جدول و نمودار قالب در ،1184 سال در تنگشتان شهرستان در دانشگاهی آموختگاندانش عیتوض ادامه در

 .باشدمی بوشهر شهرستان مشابه زمینه این در نیز تنگستان شهرستان وضعیت. گیردمی قرار تحلیل و

 1331 تنگستان، شهرستان تحصیلی، یرشته تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش وضعیت -51 جدول

 رشته هر آموختگاندانش سهم آموختگاندانش تعداد تحصیلی رشته
 %11.12 412 تربیتی علوم

 %14.84 448 وهنر انسانی علوم

 %14.14 861 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 %1.14 222 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 %12.14 412 وساخت تولید مهندسی،

 %1.44 111 دامپزشکی و زیکشاور

 %4.61 121 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 %4.24 114 خدمات

 %1.64 41 واظهارنشده نامشخص

 همان: منبع

 هرستانش عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه التحصیالن فارغ و دانشجویان وضعیت -1-2-6-3-2-3-3

 جم

 به این و استگشته نفر 1442 با برابر ،1184 سال در تعداد این که بوده 1124 سال در دانشجو 141 دارای جم شهرستان

 بین در رقم این که باشدمی ساله 4 یدوره یک در دانشجویان تعداد درصدی 61 حدود متوسط ساالنه نرخ رشد معنای
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 حوزه در یچشمگیر بسیار هایپیشرفت دارای جم، شهرستان گفت توانمی و بوده سابقهبی بوشهر استان هایشهرستان

 .باشدمی شدر این اصلی علت بیشتر، دانشجویان جذب و دانشگاه در تحصیلی هایرشته تعداد افزایش. باشدیم دانشگاه

 اجتماعی، علوم هایرشته در ،1124 سال در دانشجویان سهم بیشترین که دهدمی نشان 44نمودار  و 42 جدول ادامه در 

 نیز ثبتم سهم تغییرات بیشترین. باشدمی تولید و ساخت مهندسی، هایرشته در نیز 1184 سال در و بوده حقوق و ازرگانیب

 .اشدبمی هنر و انسانی علوم هایرشته به مربوط نیز منفی تغییرات بیشترین. باشدمی تحصیلی رشته همین در

 1331-1335 جم، شهرستان در تحصیلی مدرک و رشته تفکیک به دانشجویان تعداد -52 جدول

 یتحصیل یرشته یعمده گروههای

 اظهارنشده ریدکت و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق دانشجویان تعداد

1124 1184 

درصد تغییرات 

سهم دانشجویان 

هر رشته ازکل 

 دانشجویان

1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 4 12 4 112 2 18 2 %1.14 242 11 تیتربی علوم

 4 4 21 4 241 14 11 16 -%14.41 148 46 وهنر انسانی علوم

 4 4 114 4 816 11 114 11 %6.41 1211 28 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 4 4 41 4 168 16 16 1 -%1.42 211 21 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 4 4 114 1 466 12 414 11 %11.16 1114 16 وساخت تولید مهندسی،

 4 4 4 4 64 6 11 6 -%2.24 41 12 دامپزشکی و کشاورزی

 4 4 1 4 41 6 16 2 -%4.68 62 2 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 4 4 11 4 44 1 14 4 %1.21 144 1 خدمات

 4 4 8 4 4 4 2 14 -%4.48 24 18 واظهارنشده نامشخص

 4 4 141 11 2111 122 241 141 - 1442 141 مجموع

 ، برگرفته از مرکز آمار ایرانمآبمشاورمهندسین منبع: 
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 (درصد حسب بر) جم شهرستان در تحصیلی رشته عمده هایگروه از دانشجویان سهم تغیرات -44نمودار 

 
 همان:منبع

 جم هرستانش که شودمی دهمشاه زیر جدول به توجه با تحصیلی هایرشته تفکیک به دانشجویان وضعیت بررسی در

 زمینه در نیز همس تغییرات. باشندمی تحصیل به مشغول لیسانس مقطع در دانشجویان سهم بیشترین ها،شهرستان سایر مانند

 .باشدمی درصد 1 حدود با برابر و مثبت باالتر، و ارشد مقطع دانشجویان تعداد

 جم شهرستان تحصیلی، مقطع تفکیک به دانشجویان سهم -53 جدول

 یلیتحص مقطع
 مقطع کیتفک به کل از انیدانشجو سهم

 سهم راتییتغ
1124 1184 

 -%2.11 %24.41 %11.61 دیپلمفوق

 %1.21 %61.84 %62.61 لیسانس

 %6.26 %14.41 %1.61 یدکتر و سانسیل فوق

 %4.44 4 4 اظهارنشده

 منبع: همان

 سال در تعداد این که داشته باال به دیپلم فوق تحصیلی مدارک با آموختهدانش نفر 2211 ،1124 سال در جم، شهرستان

 .باشدمی شهرستان این التحصیالنفارغ درصدی 22 حدود رشد نرخ یدهنده نشان و استشده نفر 6444 با برابر ،1184

 انندهم التحصیالنفارغ از سهم بیشترین که است امر این یدهندهنشان زیر 44 جدول 44نمودار  و شماره جدول ادامه، در

 دکتری، و یسانسل فوق التحصیالنفارغ و بوده دیپلم فوق آن از پس و  لیسانس مدرک دارای تنگستان، و بوشهر هایشهرستان

 .اندداده اختصاص خود به حوزه این در را کمی بسیار سهم
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 1331-1335 جم، شهرستان در تحصیلی یرشته و مدرک تفکیک به آموختگاندانش تعداد -54 جدول

 شرح
 اظهارنشده دکتری و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق آموختگاندانش تعداد
1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 1 444 124 4426 1241 1414 844 6444 2211 جم

 ایران آمار مرکز از برگرفته ،مآبمشاورمهندسین : منبع

 (درصد حسب بر) جم شهرستان در تحصیلی مدرک تفکیک به آموختگاندانش سهم -45نمودار 

 
 1533 آمار، مرکز اطالعات از برگرفتهمآب ، مشاورمهندسین : منبع

 این وضعیت. استشده مشخص استان هایشهرستان تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش وضعیت ،1184 سال در

 .باشدمی تنگستان و بوشهر هایشهرستان مشابه زمینه این در نیز شهرستان

 1331 جم، شهرستان تحصیلی، یرشته تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش وضعیت -55 جدول

 رشته هر آموختگاندانش سهم آموختگاندانش تعداد تحصیلی رشته
 %6.44 161 تربیتی علوم

 %11.16 614 وهنر انسانی علوم

 %22.22 1142 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 %12.12 148 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 %14.84 2114 وساخت تولید مهندسی،

 %2.11 111 دامپزشکی و کشاورزی

 %4.21 141 (یستیبهز) رفاه و بهداشت

 %2.14 166 خدمات

 %1.48 84 واظهارنشده نامشخص

 مشاور برگرفته از مرکز آمار ایران: منبع
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 هرستانش عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه التحصیالن فارغ و دانشجویان وضعیت -1-2-6-3-2-3-4

 دشتستان

 نرخ و رسیده نفر 11418 به ،1184 لسا در که بوده نفر 4114 با برابر ،1124 سال در دشتستان شهرستان دانشجویان تعداد

 شترینبی دارای بررسی، مورد هایشهرستان سایر همانند نیز شهرستان این. استنموده تجربه را درصد 11 با معادل ساالنه رشد

 هایرشته در نیز آن از پس و تولید و ساخت مهندسی، هایرشته در 1184 و1124 دوره دو هر در دانشجویان تعداد از سهم

 .باشدمی حقوق و بازرگانی اجتماعی، لومع

 1331 -1335 دشتستان، شهرستان در تحصیلی مدرک و رشته تفکیک به دانشجویان تعداد -56 جدول

 تحصیلی یرشته یعمده هایگروه
 اظهارنشده ریدکت و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق دانشجویان تعداد
1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 4 21 4 224 124 21 42 114 111 تربیتی علوم

 1 4 114 11 414 111 144 111 228 411 وهنر انسانی علوم

 4 4 164 21 2616 1424 862 441 1142 1481 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 4 4 14 1 142 114 142 41 824 412 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 1 4 112 1 2648 212 1622 828 4414 1242 وساخت تولید هندسی،م

 1 4 41 4 112 244 22 11 442 111 دامپزشکی و کشاورزی

 4 4 16 22 244 88 41 64 212 182 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 4 4 14 4 141 11 144 44 212 26 خدمات

 4 4 11 4 44 24 21 21 116 112 واظهارنشده نامشخص

 1 4 648 126 1428 1488 1284 1226 11418 4114 مجموع

 منبع: مشاور ، برگرفته از مرکز آمار ایران

 (صددر حسب بر) دشتستان شهرستان در تحصیلی رشته عمده هایگروه از دانشجویان سهم تغییرات -46نمودار 

 
 منبع: همان
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 نیز کمترین و هبود لیسانس تحصیلی مقطع در مثبت سهم تغییرات یشترینب که شودمی مشاهده زیر جدول به توجه با

 .باشدمی کاردانی مقطع دانشجویان به مربوط

 دشتستان شهرستان تحصیلی، مقطع تفکیک به دانشجویان سهم  -57 جدول

 یلیتحص مقطع
 مقطع کیتفک به کل از انیدانشجو سهم

 سهم راتییتغ
1124 1184 

 -%2.14 %22.24 %16.84 دیپلمفوق

 %4.24 %64.41 %64.61 لیسانس

 %1.21 %4.61 %2.41 یدکتر و سانسیل فوق

 %4.46 %4.46 %4.44 اظهارنشده

 منبع: همان

 تحصیلی مدرک دارایآموختهدانش 8681 از ،1184 -1124 هایسال طی دشتستان شهرستان که دهدمی نشان زیر جدول

 بررسی مورد سال 4 طی را درصد 2 با معادل ساالنه رشد نرخ و استرسیده 1184 سال در نفر 14266 به باال،هب دیپلمفوق

 .استنموده تجربه

 آن از پس و سلیسان مدرک دارای بررسی، مورد هایشهرستان سایر همانند نیز دانشگاهی التحصیالنفارغ تعداد بیشترین

 . باشندمی دیپلمفوق نیز

 1331 - 1335 دشتستان، شهرستان در تحصیلی مدرک تفکیک به آموختگاندانش تعداد -53 جدول

 شرح
 اظهارنشده دکتری و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق آموختگاندانش تعداد
1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 6 4 122 11 1264 4226 4614 4484 14266 8681 دشتستان

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 1331 - 1335 دشتستان، شهرستان در تحصیلی مدرک تفکیک به آموختگاندانش سهم - 47نمودار 

 
 همان: منبع
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 بازرگانی اجتماعی، علوم هایرشته در دانشگاهی آموختگاندانش زمینه در دشتستان شهرستان دهدمی نشان نیز زیر جدول

 .باشدمی تحصیلی هایرشته سایر با مقایسه در باالیی سهم دارای ساخت و تولید مهندسی، آن، از پس و حقوق و

 1331 دشتستان، شهرستان تحصیلی، یرشته تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش وضعیت -53 جدول
 رشته هر آموختگاندانش سهم آموختگانشدان تعداد تحصیلی رشته

 %12.64 1182 تربیتی علوم

 %16.14 2281 وهنر انسانی علوم

 %26.46 1128 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 %2.24 1244 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 %18.14 2212 وساخت تولید مهندسی،

 %1.84 464 دامپزشکی و کشاورزی

 %4.44 124 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 %1.41 414 خدمات

 %1.14 444 واظهارنشده نامشخص

 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران

 هرستانش عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه التحصیالن فارغ و دانشجویان وضعیت -1-2-6-3-2-3-5

 دشتی

 سال در تعداد این که بوده مختلف تحصیلی مقاطع و هارشته در دانشجو 1114 دارای 1124 سال در دشتی، شهرستان

 دانشجویان تعداد کمی ارتقاء دهندهنشان حیطه، این در درصدی 46 ساالنه رشد نرخ و استشده نفر 11418 با برابر ،1184

 .استشده شهرستان این در 1184-1124 هایسال طی

 رسای از اوتمتف مختلف، تحصیلی هایرشته در دانشجویان سهم در دشتی شهرستان که دهدمی نشان زیر جدول

 و بوده حقوق و بازرگانی اجتماعی، علوم هایرشته در 1124 سال در دانشجویان سهم بیشترین و نبوده استان هایشهرستان

 .استبوده تولید و ساخت مهندسی، هایرشته در نیز 1184 سال در

 و ترکامپیو و ریاضی لومع دامپزشکی، و کشاورزی ساخت، و تولید مهندسی، هایرشته در دانشجویان سهم همچنین

 .استیافته افزایش ،1184 الی 1124 هایسال طی خدمات

 1331 -1335 دشتی، شهرستان در تحصیلی مدرک و رشته تفکیک به دانشجویان تعداد -61 جدول

 یتحصیل یرشته یعمده گروههای

 اظهارنشده یدکتر و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق دانشجویان تعداد

1124 1184 

تغییرات سهم 

دانشجویان هر رشته 

 دانشجویان از کل

1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 4 21 4 224 11 21 48 -%4.42 114 64 تربیتی علوم
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 یتحصیل یرشته یعمده گروههای

 اظهارنشده یدکتر و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق دانشجویان تعداد

1124 1184 

تغییرات سهم 

دانشجویان هر رشته 

 دانشجویان از کل

1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 1 4 114 16 414 21 144 61 -%2.28 228 164 وهنر انسانی علوم

 4 4 164 8 2616 144 862 222 -%4.68 1142 641 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 4 4 14 4 142 64 142 4 %4.42 824 68 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 1 4 112 4 2648 244 1622 428 %2.14 4414 628 وساخت تولید مهندسی،

 1 4 41 6 112 11 22 4 %2.81 442 11 دامپزشکی و کشاورزی

 4 4 16 4 244 141 41 8 -%4.14 212 111 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 4 4 14 4 141 4 144 24 %4.46 212 24 خدمات

 4 4 11 4 44 4 21 4 %4.84 116 4 واظهارنشده نامشخص

 1 4 648 16 1428 214 1284 261 - 11418 1114 مجموع

 منبع: مشاور ، برگرفته از مرکز آمار ایران

 1331 -1335 دشتی، شهرستان در تحصیلی هایرشته تفکیک به دانشجویان سهم تغییرات -43نمودار 

 
 منبع: همان

 عمقط در دانشجویان مثبت سهم تغییرات بیشترین ،1184-1124 هایسال طی که شودمی مشاهده زیر جدول به توجه با

 .باشدمی کاردانی مقطع در نیز منفی سهم تغییرات بیشترین و بوده لیسانس تحصیلی

 دشتستان شهرستان تحصیلی، مقطع تفکیک به دانشجویان سهم  -61 جدول

 یلیتحص مقطع
 مقطع کیتفک به کل از انیدانشجو سهم

 سهم راتییتغ
1124 1184 

 -%21.46 %22.24 %48.26 دیپلمفوق

 %11.41 %64.41 %42.46 لیسانس

 %1.48 %4.61 %2.42 یدکتر و سانسیل فوق

 %4.46 %4.46 %4.44 اظهارنشده

 مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران منبع:
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 ،1124 سال در. استشده پرداخته 1184 -1124 هایسال طی دشتی شهرستان آموختگاندانش وضعیت بررسی به ادامه در

 .استنموده بهتجر را درصد 14 ساالنه رشد نرخ که بوده نفر 4114 ،1184 سال در و دانشجو نفر 2141 دارای شهرستان این

 در نیز نآ از پس و لیسانس مقطع در آموختهدانش بیشترین دارای ها،شهرستان سایر همانند شهرستان، این دانشجویان

 .است امر این یدهندهنشان 48ار نمود. اندبوده دیپلم فوق مقطع

 1331 -1335 هایسال طی دشتی شهرستان در انآموختگدانش تعداد -62 جدول

 شرح
 اظهارنشده دکتری و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق آموختگاندانش تعداد
1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 1 4 246 118 2444 1446 1614 1122 4114 2141 دشتی

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 1331 -1335 هایسال طی دشتی شهرستان در تحصیلی مدرک تفکیک به آموختگاندانش سهم -43ار نمود

 
 همان: منبع

 هایهرستانش سایر مشابه کامال دشتی، شهرستان در دانشگاهی انآموختگدانش وضعیت که دهدمی نشان نیز زیر جدول

 .باشدمی هارشته سایر با مقایسه در باالتری سهم دارای جدول، در دهش مشخص هایرشته در و بوده استان

 1331 دشتی، شهرستان تحصیلی، یرشته تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش وضعیت -63 جدول

 رشته هر آموختگاندانش سهم آموختگاندانش تعداد تحصیلی رشته
 %12.84 448 تربیتی علوم

 %14.42 611 وهنر انسانی معلو

 %11.44 1144 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 %4.48 212 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 %11.22 148 وساخت تولید مهندسی،

 %1.42 141 دامپزشکی و کشاورزی

 %8.24 441 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

0

10

20

30

40

50

60

فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و دکتری اظهارنشده

1385

1390



س  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر   تحل  یربر
ور لی و و فنا م   ه عل  ...         یحوز

 

 5002212B001303010RE103960821 م 

 
171 

 رشته هر آموختگاندانش سهم آموختگاندانش تعداد تحصیلی رشته
 %1.14 141 خدمات

 %1.12 11 واظهارنشده نامشخص

 ، برگرفته از مرکز آمار ایران  مشاور منبع:

 هرستانش عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه التحصیالن فارغ و دانشجویان وضعیت -1-2-6-3-2-3-6

 دیر

 درصد، 11 ساالنه رشد نرخ با 1184 – 1124 هایسال طی دیر، شهرستان دانشجویان تعداد که دهدمی نشان زیر جدول

 .استیافته افرایش 1184 سال در نفر 2424 به ،1124 سال در دانشجو 418 از

 اجتماعی، علوم هایرشته در 1184 و 1124 هایسال طی در دانشجویان، سهم بیشترین که دهدمی نشان زیر نیز نمودار

 و ساخت مهندسی، هایرشته دانشجویان سهم در ،1184 -1124 هایسال طی نیز رشد بیشترین و باشدمی حقوق و بازرگانی

 ی،بازرگان اجتماعی، علوم هایرشته در دانشجویان سهم همچنین. باشدمی مشخص شماره ارنمود در که استبوده تولید

 سال، 4 این طی دانشجویان از هارشته سایر سهم و است یافته افزایش ،1184 -1124 هایسال طی هنر و انسانی علوم و حقوق

 .استنموده تجربه را کاهشی روند

 1331 - 1335 هایسال طی دیر شهرستان در تحصیلی مدرک و رشته تفکیک به دانشجویان دادتع -64 جدول

 یتحصیل یرشته یعمده گروههای

 اظهارنشده ریدکت و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق دانشجویان تعداد

1124 1184 
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1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 4 2 4 111 46 21 44 -%2.48 164 28 تربیتی علوم

 4 4 16 14 161 66 16 16 -%6.24 218 82 وهنر انسانی علوم

 4 4 14 11 121 182 142 42 %1.24 1118 241 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 4 4 14 4 112 22 21 21 -%2.11 148 48 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 4 4 14 4 261 16 126 18 %14.42 641 44 وساخت لیدتو مهندسی،

 4 4 6 4 12 4 6 1 %4.12 14 1 دامپزشکی و کشاورزی

 4 4 1 4 44 8 14 12 -%1.11 61 21 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 4 4 1 4 22 4 12 1 %1.46 44 1 خدمات

 4 4 4 4 1 2 4 4 -%4.12 16 6 واظهارنشده نامشخص

 4 4 86 22 1448 141 164 186 - 2424 418 مجموع

 ایران آمار مرکز از برگرفته ، مآبمشاورمهندسین : منبع
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 1331 -1335 هایسال طی دیر شهرستان در تحصیلی یرشته تفکیک به دانشجویان سهم تغییرات -51نمودار 

  
 همان: منبع

 تغییرات و باشدیم لیسانس تحصیلی مقطع در دانشجویان سهم یشترینب دارای دیر شهرستان که دهدمی نشان نیز زیر جدول

 .اشدبمی کمتر استان هایشهرستان سایر با مقایسه در لیسانس مقطع دانشجویان تعداد زمینه در شهرستان این سهم

 دشتستان شهرستان تحصیلی، مقطع تفکیک به دانشجویان سهم -65 جدول

 یلیتحص مقطع
 مقطع کیتفک به کل از انیدانشجو سهم

 سهم راتییتغ
1124 1184 

 -%2.12 %11.61 %11.11 دیپلمفوق

 %2.82 %64.42 %61.44 لیسانس

 -%4.24 %1.81 %4.22 یدکتر و سانسیل فوق

 %4.44 %4.44 %4.44 اظهارنشده

 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران

 تعداد. باشدمی التحصیالنفارغ تعداد زمینه در  دیر شهرستان وضعیت یدهندهنشان زیرو نمودار  جدول ادامه، در

 سال در نفر 2641 به درصد، 12 سالیانه رشد نرخ با که بوده نفر 1416 با برابر شهرستان این در 1124 سال در آموختگاندانش

 .استرسیده 1184

 1331 - 1335 هایسال طی دیر شهرستان در وختگانآمدانش تعداد -66 جدول

 شرح
 اظهارنشده دکتری و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق آموختگاندانش تعداد
1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 4 161 14 1468 281 848 414 2641 1416 دیر

 ایران آمار مرکز از برگرفته ، مآبمشاورمهندسین : منبع
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 1331-1335 هایسال طی دیر شهرستان در آموختگان دانش سهم -51نمودار 

 
 رانیمشاورمآب ، برگرفته از مرکز آمار ا نیمنبع: مهندس

 استان هایانشهرست سایر با مشابه دانشگاهی، آموختگاندانش تحصیلی هایرشته زمینه در نیز دیر شهرستان وضعیت

 .اندشده مشخص زیر جدول در دیگر رنگ با باال سهم با هایرشته. باشدمی

 1331 دیر، شهرستان تحصیلی، یرشته تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش وضعیت -67 جدول

 رشته هر آموختگاندانش سهم آموختگاندانش تعداد تحصیلی رشته
 %11.81 168 تربیتی علوم

 %18.12 444 وهنر انسانی علوم

 %11.16 221 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 %1.12 244 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 %14.62 126 وساخت تولید مهندسی،

 %1.44 81 دامپزشکی و کشاورزی

 %4.18 116 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 %1.44 81 خدمات

 %2.12 46 واظهارنشده نامشخص

 رانیورمآب ، برگرفته از مرکز آمار امشا نیمنبع: مهندس

 هرستانش عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه التحصیالن فارغ و دانشجویان وضعیت -1-2-6-3-2-3-7

 دیلم

 این. استداشته دانشجو 21 ،1184 سال در و دانشجو 11 ،1124 سال در دیلم، شهرستان که دهدمی نشان زیر جدول

زیر  نمودار .استداده اختصاص خودبه دانشجویان تعداد از کمی بسیار سهم استان هایشهرستان سایر با مقایسه در شهرستان

 یلمد شهرستان در تولید و ساخت مهندسی، هایرشته در دانشجویان سهم بررسی، مورد دوره دو هر در که دهدمی نشان نیز
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 کامپیوتر و اضیری علوم حقوق، ازرگانی،ب اجتماعی، علوم هایرشته در دانشجویان سهم و بوده بیشتر هارشته سایر با مقایسه در

 . استداشته افزایش روند ،1184 – 1124 هایسال طی خدمات و

 1331 - 1335 هایسال طی دیلم شهرستان در تحصیلی یرشته و مدرک تفکیک به دانشجویان تعداد -63 جدول

 تحصیلی یرشته یعمده گروههای
 اظهارنشده ریدکت و لیسانس فوق لیسانس دیپلموقف دانشجویان تعداد

1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 4 2 4 66 1 14 14 21 11 تربیتی علوم

 4 4 14 4 22 28 11 4 144 12 وهنر انسانی علوم

 4 4 11 4 411 18 214 28 644 168 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 4 4 8 4 11 11 4 8 44 22 امپیوترک و ریاضی علوم،

 4 4 11 1 148 26 121 21 281 114 وساخت تولید مهندسی،

 4 4 1 4 18 4 2 4 44 4 دامپزشکی و کشاورزی

 4 4 2 4 22 14 12 2 16 12 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 4 4 2 4 11 1 18 8 12 12 خدمات

 4 4 4 4 1 4 2 4 11 14 واظهارنشده نامشخص

 4 4 46 1 222 111 442 214 1281 184 مجموع

 ایران آمار مرکز از برگرفته ، مآبمشاورمهندسین : منبع

 (درصد برحسب) 1331 – 1335 دیلم، شهرستان در تحصیلی یرشته تفکیک به دانشجویان سهم تغییرات -52نمودار 

 
 رانیا مشاورمآب ، برگرفته از مرکز آمار نیمنبع: مهندس

 طی یلیتحص مقطع تفکیک به دانشجویان تعداد زمینه در دیلم شهرستان سهم تغییرات که دهدمی نشان زیر جدول

 .است درصد 21 حدود با برابر نیز سهم کمترین و کارشناسی مقطع در ها،شهرستان سایر هماند ،1184-1124 هایسال

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

تی
ربی

م ت
لو

ع

هنر
ی و

سان
م ان

لو
ع

نی
گا

زر
،با

عی
ما

جت
م ا

لو
ع

…

وتر
امپی

 ک
 و

ضی
ریا

م، 
لو

ع

ت
اخ

وس
د 

ولی
، ت

سی
ند

مه

کی
زش

دامپ
 و 

ی
رز

او
کش

اه 
 رف

ت و
داش

به
(

تی
یس

هز
ب

)

ت
دما

خ

ده
نش

هار
واظ

ص 
شخ

نام



س  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر   تحل  یربر
ور لی و و فنا م   ه عل  ...         یحوز

 

 5002212B001303010RE103960821 م 

 
174 

 دیلم شهرستان تحصیلی، مقطع تفکیک به دانشجویان سهم -63جدول 

 یلیتحص مقطع
 مقطع کیتفک به کل از انیدانشجو سهم

 سهم راتییتغ
1124 1184 

 -%22.44 %11.42 %44.12 دیپلمفوق

 %24.41 %64.48 %44.41 لیسانس

 %2.41 %4.11 %1.24 یدکتر و سانسیل فوق

 %4.44 %4.44 %4.44 اظهارنشده

 ز مرکز آمار ایرانمنبع: مشاور، برگرفته ا

 در ادامه، 41نمودار و  14 جدول. استشده پرداخته شهرستان این در دانشگاهی آموختگاندانش تعداد بررسی به ادامه در

 ویاندانشج با مقایسه در رستانشه این در دیپلم فوق آن از پس و لیسانس مدرک دارای دانشجویان سهم که دهدمی نشان

 .خوردنمی چشمبه آن روند در محسوسی تغییر بررسی مورد سال 4 طی و بوده باالتر دکتری و لیسانسفوق مدرک دارای

 1331 - 1335 دیلم، شهرستان در تحصیلی مدرک تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش تعداد -71 جدول

 شرح
 اظهارنشده دکتری و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق آموختگانانشد تعداد
1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 4 21 41 122 442 612 418 1441 814 دیلم

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 1331 -1335 هایسال طی دیلم شهرستان در تحصیلی مدرک تفکیک هب دانشگاهی آموختگاندانش سهم-53نمودار 

 
 رانیمشاورمآب ، برگرفته از مرکز آمار ا نیمنبع: مهندس

 وضعیت. استهپرداخت دیلم شهرستان در دانشگاهی آموختگاندانش تحصیلی هایرشته وضعیت بررسی به جدول زیر نیز 

 دیگر رنگ با لجدو در تیز باال سهم با تحصیلی هایرشته. باشدمی استان هایشهرستان سایر مشابه کامال نیز شهرستان این

 .استشده مشخص
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 1331 دیلم، شهرستان تحصیلی، یرشته تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش وضعیت -71 جدول

 رشته هر آموختگاندانش سهم آموختگاندانش تعداد تحصیلی رشته

 %12.41 122 یتیترب علوم

 %12.24 181 وهنر انسانی علوم

 %14.41 441 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 %1.18 142 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 %24.16 141 وساخت تولید مهندسی،

 %2.81 44 دامپزشکی و کشاورزی

 %6.18 142 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 %4.18 66 خدمات

 %2.18 42 واظهارنشده نامشخص

 ، برگرفته از مرکز آمار ایران مآبمشاورمهندسین منبع: 

 هرستانش عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه التحصیالن فارغ و دانشجویان وضعیت -1-2-6-3-2-3-3

 کنگان

 با برابر 1184 سال در رقم این که بوده تحصیلی مختلف مقاطع در دانشجو 166 دارای ،1124 سال در کنگان شهرستان

 بیشتریندهد که در ادامه نشان می 44نمودار  .استنموده تجربه را درصد 41 با معادل ساالنه رشد خنر و استشده نفر 4212

 بوده یزانم بیشترین تولید و ساخت مهندسی، هایرشته در بررسی مورد دوره دو هر در کنگان شهرستان در دانشجویان سهم

 .استداده اختصاص خود به را باالیی سهم نیز حقوق و بازرگانی اجتماعی، معلو هایرشته در نیز آن از پس و

 1331 - 1335 کنگان، شهرستان در تحصیلی یرشته و مدرک تفکیک به دانشجویان تعداد -72 جدول

 تحصیلی یرشته یعمده هایگروه

 اظهارنشده ریدکت و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق دانشجویان تعداد

1124 1184 
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1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 4 6 4 111 14 48 1 %1.64 162 12 تربیتی علوم

 4 4 41 21 284 148 22 44 -%11.12 426 124 وهنر انسانی علوم

 4 4 14 4 1422 111 421 116 %1.21 1618 244 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 4 4 14 4 126 12 46 8 -%4.21 241 41 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 4 4 11 4 482 11 121 121 %11.41 1142 142 وساخت تولید مهندسی،

 4 4 1 4 21 1 1 4 -%4.44 11 1 دامپزشکی و کشاورزی

 4 4 2 4 66 11 24 2 -%4.24 84 18 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 4 4 1 4 16 11 64 1 %4.84 144 12 خدمات

 4 4 2 4 42 21 44 44 -%1.14 144 14 واظهارنشده نامشخص

 4 4 181 21 2441 141 1464 126 - 4212 166 مجموع

 ایران آمار مرکز از برگرفته ، مآبمشاورمهندسین : منبع
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 (درصد برحسب) 1331 – 1335 کنگان، شهرستان در تحصیلی هایرشته کتفکی به دانشجویان سهم تغییرات -54نمودار 

 
 رانیمشاورمآب ، برگرفته از مرکز آمار ا نیمنبع: مهندس

 به مشغول سیانسل تحصیلی مقطع در کنگان شهرستان دانشجویان سهم بیشترین که شودمی مشاهده زیر جدول به توجه با

 باشدمی تحصیلی مقطع همین در بررسی مورد سال 4 طی نیز تمثب تغییرات بیشترین و باشندمی تحصیل

 کنگان شهرستان تحصیلی، مقطع تفکیک به دانشجویان سهم -73 جدول

 یلیتحص مقطع
 مقطع کیتفک به کل از انیدانشجو سهم

 سهم راتییتغ
1124 1184 

 -%11.18 %11.11 %44.42 دیپلمفوق

 %11.46 %42.18 %46.11 لیسانس

 %1.81 %4.62 %2.14 یدکتر و سانسیل فوق

 %4.44 %4.44 %4.44 اظهارنشده

 رانیمشاورمآب ، برگرفته از مرکز آمار ا نیمنبع: مهندس

 بوده نفر 6461 با برابر 1124 سال در کنگان شهرستان در داشگاهی آموختگاندانش تعداد که دهدمی نشان زیر نیز جدول

 .استنموده تجربه را زمینه این در درصدی 16 ساالنه رشد نرخ و استشده نفر 11186 رقم با برابر 1184 سال در تعداد این که

 .باشندمی لمدیپفوق نیز آن از پس و لیسانس تحصیلی مدرک دارای شهرستان این در نیز آموختگاندانش سهم بیشترین

 1331 – 1335 کنگان، شهرستان در تحصیلی مدرک تفکیک به موختگانآدانش تعداد -74 جدول

 شرح
 اظهارنشده دکتری و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق آموختگاندانش تعداد
1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 2 4 626 226 1242 4122 4266 2118 11186 6461 کنگان

 ایران مارآ مرکز از برگرفته مشاور ،: منبع
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 (درصد برحسب) 1331 – 1335 کنگان، شهرستان در تحصیلی هایرشته تفکیک به آموختگاندانش سهم -55نمودار 

 
 رانیمنبع: مشاور ، برگرفته از مرکز آمار ا

 یشتهر تفکیک به هیدانشگا آموختگاندانش زمینه در کنگان شهرستان که شودمی مشاهده جدول زیر، به توجه با

 ان،است بررسی مورد هایشهرستان سایر. باشدمی عمده تفاوت یک دارای هاشهرستان سایر با مقایسه در تحصیلی،

 هایشتهر آن از پس و بوده سهم بیشترین دارای حقوق و بازرگانی اجتماعی، علوم تحصیلی مدرک دارای آموختگاندانش

 بیشترین و دباشمی زمینه این در متفاتی وضعیت دارای کنگان شهرستان در اما بوده دوم رتبه دارای تولید و شاخت مهندسی،

 .اشدبمی تولید و ساخت مهندسی، هایرشته در شهرستان این دانشگاهی آموختگاندانش از درصد 12 حدود هم آن و سهم

 1331 کنگان، شهرستان تحصیلی، یرشته تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش وضعیت -75 جدول

 رشته هر آموختگاندانش سهم آموختگاندانش تعداد تحصیلی رشته
 %1.41 464 تربیتی علوم

 %1.44 1411 وهنر انسانی علوم

 %24.64 2164 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 %1.11 861 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 %12.14 4111 وساخت تولید مهندسی،

 %1.21 241 دامپزشکی و اورزیکش

 %2.12 164 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 %1.41 244 خدمات

 %16.84 2214 واظهارنشده نامشخص

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور ،: منبع
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 هرستانش عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه التحصیالن فارغ و دانشجویان وضعیت -1-2-6-3-2-3-3

 گناوه

 این که بوده مورد 1148 با برابر تحصیلی مقاطع تمامی در دانشگاهی دانشجویان تعداد ،1124 سال در گناوه درشهرستان

 ساخت مهندسی، هایرشته در 1124 سال در نیز دانشجویان سهم بیشترین .است یافته افزایش نفر 1241 به 1184 سال در تعداد

 صیلتح به مشغول حقوق و بازرگانی اجتماعی، ومعل  هایرشته در دانشجویان سهم ، بیشترین1184 سال در و بوده تولید و

 .باشندمی

 1331 - 1335 هایسال طی گناوه شهرستان در تحصیلی مدرک و رشته تفکیک به دانشجویان تعداد -76 جدول

 تحصیلی یرشته یعمده هایگروه

 نشدهاظهار ریدکت و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق دانشجویان تعداد

1124 1184 

تغییرات سهم 

دانشجویان هر 

رشته از کل 

 دانشجویان

1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 4 11 4 42 21 11 21 -%2.16 16 42 تربیتی علوم

 4 4 42 6 288 24 41 24 %4.14 182 111 وهنر انسانی علوم

 1 4 18 12 1442 414 112 86 -%14.12 1446 422 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 4 4 11 1 121 42 14 4 -%4.21 218 66 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 1 4 12 4 684 64 124 111 %6.82 1111 242 وساخت تولید مهندسی،

 4 4 1 4 121 12 14 6 %4.11 144 12 دامپزشکی و کشاورزی

 4 4 4 4 46 12 18 12 -%4.11 84 14 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 4 4 1 4 11 8 241 11 %4.81 111 44 خدمات

 4 4 14 4 18 2 14 4 %1.46 42 2 واظهارنشده نامشخص

 2 4 211 14 2441 682 1482 111 - 1241 1148 مجموع

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع
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 13331-1335 گناوه، شهرستان در تحصیلی یرشته تفکیک به دانشجویان سهم تغییرات -56نمودار 

 
 رانیمنبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ا

نس در شهرستان دانشجویان مقطع لیسا بیشترین تغییرات سهم مثبت مربوط به که شودمی مشاهده نیز زیر جدول به توجه با

دهد سهم دانشجویان اشد که نشان میبباشد. بیشترین تغییرات سهم منفی نیز مربوط به دانشجویان مقطع کاردانی میگناوه می

بیشترین کاهش را در مقایسه با تعداد دانشجویان در سایر مقاطع تحصیلی مورد  1184-1124های در این مقطع در طی سال

 است. بررسی را داشته

 گناوه شهرستان تحصیلی، مقطع تفکیک به دانشجویان سهم-77 جدول

 یلیتحص مقطع
 مقطع کیتفک به کل از انیدانشجو مسه

 سهم راتییتغ
1124 1184 

 -%4.24 %22.42 %11.11 دیپلمفوق

 %2.24 %64.84 %61.11 لیسانس

 %2.16 %4.42 %1.16 یدکتر و سانسیل فوق

 %4.44 %4.44 %4.44 اظهارنشده

 ، برگرفته از مرکز آمار ایرانمآبمشاورمهندسین منبع: 

 به 1422 از 1184 – 1124 هایسال طی دانشگاهی آموختگاندانش تعداد که شودمی مشاهده زیر جدول مطابق ادامه در

 از باالیی سهم .اندنموده تجربه حوزه این در را درصد 14 با معادل متوسط ساالنه رشد نرخ و اندیافته افزایش نفر 4216

 .باشدیم امر این یدهندهنشان نمودار. اندبوده پلمدی فوق آن از پس و یسانسل تحصیلی مدرک دارای نیز آموختگاندانش
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 1331 – 1335 گناوه، شهرستان در تحصیلی مدرک تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش تعداد -73 جدول

 شرح
 اظهارنشده دکتری و لیسانس فوق لیسانس دیپلمفوق آموختگاندانش تعداد
1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 4 4 221 124 2164 1684 1224 1211 4216 1422 گناوه

 ایران آمار مرکز از برگرفته ، مآبمشاورمهندسین : منبع

 (درصد برحسب) 1331 -1335 گناوه، شهرستان در تحصیلی مدرک تفکیک به آموختگاندانش سهم -57نمودار 

 
 رانیمشاورمآب ، برگرفته از مرکز آمار ا نی: مهندسمنبع

 فکیکت به دانشگاهی موختگانآدانش سهم حوزه در گناوه شهرستان وضعیت که شودمی مشاهده زیر جدول به توجه با

 نکنگا هرستانش جز به هاشهرستان این تمامی که گونه بدین باشدمی کنگان جز به استان هایشهرستان سایر مشابه رشته،

 هایرشته آن از پس و حقوق و بازرگانی اجتماعی، علوم هایرشته در دانشگاهی آموختگاندانش شهم بیشترین دارای

 به مربوط سهم بیشترین و بوده برعکس زمینه این در کنگان شهرستان سهم تنها که باشدمی تولید و ساخت مهندسی،

 و انیبازرگ اجتماعی، علوم هایرشته آن، از پس و بوده تولید و ساخت مهندسی، هایرشته در دانشگاهی انگختوآمدانش

 .شوندمی مطرح باال سهم اختالف با حقوق

 1331 گناوه، شهرستان تحصیلی، یرشته تفکیک به دانشگاهی آموختگاندانش وضعیت -73 جدول

 تهرش هر آموختگاندانش سهم آموختگاندانش تعداد تحصیلی رشته
 %11.44 446 تربیتی علوم

 %14.42 142 وهنر انسانی علوم

 %28.11 1428 وحقوق اجتماعی،بازرگانی علوم

 %2.24 442 کامپیوتر و ریاضی علوم،

 %11.64 242 وساخت تولید مهندسی،

 %1.12 142 دامپزشکی و کشاورزی

 %6.42 121 (بهزیستی) رفاه و بهداشت

 %4.21 241 خدمات

 %1.46 148 هارنشدهواظ نامشخص

 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران
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التحصیالن دانشگاهی در سطح استان، با دهی اطالعات و آمار جدید در حوزه دانشجویان و فارغبه منظور جای ادامه در

عیت دانشجویان، تدوین و گردآوری شده، وض 1181اجتماعی استان بوشهر که در سال  -استفاده از گزارش توسعه اقتصادی

ها در همشود که بیشترین ساست. با توجه به جدول زیر مشاهده میالتحصیالن دانشگاهی وارد شدهپذیرفته شدگان و فارغ

وده و پس از آن کاربردی ب -التحصیالن دانشگاهی، مربوط به دانشگاه علمیزمینه تعداد دانشجویان، پذیرفته شدگان و فارغ

 ر در رتبه بعدی قرار دارد.نیز دانشگاه آزاد بوشه

 1331-1331 دانشگاهی به تفکیک دانشگاه، التحصیالنفارغ و شدگانپذیرفته دانشجویان، وضعیت-31 جدول

 شرح
 لیلتحصا فارغ لیتحص درحال شده رفتهیپذ

 سهم زن مرد سهم زن مرد سهم زن مرد

 %1.84 242 211 %6.14 2441 2446 %4.18 616 462 فارسجیخل دانشگاه

 %4.14 41 41 %2.42 1188 411 %2.14 441 181 بوشهر یپزشک علوم دانشگاه

 %24.42 211 1681 %16.24 1812 1128 %11.22 821 1148 بوشهر آزاد دانشگاه

 %4.64 11 62 %1.46 118 811 %4.82 26 242 خارک آزاد دانشگاه

 %2.84 114 182 %6.22 1144 1181 %2.81 441 1414 دشتستان آزاد دانشگاه

 %2.44 24 224 %1.41 141 114 %1.28 12 164 خورموج آزاد دانشگاه

 %1.12 11 144 %1.64 448 114 %4.21 64 116 گناوه آزاد دانشگاه

 %2.14 12 184 %4.84 122 412 %1.11 14 221 لمید آزاد دانشگاه

 %4.61 114 124 %8.42 4141 1121 %6.21 1428 484 بوشهر نور امیپ دانشگاه

 %4.82 86 26 %2.41 1148 414 %1.84 124 126 برازجان نور امیپ دانشگاه

 %2.86 182 168 %2.14 1112 448 %1.42 264 21 گناوه نور امیپ دانشگاه

 %1.12 84 11 %1.66 181 188 %1.14 241 114 کنگان نور امیپ دانشگاه

 %1.21 144 42 %1.46 411 241 %4.12 144 64 اهرم نور امیپ دانشگاه

 %4.42 12 14 %1.41 686 142 %1.16 166 141 خورموج نور امیپ دانشگاه

 %4.46 21 46 %1.11 122 212 %1.42 126 41 جم نور امیپ دانشگاه

 %4.16 11 11 %4.61 128 148 %4.42 68 64 لمید نور امیپ دانشگاه

 %1.14 48 22 %1.14 446 211 %4.21 124 61 رید نور امیپ دانشگاه

 %4.42 12 14 %4.11 141 162 %4.48 16 11 شبانکاره نور امیپ دانشگاه

 %1.12 48 24 %4.12 1122 1142 %4.16 112 842 هیعسلو نور امیپ دانشگاه

 %14.81 1486 2114 %11.11 6816 14168 %14.16 2114 6422 یکاربرد -یعلم جامع دانشگاه

 %1.24 88 144 %2.41 111 1461 %1.14 112 442 یاحرفه و یفن آموزشگاه

 %4.44 4 4 %4.44 4 4 %4.44 4 4 یرانیکشت آموزش مرکز

 %8.42 188 162 %2.26 111 1224 %4.46 421 161 یرانتفاعیغ مؤسسات

 %144.44 4262 2121 %144.44 14244 44868 %144.44 2181 14184 جمع

 1531 استان، اجتماعی -اقتصادی توسعه رش، برگرفته از گزا مآبمشاورمهندسین : منبع
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 بوشهر، جدولی در این زمینه استان در عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه از یک هر سهم کلی مقایسه منظور به ادامه در

 بوط بهالتحصیالن دانشگاهی، مردانشجویان و فارغ شود که بیشترین سهماست. با توجه به جدول زیر مشاهده میتهیه شده

 باشد.کاربردی می -دانشگاه آزاد اسالمی و علمی

 1331-1331 بوشهر به تفکیک دانشگاه، استان در دانشگاهی التحصیالنفارغ و دانشجویان پراکنش-31 جدول

 لیلتحصافارغ لیتحص درحال شده رفتهیپذ شرح
 %1.21 421 %6.18 4441 %4.18 1244 فارسجیخل دانشگاه

 %4.14 82 %1.62 1188 %2.14 616 بوشهر یپزشک علوم دانشگاه

 %16.14 4411 %22.26 24468 %24.62 4844 آزاد یهادانشگاه

 %16.42 2441 %26.24 12142 %22.12 4141 نور امیپ یهادانشگاه

 %14.61 1214 %11.14 22144 %14.16 2182 یکاربرد -یعلم جامع دانشگاه

 %1.21 441 %2.48 1244 %1.14 114 یاحرفه و یفن آموزشگاه

 %4.44 4 %4.44 4 %4.44 4 یرانیکشت آموزش مرکز

 %8.14 1161 %2.22 2446 %4.46 1284 یرانتفاعیغ مؤسسات

 منبع: همان

 و دانشجویان زمینه در یکدیگر با بوشهر استان هایشهرستان وضعیت مقایسه و بندیجمع -1-2-6-1-2-4

 دانشگاهی التحصیالنفارغ

 پرداخته انشگاهید آموختگاندانش و دانشجویان تعداد منظر از بوشهر استان هایشهرستان تطبیقی بررسی به بخش، این در

 این. باشدمی 1184-1124 هایسال طی دانشجویان تعداد از استان هایشهرستان سهم یدهندهنشان زیر جدول. استشده

 خودبه را استان دانشجویان کل سهم از درصد 44 حدود تنهاییبه بوشهر،  شهرستان ،1124 سال در که دهدمی نشان جدول

 تغییرات بررسی در. استیافته کاهش درصد 11 حدود به سهم این ،1184 سال در که استدرحالی این و استداده اختصاص

 شهرستان به وطمرب ، استان کل دانشجویان از سهم زمینه در تغییرات بیشترین که باشدمی ضروری نکته این ذکر نیز سهم

 نشهرستا به مربوط زمینه این در سهم افزایش بیشترین. باشدمی 1184-1124 هایسال طی کاهش درصد 11.12 با بوشهر

 هایانشهرست سایر به نسبت کنگان و دشتی جم، هایشهرستان ساله، 4 یدوره طی که دهدمی نشان زیر نمودار .باشدمی دشتی

 .اندداده اختصاص خودبه استان نشجویاندا کل از بیشتری سهم استان،

 1331-1335 هایسال در استان دانشجویان کل از بوشهر استان هایشهرستان سهم -32 جدول

 1331-1335 طی سهم تغییرات 1331 1335 شرح
 -11.12 16.66 41.12 بوشهر

 4.18 4.11 4.42 تنگستان

 4.44 4.11 1.26 جم

 -1.11 11.42 21.11 ندشتستا
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 1331-1335 طی سهم تغییرات 1331 1335 شرح
 14.16 11.42 1.22 دشتی

 1.11 1.12 2.41 دیر

 4.16 1.88 1.61 دیلم

 1.22 6.41 1.18 کنگان

 1.1 4.81 4.61 گناوه

 ایران آمار مرکز از برگرفته ، مآبمشاورمهندسین : منبع

 1331-1335 هایسال در استان یاندانشجو کل از بوشهر استان هایشهرستان سهم -53نمودار 

 
 رانیمشاورمآب ، برگرفته از مرکز آمار ا نیمنبع: مهندس

 قرار بررسی مورد 1184-1124 ساله 4 یدوره طی بوشهر استان دانشجویان کل از هاشهرستان رشد نرخ ادامه در

 تعداد زمینه در را جهش بیشترین درصدی،61 با معادل رشدی نرخ با جم شهرستان که دهدمی نشان 48نمودار .استگرفته

 در را رشد کمترین درصدی، 11 نرخ با بوشهر شهرستان و استداده اختصاص خودبه 1184-1124 هایسال طی دانشجویان

 .استشده داده نمایشزیر  نمودار در نیز هاشهرستان سایر رشد نرخ. استداشته زمینه این
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 1331-1335 هایسال طی شهرستان تفکیک به بوشهر استان دانشجویان رشد نرخ -53نمودار 

  
 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 را رشد رخن بیشترین دانشگاهی دانشجویان تعداد زمینه در جم شهرستان که شودمی مشاهده زیر نقشه به توجه با ادامه در

 ابلق هاینرخ دارای کنگان و دشتی هایشهرستان نیز آن از پس و استنموده تجربه سال مورد بررسی 4 در توسطم طوربه

در زمینه شاخص  .باشدمی دشتستان و بوشهر هایشهرستان به مربوط نیز رشدها نرخ کمترین. باشندمی زمینه این در ایمالحظه

های شمالی های بوشهر و دشتی دارای وضعیت برخوردار بوده و شهرستانرستاننیز، شه« تعداد دانشجویان به ازای هزار نفر»

 و جنوبی استان نیز در وضعیت محروم قرار دارند.
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 که ستا مواردی از دیگر یکی عنوانبه دانشگاهی،  آموختگاندانش تعداد از بوشهر استان هایشهرستان از هریک سهم

  .رسدمی نظربه ضروری یکدیگر با هاشهرستان مقایسه جهت آن بررسی

 هایسال طی دانشگاهی آموختگاندانش از استان هایشهرستان از یک هر سهم یدهندهنشان 64نمودار  و 21 جدول

 بررسی، مورد هایسال طی در بوشهر، شهرستان که دهدمی نشان شده، اشارهزیر  نمودار و جدول. باشدمی 1124-1184

 سال، 4 لطو در شهرستان، این که است درحالی این اندداده اختصاص خودبه استان، انآموختگدانش کل از را سهم باالترین

 از پس. استبوده روبرو زمینه این در( 1184 سال در درصد11 حدود به 1124 سال در درصد41 حدود از) سهم کاهش با

 کاهش با وشهر،ب شهرستان مانند دشتستان و بوده همراه رشد با کنگان که دارند قرار کنگان و دشتستان هایشهرستان نیز آن

 به ربوطم زمینه این در مثبت مقدار بیشترین که دهدمی نشان استان هایشهرستان در نیز سهم تغییرات. استبوده مواجه

 .باشدمی بوشهر شهرستان به مربوط نیز کمترین و کنگان شهرستان

 1331 - 1335 هایسال طی دانشگاهی آموختگاندانش تعداد زمینه در بوشهر اناست هایشهرستان سهم -33 جدول

   1331 -1335 طی سهم تغییرات 1331 1335 شرح

 -1.88 11.21 41.26 بوشهر

 -4.41 1.88 4.46 تنگستان

 2.81 1.44 4.42 جم

 -2.1 11.21 18.81 دشتستان

 -4.14 4.41 4.44 دشتی

 4.21 1.14 1.41 دیر

 -4.12 1.22 2.44 دیلم

 1.44 16.12 11.22 کنگان

 -4.24 6.48 6.14 گناوه

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور ، :منبع
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 1331 - 1335 هایسال طی استان، دانشگاهی آموختگاندانش کل از بوشهر استان هایشهرستان سهم -61نمودار 

 
 رانیکز آمار امنبع: مشاور ، برگرفته از مر

 ،1184-1124 هایسال طی در دانشگاهی آموختگاندانش کل از استان هایشهرستان سهم رشد نرخ بررسی ادامه، در

 شهرستان نیز، آن از پس و آمده شماربه پیشرو شهرستان زمینه، این در درصدی 22 رشد با جم، شهرستان که دهدمی نشان

 هایشهرستان بین در دانشگاهی آموختگاندانش تعداد زمینه در باال سهم با هایشهرستان جزء درصدی، 16 رشد با کنگان

 .استشده فراپوشی نمودار در زمینه این در نیز هاشهرستان سایر وضعیت. باشدمی بوشهر استان

 1331-1335 ، تانشهرس تفکیکبه بوشهر استان در دانشگاهی آموختگاندانش رشد نرخ -61نمودار 

 
 ایران آمار مرکز از برگرفته ، مآبمشاورمهندسین : منبع
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 نرخ چه ساالنه متوسط طور به 1184 – 1124 هایسال طی بوشهر استان هایشهرستان که دهدمی نشان زیر نقشه ادامه در

 هندسیم و فنی دانشکده تقراراس به توجه با جم شهرستان. استنموده تجربه آموختگاندانش تعداد زمینه در را رشدی

 انآموختگدانش زمینه در ساالنه متوسط رشد نرخ باالترین دارای شهرستان، این در فارسخلیج دانشگاه زیرمجموعه

ینه نرخ های مرکزی دراین زمهای جنوبی استان در مقایسه با شهرستانتوان گفت شهرستاندر مجموع می. باشدمی دانشگاهی

ری های شمالی استان، دارای وضعیت بهتشهرستان های مرکزی نیز در مقایسه بااند و شهرستانجربه نمودهرشد باالتری را ت

 باشند.در این زمینه می
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 و ژوهشیپ هایفعالیت پیشبرد کلیدی عوامل از دیده، آموزش دانشگاهیِ آموختگاندانش وجود که امر این به توجه با

 در انشگاهید آموختگاندانش مکانی تموقعی شناساییجدول به  قالب  در ادامه در باشد،می مربوطه زمینه در فنآور تولیدات

 .استشده پرداخته تولید و ساخت مهندسی، همچنین و کشاورزی و دامپزشکی هایرشته

 امپزشکید و کشاورزی هایرشته در دانشگاهی آموختگاندانش سهم بیشترین که شودمی مشاهده زیر جدول به توجه با

 .گیردمی قرار زمینه این در سوم و دوم هایرتبه در کنگان و دشتستان هایشهرستان و بوده بوشهر شهرستان در

 و اختس مهندسی، و دامپزشکی و کشاورزی تحصیلی هایرشته در دانشگاهی آموختگاندانش وضعیت -34 جدول

 1331تولید،

 شهرستان
 دیتول و ساخت ،یمهندس یهارشته آموختگاندانش یو دامپزشک یکشاورز یهارشته آموختگاندانش

 سهم  تعداد سهم  تعداد

 %11.61 1211 %16.21 262 بوشهر

 %2.12 412 %4.18 111 تنگستان

 %14.44 2114 %4.46 111 جم

 %11.44 2212 %21.81 464 دشتستان

 %1.64 148 %6.41 141 یدشت

 %1.24 126 %1.26 81 رید

 %1.46 141 %1.21 44 لمید

 %24.46 4111 %14.11 241 کنگان

 %4.12 242 %6.44 142 گناوه

 همان:منبع

 گیریبندی و نتیجهجمع -1-2-6-1-2-4

آموختگان دانشگاهی در دو مقیاس کشوری )بررسی و در این بخش از گزارش، به بررسی وضعیت دانشجویان و دانش

( های استانت شهرستانگانه کشور( و مقیاس خرد)بررسی و تحلیل وضعی11های تحلیل جایگاه استان بوشهر در میان استان

هد که استان بوشهر در زمینه شاخص تعداد دانشجو به ازای هزار نفر های در مقیاس کالن نشان میبررسی است.پرداخته شده

های کشور قرار دارد و نقشه پراکنش فضایی این شاخص در کشور نیز نشان جمعیت، در جایگاه یازدهم در میان سایر استان

 آموختگان به ازایباشد. همچنین شاخص تعداد دانشهای برخوردار در این حوزه میبوشهر در زمره استاندهد که استان می

تاد به شود. اما نسبت اسهد که استان بوشهر دارای رتبه دوازدهم در کشور بوده و برخوردار تلقی میدهزار نفر نیز نشان می

ا سایر گیرد. جایگاه این استان در مقایسه بهای آخر قرار میها در رتبهستاندانشجو در این استان بسایر پایین بوده و در میان ا

 باشد.ی ضعف و کمبود در این حوزه میدهندهباشد که نشانمی 22ها برابر با استان
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 ( دارای1184-1124دهد که شهرستان بوشهر، در هر دو دوره مورد بررسی )ها نشان میدر مقیاس شهرستانی نیز، بررسی

های دشتستان و دشتی قرار دارند. همچنین نرخ رشد بیشترین سهم از تعداد دانشجویان استان بوده و پس از آن شهرستان

درصد( و شهرستان بوشهر  61دهد که شهرستان جم دارای بیشترین نرخ)برابر با متوسط سالیانه تعداد دانشجویان، نشان می

باشد. شاخص تعداد دانشجویان به ازای هزار نفر نیز در شهرستان دشتی می درصد( 11دارای کمترین نرخ رشد )برابر با 

و جم،  های دشتی و پس از آن بوشهردهد که شهرستانبیشترین مقدار و در شهرستان کنگان کمترین مقدار بوده و نشان می

های شمالی و جنوبی شهرستان های برخوردار قرار دارند ودر این زمینه دارای وضعیت مناسبی بوده و در زمره شهرستان

رحال شوند. بیشترین سهم دانشجویان دهای نسبتاً محروم و محروم در این زمینه ارزیابی میاستان)دیلم و کنگان(، شهرستان

های آزاد استان شده و این امر در مورد سهم کاربردی و پس از آن نیز در دانشگاه -های جامع علمیتحصیل نیز در دانشگاه

 باشد.التحصیالن دانشگاهی نیز صادق میشدگان و فارغهپذیرفت

شود که مشابه وضعیت دانشجویان، شهرستان بوشهر، دارای آموختگان دانشگاهی نیز، مشاهده میدر زمینه تعداد دانش

شد ( و از طرفی، نرخ ر1184-1124آموختگان دانشگاهی در استان بوده )طی دو دوره از تعداد کل دانش مبیشترین سه

درصد( و کمترین مقدار آن نیز  22جم بیشترین مقدار )برابر با  آموختگان دانشگاهی، در شهرستانمتوسط ساالنه تعداد دانش

آموختگان به ازای هزار نفر نیز نشان است. بررسی شاخص تعداد دانشدرصد( بوده 2مربوط به شهرستان بوشهر )برابر با 

 های دیلم و تنگستان نیز به عنوانهای کامالً برخوردار و شهرستان، در زمره شهرستانهای بوشهر و جمدهد که شهرستانمی

 های کشاورزی و دامپزشکی نیز در سالآموختگان رشتهاند. بیشترین سهم دانشهای کامالً محروم ارزیابی شدهشهرستان

ترین نیز به همین شکل شهرستان بوشهر بیشهای مهندسی، ساخت و تولید ، مربوط به شهرستان بوشهر بوده و در رشته1184

 باشد.سهم را دارا می

 عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه علمی هیئت وضعیت تحلیل  -1-2-6-3-3

الزم  .تاسشده پرداخته بوشهر استان هایدانشگاه در علمی هیئت اعضای وضعیت بررسی به مطالعات، از بخش این در

شد ستفاده از شاخص نسبت استاد به دانشجو ا در بندهای پیشین، سطح کشور، به ذکر است در تحلیل جایگاه استان بوشهر در

استان بوشهر در زمینه شاخص نسبت استاد به دانشجو، در مقیاس کشوری در سطح برخورداری بسیار پایینی  و مشخص گردید

ی همجوار، تنها استان فارس و هاهای کامالً محروم قرار دارد. این درحالی است که در بین استانو در زمره استان بوده

ای خوزستان و ههای پیشرو در این زمینه در مقایسه با استان بوشهر قرار دارند و استاننکهکیلویه و بویراحمد به عنوان استا

 بند نای کنندهیلتکم اطالعات . در مقیاس استانی نیزباشندهرمزگان نیز در این حوزه دارای وضعیتی مشابه با استان بوشهر می
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 علمی هیئت اعضای گزارش، این در. باشدمی 1181 سال در بوشهر استان اجتماعی و اقتصادی توسعه گزارش از برگرفته

 کارکنان آمار بررسی به ادامه در. استگردیده مشخص 1182-1181 تحصیلی سال در استان عالی آموزش مراکز و هادانشگاه

 .استشده پرداخته بوشهر استان عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه آموزشی

 استان عالی آموزش مؤسسات و هاو اداری دانشگاه وضعیت کارکنان آموزشی -1-2-6-1-1-1

توجه به جدول زیر مشاهده  با 1181در سال اجتماعی استان بوشهر -گزارش توسعه اقتصادی بر اساس اطالعات دریافتی از

ترین کاربردی دارای بیش -های  علمیالتدریسی(،  دانشگاهشود که در حوزه کارکنان آموزشی )مجموع هیئت علمی و حق می

درصدی در این زمینه رتبه  11باشد و  پس از آن، دانشگاه آزاد بوشهر با سهم حدود سهم از کل کارکنان آموزشی استان می

 باشد.دوم را دارا می

 1332-1331 تحصیلی سال بوشهر، استان عالی آموزش تمؤسسا و هادانشگاه آموزشی کارکنان وضعیت - 35 جدول

 شرح

 کارکنان اداری کارکنان آموزشی

مجموع  التدریسحق علمیهیئت

 کارکنان
 سهم

مجموع  قراردادی رسمی

 کارکنان
 سهم

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 %21.14 281 41 112 14 11 %6.11 211 24 41 22 161 فارسدانشگاه خلیج

 %24.62 224 14 148 48 42 %4.21 211 14 16 42 28 بوشهر پزشکی علوم نشگاهدا

 %14.14 242 12 46 18 124 %11.18 444 14 224 16 144 بوشهر آزاد دانشگاه

 %1.24 11 4 6 4 11 %1.41 41 4 16 4 16 خارک آزاد دانشگاه

 %4.11 64 11 44 4 4 %4.11 184 26 126 6 12 دشتستان آزاد دانشگاه

 %1.28 26 2 18 1 4 %1.21 11 14 44 4 14 خورموج آزاد دانشگاه

 %1.11 16 1 14 4 1 %2.26 81 11 61 2 4 گناوه آزاد دانشگاه

 %4.24 11 1 6 2 2 %4.11 11 1 16 2 14 دیلم آزاد دانشگاه

 %4.42 62 22 24 1 8 %14.44 444 114 246 11 2 بوشهر نور پیام دانشگاه

 %1.64 22 4 2 1 2 %2.12 112 14 14 1 4 برازجان نور پیام دانشگاه

 %1.48 14 1 14 1 1 %2.22 116 41 44 1 1 گناوه نور پیام دانشگاه

 %4.11 14 4 4 4 2 %2.22 82 11 42 4 1 کنگان نور پیام دانشگاه

 %4.42 2 1 4 4 1 %1.21 14 21 48 4 4 اهرم نور پیام دانشگاه

 %4.44 6 1 4 1 4 %2.44 141 41 48 2 1 خورموج نور پیام دانشگاه

 %4.22 1 1 2 4 4 %1.26 41 12 11 1 1 جم نور پیام دانشگاه

 %4.28 4 1 1 4 4 %1.21 48 24 21 2 4 دیلم نور پیام دانشگاه

 %4.16 4 2 2 4 1 %1.16 11 24 41 4 4 دیر نور پیام دانشگاه

 %4.44 6 2 4 4 4 %1.14 46 12 26 4 2 شبانکاره نور پیام دانشگاه

 %4.22 1 1 2 4 4 %1.14 141 18 124 4 2 عسلویه نور پیام دانشگاه

 %11.11 128 44 114 8 26 %21.41 828 114 614 1 1 کاربردی -علمی جامع دانشگاه

 %4.18 14 12 18 8 14 %4.11 184 41 112 4 11 ایحرفه و فنی آموزشگاه

 %4.44 4 4 4 4 4 %4.44 4 4 4 4 4 کشتیرانی آموزش مرکز

 %1.11 41 21 22 4 4 %4.18 111 64 144 4 11 غیرانتفاعی مؤسسات

 %144.44 1111 211 612 142 114 %144.44 4411 1421 2211 124 411 جمع

 1531اجتماعی استان بوشهر،  -برگرفته از گزارش توسعه اقتصادی مآبمشاورمهندسین منبع: 
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زارش گبر اساس اطالعات دریافتی از و مراکز آموزش عالی در سطح استان،ها منظور مقایسه وضعیت دانشگاهدر ادامه به

های آزاد، در حوزه دانشگاه خلیج فارس، علوم پزشکی، دانشگاه 1181در سالاجتماعی استان بوشهر -توسعه اقتصادی

ها و مؤسسات ن دانشگاهکاربردی، کشتیرانی و غیرانتفاعی، سهم هریک از ای -ای، علمیهای پیام نور، فنی و حرفهدانشگاه

های پیام نور در استان بیشترین سهم را از کارکنان دهد که دانشگاهگردد. جدول زیر نشان میآموزش عالی مشخص می

اشد. بهای آزاد استان در این زمینه دارای سهم باالیی میاند و پس از آن نیز دانشگاهخود اختصاص دادهآموزشی استان به

ی گونه کارکنان آموزشی را در سال تحصیلی مورد بررسربوط به مرکز آموزش کشتیرانی است که هیچکمترین سهم نیز م

 است.در اختیار نداشته

 1332-1331 عالی، آموزش مراکز و هادانشگاه تفکیک به آموزشی کارکنان سهم -36 جدول

 یآموزش کارکنان سهم دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی
 %6.11 فارسجیخل دانشگاه

 %4.21 بوشهر یپزشک علوم دانشگاه

 %24.14 آزاد یهادانشگاه

 %11.48 نور امیپ یهادانشگاه

 %21.41 یکاربرد -یعلم جامع دانشگاه

 %4.11 یاحرفه و یفن آموزشگاه

 %4.44 یرانیکشت آموزش مرکز

 %4.18 یرانتفاعیغ مؤسسات

 1531استان بوشهر،  یاجتماع -یفته از گزارش توسعه اقتصادمشاورمآب برگر نیمنبع: مهندس

  یقمارا یهادانشکده و فارس جیخل دانشگاه در یعلم ئتیه یاعضا جذب روند یبررس -1-2-6-1-1-2

 فارس خلیج دانشگاه در علمی هیئت اعضای مجموع 1184بر اساس اطالعات دریافتی از دانشگاه خلیج فارس در سال 

 ادقص نیز برازجان طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده برای امر این و بوده افزایش حال در همواره 1181-1124 هایسال طی

 و باشدمی 1181-1124 هایسال طی درصد 2 با برابر فارس خلیج دانشگاه به مربوط حوزه این در ساالنه رشد نرخ. باشدمی

 با برابر زجان،برا در مستقر فارس خلیج طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده علمی هیئت اعضای تعداد برای ساالنه رشد نرخ

 .باشدمی درصد 11

 1333-1335 فارس، خلیج دانشگاه در علمی هیئت اعضای وضعیت -37 جدول

 شرح
 برازجان طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده بوشهر فارس خلیج دانشگاه

1124 1184 1181 1124 1184 1181 

 4 4 4 2 1 4 استاد

 24 12 1 141 84 42 استادیار

 1 4 4 14 1 1 دانشیار
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 شرح
 برازجان طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده بوشهر فارس خلیج دانشگاه

1124 1184 1181 1124 1184 1181 

 4 6 2 46 44 44 مربی

 26 12 11 188 148 144 جمع

 1534 فارس، خلیج دانشگاه از دریافتی اطالعات: منبع

-1124 هایسال طی فارس خلیج دانشگاه استادیاران و دانشیاران سهم که شودمی مشاهده ،نمودارهای زیر به توجه با

 بسیار دتش با هاسال این طی نیز اساتید سهم. استشده کاسته هاسال این طی در مربیان سهم از و داشته افزایشی روند 1181

 .استیافته افزایش کمی

 1333 -1335 فارس خلیج دانشگاه علمی هیئت اعضای سهم -62نمودار 

 
 1534 فارس، خلیج اهدانشگ از دریافتی اطالعات: منبع
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 1333-1335فارس،خلیج کشاورزی دانشکده علمی هیئت اعضای سهم -63نمودار 

 
 منبع: همان

 های آزاد استانبررسی روند جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه -1-2-6-1-1-1

 جدول. استشده مشخص یرانا آمار مرکز اطالعات اساس بر 1182-1124 دوره در استان، آزاد هایدانشگاه وضعیت

نمایانگرکارکنان آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی )استاد،دانشیار،استادیار،مربی، مربی آموزش یار و فاقد رتبه( است که از  22

 جدولی با همین عنوان از سالنامه های آماری اخذ گردیده است.

 1332-1335 هایسال طی استان آزاد هایدانشگاه علمی هیئت اعضای یتوضع -33 جدول

 سهم علمی تعداد هیئت دوره مورد بررسی
1124-26 414 12.24% 

22-1121 614 14.24% 

28-1122 161 11.14% 

84-1128 814 24.44% 

81-1184 244 18.12% 

82-1181 126 16.24% 

 144 4411 دوره جمع

 ایران آمار مرکز از فتهبرگر مشاور، :منبع
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بر بر اسععاس جدیدترین اطالعات  های آناعضععای هی ت علمی و شععاخص -1-2-6-3-4

 1333-34اساس برنامه راهبردی بخش آموزش عالی برای سال تحصیلی 

سهم  –سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت به تفکیک مرتبه علمی در استان بوشهر در این بخش به ارایه شاخص های 

سهم اعضای هیئت علمی تمام وقت به تفکیک دستگاههای اجرایی در  –تمام وقت به تفکیک جنسیت اعضای هیئت علمی 

 باشد که بر اساس خالصه گزارش سند برنامه راهبردی استان پرداخته میشود .این اطالعات ارایه شده جدیدترین اطالعاتی می

 مشاور قرار گرفته است .در اختیار  1181-84بخش آموزش عالی استان بوشهر برای سال تحصیلی 

 وقت به تفکیک جنسیت در استان بوشهرسهم اعضای هی ت علمی تمام -1-2-6-1-4-1

وقت دهد. سهم اعضای هیأت علمی تماموقت به تفکیک جنسیت را نشان میشاخص مذکور سهم اعضای هیأت علمی تمام

افزایش یافته  1128-84د در سال درص 1/21درصد به  2/12از  1124-24وقت در سال تحصیلی زن به کل هیأت علمی تمام

درصد در  8/21به  1184-81درصد در سال تحصیلی  2/24است. در دوره برنامه پنجم توسعه این سهم با روندی صعودی از 

 افزایش یافته است. 1181-84سال تحصیلی 

 وقت به تفکیک مرتبه علمی در استان بوشهرسهم اعضای هیات علمی تمام -1-2-6-1-4-2

ضای دهد. اعوقت به  کل اعضای هیات علمی را به تفکیک مرتبه علمی نشان مییأت علمی تماماین شاخص سهم اعضای ه

وقت با مرتبه استاد در طول برنامه پنجم  توسعه  روندی صعودی داشته است، به طوری که در سال تحصیلی هیأت علمی تمام

 یافته است.، افزایش 1181-84درصد در سال تحصیلی  64/4درصد به  41/4از  81-1184

درصد  4/1از  1124-24وقت با مرتبه دانشیار به  کل اعضای هیات علمی در سال تحصیلی سهم اعضای هیأت علمی تمام

کاهش یافته است. این شاخص در طول دوره برنامه پنجم توسعه روند صعودی  1128-84درصد در سال تحصیلی  11/1به 

 درصد افزایش یافته است. 41/1، به 1181-84داشته است به نحوی که در سال تحصیلی 

درصد  8/42از  1124-24وقت با مرتبه استادیار به  کل اعضای هیات علمی در سال تحصیلی سهم اعضای هیأت علمی تمام

کاهش یافته است. این شاخص درطول دوره برنامه پنجم توسعه روند افزایشی داشته  1128-84درصد در سال تحصیلی  1/14به 

 درصد افزایش یافته است. 1/46به  1181-84سال تحصیلی است و در 

درصد  1/44، از 1124-24وقت با مرتبه مربی به  کل اعضای هیات علمی در سال تحصیلی سهم اعضای هیأت علمی تمام

ه نجم توسعدرصد افزایش یافته است. این شاخص در دوره برنامه پ 1/42با روندی صعودی در پایان دوره برنامه چهارم توسعه به 

 کاهش یافته است.  1181-84درصد در سال تحصیلی  2/48روند نزولی داشته است و به 
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 وقت به تفکیک دستگاه اجرایی در استان بوشهرسهم اعضای هی ت علمی تمام -1-2-6-1-4-1

وقت به کل اعضای هیات علمی تمام وقت به تفکیک دستگاه اجرایی است. این شاخص دیگر سهم اعضای هیأت علمی تمام

درصد به  1/41، از 1124-24وقت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی م برای اعضای هیأت علمی تمامسه

کاهش یافته است. این نسبت در دوره برنامه پنجم توسعه با روندی صعودی در سال  1128-84درصد در سال تحصیلی  8/22

افزایش یافته است. سهم اعضای هیأت علمی  1181-84تحصیلی درصد در سال  4/22درصد به  2/26از  1184-81تحصیلی 

درصد در  4/4درصد به  4/2از  1124-24وقت به کل اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی تمام

ری که به طوافزایش یافته است. این نسبت در دوره برنامه پنجم توسعه روندی صعودی داشته است  1128-84سال تحصیلی 

 افزایش یافته است. 1181-84درصد در سال تحصیلی  4/2درصد به  2/4، از 1184-81در سال تحصیلی 

وقت به کل اعضای هیات علمی تمام وقت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعضای هیأت علمی تمام

کاهش یافته است و در دوره برنامه  1128-84ی درصد در سال تحصیل 6/18درصد به  2/41، از 1124-24در سال تحصیلی 

 افزایش یافته است.  1181-84درصد در سال تحصیلی  6/24درصد به  4/12، از 1184-81پنجم توسعه یعنی سال تحصیلی 

ش عالی شاخص های نیروی انسانی ارایه شده  در بخش آموزش عالی بر اساس سند راهبردی بخش آموز: 33جدول 

 استان بوشهر برای سالهای برنامه چهارم و بنجم

ف
ردی

 

هدف کمی 

 /عنوان شاخص

 واحد

 متعارف

های برنامه سال

 چهارم
رشد/ 

متوسط 

دوره برنامه 
چهارم  

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد / 
متوسط 

دوره 

برنامه 

پنجم  

 )درصد(

11
24

 11
28

 11
84

 11
81

 11
82

 11
81

 

11
84

*  

1 
علمی تمام  سهم هیئت

وقت زن به کل هیئت 

 علمی تمام وقت
 42/1 - 8/21 2/22 1/21 2/24 48/1 1/21 2/12 درصد

2 
سهم هیئت علمی تمام 

وقت مرد به کل هیئت 

 علمی تمام وقت
 -88/4 - 1/16 2/11 8/16 2/18 -21/4 1/12 2/21 درصد

1 

سهم هیئت علمی تمام 

وقت با مرتبه استاد به 

کل هیئت علمی تمام 
 وقت

 84/1 - 6/4 6/4 4/4 4/4 4 4/4 4 درصد

4 

سهم هیئت علمی تمام 

وقت با مرتبه دانشیار به 
کل هیئت علمی تمام 

 وقت

 12/22 - 4/1 1/2 8/1 1/1 -44/4 11/1 4/1 درصد

4 

سهم هیئت علمی تمام 
وقت با مرتبه استادیار به 

کل هیئت علمی تمام 

 وقت

 22/4 - 1/46 8/44 1/12 8/16 -21/1 1/14 8/42 درصد
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ف
ردی

 

هدف کمی 

 /عنوان شاخص

 واحد

 متعارف

های برنامه سال

 چهارم
رشد/ 

متوسط 

دوره برنامه 

چهارم  

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد / 

متوسط 

دوره 
برنامه 

پنجم  

 )درصد(

11
24

 11
28

 11
84

 11
81

 11
82

 11
81

 

11
84

*  

6 

سهم هیئت علمی تمام 
وقت با مرتبه مربی به 

کل هیئت علمی تمام 

 وقت

 -24/1 - 2/48 4/44 2/46 2/46 41/1 1/42 1/44 درصد

1 

سهم هیئت علمی تمام 

وقت با مرتبه مربی 

آموزشیار به کل هیئت 

 علمی تمام وقت

 -21/41 - 4/4 1 2/2 2/4 4 1/4 4 درصد

 
2 

ام سهم هیئت علمی تم

وقت وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری به 
کل هیئت علمی تمام 

 وقت

 44/1 - 4/22 1/14 6/22 2/26 -61/11 8/22 1/41 درصد

8 

سهم هیئت علمی تمام 
وقت دانشگاه پیام نور به 

کل هیئت علمی تمام 

 وقت

 46/12 - 4/2 2/2 1/1 2/4 18/16 4/4 4/2 درصد

14 

سهم هیئت علمی تمام 

جامع وقت دانشگاه 

علمی کاربردی به کل 

 هیئت علمی تمام وقت

 4 - 1/4 1/4 2/4 4 4 4 4 درصد

11 

سهم هیئت علمی تمام 

وقت دانشگاه فنی و 

حرفه ای به کل هیئت 
 علمی تمام وقت

 4 - 4 4 4 4 4 4 4 درصد

12 

سهم هیئت علمی تمام 

وقت دانشگاه فرهنگیان 
به کل هیئت علمی تمام 

 وقت

 4 - 2/1 4 4 4 4 4 4 درصد

11 

سهم هیئت علمی تمام 
وقت وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

پزشکی به کل هیئت 

 علمی تمام وقت

 14/2 - 6/24 4/11 1/12 4/12 -84/14 6/18 2/41 درصد

14 

سهم هیئت علمی تمام 

وقت سایر دستگاههای 

اجرایی به کل هیئت 
 علمی تمام وقت

 4 - 4 4 4 4 4 4 4  درصد
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ف
ردی

 

هدف کمی 

 /عنوان شاخص

 واحد

 متعارف

های برنامه سال

 چهارم
رشد/ 

متوسط 

دوره برنامه 

چهارم  

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد / 

متوسط 

دوره 
برنامه 

پنجم  

 )درصد(

11
24

 11
28

 11
84

 11
81

 11
82

 11
81

 

11
84

*  

14 

ی تمام سهم هیئت علم
وقت موسسات آموزش 

 -عالی غیردولتی 

غیرانتفاعی به کل هیئت 

 علمی تمام وقت

 48/46 - 2/2 8/1 6/4 4/4 4 1/4 4 درصد

16 

سهم هیئت علمی تمام 

وقت دانشگاه آزاد 

اسالمی به کل هیئت 
 علمی تمام وقت

 -24/4 - 6/12 8/44 2/41 1/48 4 4/44 4 درصد

 ه راهبردی بخش آموزش عالی استان بوشهرخالصه گزارش سند برنام منبع :

 دانایی بخش در انسانی نیروی بکار اشتغال وضعیت تحلیل -1-2-6-3-5

ح شغلی در دو سط های عمدهگروه تفکیکبه عالی مدارک دارای شاغلینِ وضعیت بررسی به مطالعه، از بخش این در

 (پرداخته)استان بوشهر به تفکیک شهرستانها( و خرد کالن )کشوری و تحلیل جایگاه استان بوشهر در میان سایر استان

ا تحصیالت نسبت شاغلین ب همچنین و شغلی گروه تفکیک به باسوادان کل از عالی تحصیالت با شاغلین سهم. استشده

 باشدمی اییدان بخش در انسانی نیروی بکار اشتغال وضعیت سنجش جهت کلیدی هایعالی به کل شاغلین، از جمله شاخص

العات که اط است ذکربه الزم. استتحلیل و بررسی در این زمینه انجام شده زیر نقشه و نمودار جدول، قالب در ادامه در که

 تحلیل و بررسی مورد 1184 و 1124 دوره دو در شده در سطح شهرستانی نیز،برده نام هایشاخص از مرکز آمار اخذ شده و 

 .اندگرفته قرار

 کشوریی در بخش دانایی در مقیاس وضعیت اشتغال بکار نیروی انسان -1-2-6-1-4-1

با تحصیالت  نسبت شاغلین»های همجوار در زمینه شاخص در بررسی و تحلیل جایگاه استان بوشهر در مقایسه با سایر استان

استان مورد بررسی قرار دارد و  11شود که استان در این زمینه در جایگاه یازدهم از میان ، مشاهده می«عالی به کل شاغلین

بدان معناست که استان در این حوزه، در وضعیت نسبتاً برخورداری قرار دارد. وضعیت این شاخص در مقایسه با سایر  این

 است.در ادامه ارائه شدهزیر ها در قالب نمودار و جدول استان
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 یالت عالی به کل شاغلیندر زمینه نسبت شاغلین با تحص و استان بوشهر در  وضعیت کشور -64نمودار 

 مرکز آمار ایرانمهندسین مشاورمآب، برگرفته از منبع: 

0.12
0.14
0.16
0.18

0.2
0.22
0.24
0.26
0.28

0.3
0.32

ان
هر

ت
مد

اح
یر

 بو
 و

یه
لو

گی
که الم
ای

ان
من

س
رز

الب زد
ی

ان
در

ازن
م

ان
ست

وز
خ قم

ان
فه

اص
هر

وش
ب

س
فار

ی
کز

مر
شاه

مان
کر

ی
نوب

 ج
ان

اس
خر

ی
یار

خت
و ب

ل 
حا

رم
ها

چ
ن

زوی
ق

ان
رم

ک
ل

دبی
ار

ان
ست

لر
ان

زگ
رم

ه
ان

نج
ز

الن
گی

ی
ضو

ن ر
سا

خرا
ان

ست
گل

ی
رق

 ش
ان

یج
ربا

آذ
ان

ست
وچ

 بل
 و

ان
ست

سی
ی

مال
 ش

ان
اس

خر
ان

مد
ه

ی
غرب

ن 
جا

بای
ذر

آ
ان

ست
رد

ک

استان بوشهر کشور





س  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر   تحل  یربر
ور لی و و فنا م   ه عل  ...         یحوز

 

 5002212B001303010RE103960821 م 

 
214 

 استانی وضعیت اشتغال بکار نیروی انسانی در بخش دانایی در مقیاس  -1-2-6-1-4-2

های ت. دورهاسهای استان بوشهر در زمینه شاغلین با تحصیالت عالی پرداخته شدهرسی وضعیت شهرستاندر ادامه به بر

 باشد.می 1184-1124مورد بررسی، 

 بوشهر شهرستانوضعیت اشتغال بکار نیروی انسانی در بخش دانایی در  -1-2-6-3-5-2-1

 ،1124سال در بوشهر شهرستانکه از مرکز آمار اخذ شده است ، 1184و 1124بر اساس اطالعات سرشماری سالهای 

 نرخ شده، اشاره اعداد به توجه با. استیافته افزایش نفر 14482 به ،1184سال در عدد این که بوده باسواد نفر 11244 دارای

 تعداد به ساالنه که معنا بدین باشدمی درصد1 با برابر شهرستان، این در بررسی مورد سال 4 طی زمینه این در ساالنه رشد

 .استشده اضافه درصد 1 بوشهر، شهرستان در عالی مدارک دارای ینشاغل

 ،1124 سال در. باشدمی شغلی هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت دارای شاغلین وضعیت یدهندهنشان زیر جدول

 این در زنی سهم کمترین و اندبوده فعالیت مشغول متخصصین شغلی گروه در عالی، تحصیالت دارای شاغلین سهم بیشترین

 سهم راتتغیی شاخص بررسی در. باشدمی وماهیگیرى ماهرکشاورزى، جنگلدارى کارکنان شغلی گروه به مربوط زمینه،

 تمامی رد عالی مدرک دارای شاغلین تعداد در افزایشی تغییرات شهرستان، باسوادان کل از عالی تحصیالت با شاغلین

 سهم درصدی 4 افزایش با بررسی مورد سال 4 طی زمینه این در شهرستان کل مجموع در و استافتاده اتفاق شغلی هایگروه

 .استبوده همراه عالی مدارک دارای شاغلین

 1331-1335 بوشهر، شهرستان شغلی، عمده هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت دارای شاغلین وضعیت -31 جدول

 شغلی عمده هایگروه

 دارای شاغلین تعداد

 عالی تحصیالت

 به وادانباس کل از عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 شغلی گروه تفکیک

 هب عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 شغلی گروه تفکیک

 1184 1124 سهم تغییرات 1184 1124 1184 1124
 مسه تغییرات

 ساله4

 -%2.14 %8.8 %12 %6.24 %64.2 %48 2414 2421 ومدیران رتبه عالى ،مقامات قانونگذاران

 -%2.24 %11.2 %44 %14.24 %84.2 %24 1844 6844 متخصصان

 -%2.24 %11.2 %14 %6.44 %42.4 %42 2846 2421 دستیاران و هاتکنسین

 %2.24 %11.2 %8 %21.44 %42.4 %21 2214 1426 ودفترى امورادارى کارمندان

 %2.14 %4.1 %1 %8.14 %16.1 %1 1221 424 وفروشندگان خدماتى کارکنان

 ،جنگلدارى ماهرکشاورزى کارکنان

 وماهیگیرى
21 114 1% 1.4% 2.44% 4% 4.4% 4.44% 

 -%4.24 %2.2 %1 %1.84 %1.8 %6 688 641 مربوط مشاغل وکارکنان صنعتگران

 اهودستگ آالت ماشین ،مونتاژکاران متصدیان

 نقلیه وسایل هاورانندگان
124 422 4% 1.1% 1.14% 2% 2.4% 4.44% 

 %4.64 %1.6 %1 %1.24 %4.2 %4 181 212 ساده  ارگرانک

 %2.14 %21.1 %14 %16.24 %14.2 %12 4212 2144 سایرواظهارنشده

 - %144.4 %144 %8.14 %11.1 %24 24441 11411 کل جمع

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور، محاسبات: منبع
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 1184-1124 هایسال در شغلی هایفعالیت تفکیک به عالی تتحصیال با شاغالن رشد نرخ یدهنده نشان زیر نمودار 

 هایگروه بین در و استبوده مواجه درصدی 1 رشد نرخ با زمینه این در بوشهر شهرستان که دهدمی نشان محاسبات. باشدمی

 44 با معادل هک باشدمی ماهیگیری و جنگلداری کشاورزی، ماهر کارمندان به مربوط رشد نرخ بیشترین بررسی، مورد شغلی

 مقایسه در و( باشدمی نفر 114 با برابر 1184 سال در و نفر 21 با برابر 1124 سال در عالی مدرک با شاغلین تعداد) بوده درصد

 بخش شدن تخصصی و کیفی سطح ارتقاء یدهندهنشان امر این که باشدمی باالیی بسیار رقم زمینه، این در هاسهم سایر با

 .باشدمی زمینه این در متخصص و کاردان نیروهای بجذ و کشاورزی

 1331 و 1335 بوشهر، شهرستان در شغلی هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت با شاغالن رشد نرخ -65نمودار 

 
 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور، محاسبات: منبع

 آمار مرکز اطالعات از استفادهبا  عالی، تحصیالت دارای شاغلین تحصیلی یهارشته شناسایی منظور به ادامه در همچنین

 تحلیل مورد 1184 و 1124 دوره دو در شاغلین وضعیت ، 1184و  1124بر اساس اطالعات سرشماری های سال های  ایران

 .گیردمی قرار

 تانتنگس شهرستانوضعیت اشتغال بکار نیروی انسانی در بخش دانایی در  -1-2-6-3-5-2-2

 سال در تعداد این که بوده نفر 1114 با برابر عالی تحصیالت دارای شاغلین کل تعداد ،1124 سال در شهرستان این در

 درصد 8 با برابر بررسی مورد سال 4 طی زمینه این در ساالنه رشد نرخ وضعیت، این به توجه با که استرسیده نفر به 1184

 .باشدمی
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 شغلی گروه در عالی، تحصیالت دارای شاغلین سهم بیشترین ،1124 سال در که شودمی مشاهده زیر جدول به توجه با

 ماهیگیری و جنگلداری کشاورزی، ماهر کارگران به مربوط زمینه این در سهم کمترین و باشندمی کاربه مشغول متخصصان

 باشدمی خصصانمت شغلی گروه هب مربوط باسوادان کل از عالی تحصیالت با شاغلین سهم بیشترین نیز، 1184 سال در. باشندمی

 .اندداده اختصاص خودبه را درصد82 با معادل باالیی سهم که

 1331- 1335 تنگستان، شهرستان شغلی، عمده هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت با شاغلین وضعیت -31 جدول

 شغلی عمده هایگروه

 دارای شاغلین تعداد

 عالی تحصیالت

 کل زا عالی تحصیالت با شاغلین مسه

 شغلی گروه تفکیک به باسوادان

 الیع تحصیالت با شاغلین سهم

 شغلی گروه تفکیک به

1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 و رتبهعالى ،مقامات قانونگذاران

 مدیران
211 221 42% 64% 12% 11% 

 %16 %41 %82 %11 842 212 متخصصان

 %8 %2 %16 %12 244 116 ودستیاران هاتکنسین

 %14 %8 %12 %21 248 144 ودفترى امورادارى کارمندان

 %6 %4 %8 %4 142 64 وفروشندگان خدماتى کارکنان

 ،جنگلدارى ماهرکشاورزى کارکنان

 وماهیگیرى
2 121 4% 4% 4% 4% 

 %1 %2 %4 %2 64 14 مربوط مشاغل وکارکنان صنعتگران

 تآال ماشین ،مونتاژکاران متصدیان

 نقلیه وسایل هاورانندگان ودستگاه
14 61 1% 2% 2% 2% 

 %4 %2 %1 %1 88 21 ساده کارگران

 %14 %14 %24 %14 142 111 سایرواظهارنشده

 %144 %144 %14 %14 2422 1114 کل جمع

 ایران آمار مرکز از برگرفته ،مآبمشاورمهندسین : منبع

 رشد نرخ با ،1184-1124 هایسال طی تنگستان شهرستان در عالی تتحصیال دارای شاغالن که دهدمی نشان زیر نمودار

 اشتهد چشمگیری یتوسعه کشاورزی، حوزه در بوشهر، شهرستان همانند نیز شهرستان این و استبوده همراه درصد 8 ساالنه

 شهرستان این یبرجسته قوت نقاط از امر این که استبوده همراه درصد 14 ساالنه رشد نرخ با عالی تحصیالت با شاغالن و

 خشب شاغلین زمینه در رشد نرخ بسیارباالی عددی مقدار است ذکربه الزم. گرددمی مطرح شیالت و کشاورزی حوزه در

 در عددی مقدار بودن پایین)بوده نفر 2 ،1124 سال در حوزه این در شاغلین تعداد که است دلیل این به شیالت، و کشاورزی

 ساله 4 یدوره طی شهرستان این نهایی رشد نرخ بودن باال موجب که استرسیده نفر 121 به 1184 سال در که( پایه سال

 .استشده
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 هایسال یط تنگستان شهرستان شغلی در هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت دارای شاغالن رشد نرخ -66نمودار 

1335-1331 

 
 همان: منبع

 جم شهرستانکار نیروی انسانی در بخش دانایی در وضعیت اشتغال ب -1-2-6-3-5-2-3

 به آماری، یسالنامه اطالعات طبق بر جم شهرستان در 1184 و 1124 هایسال در عالی مدرک دارای شاغلین تعداد

 24 اب برابر بررسی مورد سال 4 طی زمینه این در ساالنه رشد نرخ اساس، این بر که باشدمی نفر 4814 و 2411 با برابر ترتیب

 در باال رشد نرخ و شده افزوده عالی مدارک دارای شاغلین تعداد به درصد 24 ساله هر که معناست بدان این و بوده درصد

 باشدمی 1184-1124 هایسال طی متخصص نیروهای جذب زمینه در و جم شهرستان وضعیت ارتقاء یدهندهنشان حوزه، این

 درصد 24 با برابر متخصصان شغلی گروه در شهرستان سوادان با کل از عالی التتحصی با شاغلین سهم 1124 سال در که چرا

 سهم کمترین .استداده اختصاص خودبه شغلی گروه این در را سهم بیشترین و بوده هاآن دستیاران و هاتکنسین آن از پس و

 سهم همچنین. باشدمی ماهیگیری و یجنگلدار کشاورزی، ماهر کارکنان شغلی گروه در عالی مدارک دارای شاغلین از نیز

 درصد 11 با برابر 1184 سال در سهم این که بوده درصد 11 با برابر 1124 سال در باشوادان کل از عالی تحصیالت با شاغلین

 یشرفتپ حال در همواره متخصص و کردهتحصیل نیروی جذب زمینه در جم شهرستان دهدمی نشان افزایش این که است شده

 .باشدمی خود وضعیت بهبود و

. اندشده کار جذب و بوده عالی تحصیالت دارای باسوادان، کل از درصد 11 که شودمی مشاهده نیز، 1184 سال در

 رتبهعالی مقامات آن از پس و متخصصان شغلی گروه به مربوط ،1184 سال در نیز عالی تحصیالت با شاغلین سهم بیشترین
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. باشدمی یریماهیگ و جنگلداری کشاورزی، ماهر کارکنان شغلی گروه به مربوط نیز سهم نکمتری. باشدمی جم شهرستان در

 در و استیافته افزایش درصد 4 به 1124 سال در که بوده درصد یک با برابر 1124 سال در سهم این است دکربه الزم البته

 بوده عالیتف به مشغول که حوزه این در وادانباس از پایینی بسیار سهم شیالت، و کشاورزی بخش در گفت توانمی مجموع

 کل از یعال تحصیالت با شاغلین سهم بررسی به زیر جدول ادامه در. باشندمی دانشگاهی تحصیالت و عالی مدارک دارای

 .دهدمی نشان را شغلی عمده هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت با شاغلین سهم و باسوادان

 1331-1335 جم، شهرستان شغلی، عمده هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت با شاغلین وضعیت -32 جدول

 شغلی عمده هایگروه و جنس
 دارای شاغلین تعداد

 عالی تحصیالت

 به وادانباس کل از عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 (درصد)شغلی گروه تفکیک
 تفکیک هب عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 (درصد)شغلی گروه
1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 %2 %2 %16 %44 416 141 ومدیران رتبه عالى ،مقامات قانونگذاران

 %41 %41 %81 %24 2444 1426 متخصصان

 %11 %16 %66 %46 128 122 هاودستیاران تکنسین

 %14 %2 %41 %24 641 146 ودفترى امورادارى کارمندان

 %1 %1 %21 %4 414 62 وفروشندگان خدماتى کارکنان

 جنگلدارى ماهرکشاورزى، کارکنان

 وماهیگیرى
8 44 1% 4% 4% 1% 

 %4 %2 %11 %1 218 42 مربوط مشاغل وکارکنان صنعتگران

 گاهدست و آالت ماشین ،مونتاژکاران متصدیان

 نقلیه وسایل هاورانندگان
114 128 6% 18% 6% 6% 

 %1 %4 %1 %4 112 8 ساده  کارگران

 %2 %1 %46 %11 444 41 هارنشدهسایرواظ

 %144 %144 %11 %11 4814 2411 کل جمع

 ایران آمار مرکز از برگرفته ،مآبمشاورمهندسین : منبع

 کارگران شغلی گروه در عالی مدرک داری شاغلین زمینه در رشد نرخ بیشترین جم، شهرستان در ،زیر نمودار به وجهت با

 .باشدمی شهرستان این در متخصصان به مربوط نیز حوزه این در رشد نرخ کمترین و باشدمی ساده
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 1331-1335 هایسال طی جم شهرستان شغلی هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت دارای شاغلین رشد نرخ -67نمودار 

 
 همان: منبع

 اندشتست شهرستانوضعیت اشتغال بکار نیروی انسانی در بخش دانایی در  -1-2-6-3-5-2-4

 باسوادان کل از درصد 14 مجموع در که بوده عالی تحصیالت دارای شاغل 2412 دارای 1124 سال در دشتستان شهرستان

 مقامات آن زا پس و متخصصان به مربوط نیز عالی مدارک دارای شاغلین سهم بیشترین. دهدمی اختصاص خودبه را شهرستان

 سایر. باشدمی شیالت و کشاورزی ماهر کارکنان به مربوط حوزه این در نیز سهم کمترین. باشدمی شهرستان در رتبهعالی

 .استشده داده نشان زیر جدول در زمینه این در هاسهم

 این در ساالنه رشد نرخ باشد،می نفر 14221 با برابر که نیز 1184 سال در عالی مدارک دارای شاغلین تعداد به توجه با

 شاغلین به مربوط باسوادان کل از درصدی 12 سهم دشتستان، شهرستان در 1184 سال در. باشدمی درصد 4 با برابر زمینه

 شغلی گروه رد باسوادان کل از عالی تحصیالت با شاغلین سهم بیشترین. باشدمی دانشگاهی تحصیالت و عالی مدارک دارای

 هاشهرستان ایرس همانند زمینه این در نیز شهرستان این وضعیت که باشدمی شهرستان رتبهعالی مقامات آن از پس و متخصصان

 .باشدمی
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 1331-1335 دشتستان، شهرستان شغلی، عمده هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت با شاغلین وضعیت -33 جدول

 های عمده شغلیجنس و گروه
 دارای شاغلین تعداد

 عالی تحصیالت

 به سوادانبا کل از عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 شغلی گروه تفکیک
 به عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 شغلی گروه تفکیک
1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 %14 %12 %64 %46 1441 841 ومدیران رتبه عالى ،مقامات قانونگذاران

 %18 %41 %82 %21 1842 4212 متخصصان

 %14 %14 %18 %28 824 214 هاودستیاران تکنسین

 %8 %1 %44 %24 281 468 ودفترى امورادارى دانکارمن

 %4 %1 %8 %1 462 264 وفروشندگان خدماتى کارکنان

 %1 %1 %1 %1 144 81 وماهیگیرى ماهرکشاورزى،جنگلدارى کارکنان

 %1 %2 %4 %2 222 111 مربوط مشاغل وکارکنان صنعتگران

 ودستگاه آالت ماشین ،مونتاژکاران متصدیان

 نقلیه یلوسا هاورانندگان
144 212 2% 4% 2% 2% 

 %2 %1 %2 %1 244 144 ساده  کارگران

 %11 %8 %22 %12 1114 118 سایرواظهارنشده

 %144 %144 %12 %14 14221 2412 جمع

 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

 جذب زمینه در ساالنه رشد نرخ بیشترین ،1184 تا 1124 هایسال طی دشتستان شهرستان در که دهدمی نشان زیر نمودار

 ساالنه رشد رخن کمترین و بوده ماهیگیری و جنگلداری کشاورزی، ماهر کارکنان شغلی گروه در عالی، تحصیالت با شاغلین

 .باشدمی شهرستان این در متخصصان شغلی گروه به مربوط نیز( درصد یک منفی رشد نرخ)

 1331-1335 تان،دشتس شهرستان در شغلی هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت دارای شاغلین ساالنه شدر نرخ -63نمودار 

 
 همان: منبع
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 دشتی شهرستانوضعیت اشتغال بکار نیروی انسانی در بخش دانایی در  -1-2-6-3-5-2-5

 به 1184 سال در تعداد این که بوده نفر 18642 با برابر 1124 سال در دشتی شهرستان در عالی مدرک با شاغلین تعداد

 بررسی مورد سال 4 طی را درصد 8 ساالنه رشد نرخ شهرستان، این که دهدمی نشان امر این که است رسیده نفر 24284

 .استنموده تجربه

 دارای کار، به مشغول باسوادان کل از درصد 11 ،1124 سال در دشتی شهرستان در که شودمی مشاهده ، زیر جدول طبق

 گروه در نیز انباسواد کل از عالی تحصیالت با شاغلین سهم بیشترین همچنین. اندبوده دانشگاهی یالتتحص و عالی مداراک

 استان هایهرستانش سایر همانند نیز شهرستان این. باشندمی فعالیت به مشغول رتبهعالی مقامات آن از پس و متخصصان شغلی

 زیر دولج در نیز هاسهم سایر. دهندمی اختصاص خودبه را یینیپا بسیار سهم شیالت و کشاورزی ماهر کارکنان زمینه در

 کل از عالی تحصیالت با شاغلین زمینه در را درصدی 18 سهم ،1184 سال در دشتی شهرستان همچنین. استشده فراپوشی

. باشدمی همراه افزایش با بوده درصد 11 با برابر که 1124 سال با مقایسه در که استداده اختصاص خودبه شهرستان، باسوادان

 اداری مورا کارمندان آن، از پس و متخصصان شغلی گروه در باسوادان کل از عالی تحصیالت دارای شاغلین سهم بیشترین

 .باشدمی دفتری و

 1331-1335 دشتی، شهرستان شغلی، عمده هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت با شاغلین وضعیت-34 جدول

 شغلی عمده هایگروه و جنس

 دارای شاغلین تعداد

 عالی تحصیالت
 کل زا عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 شغلی گروه تفکیک به باسوادان
 الیع تحصیالت با شاغلین سهم

 شغلی گروه تفکیک به
1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 رتبه عالى مقامات قانونگذاران،

 ومدیران
114 422 44% 14% 11% 11% 

 %18 %44 %81 %18 1411 1112 متخصصان

 %8 %14 %41 %14 111 244 دستیاران و هاتکنسین

 %8 %2 %42 %24 124 122 ودفترى امورادارى کارمندان

 %1 %4 %12 %4 246 144 وفروشندگان خدماتى کارکنان

 ،جنگلدارى ماهرکشاورزى کارکنان

 وماهیگیرى
18 212 4% 4% 1% 1% 

 %1 %2 %6 %2 122 44 مربوط مشاغل رکنانوکا صنعتگران

 آالت ماشین ،مونتاژکاران متصدیان

 نقلیه وسایل هاورانندگان ودستگاه
16 86 2% 4% 1% 1% 

 %1 %1 %1 %1 114 14 ساده کارگران

 %14 %4 %26 %11 111 111 سایرواظهارنشده

 %144 %144 %18 %11 1181 2464 کل جمع

 ایران آمار مرکز از رفتهبرگ ،مآبمشاورمهندسین : منبع
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 کارگران غلیش گروه در عالی مدرک داری شاغلین زمینه در رشد نرخ بیشترین دشتی، شهرستان در ،زیر نمودار به توجه با

 .اشدبمی متخصصان به مربوط زمینه، این در ساالنه رشد نرخ کمترین و بوده ماهیگیری و جنگلداری کشاورزی، ماهر

-1335 هایالس طی دشتی شهرستان در شغلی هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت دارای شاغلین رشد نرخ -63نمودار 

1331 

 
 منبع: همان

 دیر شهرستانوضعیت اشتغال بکار نیروی انسانی در بخش دانایی در  -1-2-6-3-5-2-6

 متخصصان شغلی گروه در هانآ درصد 24 که بوده عالی تحصیالت با شاغل 1124 دارای ،1124 سال در شهرستان این

 مربوط زمینه این در نیز سهم کمترین. باشندمی فعالیت به مشغول رتبهعالی مقامات و مدیران شغلی گروه در نیز درصد 44 و

 به توجه اب همچنین. استبوده آن با مربوط مشاغل کارکنان و صنعتگران همچنین و شیالت و کشاورزی گروه شاغلین به

 باسوادان کل از درصد 11 ،1124 سال در دیر، شهرستان در عالی تحصیالت دارای شاغلین که شودمی اهدهمش زیر جدول

 .اندداده اختصاص خودبه را شهرستان

 رشد نرخ اساس، این بر که بوده نفر 2116 با برابر شهرستان این در نیز عالی مدرک دارای شاغلین تعداد نیز 1184 سال در

 .باشدمی درصد 11 با برابر دیر شهرستان در زمینه این در نیز ساالنه
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 1331-1335 دیر، شهرستان شغلی، عمده هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت با شاغلین وضعیت -35 جدول

 های عمده شغلیجنس و گروه
 دارای شاغلین تعداد

 عالی تحصیالت

 به دانواباس کل از عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 (درصد)شغلی گروه تفکیک
 تفکیک هب عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 (درصد)شغلی گروه
1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 %11 %11 %14 %44 261 118 ومدیران رتبه عالى ،مقامات قانونگذاران

 %12 %62 %81 %24 212 262 متخصصان

 %11 %4 %41 %16 242 44 هاودستیاران تکنسین

 %14 %2 %42 %24 214 144 ودفترى امورادارى ندانکارم

 %6 %1 %8 %4 141 41 وفروشندگان خدماتى کارکنان

 ،جنگلدارى ماهرکشاورزى کارکنان

 وماهیگیرى
11 114 1% 1% 2% 6% 

 %1 %1 %4 %1 68 11 مربوط مشاغل وکارکنان صنعتگران

 گاهودست آالت ماشین ،مونتاژکاران متصدیان
 نقلیه یلوسا هاورانندگان

11 42 2% 1% 2% 2% 

 %4 %1 %4 %1 81 2 ساده  کارگران

 %8 %4 %22 %12 214 46 سایرواظهارنشده

 %144 %144 %16 %11 2116 1124 کل جمع

 ایران آمار مرکز از برگرفته ،مآبمشاورمهندسین : منبع

 مدرک دارای شاغلین تعداد زمینه در ،1184-1124 هایسال طی دیر، شهرستان که شودمی مشاهده ،زیر نمودار به توجه با

 عامل را افراد از دسته این برای مناسب مشاغل نبود بتوان شاید که باشدمی ساده کارگران زمینه در رشد نرخ بیشترین عالی،

 برای جدی تهدید و ضعف نقاط از یکی عنوانبه که دانست شهرستان این در کارگری مشاغل به هاآن بذج اصلی

 غلیش گروه در درصد در این شهرستان ساالنه رشد نرخ همچنین. گرددمی محسوب شهرستان این آتی صیالنالتحفارغ

 بدون تغییر بوده است.  متخصصان

 1331-1335 هایسال طی دیر شهرستان شغلی هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت دارای شاغلین رشد نرخ -71نمودار 

 
 رانیمشاورمآب، برگرفته از مرکز آمار ا نیمهندسمنبع: 
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 دیلم شهرستانوضعیت اشتغال بکار نیروی انسانی در بخش دانایی در  -1-2-6-3-5-2-7

 این که باشدمی درصد 14 با برابر شهرستان، باسوادان کل از عالی تحصیالت دارای شاغلین سهم نیز، شهرستان این در

 ایدار شاغلین تعداد زمینه در ساالنه رشد نرخ. استیافته افزایش درصد 14 به 1184 سال در و بوده 1124 سال به مربوط رقم

 .باشدمی درصد 1 با برابر بررسی مورد هایسال طی شهرستان این در عالی مدارک

 سال یط شهرستان باسوادان کل از عالی مدارک دارای شاغلین سهم بیشترین که شودمی مشاهده زیر جدول به توجه با

 شهرستان مدیران و رتبه عالی مقامات به مربوط هاشهرستان سایر همانند آن از پس و متخصصان شغلی گروه به مربوط ،1124

 نای در نیز سهم بیشترین و یافته افزایش درصد 14 به شهرستان در عالی مدارک دارای شاغلین سهم ،1184 سال در. باشدمی

 .باشدمی شهرستان در متخصصان شغلی گروه به مربوط زمینه

 1331-1335 دیلم، شهرستان شغلی، عمده هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت با شاغلین وضعیت -36 جدول

های جنس و گروه

 عمده شغلی

 دارای شاغلین تعداد

 عالی تحصیالت

 لک از عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 (ددرص)شغلی گروه تفکیک به باسوادان
 به لیعا تحصیالت اب شاغلین سهم

 (درصد)شغلی گروه تفکیک
1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 عالى ،مقامات قانونگذاران

 ومدیران رتبه
111 141 41% 14% 16% 12% 

 %11 %41 %81 %21 442 468 متخصصان

 %11 %14 %14 %18 111 24 هاودستیاران تکنسین

 امورادارى کارمندان

 ودفترى
48 141 24% 42% 1% 12% 

 خدماتى کارکنان

 وفروشندگان
42 114 1% 1% 4% 8% 

 ماهرکشاورزى کارکنان

 وماهیگیرى ،جنگلدارى
4 28 4% 1% 4% 2% 

 وکارکنان صنعتگران

 مربوط مشاغل
12 48 1% 4% 1% 4% 

 %1 %2 %2 %1 11 24  ..و ،مونتاژکاران متصدیان

 %4 %1 %1 %1 42 14 ساده  کارگران

 %6 %4 %12 %14 11 12 سایرواظهارنشده

 %144 %144 %14 %14 1241 222 کل جمع

 ایران آمار مرکز از برگرفته ،مآبمشاورمهندسین : منبع

 مودارن این به توجه با. باشدمی دیلم شهرستان در عالی مدارک با شاغلین یساالنه رشد نرخ یدهندهنشان ،زیر نمودار

 و لداریجنگ کشاورزی، ماهر کارگران شغلی گروه به مربوط زمینه، ینا در ساالنه رشد نرخ بیشترین که شودمی مشاهده

 .استشده رزیابیا بدون تغییر که بوده متخصصان شغلی گروه به مربوط نیز سالیانه رشد نرخ کمترین و باشدمی ماهیگیری
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 1331-1335 دیلم، شهرستان در شغلی عمده هایگروه تفکیک به عالی مدارک با شاغلین ساالنه رشد نرخ -71نمودار 

 
 رانیمشاورمآب، برگرفته از مرکز آمار ا نیمنبع: مهندس

 کنگان شهرستانوضعیت اشتغال بکار نیروی انسانی در بخش دانایی در  -1-2-6-3-5-2-3

 این باسوادان کل درصد 14 حدود که بوده عالی مدرک با شاغل نفر 6421 دارای 1124 سال در کنگان، شهرستان

 باسوادان کل درصد 11 و رسیده نفر 11144 به عالی مدرک با شاغلین تعداد ،1184 سال در که دهدمی تشکیل را رستانشه

 .است بوده روبرو کاهش با درصد 1 حدود ،1124 سال با مقایسه در که دهدمی تشکیل را سال این در

. باشدمی درصد 14 با برابر شهرستان، این در 1184-1124 هایسال طی عالی مدرک با شاغلین تعداد سالیانه رشد نرخ

 .استرداختهپ شغلی عمده هایگروه تفکیک به عالی، مدارک با شاغلین تعداد سالیانه رشد نرخ بررسی به ،زیر جدول ادامه در

 درصد 11 هب باسوادان، کل از عالی تحصیالت با شاغلین سهم شد، اشاره که همانطور کنگان، شهرستان نیز 1184 سال در

 مربوط یزن عالی تحصیالت با شاغلین سهم بیشترین. استبوده همراه درصدی یک کاهش با 1124 سال با مقایسه در که رسیده

 .باشدمی استان رتبهعالی مقامات و مدیران آن از پس و صصانخمت به
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 1331-1335 کنگان، شهرستان شغلی، عمده هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت با شاغلین وضعیت -37 جدول

 های عمده شغلیجنس و گروه
 دارای شاغلین تعداد

 عالی تحصیالت

 به وادانباس کل از عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 (درصد)شغلی گروه تفکیک
 تفکیک هب عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 (درصد)شغلی گروه
1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 %2 %1 %14 %44 1411 448 ومدیران رتبه عالى ،مقامات نقانونگذارا

 %24 %42 %84 %28 1116 2142 متخصصان

 %11 %21 %24 %14 1624 1161 هاودستیاران تکنسین

 %8 %8 %26 %22 1114 614 ودفترى امورادارى کارمندان

 %4 %4 %8 %4 414 221 وفروشندگان خدماتى کارکنان

 ارى،جنگلد ماهرکشاورزى کارکنان

 وماهیگیرى
4 41 4% 2% 4% 4% 

 %6 %11 %4 %4 188 682 مربوط مشاغل وکارکنان صنعتگران

 گاهودست آالت ماشین ،مونتاژکاران متصدیان
 نقلیه وسایل هاورانندگان

116 411 2% 2% 2% 1% 

 %4 %2 %4 %2 664 114 ساده  کارگران

 %21 %2 %12 %14 1488 114 سایرواظهارنشده

 %144 %144 %11 %14 11144 6421 کل جمع

 رانیمشاورمآب، برگرفته از مرکز آمار ا نیمنبع: مهندس

 با. باشدمی شغلی عمده هایگروه تفکیک به عالی مدرک با شاغلین تعداد سالیانه رشد نرخ یدهندهنشان ،زیر نمودار

 دیرش نرخ ماهیگیری و جنگلداری کشاورزی، ماهر کارگران شغلی گروه در عالی مدارک دارای شاغلین تعداد به توجه

 ،1184 سال در و است نشده ثبت زمینه این در عالی مدرک با شاغلی هیچ 1124 سال در که چرا استنبوده محاسبه قابل

 مشاغل انکارگر و صنعتگران متخصصان، به مربوط زمینه، این در ساالنه رشد نرخ کمترین .استرسیده نفر 41 به هاآن تعداد

 .اندبوده همراه بررسی مورد سال 4 طی درصد 1 با معادل ساالنه رشد نرخ با که استبوده مربوط

 1331-1335 کنگان، شهرستان در شغلی عمده هایگروه تفکیک به عالی مدارک با شاغلین ساالنه رشد نرخ -72نمودار 

 
 انریمشاورمآب، برگرفته از مرکز آمار ا نیمنبع: مهندس
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 گناوه شهرستان وضعیت اشتغال بکار نیروی انسانی در بخش دانایی در -1-2-6-3-5-2-3

 خودبه شهرستان باسوادان کل از تحصیالت دارای شاغلین زمینه در را درصدی 11 سهم ،1124 سال در گناوه شهرستان

 در. دهدمی نشان را انشهرست این در عالی مدارک با شاغلین سهم افزایشی روند ،زیر جدول به توجه با. استداده اختصاص

 .استبوده افزایشی بررسی مورد سال 4 طی سهم تغییرات نیز شیالت و کشاورزی حوزه

 1331-1335 گناوه، شهرستان شغلی، عمده هایگروه تفکیک به عالی تحصیالت با شاغلین وضعیت -33 جدول

های عمده جنس و گروه

 شغلی

 شاغلین تعداد

 تحصیالت دارای

 عالی

 کل از عالی تحصیالت با شاغلین سهم

 (درصد)شغلی گروه تفکیک به باسوادان
 الیع تحصیالت با شاغلین سهم

 (رصدد)شغلی گروه تفکیک به

1124 1184 1124 1184 1124 1184 

 و رتبهعالى مقامات قانونگذاران،

 مدیران
124 121 41% 46% 12% 14% 

 %12 %46 %82 %24 1444 1414 متخصصان

 %11 %12 %12 %24 412 111 ودستیاران هاتکنسین

 %14 %1 %44 %21 124 124 ودفترى ادارى امور کارمندان

 %14 %6 %2 %1 112 148 وفروشندگان خدماتى کارکنان

 ماهرکشاورزى کارکنان

 وماهیگیرى ،جنگلدارى
24 111 2% 6% 1% 4% 

 %1 %1 %4 %1 114 11 وطمرب مشاغل وکارکنان صنعتگران

 تآال ماشین مونتاژکاران متصدیان،

 یهنقل وسایل رانندگان هاو ودستگاه
44 121 1% 1% 2% 1% 

 %1 %4 %2 %4 86 2 ساده کارگران

 %2 %1 %11 %14 226 26 سایرواظهارنشده

 %144 %144 %14 %11 1114 2682 کل جمع

 رانیمشاورمآب، برگرفته از مرکز آمار ا نیمنبع: مهندس

 نرخ بیشترین. باشدمی 1184-1124 هایسال طی در عالی مدارک با شاغلین ساالنه رشد نرخ یدهندهنشان ،زیر نمودار

 در گناوه انشهرست وضعیت. باشدمی متخصصان به مربوط آن کمترین و ساده کارگران به مربوط زمینه این در ساالنه رشد

 غلیش گروه در عالی مدرک دارای شاغلین ساالنه رشد نرخ که باشدمی دیر شهرستان مشابه حدی تا توانمی را زمینه این

 .باشدمی شغلی هایگروه سایر بین در میزان بیشترین ساده، کارگران
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 1331-1335 گناوه، استان عالی مدارک دارای شاغلین ساالنه متوسط رشد نرخ -73نمودار 

 
 همان: منبع

 بوشهر استان در دانایی نکارگرا وضعیت بندیجمع -1-2-6-1-4-1

 تحصیالت اراید شاغلین از سهم در منفی تغییرات بیشترین با بوشهر شهرستان که شودمی مشاهده ،زیر جدول به توجه با

 1184-1124 هایسال طی بررسی مورد سال 4 طی را سهم در مثبت تغییرات بیشترین نیز جم و کنگان هایشهرستان و عالی

 .اندنموده تجربه

 1331-1335 عالی، تحصیالت دارای شاغلین از بوشهر استان هایشهرستان سهم -33 ولجد

 ساله 5 دوره سهم راتییتغ 1331 1335 شهرستان

 -%1.62 %16.21 %44.48 بوشهر

 -%4.11 %1.24 %1.81 تنگستان

 %4.41 %2.14 %4.11 جم

 -%1.46 %14.44 %12.61 دشتستان

 -%4.12 %4.42 %4.14 یدشت

 %4.21 %1.44 %1.21 رید

 -%4.22 %1.21 %2.44 لمید

 %4.21 %18.28 %14.42 کنگان

 -%4.12 %4.41 %6.24 گناوه

 ایران آمار مرکز از برگرفته ،مآبمشاورمهندسین : منبع
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 1331-1335 عالی، تتحصیال دارای شاغلین از بوشهر استان هایشهرستان سهم -74نمودار 

 
 همان: منبع  

دهد که هر چه از سمت ی وضعیت نرخ رشد متوسط ساالنه شاغلین با تحصیالت عالی، نشان میبا توجه به نقشه

یابد های جنوبی استان حرکت نماییم، نرخ رشد متوسط ساالنه در این زمینه افزایش میهای شمالی به سمت شهرستانشهرستان

االنه باشند. این وضعیت، کامالً مشابه با نرخ رشد متوسط سنوبی استان، دارای بیشترین نرخ در این زمینه میهای جو شهرستان

 باشد.می 1184-1124سال  4آموختگان دانشگاهی در طی دانش

ر د که بوشهدههای استان بوشهر نشان میدر ادامه شاخص نسبت شاغلین با تحصیالت عالی به کل شاغلین در شهرستان

ها در باشند و این درحالی است که نرخ رشد متوسط ساالنه این شهرستانو جم دارای وضعیت بسیار مناسبی در این زمینه می

 باشد.مقدار باالیی می 1184-1124ها یاین زمینه نیز طی سال

 1331-1335نرخ رشد شاغلین دارای تحصیالت عالی به تفکیک شهرستان،  -111 جدول
 نرخ رشد شهرستان

 %1.41 بوشهر

 %2.44 تنگستان

 %21.82 جم

 %4.84 دشتستان

 %8.41 دشتی

 %11.42 دیر

 %1.41 دیلم

 %14.12 کنگان

 %6.64 گناوه

 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران
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رداخته ها در زمینه شاغلین با تحصیالت عالی پدر این بخش از گزارش به بررسی وضعیت استان بوشهر در میان سایر استان

هد که استان بوشهر در زمینه نسبت شاغلین با تحصیالت عالی به کل شاغلین، می ها در مقیاس کالن نشاناست. بررسیشده

ین حوزه های نسبتاً برخوردار در اتانسی قرارگیری استان در زمره ادهندهدارای رتبه یازدهم بوده و نقشه پراکنش آن نیز نشان

 باشد. می

(، 1184-1124ردید که در هر دو دوره مورد بررسی )های استان بوشهر، مشخص گدر ادامه در بررسی وضعیت شهرستان

شهرستان بوشهر دارای بیشترین سهم از تعداد شاغلین با تحصیالت عالی در سطح استان بوده و کمترین سهم در این زمینه نیز 

ت در سهم مثبدهد که بیشترین تغییرات سال مورد بررسی نیز نشان می 4باشد. تغییرات سهم طی مربوط به شهرستان دیلم می

ی دهندههای کنگان و جم بوده و بیشترین تغییرات منفی که نشانزمینه تعداد شاغلین با تحصیالت عالی، مربوط به شهرستان

ن باشد مربوط به شهرستان بوشهر و پس از آن دشتستاکاهش سهم شهرستان در زمینه تعداد شاغلین با تحصیالت عالی می

 است.

دهد که شهرستان جم، بیشترین نیز نشان می 1184-1124های اغلین با تحصیالت عالی طی سالنرخ رشد متوسط ساالنه ش

ا است. پراکنش شاخص نسبت شاغلین بنرخ رشد و شهرستان دشتستان، کمترین نرخ رشد در این زمینه را تجربه نموده

های های بوشهر و جم، در زمره شهرستانانی این امر است که شهرستدهندهتحصیالت عالی به کل شاغلین در استان نیز نشان

 ت.اسوم در این زمینه شناخته شدهدکامالً برخوردار قرار داشته و شهرستان کنگان نیز به عنوان شهرستان کامالً مح

 توسعه و تحقیق واحدهای در شاغل نیروهای وضعیت تحلیل -1-2-6-3-6

 قرار ررسیب مورد بوشهر استان در توسعه و قیقتح حوزه در فعال شاغلین وضعیت شودمی تالش تحقیق، از بخش این در

 .گردد مقایسه کشور هایاستان سایر با ملی مقیاس در ترجامع تحلیل منظوربه و گیرد

شهر دهد که استان بوهای تحقیق و توسعه، نشان میگانه کشور از تعداد محققان فعال در بخش 11های بررسی سهم استان

تعداد محققین »ام قرار دارد و همچنین بررسی شاخص  24در این حوزه دارای رتبه  1182ل در سا های کشوردر بین استان

باشد نمایانگر وضعیت کامالًمحروم استان بوشهر در این حوزه می« فعال در بخش تحقیق و توسعه به ازای هزار نفر جمعیت

های همجوار با استان بوشهر به جز استان هرمزگان، انباشد و استام می 21استان،  11چرا که رتبه استان در این زمینه در بین 

 باشند.دارای وضعیت بهتری در این زمینه می
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 1332 در سال های کشور در زمینه تعداد محققان تحقیق و توسعه به ازای هزار نفر جمعیتوضعیت استان -75نمودار 

 
 1532ارای فعالیت تحقیق و توسعه در سال نتایج آمارگیری از کارگاههای دمنبع: 
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 کشور یاهاستان سهم یدهندهنشان زیر جدولبر اساس نتایج آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه 

 مشاهده جدول این اساس بر. باشدمی  1182تا  1124در دوره  توسعه و تحقیق حوزه محققان تمام وقت در تعداد زمینه در

. باشدمی همس بیشترین دارای زمینه این در نیز تهران استان و دارد زمینه این در اندکی بسیار سهم بوشهر استان که شودمی

نیز سهم استان بوشهر از کل کشور در این  1182-1124 دورهطی  .استشده نشان داده زیر دولج در نیز هااستان سایر سهم

کاهش سهم در این زمینه در  1182-1128و   1122-1121های روند افزایشی بوده و طی سال 1121-1124 در سال زمینه، 

درصد  46سهمی معادل با  1182ینه در سال است. این درحالی است که استان تهران در این زماستان بوشهر اتفاق افتاده

 باشند.های اصفهان و البرز دارای بیشترین سهم در این زمینه میاست. پس از استان تهران، استانداشته

 1332-1331 ،استان تفکیک به توسعه و تحقیق حوزه در وقتکل محققان تمام سهم -111 جدول

 1332 1331 1333 1333 1337 1335 1333 1331 شرح

 4.08 4.13 %4.11 %1.64 %1.42 %1.81 %1.64 %2.81 آذربایجان شرقی

 0.79 0.97 %4.11 %4.16 %4.42 %1.22 %4.21 %4.11 آذربایجان غربی

 0.73 0.77 %1.14 %4.81 %4.41 %4.41 %1.14 %4.46 اردبیل

 6.05 8.47 %2.44 %4.48 %6.22 %4.11 %4.68 %1.12 اصفهان

 5.65 3.56 %6.24 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %4.44 البرز

 0.23 0.19 %4.11 %4.48 %4.14 %4.14 %4.11 %4.44 ایالم

 0.36 0.47 %4.11 %4.11 %4.41 %4.41 %4.12 %4.48 بوشهر
 46.87 47.72 %41.44 %4.62 %46.81 %42.42 %41.81 %64.42 تهران

 0.79 0.73 %4.21 %4.64 %1.44 %1.14 %4.18 %4.12 چهارمحال و بختیاری

 0.61 0.40 %4.12 %4.11 %4.26 %4.64 %1.14 %4.44 خراسان جنوبی

 3.87 3.99 %2.28 %2.41 %1.16 %1.21 %1.21 %1.41 خراسان رضوی

 0.20 0.23 %4.16 %4.14 %4.18 %4.46 %4.14 %4.44 خراسان شمالی

 1.73 2.01 %1.16 %1.12 %1.11 %4.24 %4.81 %4.81 خوزستان

 1.14 1.16 %4.14 %4.61 %1.41 %2.16 %2.41 %4.44 زنجان

 1.66 2.21 %2.41 %1.28 %1.12 %4.44 %1.12 %4.61 سمنان
 1.12 1.56 %1.26 %1.12 %1.14 %4.48 %1.61 %4.48 سیستان وبلوچستان

 4.64 1.00 %1.44 %2.28 %2.11 %6.44 %1.42 %2.84 فارس

 1.13 1.23 %2.14 %1.21 %1.24 %1.44 %2.44 %1.12 قزوین

 2.84 3.60 %4.41 %1.21 %1.14 %2.11 %4.41 %1.84 قم

 0.44 0.41 %4.16 %4.44 %4.46 %1.41 %4.24 %1.64 کردستان

 1.86 2.05 %1.64 %1.16 %2.41 %1.21 %1.12 %1.44 کرمان

 0.98 0.95 %4.82 %1.41 %4.24 %4.44 %4.81 %4.21 کرمانشاه

 0.34 0.43 %4.61 %4.41 %4.18 %4.61 %4.42 %4.16 یراحمدکهگیلویه وبو
 1.46 1.12 %1.21 %1.46 %1.26 %2.62 %1.46 %1.42 گلستان
 1.85 1.74 %2.11 %1.82 %1.41 %1.11 %1.61 %2.41 گیالن



س  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر   تحل  یربر
ور لی و و فنا م   ه عل  ...         یحوز

 

 5002212B001303010RE103960821 م 

 
226 

 1332 1331 1333 1333 1337 1335 1333 1331 شرح

 0.73 0.47 %4.48 %4.12 %4.42 %4.24 %4.41 %4.64 لرستان

 3.19 3.54 %4.14 %4.41 %2.48 %1.21 %2.24 %1.41 مازندران
 1.13 1.14 %1.82 %1.41 %1.11 %1.61 %2.84 %2.44 مرکزی

 0.56 0.46 %4.11 %4.12 %4.44 %4.14 %1.42 %4.11 هرمزگان

 1.68 1.43 %4.64 %4.11 %4.12 %1.48 %4.68 %4.44 همدان

 1.26 1.84 %4.24 %4.21 %4.14 %4.61 %1.18 %4.64 یزد

 1532در سال  ههای دارای فعالیت تحقیق و توسعهنتایج آمارگیری از کارگامنبع: 

دهد. با توجه را نشان می 1182-1124های ی وضعیت کل محققان تمام وقت استان بوشهر طی سالدهندهنمودار زیر نشان

های یشی بوده و همچنین این وضعیت در مورد سالاروند افز 1121-1124های شود که طی سالبه این  نمودار مشاهده می

این استان در این زمینه شاهد کاهش  1182-1128و  1122-1121های باشد و تنها طی سالاستان نیز صادق می 1122-1128

، سهمی 1182دهد که استان بوشهر در سال نشان می زیراست. نمودار وقت در در بخش تحقیق و توسعه بودهمحققان تمام

 باشد.ققان تمام وقت کشور را دارا میدرصد)کمتر از یک درصد( از کل مح 4.16دل با معا

 1332-1331 ،استان بوشهر توسعه در و تحقیق حوزه در وقتکل محققان تمام سهم-76نمودار 

 
 1532تا  1563در دوره  نتایج آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه منبع:

 کارآفرینی وضعیت تحلیل -1-2-6-3-7

ربوط های موجود با تکیه بر دانش، پیشه و کار مگیری از امکانات و فرصتهای تازه و نو، بهرهنی فرایندی از ایدهکارآفری

باشد. به عبارت دیگر کارآفرینی پلی است میان زایش ایده، تولید و انجام خدمات، مبادله اطالعات به آن و پذیرش خطر می

برداری از دهد تا بهرهلی دانست که عوامل گوناگون را در کنار یکدیگر قرار میتوان عامو کاال. همچنین کارآفرینی را می
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 ور خالق ایجاد شوند و بستر رشد و توسعهها در جهت  و تأمین منافع ملی میسر گردد و مؤسسات بهرهمنابع و فعال شدن آن

 (.1122جانبه را فراهم آورند)نوروزی، همه

از اطالعات دریافتی از پارک علم و فناوری در زمینه تعداد کارآفرینان در استان مورد این بند از مطالعات، با استفاده 

گیرد. اطالعات دریافتی در قالب  برگه ارزیابی دستاوردهای اجرای اسناد توسعه اشتغال و بررسی و تحلیل قرار می

بنی شده و محقق شده باد کارآفرینان پیشباشد. در این ارزیابی، تعدمی 1182 -1184های گذاری استان ها طی سالسرمایه

تی در های عمده فعالیشود که تعداد کارآفرینان فعال در گروهاست. با توجه به جدول زیر مشاهده میدر استان مشخص شده

نفر  114به  1182نفر رسیده و در سال  128، به 1181مورد بوده که این تعداد در سال  44برابر با  1184کل استان، در سال 

 کاهش یافته است.

مورد افزایش  14مور به  1از  1182تا سال  1184در حوزه کشاورزی، شیالت و جنگلداری نیز تعداد کارآفرینان از سال 

است. در زمینه نفر افزایش یافته 24نفر به  2های مورد بررسی از صنعت نفت نیز طی سال -است. در زمینه استخراجیافته

شاغلی در این حوزه فعالیت  1181نفر بوده و در سال  1تعداد کارآفرینان برابر با  1184ز در سال های آموزشی نیفعالیت

 است. نفر شده 4، تعداد کارآفرینان این حوزه برابر با 1182نداشته و در نهایت در سال 

از( شیالت و نفت و گهای استان )توان گفت استان بوشهر همواره در راستای مزیتدر مجموع در حوزه کارآفرینی می

های نوین یلها و بهرهگیری از پتانسرینان را فراهم نموده و جهت استفاده هر چه بیشتر از این مزیتفبسترهای اشتغالزاییِ کارآ

اغلین کارآفرین جدول زیر به تفصیل تعداد شفناوری نیز بسترهای توسعه کارآفرینی فراهم گردد.استان به ویژه در زمینه زیست

 دهد.های عمده فعالیتی نشان میتفکیک گروه را به

 1332-1331های شاغلین کارآفرین در استان بوشهر طی سال -112 جدول

 شرح

 های برنامه پنجمبرآورد تقاضای نیروی کارآفرین در سال

1184 1181 1182 1181 1184 

برآورد 

 سند

تحقق 

 یافته

برآورد 

 سند

تحقق 

 یافته

برآورد 

 سند

تحقق 

 یافته

برآورد 

 جدید

تحقق 

 یافته

برآورد 

 جدید

تحقق 

 یافته

  --  -- 14 8 4 12 1 1 کشاورزی ،شکار و جنگل داری

  --  -- -- -- -- -- -- -- شیالت

  --  -- 24 18 - 21 2 14 «نفت»استخراج معدن

  --  -- 11 14 68 14 6 2 ساخت–صنعت 

  --  -- 8 2 -- -- 2 2 گاز و آب–تامین برق 

  --  -- 4 1 -- -- -- -- ساختمان

  --  -- -- -- -- -- -- -- عمده فروشی و خرده فروشی

  --  -- -- -- -- -- -- -- هتل و رستوران
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 شرح

 های برنامه پنجمبرآورد تقاضای نیروی کارآفرین در سال

1184 1181 1182 1181 1184 

برآورد 

 سند

تحقق 

 یافته

برآورد 

 سند

تحقق 

 یافته

برآورد 

 سند

تحقق 

 یافته

برآورد 

 جدید

تحقق 

 یافته

برآورد 

 جدید

تحقق 

 یافته

  --  -- 4 4 -- -- -- -- حمل و نقل ،انبار داری و ارتباطات

  --  -- 2 2 -- -- -- -- واسطه گری مالی موسسات مالی و پولی

  --  -- 26 26 -- -- -- -- خدمات کسب وکار خدمات حرفه ای

اداره امور عمومی،دفاع وتامیناجتماعی اجباری 

 خدمات عمومی« فناوری اطالعات»
12 24 14 46 2 2 --  --  

  --  -- 4 4 -- -- 1 1 آموزش

  --  -- -- -- -- -- -- -- بهداشت ومددکاری اجتماعی

می ،اجتماعی و فعالیت های خدمات عمو

 شخصی و خانگی
-- -- -- -- -- -- --  --  

  **  * 114 142 128 22 44 42 جمع

گذاری شرکت دانش بنیان از طرف کارگروه و بانک های عامل در جذب تسهیالت اعطایی صندوق توسعه ملی ،امکان *:به دلیل عدم حمایت از طرح های سرمایه

 .برآورد اشتغال میسر نیست

 .های حمایتی کارگروه و بانک ها در اعطاء تسهیالت قابل پیش بینی خواهد بوده سیاست**:نظر ب

 منبع: اطالعات دریافتی از پارک علم و فناوری خلیج فارس

 1332-1331های دارای مزیت در سطح استان، سهم کارآفرینان در فعالیت -77نمودار 

 
 ری خلیج فارسمنبع: پارک علم و فناو
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کشاورزی ،شکار و جنگل داری «نفت»استخراج معدن آموزش
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 گیری از جایگاه کارگران دانایی در استانبندی و نتیجهجمع -1-2-6-3-3

ای، کارگران دانایی با محوریت نیروی انسانی تکنسین و کاردان فنی و حرفهدر این بخش از گزارش، به بررسی وضعیت 

داخته ای تحقیق و توسعه پرآموختگان دانشگاهی در کنار کارکنان دانشگاهی و شاغلین فعال در واحدهدانشجویان و دانش

 است.شده

هد که استان بوشهر در زمینه شاخص تعداد دانشجو به ازای هزار نفر جمعیت، در در مقیاس کالن نشان می هابررسی

دهد که های کشور قرار دارد و نقشه پراکنش فضایی این شاخص در کشور نیز نشان میجایگاه یازدهم در میان سایر استان

آموختگان به ازای هزار نفر باشد. همچنین شاخص تعداد دانشهای برخوردار در این حوزه میدر زمره استان استان بوشهر

جو در شود. اما نسبت استاد به دانشهد که استان بوشهر دارای رتبه دوازدهم در کشور بوده و برخوردار تلقی میدنیز نشان می

ها انگیرد. جایگاه این استان در مقایسه با سایر استهای آخر قرار میها در رتبهنسایر پایین بوده و در میان استاه این استان ب

دهد که نشان می نتایجدر مقیاس شهرستانی نیز،  باشد.ی ضعف و کمبود در این حوزه میدهندهباشد که نشانمی 22برابر با 

ین سهم از تعداد دانشجویان استان بوده و پس از ( دارای بیشتر1184-1124شهرستان بوشهر، در هر دو دوره مورد بررسی )

ه شهرستان دهد کهای دشتستان و دشتی قرار دارند. همچنین نرخ رشد متوسط سالیانه تعداد دانشجویان، نشان میآن شهرستان

شد. شاخص بادرصد( می 11درصد( و شهرستان بوشهر دارای کمترین نرخ رشد )برابر با  61جم دارای بیشترین نرخ)برابر با 

تعداد دانشجویان به ازای هزار نفر نیز در شهرستان دشتی بیشترین مقدار و در شهرستان کنگان کمترین مقدار بوده و نشان 

های های دشتی و پس از آن بوشهر و جم، در این زمینه دارای وضعیت مناسبی بوده و در زمره شهرستاندهد که شهرستانمی

ینه های نسبتاً محروم و محروم در این زمهای شمالی و جنوبی استان)دیلم و کنگان(، شهرستانانبرخوردار قرار دارند و شهرست

ز در کاربردی و پس از آن نی -های جامع علمیشوند. بیشترین سهم دانشجویان درحال تحصیل نیز در دانشگاهارزیابی می

 اشد.بالتحصیالن دانشگاهی نیز صادق مین و فارغشدگاشده و این امر در مورد سهم پذیرفته های آزاد استاندانشگاه

ارای شهرستان بوشهر، دشود که مشابه وضعیت دانشجویان، آموختگان دانشگاهی نیز، مشاهده میدر زمینه تعداد دانش

( و از طرفی، نرخ رشد 1184-1124آموختگان دانشگاهی در استان بوده )طی دو دوره از تعداد کل دانش بیشترین سهم

درصد( و کمترین مقدار آن نیز  22جم بیشترین مقدار )برابر با  آموختگان دانشگاهی، در شهرستانسط ساالنه تعداد دانشمتو

آموختگان به ازای هزار نفر نیز نشان است. بررسی شاخص تعداد دانشدرصد( بوده 2مربوط به شهرستان بوشهر )برابر با 

 های دیلم و تنگستان نیز به عنوانهای کامالً برخوردار و شهرستانمره شهرستانهای بوشهر و جم، در زدهد که شهرستانمی

 های کشاورزی و دامپزشکی نیز در سالآموختگان رشتهاند. بیشترین سهم دانشهای کامالً محروم ارزیابی شدهشهرستان



س  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر   تحل  یربر
ور لی و و فنا م   ه عل  ...         یحوز

 

 5002212B001303010RE103960821 م 

 
231 

شترین همین شکل شهرستان بوشهر بی های مهندسی، ساخت و تولید نیز به، مربوط به شهرستان بوشهر بوده و در رشته1184

 باشد.سهم را دارا می

 -های  علمیدانشگاه دهد کهنشان میحوزه کارکنان آموزشی )مجموع هیئت علمی و حق التدریسی(، ها در بررسی

 11 باشد و  پس از آن، دانشگاه آزاد بوشهر با سهم حدودکاربردی دارای بیشترین سهم از کل کارکنان آموزشی استان می

های دولتی که اطالعات آن در دسترس در حوزه کارکنان فعال در دانشگاه. باشددرصدی در این زمینه رتبه دوم را دارا می

 در همواره 1181-1124 هایسال طی فارس خلیج دانشگاه در علمی هیئت اعضای دهد که مجموعنشان مینتایج بوده نیز، 

 نیز( های اقماری دانشگاه خلیج فارس)دانشکده برازجان طبیعی منابع و کشاورزی هدانشکد برای امر این و بوده افزایش حال

 1181-1124 هایسال طی درصد 2 با برابر فارس خلیج دانشگاه به مربوط حوزه این در ساالنه رشد نرخ. باشدمی صادق

 برازجان، در قرمست فارس خلیج طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده علمی هیئت اعضای تعداد برای ساالنه رشد نرخ و باشدمی

 یط شود کههای آزاد استان مشاهده میدانشگاه علمی هیئت اعضای فعالیت روند. در بررسی باشدمی درصد 11 با برابر

یر نزولی س بعد به سال این از و بوده افزایشیها، دارای روند تعداد اعضای هیئت علمی اینگونه دانشگاه 1184-1124 هایسال

 .باشدمی 1182-1181 تحصیلی سال به مربوط زمینه این در نیز سهم کمترین و استنموده تجربه را

ها در زمینه شاغلین با تحصیالت عالی در مقیاس کالن نشان بررسی وضعیت استان بوشهر در میان سایر استان در ادامه

نش آن شاغلین، دارای رتبه یازدهم بوده و نقشه پراک هد که استان بوشهر در زمینه نسبت شاغلین با تحصیالت عالی به کلمی

ص در مقیاس استانی نیز مشخباشد. های نسبتاً برخوردار در این حوزه میتانی قرارگیری استان در زمره اسهندهدنیز نشان

ت با تحصیال(، شهرستان بوشهر دارای بیشترین سهم از تعداد شاغلین 1184-1124که در هر دو دوره مورد بررسی ) گردید

سال مورد  4باشد. تغییرات سهم طی عالی در سطح استان بوده و کمترین سهم در این زمینه نیز مربوط به شهرستان دیلم می

های دهد که بیشترین تغییرات سهم مثبت در زمینه تعداد شاغلین با تحصیالت عالی، مربوط به شهرستانبررسی نیز نشان می

عالی  ی کاهش سهم شهرستان در زمینه تعداد شاغلین با تحصیالتدهندهتغییرات منفی که نشان کنگان و جم بوده و بیشترین

نرخ رشد متوسط ساالنه شاغلین با تحصیالت عالی طی  باشد مربوط به شهرستان بوشهر و پس از آن دشتستان است.می

ن رستان دشتستان، کمترین نرخ رشد در ایدهد که شهرستان جم، بیشترین نرخ رشد و شهنیز نشان می 1184-1124های سال

این امر است  ویایگاست. پراکنش شاخص نسبت شاغلین با تحصیالت عالی به کل شاغلین در استان نیز زمینه را تجربه نموده

 نهای کامالً برخوردار قرار داشته و شهرستان کنگان نیز به عنوان شهرستاهای بوشهر و جم، در زمره شهرستانکه شهرستان

 است.وم در این زمینه شناخته شدهرکامالً مح
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ان دهد که استهای تحقیق و توسعه، نشان میگانه کشور از تعداد کل محققان فعال در بخش 11های بررسی سهم استان

اد تعد»ام قرار دارد و همچنین بررسی شاخص  24در این حوزه دارای رتبه  1182در سال  های کشوربوشهر در بین سایر استان

نمایانگر وضعیت کامالًمحروم استان بوشهر در این حوزه « محققین فعال در بخش تحقیق و توسعه به ازای هزار نفر جمعیت

  باشدمی

ان در حوزه کشاورزی، شیالت و جنگلداری نیز تعداد کارآفریندر بررسی وضعیت کارآفرینی استان نیز، مشخص گردید 

های مورد صنعت نفت نیز طی سال -در زمینه استخراجمورد افزایش یافته و  14به ورد م 1از  1182تا سال  1184از سال 

نفر بوده و  1تعداد کارآفرینان برابر با  1184های آموزشی نیز در سال . در زمینه فعالیترسیده استنفر  24نفر به  2بررسی از 

نفر  4، تعداد کارآفرینان این حوزه برابر با 1182در این حوزه فعالیت نداشته و در نهایت در سال  نشاغلی 1181در سال 

و  های استان )شیالت و نفتتوان گفت استان بوشهر همواره در راستای مزیت. در مجموع در حوزه کارآفرینی میاستشده

های تانسیلپ ها و بهرهگیری ازگاز( بسترهای اشتغالزاییِ کارآرینان را فراهم نموده و جهت استفاده هر چه بیشتر از این مزیت

  فناوری نیز بسترهای توسعه کارآفرینی فراهم گردد.نوین استان به ویژه در زمینه زیست



س  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر   تحل  یربر
ور لی و و فنا م   ه عل  ...         یحوز
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