
همکاران  گرامی و  ارجمند

ضـمن تـبریـک مجـدد سـال نـو، خـدا را شـاکـریـم کـه امـسال هـم تـوفـیق یـار شـد تـا گـزارشـی از عـملکرد 
دانـشگاه تهـران در سـال ۱۳۹۷ را بـه شـما عـزیـزان تـقدیـم کـنیم. پـیش درآمـد آغـاز سـال نـو، سـالـروز 
تــولــد امــام عــلی عــلیه الســالم بــود، بــزرگ مــردی کــه تجــربــه نــادر حــکومــت مــبتنی بــر عــدالــت را بــه دنــیا 
عـرضـه کـرد و هـیچ مـصلحتی را بـاالتـر از حـقیقت و رضـایـت مـردم نـدانسـت. امـیدوارم کـه بـا تـاسـی 
بــــه آن امــــام هــــمام، خــــداونــــد مــــتعال بــــه هــــمه مــــا تــــوفــــیق ادامــــه راه درمــــسیر راســــت و درســــت  عــــطا 

بفرماید. 

برنامه ریزی و ارزیابی کیفیت

بـا تـوجـه بـه ایـنکه مـهمتریـن هـدف هـر سـازمـانـی ارتـقاء  کـیفیت و تـامـین نـظر ذیـنفعان اسـت لـذا کـلیه 
اقــدامــات و بــرنــامــه هــای دانــشگاه را بــایــد بــا اســتفاده از ارزیــابــی عــملکرد بــرنــامــه ســوم دانــشگاه، 
ارزیـــابـــی کـــیفیت و عـــملکرد بـــرنـــامـــه هـــای آمـــوزشـــی، پـــژوهـــشی، فـــناوری، مـــدیـــریـــتی، هـــیات عـــلمی و 
کــارکــنان مــورد بــررســی قــرار داد. بــدیــن مــنظور مــعاونــت بــرنــامــه ریــزی و فــناوری اطــالعــات نخســتین 
ارزیــابــی عــملکرد ســال اول (ســال ۹۶) بــرنــامــه فــوق را منتشــر و جهــت اســتحضار هــمه هــمکاران بــه 



مـــدیـــران واحـــد هـــا ارســـال شـــد. اگـــر چـــه انـــتشار ایـــن گـــزارش بـــا کـــمی تـــاخـــیر صـــورت گـــرفـــت ولـــی 
اقـــدامـــی مـــهم در تـــاریـــخ دانـــشگاه مـــحسوب مـــی شـــود و امـــید اســـت ارزیـــابـــی عـــملکرد ســـال ۹۷ بـــه 

موقع و در اردیبهشت سال جاری منتشرشود.

بـــراســـاس ایـــن گـــزارش عـــملکرد بـــرنـــامـــه در مـــواردی مـــانـــند مـــیزان ارجـــاعـــات عـــلمی در نشـــریـــات بـــین 
املـــللی دارای نـــمایـــه مـــعتبر WOS،  تـــعداد هـــمایـــش هـــای مشـــترک بـــین املـــللی، تـــعداد هســـته هـــای 
پـــــیش رشـــــد، شـــــرکـــــتهای رشـــــدی، پـــــسا رشـــــدی و کـــــارفـــــرمـــــایـــــی، دوره هـــــای مشـــــترک آمـــــوزشـــــی بـــــا 
مــوســسات عــلمی بــین املــللی مــعتبر، ارائــه واحــد مــهارت هــای زنــدگــی، نســبت اعــضای هــیات عــلمی 
بـــین املـــللی بـــه کـــل اعـــضای هـــیئت عـــلمی دانـــشگاه، نســـبت دانـــشجو بـــه اســـتاد(کـــل دانـــشجویـــان)، 
تــعداد عــضویــت در انجــمنها، شــبکه هــای عــلمی بــین املــللی، عــقد قــراردادهــای بــین املــللی و ســرانــه 
مــــقاالت نــــمایــــه شــــده در نــــمایــــه هــــای بــــین املــــللی مــــعتبر WOS فــــراتــــر از بــــرنــــامــــه بــــوده اســــت. در 
مـوضـوعـاتـی مـانـند: نسـبت اعـزام اعـضای هـیات عـلمی بـه فـرصـت مـطالـعاتـی و مـأمـوریـت پـژوهـشی، 
درصــــد اشــــتغال دانــــش آمــــوخــــتگان پــــس از 2 ســــال، مــــیزان ضــــریــــب تــــأثــــیر دانــــشگاه، بهــــبود رتــــبۀ 
دانــــشگاه در رده بــــندی بــــین املــــللی دانــــشگاه ســــبز، تــــعداد نــــفرات بهــــره مــــند از خــــدمــــات مــــشاوره، 
نســبت رســالــه هــای ثــبت نــام شــده مشــترک بــین املــللی، ســهم درآمــدهــای پــژوهــشی و فــناوری از کــل 
درآمـــدهـــای دانـــشگاه، مـــیزان گـــردش مـــالـــی شـــرکـــت هـــای مســـتقر در پـــارک عـــلم و فـــناوری، تـــعداد 
رویــدادهــای کــارآفــریــنانــه اعــم از کــارگــاه، نــمایــشگاه، هــمایــش، نشســت عــلمی، ســخنرانــی، مــعرفــی 
کـــارآفـــریـــنان بـــرتـــر و بـــازدیـــدهـــا و نســـبت دانـــشجویـــان بـــین املـــللی بـــه کـــل دانـــشجویـــان در دوره هـــای 
رسـمی در حـد بـرنـامـه و قـابـل قـبول هسـتند. درصـد تـحقق مـواردی مـانـند تـعداد کـل دروس و بـرنـامـه 
هـای آمـوزشـی و تـرویـجی اخـالق حـرفـه ای بـرای اسـاتـید، کـارمـندان و دانـشجویـان، مـیزان اعـتبارات 
جـذب شـده بـین املـللی و تـعداد دانـش پـذیـران بـین املـللی زبـان فـارسـی در دوره هـای آزاد حـدود ۶۰ 
تــا ۸۰ درصــد بــوده کــه الزم اســت کــوشــشهای بیشــتری در جهــت رســیدن بــه شــاخــص هــای بــرنــامــه 

صورت گیرد. 

امــا مــتاســفانــه مــواردی از بــرنــامــه وجــود دارد کــه مــیزان تــحقق آن بــین ۵۷ تــا ۳۸ درصــد اســت. ایــن 
مــوارد شــامــل؛ ســرانــه پــژوهــشهای تــقاضــامــحور، تــعداد پــتنت و مــالــکیت مــعنوی ثــبت شــده در ســطح 
مــــلی و بــــین املــــللی، تــــعداد دوره هــــای آمــــوزشــــی آزاد کــــاربــــردی و حــــرفــــه ای بــــرگــــزار شــــده، شــــمار 
کـارکـنان مسـلط بـه زبـانـهای بـین املـللی، تـعداد اعـضای هـیات عـلمی شـرکـت کـننده در هـمایـش هـا و 
کــارگــاهــهای بــین املــللی خــارج از کــشور، درصــد پــایــان نــامــه هــا/ رســالــه هــای بــرخــوردار از حــمایــت 
مـالـی بـخش هـای مـختلف صـنعتی و خـدمـاتـی دولـتی و خـصوصـی بـه کـل پـایـان نـامـه هـا/ رسـالـه هـا 
هسـتند. الـبته مـواردی مـانـند تـعیین دقـیق تـعداد رسـالـه و پـایـان نـامـه هـای دارای حـمایـت واحـد هـای 
خـارج از دانـشگاه از جـمله مـوضـوعـاتـی هسـتند کـه نـیاز بـه تـبین دقـیقتر مـوضـوع و افـزایـش دقـت در 
اطــالعــات و آمــار دارد. بــه نــظر مــی رســد تــعداد واقــعی رســالــه و پــایــان نــامــه هــای مــشمول ایــن بــند 



بــــیش از آمــــار ارائــــه شــــده بــــاشــــد. بــــه جــــز ابــــهامــــی کــــه در آمــــار و اطــــالعــــات مــــوجــــود وجــــود دارد کــــه 
بـــایســـتی رفـــع ابـــهام شـــونـــد، مـــوضـــوع ارتـــباط دانـــشگاه و جـــامـــعه بـــه طـــور یـــقین یـــکی از مـــهمتریـــن 
چـالـشهای دانـشگاهـهای ایـران بـه شـمار مـی رونـد و بـرخـالف هـمه اقـدام هـای صـورت گـرفـته درایـن 
زمـــینه، هـــنوز ایـــن مـــشکل تـــا حـــد زیـــادی حـــل نشـــده بـــاقـــی مـــانـــده اســـت. در ادامـــه ایـــن گـــزارش بـــه 

اقدامات دانشگاه دراین حوزه بیشتر پرداخته خواهد شد.

در تــعداد مــعدودی از شــاخــص هــا فــاصــله مــعنی داری بــین بــرنــامــه و عــملکرد وجــود دارد کــه شــایــد 
مــهمتریــن آنــها تــعداد رشــته هــای ارائــه شــده بــه یــکی از زبــان هــای زنــده دنــیا و دیــگر شــمار پــایــان 
نــامــه هــا و طــرحــهای پــژوهــشی دارای کــد اخــالق حــرفــه ای اســت کــه تــصور مــی شــود بــا اقــدامــات 

صورت گرفته این شاخص ها بهبود یابد. 

در ادامـه الزم اسـت بـه اقـدامـات دانـشگاه در ارزیـابـی کـیفیت یـکپارچـه پـرداخـته شـود. یـکی از ایـن 
اقــــدامــــات ارزیــــابــــی مــــدیــــریــــت روســــای پــــردیــــس هــــا و دانــــشکده هــــا تــــوســــط اعــــضاء  هــــیات عــــلمی و 
کـارمـندان بـوده اسـت. بـایـد تـوجـه داشـت کـه ارزیـابـی کـیفیت اقـدامـی بـرای بهـبود اسـت و نـتایـج آن بـه 
هـــمگان کـــمک خـــواهـــد کـــرد تـــا نســـبت بـــه افـــزایـــش تـــوانـــمندی هـــا و بـــرطـــرف کـــردن کـــاســـتی هـــا اقـــدام 
کـنند. لـذا مـشارکـت هـمه ذیـنفعان کـمک مـوثـری بـه مـدیـریـت بهـتر دانـشگاه خـوهـد کـرد. ایـن ارزیـابـی 
کـــه تـــاکـــنون دوبـــار صـــورت گـــرفـــته اســـت بـــرای نخســـتین بـــار اطـــالعـــات مـــدونـــی از ارزیـــابـــی عـــملکرد 
مــدیــریــت دانــشگاه را در اخــتیار قــرار داد. مــشارکــت هــمکاران در دور اول بــیش از حــد بــیش بــینی 
بـــود ولـــی در دور دوم مـــتاســـفانـــه ایـــن مـــشارکـــت کـــاهـــش یـــافـــت. ضـــمن تـــاکـــید مجـــدد بـــر اهـــمیت ایـــن 
ارزیـــابـــی در جهـــت اقـــدام بـــرای بهـــبود کـــیفیت عـــملکرد مـــدیـــران مـــورد ارزیـــابـــی کـــه هـــمگی مـــنتخبین 
اعـــضاء هـــیات عـــلمی هســـتند، بـــدیـــهی اســـت کـــه عـــدم مـــشارکـــت اکـــثریـــت هـــمکاران مـــانـــع تـــحصیل 

اطالعات دقیق و قابل اتکاء خواهد شد. 

در ادامـه و بـر اسـاس مـصوبـه شـورای مـرکـز ارزیـابـی کـیفیت دانـشگاه، ارزیـابـی درونـی رشـته هـای 
مـــقطع کـــارشـــناســـی دانـــشگاه از اســـفندمـــاه شـــروع شـــد کـــه طـــبق بـــرنـــامـــه هـــمکاران هـــیات عـــلمی و 
دانــش آمــوخــتگان بــایــد ایــمیل آن را دریــافــت کــرده بــاشــند. ارزیــابــی کــیفیت بــرنــامــه هــای آمــوزشــی 
سـالـهاسـت کـه در دانـشگاه هـای مـعتبر دنـیا بـه عـنوان یـک امـر مـتداول و الـزام آور دنـبال مـی شـود، 
ولـی در دانـشگاهـهای ایـران بـه طـور جـدی مـورد تـوجـه قـرار نـگرفـته اسـت. عـلی رغـم عـمر بـیش از ۱۵ 
سـالـه مـرکـز ارزیـابـی کـیفیت دانـشگاه تهـران بـه عـنوان اولـین دانـشگاه پیشـرو در ایـن زمـینه، تـاکـنون 
چـند رشـته بـه طـور محـدود ارزیـابـی درونـی شـده ولـی نـتایـج آن بـه طـور سیسـتماتـیک مـورد اسـتفاده 
قـرار نـگرفـته اسـت. امـید اسـت بـا اطـالعـات و یـافـته هـای نـاشـی از انـجام ارزیـابـی درونـی و بـیرونـی 
رشـــته هـــا بـــا اســـتفاده از نـــظرات و مـــشارکـــت گســـترده هـــمکاران  هـــیات عـــلمی، دانـــش آمـــوخـــتگان و 



کــارفــرمــایــان، دانــشگاه بــتوانــد بــه یــک الــگوی مــناســب بــرای تــوســعه، اصــالح و بــازنــگری رشــته هــا، و 
همچنین مدیریت بهتر بودجه ومنابع مالی، جذب هیات علمی و پذیرش دانشجو برسد.

ارزیـابـی عـملکرد هـیات عـلمی و کـارمـندان نـیز از جـمله مـوارد دیـگری اسـت کـه الزم اسـت بـا دقـت و 
بــه طــور عــلمی دنــبال شــود و امــید اســت بــا بــهینه کــردن فــرایــند هــا، نــتایــج ایــن ارزیــابــی هــا بــیش از 

گذشته بتواند منجر به اقدام برای بهبودی عملکردها و فعالیت ها شود.

آموزش

بـه طـور یـقین یـکی از مـهمتریـن اهـداف دانـشگاه آمـوزش اسـت و تـحقق بـرنـامـه هـای دانـشگاه بـدون 
ارائـــه آمـــوزش بـــا کـــیفیت و بـــه روز و تـــحول مـــتناســـب بـــا تـــحوالت عـــلمی و نـــیاز هـــای جـــامـــعه شـــدنـــی 
نــخواهــد بــود. بــدیــن جهــت ارتــقاء کــیفیت آمــوزش، تــحقق شــاخــص هــای مــصوب و انــتظام بــخشی بــه 
امـــور آمـــوزشـــی بـــسیار مـــورد تـــوجـــه بـــوده و ســـعی شـــده اســـت بـــا اعـــمال ســـیاســـت هـــای دقـــیق تـــر و 
روشــــن تــــر در جــــذب هــــیات عــــلمی، اســــتفاده از ظــــرفــــیت هــــای آئــــین نــــامــــه نــــظام یــــکپارچــــه تــــرفــــیع و 
هـمچنین ارتـقاء، افـزایـش حـقوق پـایـه اعـضاء هـیات عـلمی نـواسـتخدام دارای بـرجسـتگی مـتمایـز ایـن 
مـوضـوع بـیش از گـذشـته مـورد تـوجـه قـرار گـیرد. افـزایـش پـذیـرش دانـشجویـان اسـتعداد درخـشان در 
مـــقطع کـــارشـــناســـی  ارشـــد بـــه بـــیش از ۵۰ درصـــد از دیـــگر امـــوری اســـت کـــه قـــطعا بـــاعـــث افـــزایـــش 

کیفیت در همه حوزه ها به ویژه آموزش می شود.

در کـنار ایـن مـوارد تـحول و نـوآوری در آمـوزش بـا تـوجـه بـه جـامـعیت عـلمی دانـشگاه، نـیاز بـه تـوسـعه 
رشــته هــای بــین رشــته ای و آمــوزش مــهارت  هــای نــرم بــه دانــشجویــان بــه طــور جــدی تــر در دســتور 
کــار قــرار گــرفــته اســت. بــررســی شــیوه هــای تــوســعه رشــته هــای بــین رشــته در قــالــب طــرح و ســمینار 
تـوسـط پـردیـس الـبرز دنـبال شـده اسـت کـه سـعی خـواهـد شـد نـتایـج آن مـورد اسـتفاده قـرار گـرفـته و 

پیاده سازی شود.

پـــس از تـــصویـــب دوره هـــای کـــهاد بـــه عـــنوان مـــکمل بـــرنـــامـــه هـــای آمـــوزشـــی کـــه مـــورد اســـتقبال قـــرار 
گــــرفــــت، طــرح ایــجاد رشــته هــای دوگــرایــشی در مــقطع کــارشــناســی  در قــــالــــب  یــــک دوره 
اصـلی و یـک دوره فـرعـی ( مـدل دو وجـهی ) در طـول سـال گـذشـته در شـوراهـای تـخصصی مـختلف 
دانـشگاه ( شـورای بـرنـامـه ریـزی آمـوزشـی و گسـترش، شـورای آمـوزشـی و شـورای سـیاسـت گـذاری 
و نـوآوری آمـوزشـی) و هـمچنین در  جـلسه  مـدیـران گـروهـهای آمـوزشـی بـا هـیات ریـیسه  و شـورای 
دانــشگاه  مــورد بــحث و بــررســی قــرار گــرفــته اســت.  ایــن اقــدام  درجهــت  ایــجاد خــالقــیت و نــوآوری  
در تــرکــیب و مــحتوی دروس، تــغییر الــگو از تــک رشــته ای بــه بــین رشــته ای، تــقویــت هــمکاری هــای 
بــــین گــــروهــــهای آمــــوزشــــی، افــــزایــــش تــــعامــــالت  دانــــشجویــــان غــــیر هــــم رشــــته و اســــتفاده از ظــــرفــــیت 



دانـشگاه تهـران بـعنوان جـامـع تـریـن دانـشگاه کـشور ارائـه شـده اسـت. بـا اطـمینان بـایـد گـفت اجـرای 
این برنامه منجر به جذب و تربیت دانشجویان با استعداد تر و موفق تر خواهد شد. 

از دیــــگر امــــوری کــــه مــــوضــــوع تــــحول و نــــوآوری در آمــــوزش اســــت مــــوضــــوع افــــزایــــش تجــــربــــه عــــملی 
دانـشجو، افـزایـش مـهارت هـای نـرم مـانـند کـارآفـریـنی، خـالقـیت، کـارهـای گـروهـی، خـود مـدیـریـتی و 
…مــــی بــــاشــــد. در جهــــت تــــحقق ایــــن امــــر عــــالوه بــــر اجــــرای رشــــته هــــای دو گــــرایــــشی، مــــوضــــوعــــات 
افـزایـش دوره هـای کـار آمـوزی (کـار ورزی) و اسـتفاده از روشـهای آمـوزش بـه کـمک انـجام پـروژه و 
یــا حــل مــسئله (Project or Problem Based Learning, PBL) در بــرنــامــه دانــشگاه اســت 
کـه امـید اسـت بـا کـمک و مـشارکـت صـاحـبنظران و هـمکاران هـیات عـلمی مـورد بـررسـی و راه هـای 
پـــیاده ســـازی آن هـــا تـــبین شـــود. الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه ایـــن بـــرنـــامـــه هـــا مـــورد تـــائـــید وزارت عـــتف و 

سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته و در بودجه ۹۸ اعتباری برای آن منظور شده است.

یـــکی از اشـــکاالت مـــزمـــن دانـــشگاه تهـــران ارائـــه دروس پـــایـــه مـــشابـــه  و تـــخصصی عـــمومـــی تـــوســـط 
واحـد هـای مـختلف دانـشگاه اسـت کـه لـزومـا در مـامـوریـت و تـخصص آنـها نـبوده و بـرای ایـن دروس 
نــاچــار بــه اســتخدام مــی شــونــد. در جهــت حــل ایــن مــشکل در ســالــهای ۸۲-۸۴ اقــدامــاتــی صــورت 

گرفت اما این اقدامات ادامه نیافت. 

در ســـــال ۹۷ دفـــــتر بـــــرنـــــامـــــه ریـــــزی و مـــــدیـــــریـــــت دروس پـــــایـــــه و مشـــــترک  بـــــا هـــــدف بـــــرنـــــامـــــه ریـــــزی، 
سـامـانـدهـی و  ارتـقاء کـیفی  ارائـه دروس عـمومـی و پـایـه  راه انـدازی و آغـاز بـه کـارکـرد کـه اطـمینان 
دارد بـــا تـــوجـــه بـــه  ضـــعف هـــای مـــوجـــود در ارائـــه دروس عـــمومـــی، پـــایـــه و مشـــترک  هـــمه واحـــد هـــای 
دانــشگاه هــمکاریــهای  الزم را بــا  حــوزه مــعاونــت آمــوزشــی بــرای ســامــانــدهــی وضــع مــوجــود بــه عــمل 

خواهند آورد.

مـوضـوعـی کـه تـقریـبا در تـمامـی کـنفرانـس هـای بـین املـللی بـا مـوضـوع آیـنده آمـوزش عـالـی و اقـتصاد 
دانـشگاهـها مـطرح مـی شـود تـوسـعه آمـوزشـها و یـادگـیری الـکترونـیکی اسـت. بـا تـوجـه بـه ایـنکه ایـن 
شـیوه آمـوزش و یـادگـیری محـدودیـت مـرز جـغرافـیائـی نـدارد مـی تـوانـد بـرای دانـشگاه هـا هـم مـزیـت 
بـــاشـــد و هـــم یـــک تهـــدیـــد بـــه شـــمار آیـــد. دانـــشگاه تهـــران بـــا دارا بـــودن تجـــربـــه و زیـــرســـاخـــت نســـبتا 
مـناسـب مـی تـوانـد از ایـن ظـرفـیت بـه نـحوه بهـتری بـرای بهـبود کـیفیت یـادگـیری و آمـوزش بهـره مـند 
شـود لـذا افـزایـش دروس الـکترونـیکی بـه طـور مسـتقل و یـا تـرکـیبی بـه زبـان فـارسـی و غـیر فـارسـی و 
هـــمچنین راه انـــدازی مـــوک دانـــشگاه تهـــران – mooc.ut.ac.ir در ســـال ۱۳۹۷ دنـــبال شـــده و در 

سال ۱۳۹۸ به طور جدی تری پیگیری می شود.

آیـین نـامـه اسـتخدامـی اعـضای هـیات عـلمی دانـشگاه تهـران در طـول تـاریـخ دچـار تـغییرات 
و تــــحوالت بــــسیاری شــــده اســــت. در ســــال 1391 یــــک آیــــین نــــامــــه تــــوســــط وزارت عــــلوم  در قــــالــــبی 



مـتفاوت بـا گـذشـته و یـکسان بـرای هـمه دانـشگاه هـا تـنظیم کـه بـه تـصویـب هـیات امـنای دانـشگاه نـیز 
رســـیده اســـت. پـــس از گـــذشـــت چـــند ســـال از اجـــرای آیـــین نـــامـــه، تجـــربـــیات حـــاصـــل از اجـــرای آن و 
کــثرت اصــالحــات پــیشنهادی در بــندهــای مــختلف و حــتی نــیازهــای حــقوقــی و قــضائــی، لــزوم اعــمال 
یـک بـازنـگری اسـاسـی در آیـین نـامـه را ایـجاب مـی نـمود. بـازنـگری آیـین نـامـه اسـتخدامـی اعـضای 
هــیات عــلمی دانــشگاه بــه مــعاونــت آمــوزشــی دانــشگاه واگــذار گــردیــد کــه ایــن مــهم بــا تــشکیل کــمیته 
بــازنــگری آیــین نــامــه از ســال۱۳۹۶ و بــرگــزاری جــلسات مــتعدد انــجام پــذیــرفــت. اهــم اصــالحــات بــه 
عـمل آمـده شـامـل بـازنـگری درمـورد ادامـه خـدمـت اعـضای هـیات عـلمی در وضـعیت پـیمانـی بـه نـحوی 
کـه تـمدیـد قـرارداد آنـان در طـول سـنوات بـا کسـب و احـراز شـرایـط بـدون محـدودیـت در تـرفـیع پـایـه و 
ارتـــقاء  ادامـــه یـــابـــد، تـــغییر ســـاخـــتار تـــرفـــیع بـــر اســـاس مـــصوبـــه نـــظام یـــکپارچـــه  ارزیـــابـــی عـــملکرد، 
اصـالح مـقررات مـربـوط بـه انـواع  مـامـوریـت هـا، اصـالح مـقررات مـربـوط بـه پـایـان خـدمـت و اصـالح 

آیین نامه  انتخاب استاد ممتاز و استخدام غیر تمام وقت از جمله پاره وقت است.

بین امللل

توسعه و ارتقاء  فعالیت های بین امللل با توجه به برنامه سوم دانشگاه، اهمیت روابط بین 
دانشگاهی و تاکیدی که اکنون بیش از گذشته توسط همه مسئوالن کشور ابراز می شود، 

همچنان در دستور کار دانشگاه است و مهمترین فعالیت ها برروی توسعه فعالیت های 
آموزشی مانند تبادل و پذیرش دانشجو و استاد، توسعه همکاری های پژوهشی و امکان توسعه 

فعالیت ها در زمینه نوآوری است. سال ۹۷ با توجه به کاهش شدید نرخ برابری ریال در برابر 
ارزهای های معتبر دنیا، از یک طرف اهمیت اقتصادی پذیرش دانشجوی خارجی عالوه بر 

سایر مزیت ها به خوبی برای همگان عیان شد و از طرف دیگر باعث افزایش هزینه های 
دانشگاه برای اعزام دانشجو و استاد گردید. در اینجا الزم است به اهمیت تدوین و ارائه برنامه 

های آموزشی به زبان غیر فارسی توسط گروهها آموزشی اشاره کرد که بخت افزایش جذب 
دانشجوی غیر ایرانی را افزایش خواهد داد. 

در جهت تحقق شاخص های برنامه ۵ ساله دانشگاه و با وجود مشکالت مالی، اعتبارات 
پرداختی دانشگاه بابت اعزام دانشجو و استاد تا حدود دو برابر افزایش یافت و از طرف دیگر 

فعالیت برای جذب بورس از منابع خارجی بیشتر شد که نتایج آن در افزایش قراردادهای 
اراسموس با بیش از ۳۰ مورد با کشورهای مختلف اروپایی مانند اسپانیا، آملان، اتریش، 

سوئد، اتیالیا، لیتوانی، لتونی، ترکیه، بلغارستان، مجارستان به خوبی نمایان است.

راهبرد دانشگاه تهران در خصوص توسعه همکاریهای بین دانشگاهی در قالب اتحادیه ها، 
همکاریهای دو جانبه و چند جانبه، در سطح ملی و بین املللی نتایج مثبتی را به دنبال داشته 



است که حضور فعال در برنامه اراسموس بخشی از نتایج آن است و در ادامه بخشی دیگر از 
دستاوردهای این راهبرد ارائه می شود.

شروع ریاست دو ساله رئیس دانشگاه تهران به عنوان رئیس اتحادیه AUAP برای 
اولین بار در تاریخ دانشگاه های ایران، فرصت بسیار ارزشمندی را در اختیار دانشگاه جهت 

توسعه روابط بین دانشگاهی در میان دانشگاه های اتحادیه فوق فراهم می سازد که امید است 
از این فرصت به خوبی استفاده شود. برگزاری کارگاه، مدرسه تابستانی، مسابقات 

دانشجوئی در زمینه های علمی ، ورزشی، فرهنگی و هنری، اقدام برای افزایش تبادل استاد و 
دانشجو و…از مواردی هستند که ظرفیت اتحادیه می تواند به تحقق آنها کمک زیادی بنماید.

تداوم نشست های دانشگاه های ایران و روسیه، دانشگاههای ایران و اتحادیه اروپا، دانشگاه 
های سطح یک و دانشگاههای منتخب ترکیه اقداماتی برای توسعه روابط بین دانشگاهی بوده 

است.

با توجه به عضویت دانشگاه تهران در اتحادیه دانشگاه های جهان (IAU) و حضور دانشگاه 
تهران در هیات مدیره آن سعی شده است از این موقعیت به خوبی بهره برداری شود و ازآن 
جمله، پذیرش مسئولیت خوشه SDG6 توسط دانشگاه تحت عنوان آب و بهداشت آن است. 

هدف این خوشه تدوین سند آموزش عالی در زمینه فوق در اتحادیه با همکاری دانشگاه های 
منتخب و عالقه مند در دیگر نقاط جهان است که در عین حال می تواند به توسعه شبکه 

همکاری بین امللل دانشگاه و همچنین به ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در جهان کمک کند. 

برگزاری فروم کیش بین کنسرسیوم پنچ دانشگاه ایران ( تهران، امیرکبیر، شریف، علوم پزشگی 
تهران و ایران) از یک طرف و دانشگاهها و مراکزی از قطر، عمان و کشورهای اروپائی از 
طرف دیگر با هدف ایجاد شبکه همکاری و تامین منابع مالی پروژه های کاربردی در زمینه 

های آب، انرژی های تجدید پذیرو بیماری های غیر واگیر را می توان اولین تجربه در نوع خود 
دانست که با همکاری و همفکری پردیس بین امللل کیش، پارک علم وفناوری و معاونت بین امللل 

این مهم به خوبی صورت گرفته و نتایج قابل قبولی به همراه داشت. 

الزم به ذکر است که در چارچوب کنسرسیوم پنچ دانشگاه، برنامه  های مشترک دیگری از جمله 
املپیاد ورزشی دانشجویان بین املللی با حضور 34 دانشجوی بین امللل و شرکت در نمایشگاه 

آموزش عالی ترکیه انجام گرفته است.



خوشبختانه همکاری بسیار خوب و نزدیکی بین دانشگاه های تهران و علوم پزشگی تهران شکل 
گرفته است که در حوزه بین امللل از برگزاری جشنوارة بین امللل مشترک در سال ۱۳۹۸ در هفته 

اول اردیبهشت ماه می توان نام برد و پیش بینی می شود این همکاری ثمره های بیشتری مانند 
ایجاد مراکز مشترک در خارج از کشور بدنبال داشته باشد. 

در این بخش از گزارش الزم است به نقش پردیس های کیش و ارس اشاره نمود که وجه غالب 
فعالیت در این پردیس ها در حوزه بین امللل تعریف شده است. خوشبختانه اقدامات جهت ارائه 

دوره ها به زبان غیر فارسی در این پردیس ها شروع شده است و تعداد محدودی دانشجوی 
غیر ایرانی نیز پذیرش شده اند. انتظارمی رود باپشتیبانی گروهها و دانشکده ها و فعالیت 

گسترده تر پردیس های فوق با توجه به زیر ساخت ها و ظرفیت های قانونی این مناطق فعالیت 
های بین امللل این واحد ها گسترش بیشتری یابد. 

پژوهش و فناوری 

مــــوضــــوع افــــزایــــش ضــــریــــب تــــاثــــیر دانــــشگاه ذیــــل مــــسئولــــیت اجــــتماعــــی بــــا تــــکیه بــــه تــــوانــــمندی هــــای 
پــــژوهــــشی دانــــشگاه تهــــران و تــــوســــعه هــــمکاری بــــین دانــــشگاه هــــای ســــطح یــــک، کنســــرســــیوم پــــنچ 
دانـشگاه و هـمچنین دو دانـشگاه تهـران و عـلوم پـزشـگی تهـران بـه مـنظور مـشارکـت در حـل مـسائـل 
کـــشور بـــا قـــوت بیشـــتری در ســـال ۱۳۹۷ دنـــبال شـــد. در ســـال ۱۳۹۷ الـــگوی خـــوشـــه هـــای فـــکری و 
مـــشورتـــی دانـــشگاه هـــای ســـطح یـــک ارائـــه و در آغـــاز خـــوشـــه هـــای اقـــتصاد کـــالن، پـــولـــی و بـــانـــکی، 
سـرمـایـه اجـتماعـی، رسـانـه و ارتـباطـات و حـقوق شهـرونـدی بـا مـسئولـیت دانـشگاه هـای تهـران، عـالمـه 
طـباطـبایـی ، اصـفهان و شـهید بهشـتی شـکل گـرفـت. ایـن خـوشـه هـا مـتشکل از اعـضاء هـیات عـلمی 
دانــــــشگاه هــــــای بــــــزرگ ایــــــران و مــــــسئولــــــین و مــــــتخصصین دســــــتگاه هــــــای ذیــــــربــــــط بــــــوده و نــــــتایــــــج 
نشســتهای مــنظم و مــتعدد بــه مجــلس، دولــت مــحترم و ســایــر مــسئولــین مــنعکس شــده اســت. نــتایــج 
ایــن نشســت هــا بــه خــوبــی نــشان از تــوانــمندی تــخصصی، حــرفــه ای و عــلمی دانــشگاهــهای بــزرگ 
دارد و ضــرورت ارتــباط ســازمــان یــافــته بــین دولــت و دانــشگاهــها را بــه عــنوان مــهمتریــن راهــکار حــل 

مسائل کشور نشان می دهد.

 عـقد قـرارداد تـعیین سـیاهـه انـتشار آالیـنده هـای هـوا در کـالن شهـرهـای کـشور بـه ارزش ۴۸مـیلیارد 
ریـــال در قـــالـــب کنســـرســـیوم دانـــشگاه هـــای بـــرتـــر را بـــایـــد اولـــین تجـــربـــه دانـــشگاهـــهای ســـطح یـــک در 
انــجام یــک پــروژه پــژوهــشی کــاربــردی مشــترک بــه حــساب آورد کــه امــید اســت بــا مــوفــقیت ایــن شــیوه 
هـمکاری در کـنار خـوشـه هـای فـکری مشـترک، تـوانـمندی هـای ایـن دانـشگاه هـا بـیش از گـذشـته در 
خـدمـت کـشور قـرار گـیرد. از دیـگر اقـدامـات مـعاونـت پـژوهـشی سـعی در افـزایـش قـراردهـای مـنعقده 



کـاربـردی بـا تـوجـه بـه وضـعیت خـاص اقـتصادی کـشور بـه ویـژه بـند ط تـبصره ۹، سـامـانـدهـی مـجالت 
دانــــشگاه تهــــران و اقــــدام مــــوثــــر در ســــامــــانــــدهــــی مــــوســــسات  پــــژوهــــشی دانــــشگاه تهــــران و تــــکمیل 
اطـالعـات مـربـوطـه را مـی تـوان نـام بـرد. فـعال سـازی هسـته هـا و مـوسـسات پـژوهـشی بـرای تـوسـعه 
هــمکاری بــین اعــضای هــیات عــلمی دانــشکده هــا و گــروهــای آمــوزشــی و انــجام طــرحــهای کــاربــردی 
مـوثـر، گسـترده بـا ضـریـب تـاثـیر بـاال امـری کـلیدی و حـیاتـی اسـت. بـا اتـکاء بـه ظـرفـیت ایـن هسـته هـا 
و مـــوســـسات اســـت کـــه امـــکان بهـــره مـــندی از ظـــرفـــیت عـــظیم اعـــضای هـــیات عـــلمی و دانـــشجویـــان 

دانشگاه به شکل خوشه ای و ماتریسی به نحو مطلوبتر و موثرتر فراهم می گردد.

خـــوشـــبختانـــه اداره کـــل بـــرنـــامـــه ریـــزی و نـــظارت مـــعاونـــت پـــژوهـــشی در بـــخشهای مـــختلف ســـیاســـت 
گـذاری هـای مـوثـری جهـت کـیفی تـر شـدن مـقاالت و افـزایـش تـعداد و اسـتنادهـای آنـها، اثـربـخشی 
بیشـتر پـایـان نـامـه هـا و رسـالـه هـا و عـلم سـنجی انـجام داده اسـت. ادامـه پـذیـرش مـتقاضـیان پـسا 
دکــتری بــا اســتفاده از اعــتبارات مــعاونــت عــلم و فــناوری یــا دیــگر اعــتبارات پــژوهــشی کــه بــرخــی از 
آنـها بـه عـنوان عـضو هـیات عـلمی جـذب دانـشگاه شـده انـد اقـدام مـوثـری بـرای تـوسـعه فـعالـیت هـای 

پژوهشی دانشگاه به حساب می آید.

اطــمینان از رعــایــت اخــالق حــرفــه ای در کــلیه فــعالــیت هــای عــلمی دانــشگاه بــه ویــژه در ســال هــای 
اخـــیر اهـــمیت زیـــادی یـــافـــته اســـت و خـــوشـــبختانـــه بـــا تـــشکیل کـــمیته اخـــالق ذیـــل مـــعاونـــت پـــژوهـــشی 
اقــدامــات مــوثــر و خــوبــی شــکل گــرفــته کــه درکــنار ســایــر اقــدامــات مــانــند نــظارت مــدیــران واحــدهــای 
آمــــوزشــــی بــــه ویــــژه نــــظارت اعــــضای هــــیات عــــلمی، اعــــمال ضــــوابــــط و مــــقررات تــــوســــط کــــمیته هــــای 
انـــضباطـــی در مـــوارد نـــادر، مـــی تـــوان تـــا حـــد زیـــادی از رعـــایـــت اخـــالق حـــرفـــه ای اطـــمینان حـــاصـــل 

نمود.

کــتابــخانــه مــرکــزی، مــرکــز اســناد و تــأمــین مــنابــع عــلمی دانــشگاه یـــکی از گـــنجینه هـــای 
ارزشـــمند  دانـــشگاه تهـــران و مـــورد نـــیاز پـــژوهـــشگران ودانـــشگاهـــیان اســـت کـــه جـــایـــگاه مـــلی و بـــین 
املــللی آن انــکار نــاپــذیــر اســت بــنابــرایــن، تــجهیز و غــنی ســازی مــحتوای آن ضــروری و از الــزامــات 
اســـت. خـــوشـــبختانـــه در ســـال هـــای اخـــیراقـــدامـــات مـــثبتی پـــیرامـــون انـــتخاب، ســـفارش، تـــهيه، ثـــبت، 
مـبادلـه و اهـداي مـنابـع صـورت گـرفـته، بـخش فهـرسـت  نـویـسی کـتب چـاپـی و سـنگی تـقویـت شـده و از 
دیــگر اقــدامــات مــهم ســال گــذشــته راه انــدازی فــاز اول ســامــانــه یــکپارچــه کــتابــخانــه هــای دانــشگاه 
تهـران مـی بـاشـد کـه ایـن مـهم بـا مـشارکـت و پشـتیبانـی مـرکـز فـناوری اطـالعـات صـورت گـرفـته اسـت. 
ایـن سـامـانـه بـا فـراهـم نـمودن قـابـلیت مـدیـریـت نـیمه مـتمرکـز، امـکان سـازمـانـدهـی کـلیه مـنابـع عـلمی 
دانـشگاه را بـه صـورت یـکپارچـه فـراهـم مـی  نـمایـد. مـشکل جـدی کـه مجـموعـه دو دانـشگاه تهـران و 
دانـشگاه عـلوم پـزشـگی تهـران بـا آن مـواجـه هسـتند کـمبود فـضای کـتابـخانـه ای اسـت کـه تـوسـعه آن 



در دســـتور کـــار مـــشاور شهـــر دانـــش دانـــشگاه قـــرار گـــرفـــته و امـــید اســـت طـــراحـــی هـــای مـــورد نـــیاز 
صورت گرفته و در ادامه اقدامات اجرائی الزم شروع شود.

پارک علم و فناوری

فقدان زنجيره يكپارچه از تحقيق تا توليد و فاصله قابل توجه بني تبديل ايده هاي علمي و 
تحقيقاتي به محصوالت و خدمات، از واقعيتهاي كنوني است كه براي حل اين چالش، توجه به 
نقش پاركهاي علم و فناوري كه از زيرساختي مناسب و سياستهاي هدايت كننده براي شركت 

هاي دانش بنيان بهره مند هستند، اهميت بیشتری پيدا مي كنند. پاركهاي علم و فناوري سعي 
دارند تا با مديريت دانش فاصله بني تئوري و عمل را كم كنند. پارك علم و فناوري دانشگاه 

تهران به عنوان حلقه اي بني دانشگاه و صنعت و با حمايت از ايده هاي نو و شركت هاي دانش 
بنيان، شرايط كار و فعاليت را تسهيل كرده و گامهايي هر چند كوچك در جهت ارتقاء، پيشرفت 

و توسعه فناوري كشور برداشته است. 

در حال حاضر ۱۴۱ هسته و ۱۵۶ شرکت عضو پارک هستند که از این تعداد، ۶۴ هسته و ۵۳ 
شرکت اخیرا پذیرش شده اند. میزان اشتغال زایی شرکت ها ۳۰۴۵ نفر با گردش مالی ۶۶۵۰ 
میلیارد ریال که ۷۸ درصد محصوالت آنها دارای تکنولوژی باال و متوسط به باال هستند. میزان 
قراردادهای پژوهش-فناوری شرکتها حدود ۱۴۷ میلیارد  ریال بوده است. از میان این شرکت 

ها از شرکت ماشین های آبی کبیر صنعت ایرانیان که سهامداران آن دانشگاه تهران و شرکت 
های منشعب از سازمان آب و برق خوزستان هستند باید نام برد. این شرکت در حقیقت شرکت 

زایشی موسسه توربین های آبی است که این موسسه خود موسسه مشترک بین پردیس 
دانشکده های دانشگاه تهران و وزارت نیرو و شرکت های تابعه است. امید است این تجربه 

موفق توسط سایر موسسات پژوهشی دانشگاه تکرار شود.

توسعه شعبه های مراکز رشد، نوآوری در کلیه فضاهای دانشگاه در قالب شبکه فناوری از 
اقدامات دانشگاه در جهت تحقق زنجیره یکپارچه تبدیل ایده های علمی و پژوهشی به 

محصوالت و خدمات است که با توجه به تصویب آيني نامه آن توسط هیات رئیسه دانشگاه 
انتظار می رود این نوع فعالیت ها توسعه بیشتری یابد. خوشبختانه حرکت در جهت ایجاد 

مراکز نوآوری و مراکز رشد به منظور کمک به تبدیل پژوهش به فناوری و محصول در دانشگاه 
به خوبی شکل گرفته و برخی از پردیس های دانشگاه در این زمینه پیشرو و موفق تر عمل کرده 

اند.



اداری و مالی 

خوشبختانه با همت و تالش پرسنل اداره کل امور مالی و با پشتیبانی مرکز فناوری اطالعات 
با وجود موانع و محدودیت ها اجرای کامل سیستم حسابداری تعهدی به کلیه واحدها ابالغ و به 
دنبال آن با کمک سیاست های تشویقی این امر تا پایان شهریور ماه سال ۹۷ در کلیه واحدها 

به طور کامل پیاده سازی و استقرار یافت. 

احياي اداره رسيدگي و پايش اسناد ازجمله موارد با اهمیت در انتظام بخشی امور مالی 
دانشگاه بوده است که خوشبختانه این اداره اقدامات ارزشمندی را صورت داده و با تامین 

کامل نیروی انسانی دستاوردهای روشنتری انتظار می رود.

بسنت حساب  هاي سال ۱۳۹۶ دانشگاه در رديف  اصلی بودجه ۱۱۴۵۰۰ (مشتمل بر حدود 
۱۵۰ مركز هزينه) و ساير رديف هاي فرعي داراي رديف بودجه مستقل و بارگذاري آن ها در 

سامانه  هاي سنا و سناماي وزارت اقتصاد و دارايي اقدامی بسیار بااهمیت و ارزشمند بود که 
خود نشان از انضباط مطلوب امور مالی دارد.

اقدامات خوبی پیرامون عملیاتی سازی برنامه های مدیریت سبز در راستای صرفه جویی در 
مصرف انرژی، آب، فضای سبز و مدیریت پسماند در دانشگاه صورت گرفت و باعث بهبود 

جایگاه دانشگاه در گزارش رتبه بندي گرين متريك مربوط به دانشگاه سبز در سال ۲۰۱۸ شد.

ســال ۹۷ ســال بهــره بــرداری از دو پــروژه بــازســازی و اصــالح بــاشــگاه دانــشگاه بــه عــنوان یــکی از 
ســاخــتمان هــای فــاخــر و ارزشــمند و پــروژه مــقاوم ســازی دانــشکده حــقوق یــکی دیــگر از ســاخــتمان 
هـــای تـــاریـــخی دانـــشگاه  بـــا زیـــر بـــنای ۱۲۰۰۰ مـــترمـــربـــع بـــا نـــوســـازی و جـــایـــگزیـــنی سیســـتم هـــای 
گـرمـایـش و سـرمـایـش بـود. یـک از مـوضـوعـاتـی کـه بـر پـیچیدگـی هـا و اهـمیت ایـن پـروژه هـا مـی افـزود 
سـوابـق ثـبت آن بـناهـا بـه عـنوان مـیراث مـلی بـود کـه بـا اهـتمام هـمه دسـت انـدر کـاران ایـن دو پـروژه 

با رعایت همه جوانب به خوبی به اتمام رسید.

تـــکمیل و راه انـــدازی مـــرکـــز آمـــوزش ضـــمن خـــدمـــت کـــارکـــنان بـــه مـــنظور تـــوانـــمندســـازی کـــارکـــنان و 
بــرگــزاری دوره هــای عــمومــی و تــخصصی ویــژه مــدیــران و کــارمــندان بــرمــبنای نــیاز ســنجی صــورت 
گــرفــته از طــرف مــعاونــت بــرنــامــه ریــزی دانــشگاه و كــميته  بــرنــامــه ريــزی و نــظارت بــر طــرح افــزايــش 
تـــوانـــمندی  هـــا و شـــايســـتگي  هـــای حـــرفـــه ای اعـــضاي هـــيات عـــلمی، مـــديـــران و کـــارمـــندان از دیـــگر 

اقدامات مهم سال ۹۷ به شمار می رود.

انــجام مــذاکــرات پــیوســته بــا صــندوق بــازنشســتگی کــشور در خــصوص رفــع مــشکالت بــوجــود آمــده 
بـــــرای آنـــــدســـــته از اعـــــضای هـــــیات عـــــلمی کـــــه قـــــبل از ســـــال ۱۳۸۴ بـــــصورت پـــــیمانـــــی در اســـــتخدام 
دانـــشگاه بـــوده و کـــسورات بـــازنشســـتگی آنـــان در دوران پـــیمانـــی کســـر نشـــده بـــود و هـــمچنین پـــایـــه 



هــای ویــژه و مــمتاز از دیــگر اقــدامــات حــوزه اداری و مــالــی بــوده کــه در مــورد اول تــوافــق حــاصــل و 
در مورد دوم مذاکرات با نگاه مثبت ادامه دارد.

در ســال ۱۳۹۷ بــه مــنظور اجــرای عــدالــت و ایــجاد انــگیزه در پــرســنل رســمی، پــیمانــی، قــراردادی و 
خــدمــاتــی مــجوز هــای الزم از هــیات امــنای دانــشگاه جهــت دادن دو رتــبه هــمزمــان، ارتــقاء کــارکــنان 

قراردادی و افزایش ۵ درصدی حقوق پرسنل خدماتی اخذ و اجرا شد.

بـه دنـبال تـوسـعه هـمکاری و هـمفکری فـیمابـین دانـشگاه هـای تهـران و عـلوم پـزشـگی تهـران در هـمه 
زمـینه هـا و در پـی عـقد تـفاهـم نـامـه بـه مـنظور اشـتراک گـذاری مـراکـز رفـاهـی، درمـانـی، تـفریـحی و 
زیــــــارتــــــی دو دانــــــشگاه، در ســــــال گــــــذشــــــته و ســــــال جــــــاری بــــــسیاری از کــــــارکــــــنان دانــــــشگاه تهــــــران 

توانستند از این فرصت به خوبی بهره مند شوند.

دانشجوئی

ارائــه خــدمــات دانــشجوئــی در حــوزه هــای خــوابــگاه، تــغذیــه، بهــداشــت و ســالمــت و مــشاوره، حــمل و 
نـقل، وام ،… در دانـشگاه تهـران از جـایـگاه و اهـمیت ویـژه ای بـرخـوردار بـوده اسـت و نـگاه خـاص 
دولـت و مجـلس بـه ایـن دسـته از خـدمـات بـر پـیچیدگـی آنـها افـزوده اسـت. تـعدد واحـدهـای دانـشگاه 
و تـــنوع ایـــن خـــدمـــات در دانـــشگاه تهـــران مـــدیـــریـــت مـــنظم و پـــویـــائـــی را طـــلب مـــی کـــند. آنـــچه ســـال 
گـذشـته را مـتفاوت از سـال هـای گـذشـته کـرد افـزایـش شـدیـد هـزیـنه هـا بـه ویـژه در بـخش تـغذیـه بـود 
کــه بــا تــامــین بــخشی از ایــن افــزایــش هــزیــنه هــا تــوســط وزارت عــتف و بــخش دیــگر تــوســط مــدیــریــت 
بهــتر مــنابــع در دانــشگاه ســطح کــیفیت ارائــه خــدمــات خــوشــختانــه کــاهــش نــیافــته و حــتی ســعی شــد 
رونـد بهـبود کـیفیت ارائـه و تـامـین خـدمـات ادامـه یـابـد و مـوضـوع افـزایـش رسـتورانـها بـه مـنظور تـنوع  
بـخشی و افـزایـش کـیفیت تـغذیـه دانـشجویـان و هـمکاران ادامـه یـافـت. مـرکـز مـشاوره دانـشگاه بـرای 
پنجــمین ســال مــتوالــی مــرکــز نــمونــه کــشوری انــتخاب شــد. در ســال ۹۷ بــا مــشارکــت بــنیاد حــامــیان 
دانـشگاه بـخشی از نـیازهـای خـوابـگاهـی دانـشجویـان تـامـین شـد کـه ایـن حـرکـت ضـمن تـامـین رفـاه 

بیشتر دانشجویان اثرات معنوی و تربیتی خود را هم به دنبال خواهد داشت.

در ادامــه بــایــد بــه عــقد قــرارداد بــا دانــشگاه عــلوم پــزشــکی تهــران بــرای حــضور اســاتــید آن دانــشگاه 
در مـــرکـــز بهـــداشـــت دانـــشگاه و تـــصویـــب تـــشکیل شـــورای ســـیاســـتگذاری HSE  در ســـال ۱۳۹۷و 

تعیین اولویت اجرایی آن اشاره نمود.



فرهنگی

بـخشی از تـوسـعه مـهارت هـای نـرم دانـشجویـان خـارج از بـرنـامـه هـای آمـوزشـی و پـژوهـشی رسـمی 
و مـصوب دانـشگاه شـکل مـی گـیرد از ایـن رو مـعاونـت فـرهـنگی بـا بـرگـزاری اولـین دوره جـشنواره ی 
کـارآفـریـنی؛ طـرح ایـجاد بـازارچـه خـالقـیت هـای شـغلی دانـشجویـان؛ بـرنـامـه ریـزی بـرای ایـجاد مـرکـز 
شـــایســـتگی هـــای حـــرفـــه ای دانـــشجویـــان در جهـــت آمـــاده ســـازی آنـــها بـــرای ورود بـــه کســـب و کـــار؛ 
بـرنـامـه ریـزی بـرای ایـجاد شـعبه صـنایـع فـرهـنگی و فـناوری هـای نـرم در پـارك عـلم و فـناوری سـعی 
کــرده اســت بــخشی از شــرایــط الزم بــرای آمــوزش و فــعالــیت دانــشجویــان دانــشگاه را تــامــین نــمایــد. 
در ســــال ۹۷ جهــــت تــــوســــعه ارتــــباطــــات بــــا دانــــش آمــــوزان بــــه عــــنوان دانــــشجویــــان آیــــنده دانــــشگاه 
وهـمچنین بـه مـنظور ایـفای نـقش مـسئولـیت اجـتماعـی اسـاسـنامـه بـاشـگاه دانـش آمـوزی بـه تـصویـب 

هیات رئیسه دانشگاه رسید. 

افـــــــــزایـــــــــش مـــــــــشارکـــــــــت دانـــــــــشجویـــــــــان در انـــــــــجام مـــــــــامـــــــــوریـــــــــت هـــــــــا و اهـــــــــداف دانـــــــــشگاه در قـــــــــالـــــــــب 
خـــــــبرنـــــــگاردانـــــــشجو، انـــــــتشار نشـــــــریـــــــات دانـــــــشجوئـــــــی، حـــــــمایـــــــت از طـــــــرح هـــــــای انجـــــــمنهای عـــــــلمی 
دانـــشجویـــی، طـــرح دومـــین دوره مـــدرســـه تـــابســـتانـــی بـــین املـــلل دانـــشگاه تهـــران؛ طـــرح جـــشنواره روز 
جـــهانـــی عـــلم؛ نخســـتین جـــشنواره بـــین املـــللی فـــیلم دانـــشگاهـــی ایـــران از دیـــگر اقـــدامـــات ایـــن بـــخش 

بوده است.

تـصویـب آئـین نـامـه افـزایـش تـوانـمندی هـا و شـایسـتگی هـای حـرفـه ای اعـضای هـیات عـلمی بـه ویـژه 
اعــضاء هــیات عــلمی نــو اســتخدام و مــدیــران دانــشگاه در هــیات رئــیسه را شــایــد بــتوان گــامــی مــهم 
جهـــت بهـــره مـــندی بهـــتر دانـــشگاه از اســـتعدادهـــا و خـــالقـــیت هـــای اعـــضای  هـــیات عـــلمی بـــه شـــمار 
آورد. تــوســعه فــعالــیت هــای ورزشــی دانــشگاه بــه ویــژه در بــخش دانــشجوئــی و در قــالــب هــای درون 
دانـشگاهـی، مـلی و بـین املـللی بـیش از گـذشـته مـورد تـوجـه و پشـتیبانـی قـرار گـرفـت و منجـر بـه کسـب 

مقام قهرمانی در بسیاری از میادین ورزشی ازجمله برون مرزی در رشته بسکتبال شد.

در ســـال ۹۷ بـــاغ مـــوزه هـــای نـــگارســـتان و خـــانـــه مـــوزه مـــقدم بـــیش از گـــذشـــته مـــورد تـــوجـــه و بـــازدیـــد 
عـــموم قـــرار گـــرفـــت بـــه گـــونـــه ای کـــه فـــقط در ایـــام عـــید ســـال ۹۷ بـــیش از ۴۰ هـــزار نـــفر از بـــاغ مـــوزه 
نـــگارســـتان بـــازدیـــد نـــمودنـــد. مـــوضـــوع بـــسیار ارزشـــمند دیـــگر تـــوجـــه بیشـــتر خـــیریـــن و نـــیکوکـــاران بـــه 
وقــف، هــدیــه و واگــذاری اقــالم ارزشــمند خــود بــه دانــشگاه بــه ویــژه مــوزه هــا اســت کــه از جــمله آنــها 
وقــف فــرشــهای دســت بــافــت و نــقره هــای فــاخــر جــناب آقــای  مــهندس مــلول دانــش آمــوخــته پــردیــس 

دانشکده های فنی دانشگاه تهران را می توان ذکر نمود. 



حقوقی

دانــــشگاه تهــــران بــــه دلــــیل گســــتردگــــی فــــعالــــیت هــــا در حــــوزه هــــای اداری، آمــــوزشــــی و پــــژوهــــشی و 
پـرشـماری ابـنیه و تـاسـیسات در سـراسـر کـشور، هـمواره درگـیر مـوضـوعـاتـی مـی شـود کـه پـیگیری و 
حــل آنــها صــرفــا جــز از طــریــق قــوه قــضائــیه و نــهادهــای رســمی حــل و فــصل اخــتالفــات امــکان پــذیــر 
نیســــت در ایــــن راســــتا، نــــقش اداره کــــل امــــور حــــقوقــــی دانــــشگاه در پیشــــبرد اهــــداف، اثــــبات حــــق و 
دفــاع از مــواضــع قــانــونــی، بــسیار تــعیین کــننده اســت. ایــن اداره کــل افــزون بــر شــناســایــی و تــثبیت 
مـالـکیت، بـررسـی و اجـرای قـوانـین و مـقررات عـام و خـاص، پـاسـخگویـی بـه مـراجـع رسـمی، نـظارت 
حــقوقــی بــر پــیمانــها و قــراردادهــا و بــالجــمله حــمایــت حــقوقــی از کــلیه فــعالــیتها و اهــداف دانــشگاه، 
نـقش مـوثـر و کـارآمـدی در دعـاوی دانـشگاه داشـته اسـت بـه گـونـه ای کـه در سـال ۱۳۹۷ از ۴۳ رای 
صــادره در پــرونــده هــا و دعــاوی کــه دانــشگاه طــرف آن بــوده، ۲۹ رای بــه ســود دانــشگاه از مــراجــع 
قـضایـی صـادر شـده اسـت کـه نـشان مـیدهـد خـوشـبختانـه از امـوال، امـالک و تـمامـیت اعـتبار عـلمی 

دانشگاه به خوبی محافظت شده است.

فناوری اطالعات 

عـلیرغـم تـنگناهـای مـالـی در سـال ۱۳۹۷، حـوزه فـناوری اطـالعـات هـمچنان مـورد تـوجـه دانـشگاه بـوده 
اســت و مــانــند گــذشــته، بــه حــرکــت رو بــه جــلوی خــود ادامــه مــیدهــد. طــبق روال ســنوات اخــیر، ســال 

گذشته نیز سرعت و ظرفیت ماهانه دسترسی کاربران به اینترنت افزایش یافت. 

در ادامـه گسـترش ارائـه خـدمـات الـکترونـیکی و هـوشـمندسـازی فـرآیـندهـا از طـریـق سـامـانـه سـپاری 
آنــها، فــرآیــندهــای آمــوزشــی بیشــتری مــانــند درخــواســت حــذف پــزشــکی، درخــواســت تــمدیــد ســنوات و 
فــرآیــند گــواهــی اشــتغال بــه تــحصیل کــه ســاالنــه تــعداد زیــادی از دانــشجویــان بــدان نــیاز دارنــد، بــه 

صورت الکترونیکی عملیاتی شد. 

در ســـال گـــذشـــته بـــا هـــمکاری مـــعاونـــت دانـــشجویـــی تـــعداد قـــابـــل تـــوجـــهی از انـــتخابـــات تـــشکل هـــای 
صــنفی و دانــشجویــی مــانــند کــانــون هــای فــرهــنگی، انجــمنهای عــلمی و شــورای صــنفی بــه صــورت 
الــــکترونــــیکی بــــرگــــزار گــــردیــــد، تــــا ضــــمن تــــامــــین شــــفافــــیت و رضــــایــــتمندی بیشــــتر ذیــــنفعان، بــــا عــــدم 
اســتفاده از کــاغــذ حــفظ مــحیط زیســت بــیش از گــذشــته فــرهــنگ ســازی شــود. هــمچنین در ایــن ســال 
ســامــانــه رزرو اقــامــتگاه هــا و امــکانــات دانــشگاه، بــه ویــژه بــرای تــعطیالت ســال نــو، تــوســعه بیشــتری 

یافت.

در اسـفند مـاه عـالوه بـر راه انـدازی فـاز اول سـامـانـه یـکپارچـه کـتابـخانـه هـای دانـشگاه تهـران از یـک 
دسـتاورد اثـرگـذار دیـگر فـناوری اطـالعـات دانـشگاه بهـره بـرداری شـد و آن راه انـدازی گـردش کـار 



فــرآیــند تــرفــیع ســاالنــه اعــضای هــیات عــلمی اســت کــه ضــمن حــذف کــامــل کــاغــذ، ســهولــت، ســرعــت، و 
شــفافــیت بیشــتری را بــرای ذیــنفعان بــه ارمــغان آورد. اســتفاده از ســامــانــه الــکترونــیکی بــرای انــجام 
کــلیه مــراحــل پــایــان نــامــه هــا و رســالــه هــا، از مــرحــله ارائــه پــیشنهاد و تــصویــب تــا دفــاع و ثــبت مــنت 
نـهائـی و هـمچنین کـلیه فـرایـند ارتـقاء از دیـگر امـوری اسـت کـه در سـال ۹۷ شـروع و امـید اسـت در 

سال ۹۸ به طورکامل پیاده سازی شوند.  

ســــامــــانــــه ثــــبت نــــام بــــیمه تــــکمیلی کــــه در ســــال جــــاری بــــرای اولــــین بــــار راه انــــدازی شــــد، اگــــرچــــه در 
ابــتدای بــه کــارگــیری بــا کــمبودهــایــی هــمراه بــود، امــا حــرکــتی بــسیار مــوثــر در راســتای یــکپارچــگی 

سامانه های اداری و مالی دانشگاه و اصالح اطالعات آنها به شمار میآید. 

ســامــانــه مــدیــریــت اعــتبارات پــژوهــشی (ســماپ) کــه در آخــریــن روزهــای ســال ۹۶ رونــمایــی شــد، در 
ســال جــاری در واحــدهــای بیشــتری اســتقرار یــافــت و یــکپارچــگی آن بــا ســامــانــه هــای پــژوهــشی و 

مالی دانشگاه افزایش یافت. 

الــــبته در کــــنار مــــوارد فــــوق، اقــــدامــــات مــــتعدد دیــــگری در زیــــرســــاخــــتهای ارتــــباطــــی، نــــرم افــــزاری و 
پـردازشـی دانـشگاه صـورت گـرفـته اسـت کـه اگـرچـه کـمتر دیـده مـی شـونـد، ولـی ضـمن تـامـین مـنابـع 
فــیزیــکی الزم بــرای بهــره مــندی از اقــدامــات بــاال، شــرایــط را بــرای تــوســعه هــرچــه بیشــتر خــدمــات در 

سال پیش رو فراهم نموده است. 

حوزه ریاست و روابط عمومی

چــنانــچه هــمگان مــطلع هســتند دانــشگاه هــمواره شــاهــد رویــدادهــاو دســتاوردهــای مــلی وبــین املــللی 
گـونـاگـونـی اسـت کـه بـرگـزاری، مـدیـریـت و اطـالع رسـانـی آنـها از اهـمیت زیـادی بـرخـودرا اسـت. سـال 
گـذشـته نـیز دانـشگاه تهـران شـاهـد بـرگـزاری آغـازسـال تـحصیلی بـه طـور رسـمی بـا حـضور ریـاسـت 
مــــحترم جــــمهور و نشســــت روســــای دانــــشگاه هــــای ایــــران و روســــیه بــــود کــــه ســــعی شــــده اســــت ایــــن 
رویـدادهـا و هـمچنین دسـتاوردهـا بـه طـور مسـتمر و دقـیق بـه اطـالع هـمگان رسـانـد شـود. بـار اصـلی 
ایــن وظــیفه بــه عهــده ســایــت دانــشگاه تهــران اســت کــه خــوشــبختانــه تــا حــد زیــادی تــوانســته اســت بــه 
ایــن مــهم جــامــه عــمل بــه پــوشــانــد و امــید ســایــت دانــشگاه بــه زبــان انــگلیسی هــم بــیش از گــذشــته در 
سـال جـاری تـقویـت شـود. آنـچه در ایـن مـیان مـورد تـاکـید اسـت اطـالع رسـانـی دسـتاوردهـا و مـوفـقیت 
هـــای عـــلمی دانـــشجویـــان و اعـــضای هـــیات عـــلمی اســـت کـــه بـــا کـــمک دانـــشجویـــان ایـــن امـــر رو بـــه 

گسترش می باشد.

نـــــهايـــــي ســـــازي طـــــرح بـــــزرگ بـــــازيـــــابـــــي و ســـــامـــــانـــــدهـــــي آرشـــــيوهـــــاي ســـــمعي و بـــــصري، بـــــا هـــــدف 
	MINIمســـتندســـازي، ســـامـــانـــدهـــي و طـــبقه بـــندي عـــکس هـــا، نـــگاتـــيوهـــا و فـــيلم هـــاي قـــديـــمي و جـــديـــد و



DVD	 از بــدو تــأســيس تــا مهــر ۱۳۹۷ در ۶ مجــلد و تــهيه و آمــاده ســازي کــتاب هــدايــاي تــقدیــمی بــه 
ريـاسـت دانـشگاه در ۵۰۰ صـفحه از دیـگر امـوری اسـت کـه بـاهـدف مسـتند سـازی و اطـالع رسـانـی 

صورت می گیرد.

در سـال ۱۳۹۷ اداره دانـش آمـوخـتگان فـعالـیت هـای خـود را سـرعـت بـخشیده و سـعی نـموده اسـت 
بـه روش هـای گـونـاگـون بـا دانـش آمـوخـتگان ارتـباط بـرقـرار کـرده و ضـمن اطـالع رسـانـی از ظـرفـیت 
آن هـا بـرای فـعالـیت هـای دانـشگاه بهـره بیشـتری بـه بـرد. اهـمیت ارتـباط بـا دانـش آمـوخـتگان اهـمیت 
ویـژه ای بـرای دانـشگاه دارد و ازجـمله آن کـه امـکان ارزیـابـی دقـیق و صـحیح تـر اقـدامـات دانـشگاه 

به ویژه برنامه های آموزشی را فراهم می سازد. 

شهر دانش

از دیـــــگر بـــــرنـــــامـــــه هـــــا واقـــــدامـــــات مـــــهم دانـــــشگاه طـــــرح شهـــــر دانـــــش در پـــــردیـــــس مـــــرکـــــزی اســـــت کـــــه 
خـــوشـــبختانـــه اقـــدامـــات اســـاســـی زیـــادی از جـــمله ارائـــه طـــرح نـــهائـــی دانـــشگاه بـــه کـــمیسیون عـــالـــی 
مـــعماری و شهـــرســـازی، انـــجام مـــذاکـــرات نـــهائـــی بـــا مـــیراث فـــرهـــنگی، شـــروع طـــراحـــی و اجـــرای ۵ 
پــروژه ایــن طــرح (دو پــروژه تــوســط دانــشگاه عــلوم پــزشــگی تهــران و مــابــقی تــوســط دانــشگاه تهــران، 
الــبته تــحت نــظر و مــدیــریــت کــامــل شــورای راهــبردی طــرح)، را مــی تــوان نــام بــرد. بــا تــوجــه بــه نــظر 
مـــساعـــد مجـــلس و دولـــت مـــحترم نســـبت بـــه ایـــن طـــرح امـــید مـــی رود خـــریـــد امـــالک بیشـــتری در ســـال 
جـاری در کـنار خـریـد هـای سـال گـذشـته صـورت گـرفـته و بـاهـمکاری و پشـتیبانـی سـاکـنین، مـشکالت 

ساکنین محترم هرچه زودتر مرتفع شود.

انـــچه مـــایـــلم در ادامـــه گـــزارش ذکـــر نـــمایـــم ابـــراز تـــاســـف بـــابـــت عـــدم امـــکان انـــعکاس هـــمه اقـــدامـــات 
دانـشگاه در کـلیه سـطوح صـف و سـتاد اسـت چـرا کـه اقـدامـات و دسـتاوردهـای دانـشگاه کـه تـوسـط 
دانــــشکده هــــا و پــــردیــــس هــــا صــــورت مــــی گــــیرد بــــسیار وســــیعتر و گســــترده تــــر از آنــــچه کــــه در ایــــن 
گـزارش آمـده اسـت مـی بـاشـد. اداره کـل حـوزه ریـاسـت و روابـط عـمومـی دانـشگاه نـهایـت سـعی خـود 
را بـه عـمل خـواهـد آورد تـا گـزارش هـمه واحـد هـا را بـا جـزئـیات بیشـتری بـه اطـالع هـمگان بـرسـانـد تـا 
از ایــن رهــگذر هــم اقــدامــات صــورت گــرفــته کــامــل تــر ارائــه شــده و هــم امــکان بهــره بــرداری بهــتری 

برای ذینفعان فراهم گردد. 

در خـاتـمه آرزو مـی کـنم بـا وجـود مـشکالت پـیش رو، سـال ۱۳۹۸ بـه یـمن الـطاف الـهی و هـمکاری و 
مـشارکـت هـمه هـمکاران، دانـشجویـان و دوسـتداران و پشـتیبانـان دانـشگاه، سـالـی بهـتر و مـوفـق تـر 



بـــــــرای دانـــــــشگاه تهـــــــران بـــــــاشـــــــد هـــــــمان گـــــــونـــــــه کـــــــه اقـــــــدامـــــــات و مـــــــوفـــــــقیت هـــــــای دانـــــــشگاه در ســـــــال 
۱۳۹۷مــرهــون تــوفــیقات الــهی و اقــدامــات اعــضاء  هــیات عــلمی، کــارمــندان، دانــشجویــان، مــدیــران و 

همه دوستداران و پشتیبانان و مدیران دانشگاه بود.

                                                                  

                                                                  باتشکر و تقدیم احترام

                                                                محمود نیلی احمدآبادی

                                                                  رئیس دانشگاه

                                                                 ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ 




