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اپیدمی کرونا،  از  ناشی  به شرایط  توجه  با  و  در سال 1399 
تاکید  با  فعالیت ها  »استمرار  تهران  دانشگاه  کالن  سیاست 
نقش  »ایفای  و  الکترونیکی«  یادگیری  و  مجازی  آموزش  بر 
مسئولیت اجتماعی دانشگاه در مواجهه کشور با بحران کرونا« 

بوده است. 
در این سال، مجموعه تحوالت دیجیتالی و جهش حرکت به 
سوی »آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی« آشکارا نشان 
عالی  آموزش  نظام حکمرانی  در  تهران  دانشگاه  پیشگامی  از 
کشور داشت به طوری که برگزاری کلیه کالس ها به صورت 
زنده با ضریب دسترسی 99.9درصد در نیمسال تحصیلی دوم 
سال 99 حاصل شد و این درحالی است که میزان رضایتمندی 
»زیاد« ذینفعان اصلی این تحول، یعنی دانشجویان و اعضای 
هیأت علمی، به باالی 80 درصد در آذرماه سال 1399 رسید.

سوابق  به  باتوجه  و  چهارم«  »نسل  دانشگاه  یک  عنوان  به 
مطالعاتی  پروژه های  در  مهم  نقش  ایفای  در  تهران  دانشگاه 
کالن ملی همچون »گزارش ملی سیالب ها«، دانشگاه تهران 
فعالیت های  و  راهبردها   ، سیاست ها  از  مجموعه ای  قالب  در 
نهاد  یک  عنوان  به  کرونا،  اپیدمی  شیوع  ابتدای  از  متنوع 
از  ناشی  بحران  مختلف  ابعاد  مدیریت  در  پیشگام  و  مسئول 
کرونا ظاهر شد. بخش مهمی از این فعالیت ها در قالب تشکیل 
و برگزاری نشست های مشورتی »خوشه های علمی« مختلف، 
همچون »خوشه اقتصادی«، »خوشه سرمایه اجتماعی« انجام 
در  سیاستی«  »گزارش های  قالب  در  آنها  مطالعاتی  نتایج  و 

اختیار نهادها و مسئوالن ذیربط قرار گرفت.
بخش دیگری از این فعالیت ها نیز با هدایت معاونت پژوهشی 
مشارکت  با  مشترک  علمی  شبکه  ایجاد  قالب  در  دانشگاه، 
نهادهای  دیگر  و  تهران  دانشگاه  صاحب نظران  و  مسئوالن 
دانشگاه شهید  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  به ویژه  ذی ربط 
فرمان  احرایی  ستاد  و  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهشتی، 
برگزاری  تخصصی،  و  علمی  کارگروه  چهار  تشکیل  امام)ره(، 
از  بیش  انجام  کرونا،  با  ارتباط  در  سمینار  و  نشست  ده ها 
سطح  در  پژوهش   8 و  دانشگاه  سطح  در  کالن  پژوهش   8

واحدهای دانشگاهی، و ... دنبال شد.
مقررات  و  فعالیت ها  »تدوین دستورالعمل   در حوزه آموزش، 
نیز  و  کرونا  اپیدمی  از  ناشی  شرایط  با  متناسب  آموزشی 
تمامی  اصلی  محور  آنها«،  اجرای  در  انعطاف پذیری  ضرورت 

فعالیت ها بوده است. در سال 99، بیش از 15 فرآیند اصلی 
اعضای  امور  و  دانش آموختگی  دانشجویی،  از  )اعم  آموزشی 
ضمن  شدند.  »سامانه سپاری«  کامل  طور  به  علمی(  هیأت 
آموزشی-دانشجویی  امور  شده،  اتخاذ  تدابیر  سایه  در  آنکه 
مربوط به بیش از 11200 »نودانشجو«، امور بیش از 1400 
دانشجوی استعداد درخشان و امور مربوط به بالغ بر 12000 

»دانش آموخته« با موفقیت به سرانجام رسید. 
رشته های  بازنگری  متداول  برنامه های  بر  عالوه  همچنین 
آموزشی، معرفی »دوره های دو-وجهی« در بیش از 70 رشته 
بار  اولین  برای  رشته«،  »ارزیابی  انجام  و  کارشناسی  مقطع 
از جمله  با نظر مشاوران بین المللی  تاریخ دانشگاه تهران  در 

مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه آموزشی دانشگاه بود.
»کیفیت«  شاخص  اهمیت  به  توجه  با  پژوهشی،  حوزه  در 
ترغیب  دانشگاه  اصلی  سیاست  محور،  پژوهش  فعالیت های 
مقاله  انتشار  به  دانشجویان  و  علمی  هیأت  اعضای  هدایت  و 
در نشریات معتبر منتج از پژوهش های متناسب تر با نیازهای 
کشور و پژوهش های کاربردی و توجه جدی به رعایت »اخالق 
حرفه ای« در انتشارات و فعالیت های پژوهشی بوده است. به 
لحاظ کمی نیز، تعداد مقاالت داخلی و بین المللی چاپ شده 
 WOS، Scopus بیانگر رشد مقاالت در پایگاه های استنادی
و ISC در سال 1399 در مقایسه با سال 1398 می باشد. تنها 
در پایگاه استناد WOS، تعداد مقاالت دانشگاه تهران  4727 
است  بوده  گذشته(  سال  به  نسبت  رشد  )11.5درصد  مقاله 
 15/5( Q1 این رشد بیشتر در نشریات  که به لحاظ کیفی، 

درصد( و نشریات Q2 )10/4 درصد( مشاهده می شود.
به لحاظ طرح ها و قراردادهای پژوهشی در سال 1399، در 
مجموع 331 قرارداد کاربردی با نهادها، موسسات، شرکت های 
دولتی و خصوصی با اعتبار مصوب بالغ بر 1167 میلیارد ریال 
منعقد شده است. تعداد قراردادهای منعقد شده با »معاونت 
رشد  درصد  درصد   36 جمهوری«،  ریاست  فناوری  و  علمی 

داشته است.
حوزه،  این  در  دانشگاه  دیگر  توسعه ای  فعالیت های  جمله  از 
نیازهای  به  کاربردی  مطالعات  و  پژوهش ها  جهت  هدایت 
توسعه  هدف  با  ویژه  به  جامعه(  و  صنعت  با  )ارتباط  جامعه 
»جوامع محلی« بوده است. در این مسیر، دانشگاه تهران در 
یک سال گذشته هدایت چندین طرح با دامنه اثرگذاری ملی 

چکیده مدیریتی
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و منطقه ای همچون » اجرای طرح جامع آبادانی و پیشرفت 
شهرستان خواف بر اساس رویکرد معیشت پایدار و توان افزایی 
بهینه سازي  جهت  در  فناوري  توسعه   « محلی«،  جوامع 
میدان  در  برداشت  ضریب  افزایش  و  تولید  فرآیندهاي 
با  هوا  آلودگی  کاهش  ملی  اقدام  جامع  برنامه   « یادآوران«، 
مشارکت 10 دانشگاه سطح یک کشور« و ... را برعهده داشته 
با  آنکه در همین راستای جهت دهی پژوهش ها  است. ضمن 
نیازهای جامعه، معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به راه اندازی 
نوین  فنون  و  علوم  حوزه  در  جدید  چهارموسسه/پژوهشکده 

کرده است.
اکوسیسـتم  »توسـعه  تجاری سـازی،  و  فنـاوری  حـوزه  در 
از دسـتاوردهای  بـر اسـتفاده  بـا تاکیـد  نـوآوری و فنـاوری« 
پژوهشـی دانشـجویان و اسـاتید در قلـب بخـش تجـاری شـهر 
تهـران، اصلی تریـن سیاسـتی بـوده اسـت کـه بـه زنجیـره ای 
»سـازمان  دانشـگاه«،  فنـاوری  و  علـم  »پـارک  سـوی  از 
سـرمایه گذاری و توسـعه« و »طرح شـهردانش« دانشـگاه دنبال 
می شـده اسـت. تدویـن ویـژه برنامه های»جوانـه«، »رویـش«، 
»شـکوفایی« و »رشـد و پساتوسـعه« در »زنجیـره ارزش از ایده 
تـا تجاری سـازی« در پـارک علـم و فنـاوری؛ تهیـه، تدویـن و 
فراهم سـازی زیرسـاخت های »مکانیسـم های مشـارکت بخـش 
خصوصـي و عمومي« در پروژه های توسـعه ای دانشـگاه تهران از 
سـوی سـازمان سـرمایه گذاری و توسعه و مشـارکت در تاسیس 
و توسـعه شـرکت های فناور زایشی با اسـتفاده از سرمایه گذاری 
مشـترک بـا بخـش خصوصـی و یـا صندوق هـای ریسـک پذیر، 
اجـراء چنـد طرح کلیـدی همچون »پـروژه بـرج بیوتکنولوژی« 
و »پروژه هـای اسـکو وقـدس پـارک علـم وفنـاوری در قالـب 
نوسـازی سـاختمان های قدیمـی « و برنامه ریـزی  بـرای اجرای 
چندیـن طـرح توسـعه ای دیگر در قالب »شـهر دانـش« ازجمله 
فعالیت هایـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای علمـی و 
حرفـه ای، منابـع ارزشـمند انسـانی و تجیهزاتی دانشـگاه تهران 

در حـال پیاده سـازی بـوده اسـت.
در حوزه معاونت طرح و برنامه، »تحقق 80 درصدی برنامه های 
دانشگاه در سال 1399«، »اصالح ساختار دانشگاه«، »تشکیل 
شورای بهبود فرآیندها« و... از جمله دستاوردهای مهم حوزه 

معاونت طرح و برنامه محسوب می شود. 
»منابع  منظر  از  سازمانی  تحوالت  رصد  بر  عالوه  همچنین 
منتشر  آماری«  قالب »سالنامه  در  زیرساختی« که  و  انسانی 
می شود،  تدوین »اولین گزارش تاثیر اجتماعی دانشگاه تهران« 
از جمله فعالیت های شاخص این معاونت در سال گذشته بوده 

تصویری  تهران«  دانشگاه  اجتماعی  تأثیر  »گزارش  در  است. 
جامع از نقش دانشگاه تهران در توسعه همه جانبه کشور از 
جمله »تأثیر در کمک به راهبری کشور«، »تأثیر در صیانت از 
فرهنگ، هنر و تاریخ«، »تأثیر در پیشبرد علم، فناوری، نوآوری 
و کارآفرینی«، »تأثیر در توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی« و 
»تأثیر در صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی«کشور ارائه 

شده است.
درحوزه معاونت بین الملل، »ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه 
و حضور مؤثر در چرخۀ توسعه و ترویج علم و فناوری جهانی« 
محور اصلی فعالیت ها بوده است که این هدف، از طریق تالش 
رتبه  بندی،  نظام های  در  تهران  دانشگاه  جایگاه  ارتقاء  برای 
حضور موثر در نهادها، سازمان ها و اتحادیه های دانشگاهی مهم 
و تاثیرگذار، میزبانی از هیأت های علمی-تحقیقاتی دانشگاهی 
از کشورهای مختلف، تعامل با بازیگران بین المللی دانشگاهی و 
شبکه سازی علمی در سطح منطقه ای و بین الملل، به خصوص 

با اتحادیه اروپا، روسیه و چین دنبال شده است. 
و  برنامه ها  پیاده سازی   مالی،  اداری  معاونت  درحوزه 
سیاست های دانشگاه سبز، بازنگری آیین نامه مالی و معامالتی 
دانشگاه و تصویب آن در هیأت امناء؛ حسابرسی و به روز کردن 
حساب های دانشگاه؛ بکارگیری سامانه تدارکات دولت )سامانه 
ستاد( به منظور شفاف سازی شیوه خرید و برگزاری مناقصات 
دانشگاه،  ارزی  مالی کسب درآمد  فرآیند  مزایده ها؛ اصالح  و 
صورت برداری و پایش اطالعات سامانه اموال و  ارزش گذاری 
اموال  راه اندازی حسابداری  و  اموال  استهالک  و محاسبه  آن 
سنا؛  سامانه  در  اطالعات  از  بخشی  ورود  و  گیاهان  و  دام 
بکارگیری و استقرار 11 سامانه های الکترونیکی دولت؛ توافق 
با شهرداری شهر قدس در مورد 15000 مترمربع زمین های 
شهر قدس)شهرک ابریشم( به منظوز تغییر کاربری زمین به 
مسکونی و تجاری؛ اخذ موافقت وزارت مسکن و شهر سازی 
و  هشتگرد  جدید  شهر  در  مسکونی  واحد   600 تامین  برای 
توافق اولیه در خصوص واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 
32 هکتار به منظور احداث شهرک سبز و عاری از آلودگی؛ 
از جمله مهم ترین دستاوردهای این حوزه محسوب می شود. 
نظارت و اجرای پروژه های متعدد عمرانی در دانشگاه با استفاده 
سیاست های  و  دانشگاه  فنی  معماری،  شورای  ظرفیت  از 
دانشگاه سبز جهت اطمینان از توسعه زیرساخت های دانشگاه 
معاونت  این  فعالیت های  دیگر  از  باال  کیفی  استانداردهای  با 
دیگر  از  زمان  و  هزینه ها  مدیریت  برکیفیت،  عالوه  می باشد. 

7اصول مورد توجه بوده است.
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و  هدایت  حمایت،  اجتماعی،  و  فرهنگی  معاونت  حوزه  در 
نظارت بر فعالیت 119 انجمن علمی دانشجویی و 43 کانون 
برگزاری 180 رویداد علمی-ترویجی و بیش  فعال،  فرهنگی 
دانشجویی،  نشریه   290 انتشار  فرهنگی،  فعالیت   150 از 
انتشار 160 نشریه الکترونیکی، تحت پوشش قراردادن 3995 
دانشجوی شاهد و ایثارگر از جمله مهم ترین فعالیت های این 
معاونت در سال گذشته بوده است. همچنین، مدیریت موزه ها 
و  فضاهای فرهنگی دانشگاه در شرایط اپیدمی کرونا از جمله 
»ایجاد تور مجازی سیصد و شصت درجه«، »ثبت 10 اثر از 
آثار موزه های نگارستان و مقدم در فهرست آثار ملی ایران«، 
دانشگاه  موزه های  سیاست گذاری  شورای  اساسنامه  »تدوین 
معاونت  ذیل  که  است  فعالیت های  جمله  از  نیز  و...  تهران« 

فرهنگی سامان یافته است. 
در حوزه معاونت دانشجویی، اجرای »طرح همدلی« با هدف 
دشوار  درشرایط  دانشجو  با  دانشگاه  مسئوالنه  پیوند  حفظ 
اجرای  با مشارکت  22700 دانشجو،  پاندمی کرونا  از  ناشی 
طرح »خوشامدگویی« با هدف تسهیل فرآیند اجتماعی شدن 
در  روان  سالمت  به  توجه  تهران،  دانشگاه  دانشجویان«  »نو 
دوران کرونا با افزایش خدمات مشاوره برخط و تلفنی به میزان  
2466 ساعت، از جمله فعالیت های مهم حوزه دانشجویی بوده 
وبینار   62 دانشجویی،  وبینار   195 برگزاری  همچنین  است. 
تخصصی، تولید و انتشار 131 عنوان محتوای بهداشت روان، 
طرح  طریق  از  دانشجویان  روان  سالمت  مشکالت  شناسایی 
و  تحصیل  حین  دانشجوی   27304 روان«  سالمت  »پایش 
از  الزم،  مداخالت  انجام  و   99 ورودی  دانشجوی    11930
جمله دیگر اقداماتی است که با هدف خدمت رسانی و ارتقاء 
وضعیت مراقبتی آنها به دانشجویان دانشگاه انجام شده است. 
با  ورزشی  و  خوابگاهی  جدید  فضاهای  احداث  و  نوسازی 
حامیان  بنیادهای  و  خیرین  دانشگاه،  اعتبارات  از  استفاده 
دانشگاه، صندوق رفاه دانشجویان و وزارت عتف، ارتقاء کیفیت 
نوید  دانشجویان  اقامتی  فضاهای  حوزه  در  را  نظیری  کم 

می دهد.
درحوزه روابط عمومی و اطالع رسانی؛ احیاء مجدد » اداره کل 
اطالع رسانی  فرآیند  در  کیفی  تحول  ایجاد  و  روابط عمومی« 
فعالیت های دانشگاه مهم ترین اقدام صورت گرفته در یکسال 
گذشته بوده است. در همین راستا، راه اندازی پایگاه خبری-

تحلیلی دانشگاه تهران )news.ut.ac.ir( با هدف توسعه کمی 
اطالع رسانی؛  فرآیند  به  بخشی  تنوع  و  اطالع رسانی  کیفی  و 
راه اندازی شبکه های اجتماعی و اطالع رسانی رسمی دانشگاه 

تهران در اینستاگرام، لینکدین، توئیتر، یوتیوب، آپارات و ایتا؛ 
ایجاد #داشبورد سازمانی دانشگاه تهران با هدف بهبود تعامل 
با رسانه های کثیراالنتشار، رصد جریان های رسانه ای و مانیتور 
با فعالیت های دانشگاه تهران  ارتباط  شبکه های اجتماعی در 

قابل ذکر است. 
در حوزه اداره کل حقوقی؛ »اخذ سند تک برگي براي اراضي 
از  یکی  سال،   86 از  پس  تهران«  دانشگاه  مرکزي  پردیس 
مهم ترین دستاورد های نمادین این حوزه محسوب می شود. در 
کنار آن، صیانت جدی از اموال و دارائی های دانشگاه از جمله 
کسب 173 رای از مجموع 220 رای در مراجع قضایی به نفع 
دانشگاه،  از سوي  در دعاوي حقوقي مطروحه  تهران  دانشگاه 
و  کیفری«  و  دعاوی »حقوقی  تمامی  در  درصد  موفقیت 79 
دعاوی » حقوق عمومی و دیوان عدالت اداری« از دیگر اقداماتی 

است که نشان پویایی این حوزه در یکسال گذشته دارد. 
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همکاران محترم/ دانشجویان عزیز/ دانش آموختگان سرفراز
 ضمن تبریک مجدد سال نو و اعیاد شعبانیه، خدا را شاکریم 
که بار دیگر توفیق تقدیم گزارش سالیانه  فراهم شد. گزارشی 
که در پیش رو دارید گزارش توصیفی-تحلیلی عملکرد دانشگاه 
تهران در سال گذشته )1399( است و بدیهی است که این 
گزارش نمي تواند منعکس کننده کلیه اقدامات و فعالیت های 
دانشگاه  به طور کامل باشد. ولی امید است بتواند تصویری 
روشن و اجمالی از دستاوردها و فعالیت های مجموعه دانشگاه 
در یکسال گذشته را به دوستداران و عالقه مندان ارائه کند.   

روزهای آغازین اسفندماه 98، شیوع ویروس کوید-19 به همراه 
خطرات و ابهامات پیرامون آن تمامی ذهن ها را به خود مشغول 
کرد و این موضوع در دانشگاه ها به دلیل تجمع دانشجویان در 
کالس های درس و خوابگاه ها حساس تر بود که البته در دانشگاه 
تهران به دلیل گستردگی آن، پیچیدگی های مضاعف نیز داشت. با 
توجه به اینکه ایران دومین کشور بعد از چین بود که با این بحران 
روبرو می شد و متاسفانه اطالعات دقیق و روشنی نیز از کشور 
چین در دسترس قرار نمی گرفت، لذا امکان استفاده از تجارب 
بین المللی فراهم نبود و این بر پیچیدگی مدیریت بحران می افزود. 
راه حل های پیشنهادی اولیه برای مواجهه با کوید-19 بیشتر 
حول محور ادامه فعالیت آموزشی دانشگاه ها به شیوه حضوری 
به  آنها  بازگشت  جهت  غیرمقیم  دانشجویان  با  مساعدت  و 
دانشگاه ها  آموزشی  فعالیت های  توقف همه  یا  و  موطن خود 
امید  که  زمانی  بود،  فروردین  پایان  مانند  محدود  زمانی  تا 

می رفت بیماری تحت کنترل قرار گرفته و مدیریت شود. 
نمی توانست  پیشنهادها  این  از  یک  هیچ  زیر  دالیل  به  اما 

مطلوب دانشگاه تهران باشد:
 دانشگاه تهران بیشترین جمعیت دانشجویی غیرمقیم 

را دارد.
 پیش بینی دقیقی برای زمان کنترل و پایان بحران 
وجود نداشت و ادامه فعالیت دانشگاه به شیوه حضوری 
خطر  به  را  دانشجویان  و  همکاران  سالمت  می توانست 

بیاندازد.
 توقف فعالیت ها در دانشگاه تهران بازتاب گسترده ای در 
کشور به دنبال داشت و به هر میزان که توقف فعالیت های 
دانشگاه تهران پرهزینه است، شروع دوباره فعالیت های آن 

نیز سخت خواهد بود.
انقالب فرهنگی تجربه   تجربه تعطیلی دانشگاه ها در 
ناخوشایندی بود چرا که مي تواند اثرات ناگواری بر آینده 

و زندگی دانشجویان به گذارد.

 خوشبختانه در دانشگاه تهران از دهه 80 زیرساخت ها 
الکترونیکی   آموزش های  برای  مناسبی  ظرفیت های  و 
فراهم شده بود و در سال های اخیر توسعه داده شده و 
بیشتر تجربه شده بود. اگرچه این ظرفیت برای اجرا و 
پشتیبانی بیش از  7500  عنوان واحد »درسی« قطعاً 

کافی  نبود. 
 توسعه فناوری های دیجیتال و استفاده از »یادگیری 
الکترونیکی« به عنوان یک رویکرد جدید در جهان مورد 
فرصت  آمده  پیش  شرایط  لذا  و  بود  گرفته  قرار  توجه 
مناسبی برای دانشگاه جهت ورود و تجربه این »پارادایم 

جدید« را فراهم می کرد.   
با توجه به موارد فوق و پس از  بحث و بررسی موضوع در اولین 
جلسه هیأت رئیسه دانشگاه در سوم اسفند ماه سال 1398، 
الکترونیکی  شیوه  به  آموزشی  فعالیت های  تداوم  بر  تصمیم 
به  و  اتخاذ  موجود  ظرفیت های  از  حداکثری  بهره گیری  و 
واحدهای دانشگاه ابالغ شد؛ ضمن آن که بر  استفاده  از  تمامی  
زیرساخت ها  تقویت  و  تجهیز  مجازی،   آموزش  ظرفیت های 
انجام  تاکید و موضوع در دستور کار مدیران برای پیگیری و 

اقدامات بعدی قرار گرفت.
گزارش  آمده،  نوشتار  این  در  آنچه  مقدمه،  این  به  توجه  با 
در  تحلیلی  توصیفی-  نگاه  با  تهران  دانشگاه  عملکرد  کالن 
سال 1399 می باشد که با تاکید بر فعالیت در شرایط اپیدمی 
کرونا، در دو بخش الف: اقدامات و سیاست های کالن دانشگاه 
و ب: عملکرد واحدهای ستادی دانشگاه تقسیم بندی و ارائه 
شده است. بدیهی است که گزارش های آماری حاوی اطالعات 

تفصیلی متعاقباً توسط واحدهای ذی ربط ارائه خواهد شد.
امید است این گزارش بتواند بخشی از انتظارات افکار عمومی 
و به خصوص خانواده بزرگ دانشگاه تهران )همکاران محترم 
هیأت علمی و کارمندان، دانشجویان و دانش آموختگان عزیز 
و همچنین همه یاران و دوستداران دانشگاه تهران( را محقق 
ستادی  واحدهای  تمامی  از  است  الزم  پایان  در  باشد.  کرده 
ایفاء  نقش  گزارش  این  رساندن  سرانجام  به  در  که  دانشگاه 

کرده اند، صادقانه سپاسگزاری نمایم.
محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه تهران
1400/1/15

سخن آغازین
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سیاست های 
کالن دانشگاه در 
شرایط اپیدمی 

کرونا

استمرار فعالیت ها 
با تاکید بر آموزش 
مجازی و حرکت در 

مسیر »دانشگاه تهران 
دیجیتال«

ایفای مسئولیت 
اجتماعی دانشگاه به 
عنوان یک دانشگاه 

نسل چهارم

اینفوگرافی گزارش عملکرد دانشگاه تهران در سال 1399
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 ایجاد 
شبکه های 

اجتماعی مرتبط 
با کرونا

 ایجاد شبکه 
علمی مشترک 
با دانشگاه های 

بزرگ

الف: فعالیت های
 اجرایی

ب:فعالیت های 
پژوهشی

ایفای مسئولیت اجتماعی 
دانشگاه به عنوان 

دانشگاه نسل چهارم

 فعال سازی »خوشه های 
علمی« همچون »خوشه 

اقتصادی«  و  »خوشه 
سرمایه اجتماعی« 
و ارائه ده ها گزارش 

سیاستی

 شناسایی ملکول های 
سطحی باردار ویروس 
و غیر فعال سازی آنها 
با استفاده از آنیون ها و 
کاتیون های معلق در هوا

 شناسایی بیوفیزیکی 
عوامل موثر بر غیر فعال 
شدن آنزیم های اصلی 

ویروس و  ممانعت از اتصال 
آن به سلول های ریوی بر 
اساس دینامیک ملکولی

 طراحی، تدوین و 
ثبت ماسک شفاف 
الکترومغناطیسی 

برای دفع و اضمحالل 
ویروس

 هماهنگی با ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره(و »صندوق 

شکوفایی و نوآوری« 
معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری جهت 
اجرا و  حمایت از  طرح ها

 شناسایی الکتریکی 
ویروس کرونا در 

سطح نانوالکترودها 
درسیستم 

میکروفلوئیدی

 برگزاری همایش 
بین المللی »تازه های 
کرونا در ایران و اروپا« 
با حضور سخنرانان 

برجسته از ایران، ایتالیا، 
انگلیس و اسپانیا 

تهیه پروپوزال اولیه 
ایجاد آزمایشگاه 

سطح 3 برای انجام 
تحقیقات مرتبط با 

ویروس

 طراحي و ساخت 
حسگرهاي زیستي 

الکتروشیمیایي 
براي تشخیص 
ویروس کرونا

تشکیل کارگروه 
»تشخیص و مقابله 

با ویروس کووید-19 
با رویکردهاي 
بیوفیزیکي«

 طراحي و تولید 
کیت آزمون سریع 
تشخیص ویروس 

کرونا

تشکیل کارگروه 
»ارائه ی روش هاي 

درمان و تولید 
واکسن براي ویروس 

کووید-19«

 ساخت دستگاه کمک 
تنفس با همکاری 

شرکت دانش بنیان 
مستقر در پردیس 
دانشکده های فنی

تشکیل کارگروه 
»سیستم های 

هوشمند و
 آنالیز داده«

 رصد بیماران و تشخیص 
زودهنگام بیماری و ارایه 
برنامه جامع داده کاوی 

هوشمند برای تاب آوری 
در شرایط بحرانی بیماری 

جهت مقابله با ویروس

تشکیل کارگروه 
»حسگرها و 

کیت هاي تشخیص 
ویروس کووید-19«
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استمرار فعالیت ها با تاکید 
بر آموزش مجازی و حرکت 

در مسیر »دانشگاه تهران 
دیجیتال« 

تقویت چهار الیه 
»توانمند ساز«، 

»کاربرد«، »حکمرانی« 
و »پیامد«

مدیریت دانش و 
اطالعات 

تقویت یادگیری 
الکترونیکی )ایلرن  و 

شبکه های تعاملی(

آموزش های 
تخصصی و حرفه ای 

برخط 

دبیرخانه مدیران 
فناوری اطالعات و 

یادگیری الکترونیکی 
دانشگاه های برتر

سامانه سپاری و 
تقویت سامانه های 

اطالعاتی

شبکه های تعاملی 
و مدیریت چند 

رسانه

تقویت 
زیرساخت های 

اطالعاتی )سخت 
افزار و نرم افزاری(

شورای حکمرانی 
فناوری اطالعات

12
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تعداد کالس های 
مجازی برگزار شده

101321101321
تعداد افرادی که 
از ایلرن استفاده 

مستمر دارند

4268742687

تعداد دانشجویان 
فعال در ایلرن

3282532825
تعداد کل اتصال 
به کالس مجازی 
یا مشاهده مجدد 

درس

77872867787286

تعداد کل دروس
1178911789

تعداد کل تمرین ها
1223712237

تعداد دروس فعال
83718371

تعداد فایل های 
بارگزاری شده در 

ایلرن

8216682166

تعداد ریزعملکرد ها 
در ایلرن

10640017221064001722
حجم کل فایل های 

بارگزاری شده

4.714.71  ترابایت  ترابایت

تعداد افرادی که از 
کالس های مجازی 
استفاده می کنند

3613836138
تعداد دفعات 
دانلود فایل از 

ایلرن

10137121013712

آمار عملکرد 
ایلرن و کالس های 

زنده در ترم
99-1

 
  علمی هیأت اعضای و از دانشجویان الکترونیکی شیوه به دروس ارائه کیفیت نمایش ارزیابی -1نمودار 

 
 

 
 1911 درسالی آموختگدانش و دانشجو نمایش پذیرش -2نمودار 

 

37 40

80

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

99در فروردین " متوسط"میزان رضایتمندی  99در فروردین " زیاد"میزان رضایتمندی  99در آذر " زیاد"میزان رضایتمندی 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000
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مهر و آبان  

دانش آموختگان مقطع
کارشناسی و دکتری

عمومی 

دانش آموختگان مقطع
کارشناسی ارشد 

عمومی 

دانش آموختگان مقطع
دکتری 

11200
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1300

ضریب استفاده از سرویس ایلرنسیر رضایت مندی اعضای هیأت علمی و دانشجویان از خدمات سامانه ایلرن
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برای اولین بار در تاریخ دانشگاه تهران ارزیابی درونی تمامی رشته ها در 1
مقطع کارشناسی توسط مرکز ارزیابی کیفیت انجام شد

دوره های »دو وجهی« برای بیش از 70 رشته در مقطع کارشناسی دوره های 2
»دو وجهی« برای بیش از 70 رشته در مقطع کارشناسی مصوب شد

انتشار اولین گزارش رسمی تأثیر اجتماعی دانشگاهی در ایران توسط 3
معاونت طرح و برنامه

هماهنگی اجراء و  پخش بیش از 70 برنامه تلویزیونی برای فعالیت های 9
ستادی دانشگاه تهران و نیز اعضای هیأت علمی 

4 TIMES و QS بهبود رتبه دانشگاه تهران در سال گذشته در دو نظام مهم
 URAP همچنین کسب رتبه اول کشوری و 254 جهانی در نظام

 افزایش حقوق کارمندان در دو مرحله و اعضای هیأت علمی در یک مرحله 5
به رغم تورم سالیانه و عدم افزایش بودجه عمومی دانشگاه

 اخذ موافقت وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تأمین 600 واحد مسکونی 6
در شهر جدید هشتگرد و توافق اولیه در خصوص واگذاری یک قطعه زمین به 

مساحت 32 هکتار به منظور احداث شهرک سبز و عاری از آلودگی

ثبت رسمی »کانون دانش آموختگان« دانشگاه تهران، در اداره ثبت شرکت ها 7
و به دنبال آن، ثبت چند کانون دانش آموختگی در واحدهای تابعه دانشگاه

8
ایجاد تحول کیفی در رویکرد اطالع رسانی و روابط عمومی دانشگاه از طریق 
راه اندازی بخش های جدید در پایگاه خبری-تحلیلی همچون 1-پویش 
#ایران در آینه 1400، 2-تکمیل بخش وقایع نگاری دانشگاه از سال 1313 
تاکنون، 3-راه اندازی بخش دستاوردهای ملی و بین المللی، 4-تکمیل 
پروفایل مشاهیر، 5-بازخوانی آرشیو اخبار و گزارش های تولیدی 10 سال 

گذشته و تقسیم بندی موضوعی آنها و ...

14
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ت  مهم
اقداما

 دانشگاه تهران در سال 1399

10 راه اندازی پایگاه خبری-تحلیلی دانشگاه تهران )www.news.ut.ac.ir( با 
هدف توسعه کمی و کیفی اطالع رسانی و تنوع بخشی به فرآیند اطالع رسانی

11 راه اندازی شبکه های اجتماعی و اطالع رسانی رسمی دانشگاه تهران در 
اینستاگرام، لینکدین، توئیتر، یوتیوب، آپارات و ایتا

18 تدوین اساسنامه شورای سیاست گذاری موزه های دانشگاه تهران

12  ایجاد #داشبورد سازمانی دانشگاه تهران با هدف بهبود تعامل با رسانه های 
کثیراالنتشار، رصد جریان های رسانه ای و مانیتور شبکه های اجتماعی در 

ارتباط با فعالیت های دانشگاه تهران

19  WOS افزایش 14.5 درصدی تعداد مقاالت منتشر شده در پایگاه استنادی
 Q2 15/5 درصد( و( Q1 که به لحاظ کیفی، این رشد بیشتر در ضرایب کیفیت

)10/4 درصد( مشاهده می  شود

13 در سال 1399، حدود 220 رأي از مراجع قضائي و شبه قضائي تحصیل شده 
است که 173 رأي آن به نفع دانشگاه تهران بوده است

14 با تالش اداره کل حقوقی، سند تک برگي اراضي پردیس مرکزي دانشگاه تهران 
پس از 86 سال از زمان تأسیس دانشگاه تهران، در خرداد 1399 صادر شد

15   انتشار 99 جلد کتاب از سوی انتشارات دانشگاه تهران

16 ایجاد تور مجازی سیصد و شصت درجه به دو زبان فارسی و انگلیسی 
)1001/360p.ir( توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی

17 ثبت 10 اثر از آثار موزه های نگارستان و مقدم در فهرست آثار ملی ایران

15
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فعالیت حدود 120 انجمن علمی دانشجویی، 43 کانون فرهنگی فعال، 290 24
نشریه دانشجویی و 160 نشریه الکترونیکی

انجام طرح همدلی با مشارکت بیش از 22 هزار و 700 دانشجو با هدف پیوند 25
مسئوالنه دانشگاه با دانشجویان در شرایط سخت کرونایی

20
در سال 1399، در مجموع 331 قرارداد کاربردی با نهادها، موسسات، 
شرکت های دولتی و خصوصی با اعتبار مصوب بالغ بر 1167 میلیارد ریال 
منعقد شده است. تنها در یک مورد آن، تعداد قراردادهای منعقد شده با 

»معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری«، 36 درصد رشد داشته است

21
»توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری« در قلب بخش تجاری شهر تهران، 
اصلی ترین سیاستی بوده است که به طور زنجیره ای از سوی »پارک علم و 
فناوری دانشگاه«، »سازمان سرمایه گذاری و توسعه« و »طرح شهردانش« 

دانشگاه دنبال می شده است

 بیش از 80 درصد برنامه های سال 1399 دانشگاه تهران محقق شده است22

15 فرآیند اصلی در حوزه معاونت آموزشی )اعم از دانشجویی، دانش آموختگان 23
و اعضای هیأت علمی( سامانه سپاری شده است

 
 نمایش حوزه پذیرش استعدادهای درخشان -5نمودار 

 

 
 19 -11علمی سال  مقاالت نمایش مقایسه انتشار -6 نمودار

 

 
 19 -11 نمایش مقایسه تعداد آثار منتشرشده سال -7نمودار 

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
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برتر  المپیاد های  
دانشجویی  و دانش 
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پذیرش دانشجو  در 
مقطع کارشناسی 

ارشد و دکتری طبق
آیین نامه های مربوط

پذیرش دانشجویان  
از طریق تسهیالت 

«نبنیاد ملی نخبگا»
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2018تعداد آثار  2019تعداد آثار 

Q1 Q2 Q3 Q4

اعتبار قراردادهای پژوهشی در سال 98 و 99

دیجیتالی شدن فعالیت ها

انتشار مقاالت علمی در سال 98 و 99

نوسازی، باز طراحی و احداث فضاهای جدید خوابگاهی و ورزشی با استفاده 27
از اعتبارات دانشگاه، خیرین و بنیادهای حامیان دانشگاه، صندوق رفاه 

دانشجویان و وزارت عتف

مدیریت اسکان چهار هزار و هفتصد دانشجو در خوابگاه ها با رعایت کامل 26
پروتکل های بهداشتی در شرایط سخت کرونایی

1398        1399

16
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راه اندازی چهار 
موسسه/ پژوهشکده 

در حوزه علوم 
و فنون نوین 

تأسیس موسسه علوم و فناوری های کوانتومی با هدف 
توسعه پژوهش و فناوری در زمینه توسعه علوم و 

فناوری های کوانتومی

تأسیس پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی به 
منظور فعالیت های پژوهشی بین رشته ای و فرارشته ای

تأسیس موسسه الکتروتکنیک سرطان با هدف توسعه 
پژوهش و فناوری در زمینه های نانو بایوالکترونیک و کاربرد 

آن در تشخیص و درمان سرطان

تأسیس موسسه ی رصد علم، فناوری و نوآوری با هدف کمک به رفع 
نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه ی رصد و ارزیابی وضعیت 

عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری و نوآوری در سطوح بخشی، ملی و 
نیز تحلیل گیری پیشرفته داده های مورد نیاز کسب و کار

17
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مدل تأثیر 
اجتماعی

دانشگاه تهران

تأثیر دانشگاه 
در صیانت از 

محیط زیست و 
منابع طبیعی

تأثیر دانشگاه 
در صیانت از 

فرهنگ، هنر و 
تاریخ

تأثیر دانشگاه 
در کمک به 

راهبری کشور

تأثیر دانشگاه 
در پیشبرد 

علم و فناوری و 
کارآفرینی

  نوآوری و کارآفرینی
  فناوری های نوین

  توسعه علوم

  توسعه سیاست داخلی
  توسعه سیاست خارجی

  توسعه قضایی
  توسعه اقتصادی

  توسعه آموزش عالی
  مدیریت بحران ها

  توسعه دفاعی
  توسعه راه و شهرسازی

  امنیت غذایی

تأثیر دانشگاه 
در توسعه

مسئولیت پذیری
اجتماعی

  توانمندسازی جامعه
  سالمت

  رفاه و تبعیض زدایی

  توسعه پایدار
  بهینه سازی مصرف انرژی

  حفظ منابع طبیعی 

        و توسعه فضای سبز
  صیانت از محیط زیست

  توسعه ادبیات فارسی
  توسعه فرهنگ و اندیشه

  توسعه هنر و معماری 
  صیانت از تاریخ 

        و حفظ آثار باستانی

18
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اجرایی در حوزه 
معاونت آموزشی

صدور کارت نو دانشجویان 
صدور  و ارسال گواهی موقت 

و دانشنامه
 )دانش آموختگان  داخلی(

صدور و ارسال کارت نو 
دانشجویان، صدور  و ارسال 

گواهی موقت و دانشنامه 
)دانش آموختگان خارجی(

مصاحبه آزمون های 
تخصصی دکتری

صدور و ارسال  
تاییدیه تحصیلی

صدور  کارنامه  
انگلیسی

1196011960

161161

1100011000
34003400

1000010000

19
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پروژه برج 
بیوتکنولوژی 
)ساختمان 

پالک 212 بلوار 
کشاورزی(

پروژه وصال

پروژه ادوارد 
براون

پروژه موزه علم 
در زمین اری 

مالصدرا

پروژه اکو 
سیستم 

نوآوری، فناوری 
دانشکده 

مهندسی عمران

پروژه 
توانبخشی 
دانشگاه 

علوم پزشکی 
تهران

پروژه های 
اسکو وقدس 
پارک علم 
وفناوری

پروژه برج 
سالمت 

)ساختمان 
پالک 208 بلوار 

کشاورز(

توسعه اکوسیستم 
نوآوری - فناوری 

در قلب شهر تهران در 
قالب طرح 
»شهر دانش«

مقایسه روند بودجه پارک علم و فناوری قراردادهای منعقد شده با معاونت فناوری ریاست 
جمهوری در سال 98 و 99 20
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 سامانه برگزاری 

امتحانات پایان 
ترم 2-98 بصورت 

غیرحضوری/حضوری

 راه اندازی سامانه ثبت 
آنالین پایان نامه ها در 

ایرانداک از طریق سامانه 
جامع آموزش

 سامانه سپاری 
فرآیند هسته 

پژوهشی

 ارتقاء سامانه فرصت 
مطالعاتی اعضای 

هیات علمی و اجرای 
دوره جدید

 راه اندازی کاتالوگ 
سامانه های اطالعاتی 
دانشگاه تهران در وب 
سایت مرکز فناوری 

  ارتقاء سامانه انتخابات و اطالعات 
رای گیری الکترونیکی در 
راستای پاسخ به نیازهای 

دوران کرونا

  سامانه ی 
رزرواسیون 

امکانات دانشگاه

 استعالم مشخصات هویتی 
و تحصیلی نودانشجویان 
در مقاطع کارشناسی و 

تحصیالت تکمیلی 

 سامانه امضای الکترونیکی 
صورتجلسات تصویب طرح 

پژوهشی و دفاع از 
پایان نامه/رساله 

 سامانه سپاری 
مدل دووجهی برای 

دانشجویان کارشناسی 
در سامانه آموزش 

 سامانه ارتقای مرتبه 
اعضای هیأت علمی 

سامانه سپاری فرایند 
درخواست های 

دانشجویان 

 سامانه رزرو 
اماکن ورزشی

راه اندازی و ارتقاء سامانه های 
ثبت نام بیمه تکمیلی و عمر و 
حادثه و اجرای عملیات ثبت 

نام برای دوره 1400-1399

سامانه متمرکز 
اطالع رسانی دیجیتال 

)دیجیتال ساینیج( 

 ارتقاء زیرساخت 
احراز هویت مرکزی

 تثبیت و ارتقا 
سامانه ترفیع 

اعضای هیأت علمی 

  استقرار نسخه جدید 
نظام نوین مالی

 اخذ و نصب نماد اعتماد 
الکترونیکی )اینماد( 

برای درگاه های پرداخت 
در سامانه های اطالعاتی 

دانشگاه تهران 

 سامانه جدید پرونده 
الکترونیکی کارکنان 

دانشگاه تهران 

  سامانه ارزیابی 
تامین کنندگان کاال و 

خدمات دانشگاه تهران 
)وندور لیست(

 راه اندازی سامانه 
همانندجویی پایان نامه ها و 
پروپوزال ها در فرآیندهای 
تصویب و دفاع در سامانه 

جامع آموزش 

سامانه سپاری های 
مهم انجام شده 
در سال 1399

 توسعه و ارتقای 
زیرسامانه هاي هوش 

سازمانی و پاالیش داده 
)ایلرن، تبعات کرونا، ...( 

21
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  علمی هیأت اعضای و از دانشجویان الکترونیکی شیوه به دروس ارائه کیفیت نمایش ارزیابی -1نمودار 

 
 

 
 1911 درسالی آموختگدانش و دانشجو نمایش پذیرش -2نمودار 
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پذیرش دانشجو در 
مهر و آبان  

دانش آموختگان مقطع
کارشناسی و دکتری

عمومی 

دانش آموختگان مقطع
کارشناسی ارشد 

عمومی 

دانش آموختگان مقطع
دکتری 

11200

3800

7000

1300

پذیرش 
استعداد  درخشان

در سال 1399

پذیرش 
رتبه های برتر  
المپیاد های  
دانشجویی  و 
دانش آموزی

150
پذیرش دانشجو  

در مقطع 
کارشناسی ارشد 

و دکتری طبق 
آیین نامه های 

مربوط

760
پذیرش 

دانشجویان  از 
طریق تسهیالت 

»بنیاد ملی 
نخبگان«

500

نمودار 2- نمایش پذیرش دانشجو و دانش آموختگی درسال 1399 22
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با توجه به شرایط خاص ناشی از بحران اپیدمی کرونا، سیاست 
کلی دانشگاه در سال گذشته و در مواجهه با بحران ایجاد شده، 
به طور همزمان در دو محور اصلی هدایت می شد: 1-استمرار 
فعالیت ها از طریق حرکت در مسیر »آموزش مجازی« و تقویت 
ظرفیت های »یادگیری الکترونیکی« دانشگاه و 2- ایفای نقش 
موثر در مواجهه کشور با اپیدمی کرونا در راستای ایفای نقش 

مسئولیت اجتماعی دانشگاه. 

و  مجازی  آموزش  بر  تاکید  با  فعالیت ها  استمرار 
حرکت در مسیر دانشگاه تهران دیجیتال

علی رغم محدودیت ها و پیچیدگی شرایط و در جهت اطمینان از 
کیفیت مطلوب اجرای  برنامه های آموزشی دانشگاه و همچنین 
بهره برداری حداکثری دانشجویان از امکانات ارائه شده، اقدامات 
وسیع و گسترده ای از سوی واحدهای مختلف دانشگاه به ویژه 
دانشجویی صورت  معاونت  و  فناوری دیجیتال  آموزش،  حوزه 
گرفت. اقدامات نخست برای ارتقاء و افزایش بهره وری فرآیند 
مهارتی  توانمندی های  افزایش  موضوع  الکترونیکی،  یادگیری 
اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارشناسان به همراه افزایش 
قرار  کاری  برنامه  در  که  بود  نرم افزار  و  امکانات سخت افزاری 
گرفت. بدین جهت در طول سال گذشته 6 دوره آموزشی و 6 
کارگاه آموزشی برای 460 عضو هیأت علمی و نزدیک به 500 
از کارشناسان برگزار شده است. در این مدت کارگروهی  نفر 
متشکل از150 کارشناس رابط امور مجازی دانشکده/ پردیس ها  
یادگیری  قالب  در  آموزشی  فعالیت های  تا  گردید  تشکیل 

الکترونیکی بخوبی برگزار گردد.
پیاده سازی کلیه برنامه های آموزشی مصوب برای سال 99 با 
استفاده از بسترهای الکترونیکی ضمن تدوین مدلهای موفق 
یادگیری الکترونیکی و راهنماهای مرتبط، برگزاری کالس ها به 
صورت زنده با ضریب دسترسی 93 درصدی در نیمسال های 
این  انجام شد.  اول و 99.9درصد در نیمسال تحصیلی دوم 
 / )ایلرن  الکترونیکی  یادگیری  مدیریت  سامانه  برای  ضریب 
غیر همزمان( 99 درصد در نیمسال قبلی و 100 درصد در 

نیمسال جاری تا به حال می باشد.  
پیشگام  بر  تائیدی  الکترونیکی  یادگیری  و  دیجیتالی  تحول 
ارائه  بهبود  است.  عالی  آموزش  در  تهران  دانشگاه  بودن 
توسط   99-1 نیمسال  در  سنکرون  الکترونیکی  کالس های 
نیمسال 2-99 توسط چهار  ارتباطی متفاوت و در  دو روش 
روش ارتباطی متفاوت با راه اندازی سرورهای داخلی و خارج 
از دانشگاه انجام شد. اقدامات زیر قسمتی از تمهیدات انجام 

شده برای اجرای یادگیری الکترونیکی است:
افزایش  منظور  به  سامانه ها  برای  ایجاد کالسترینگ   

سرعت و پایداری سیستم؛
 فراهم سازی دو روش ارتباطی متفاوت برای کالس های 

زنده؛
 ارتقاء نرم افزارها و افزایش کیفیت سرویس سامانه های 

مدیریت یادگیری و کالس های زنده؛
منظور  به  یادگیری  زیرساخت های  بهسازی  و  ارتقاء   

بهبود کیفیت خدمات؛
پردیس   در  رزرو  سرورهای  راه اندازی  و  نصب   
دانشکده های فنی و در سرورهای خارج از دانشگاه برای 

مواقع اضطراری؛
 پایش 7*24 تمامی سرورها و زیرساخت ها به منظور 

جلوگیری از هرگونه اختالل؛
نظام  الکترونیکی  یادگیری  )کارنامه  کیان  راه اندازی   
دانشگاه( که به صورت یکپارچه با سامانه های مدیریت 
یادگیری و کالس های زنده با نمایش نمودارهای مرتبط 
با انواع فعالیت های یادگیری و کالس های زنده وضعیت 

عملکرد را نشان می دهد.
در  که   99-1 ترم  در  زنده  و کالس های  ایلرن  عملکرد  آمار 
جدول زیر آمده است بیانگر کیفیت و کمیت آموزش دانشگاه 

در شرایط شیوع ویروس کوید-19 است:
عالوه بر توسعه امکانات نرم افزاری، توسعه زیر ساخت نیز از 
دیگر مواردی بود که باید مورد توجه قرار می گرفت. در جهت 
تحقق این امر، بودجه تجهیزات مرکز فناوری های دیجیتالی 

الف- سیاست ها و اقدامات کالن دانشگاه

جدول 1- ضریب استفاده از بسترهای الکترونیکی

ضریب سرویس کالس زندهضریب سرویس ایلرنتعداد دروسترم

99-11227099.193.2
99.9 )تا 27 اسفند ماه 1399( تاکنون99-210432100

گزارش توصیفی- تحلیلی عملکرد دانشگاه تهران در سال 1399
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شاهد رشد 350 درصدی نسبت به سال گذشته بود که منجر 
به تجهیز مرکز »داده پیشرفته« دانشگاه شد. عالوه بر آن، 
در  دانشگاه  اصلی  ترانزیت  اینترنت  لینک  ارتقاء  و  بهبود 
 4Gbps 3 بهGbps دستور کار قرار گرفت که ظرفیت آن از
اقدامات  این  نتایج  افزایش یافت.  نیمسال دوم تحصیلی  در 
به خوبی در ارتقاء یادگیری الکترونیکی مالحظه شد؛ به ویژه 
در نیمسال جاری که دانشجویان و اساتید با حداقل مشکالت 

مواجه شدند.
بررسی اجمالی اقدامات و نتایج حاصله با استعانت از آموزش ها، 
تجارب، مشارکت و همکاری همه واحد های دانشگاه، اعضای 
هیأت علمی و کارشناسان ذیربط با همراهی دانشجویان، نشان 
می دهد که دانشگاه به توانمندی ها، قابلیت ها و مهارت های با 
ارزشی دست یافته که در شرایط عادی به نظر نمی رسید در 
طی یک برنامه میان مدت قابل دسترسی باشد. در این مقطع، 
ترسیم  آینده  از  روشن تری  تصویر  که  است  آن  مهم تر  نکته 
شده و بهتر می توان برای چگونگی بهره مندی از این ظرفیت ها 

در آینده برنامه ریزی کرد. 
واسطه  به  الکترونیکی  یادگیری  از  مرحله  این  به  رسیدن 
هیأت  اعضای  و  دانشگاه  ذیربط  واحدهای  مضاعف  کوشش 
علمی بود که البته با دشواری های زیادی نیز همراه بود. ولی 
آنچه بیشتر مورد تاکید بود، ارتقاء کیفیت یادگیری دانشجویان 

و دسترسی آنها به اینترنت و سخت افزارهای مناسب بود. 
بدین منظور  ارزیابی کیفیت ارائه دروس به شیوه الکترونیکی، در 
دو مرحله ) ماه های  فروردین و آذر ( در قالب پرسشنامه هایی  از  
دانشجویان و  اعضای هیأت علمی  مورد سنجش و  ارزیابی  قرار 
گرفت. رضایت مندی 40 درصدی »زیاد« و حدود 37درصدی 
»متوسط«  در ارزیابی فروردین 99 و باالی 80 درصدی »زیاد« 
شده،  ارائه  آموزش  کیفیت  از   99 آذرماه  در  دانشجویان 
انطباق پذیری  با شیوه تحصیل در بستر الکترونیکی، میزان 
سهولت دسترسی به سامانه ایلرن و در دسترس بودن اعضای 
هیأت علمی  در رفع اشکاالت درسی، نتایج امیدوار کننده ای 
بود که می توان حاصل تالش ارزشمند اعضای محترم هیأت 
امور  دست اندرکاران  و  پشتیبان  واحدهای  همکاران،  علمی، 

اجرایی دانشگاه دانست. 
نتایج اجرای طرح »همدلی« که با هدف حفظ پیوند مسئوالنه 
با  پاندمی کرونا  از  با دانشجو درشرایط دشوار ناشی  دانشگاه 
مستقیم  تلفنی  تماس  طریق  از  دانشجو   22700 مشارکت  
نتایج  شد،  انجام  دانشجویی  معاونت  مشاوره«  »مرکز  توسط 
مشابهی از میزان رضایت دانشجویان از یادگیری الکترونیکی 
درصد   72 حدود  بررسی  این  براساس  می دهد.  بدست  را 
دانشجویان از این شیوه یادگیری در این ایام رضایت »زیاد« 
و »متوسط« داشته و حدود 84 درصد دانشجویان از کیفیت 

جدول 2- آمار عملکرد ایلرن و کالس های زنده در ترم 1-99

فراوانیعنوان فعالیت

42687تعداد افرادی که از ایلرن استفاده مستمر دارند

32825تعداد دانشجویان فعال در ایلرن

11789تعداد کل دروس

8371تعداد دروس فعال

1064001722تعداد ریزعملکرد ها در ایلرن

36138تعداد افرادی که از کالس های مجازی استفاده می کنند

101321تعداد کالس های مجازی برگزار شده

7787286تعداد کل اتصال به کالس مجازی یا مشاهده مجدد درس

12237تعداد کل تمرین ها

82166تعداد فایل های بارگزاری شده در ایلرن

4.71  ترابایتحجم کل فایل های بارگزاری شده

1013712تعداد دفعات دانلود فایل از ایلرن 24
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تدریس اساتید رضایت »زیاد« و یا »متوسط« داشته اند. 
پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت های  کیفی  تداوم  تضمین  جهت 
اخذ  فرآیند  تسهیل  تحصیلی،  مختلف  مقاطع  دانشجویان 
به  آموزشی  کمک  لوازم  و  تغذیه  شهریه،  تحصیلی،  وام های 
تعداد 8000 نفر و همچنین فراهم آوری شرایط مناسب جهت 
شرکت کلیه دانشجویان در کالس های آنالین از طریق خرید 
لپ تاپ و پرداخت وام خرید گوشی هوشمند توسط معاونت 

دانشجویی صورت گرفت.
باید مدیریت می شد، فراهم آوردن شرایط  چالش دیگری که 
انجام پایان نامه ها و رساله های دانشجویان نیازمند به استفاده 
از آزمایشگاه و خوابگاه بود. خوشبختانه با توجه به ابالغ  و 
آزمایشگاه ها،  و  مربوطه  کمیته  توسط  پروتکل ها  رعایت 
و  فراهم  آزمایشگاه ها  در  دانشجویان  امکان حضور محدود 
 99 سال  ماه  اردیبهشت  از  خوابگاه ها  محدود  بازگشایی  با 
دانشجویان   اسکان  امکان  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 
مجموعه  در  شرایط  واجد  متقاضی  تکمیلی  تحصیالت 
فعالیت های  در  وقفه ای  تا  شد  فراهم  دانشگاه  خوابگاه های 

این بخش رخ ندهد. 
با توجه به تمرکز فعالیت های آموزشی بر یادگیری الکترونیکی، 
آموزشی  دستورالعمل های  و  فرآیند ها  سرعت  به  بود  الزم 
متناسب با شرایط با رعایت چارچوب های کلی و حفظ کیفیت 
آموزشی دانشگاه تهیه و به اجرا گذاشته شوند. در جهت انجام  
»شورای  شامل؛  مربوط  شوراهای  جلسات  ماموریت ها  این 
»شورای  گسترش«،  و  برنامه ریزی  »شورای  آموزشی«، 
نوآوری آموزشی«، »شورای سیاست گذاری  و  سیاست گذاری 

دانشگاه«  خاص  موارد  »کمیسیون  الکترونیکی«،  آموزش 
ترفیعات«،  »کمیته  استانی«،  خاص  موارد  »کمیسیون  و 
»هیأت اجرایی جذب« و »هیأت ممیزه« و همچنین شوراها 
بدون  تقریبا  دانشکده  و  پردیس ها  در  مربوطه  کمیته های  و 
وقفه در طول سال تشکیل شدند وضمن برنامه ریزی و تدوین 
دستورالعمل ها و مقررات آموزشی متناسب با شرایط، وظایف 

اجرایی محوله را نیز به انجام رساندند.

ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در مواجهه کشور 
با بحران کرونا

سوابق  به  باتوجه  و  چهارم«  »نسل  دانشگاه  یک  عنوان  به 
مطالعاتی  پروژه های  در  مهم  نقش  ایفای  در  تهران  دانشگاه 
دانشگاه  و....،  سیالب ها«  ملی  »گزارش  همچون  ملی  کالن 
نهاد  یک  عنوان  به  کرونا،  اپیدمی  شیوع  ابتدای  از  تهران 
از  ناشی  بحران  مختلف  ابعاد  مدیریت  در  پیشگام  و  مسئول 
کرونا ظاهر شد. بخش مهمی از این فعالیت ها در قالب تشکیل 
و برگزاری  نشست های »خوشه های علمی« مختلف، همچون 
و  انجام  و...،  اجتماعی«  اقتصادی«، »خوشه سرمایه  »خوشه 
نتایج مطالعات آنها در قالب گزارش های سیاستی در اختیار 

نهادها و مسئوالن ذی ربط قرار گرفت. 
عالوه براین، به منظور استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی 
دانشگاه تهران در مبارزه با ویروس کوید 19، اقدامات متعدد 
واحدهای  توسط  پژوهشی«  با مدیریت »معاونت  نیز  دیگری 
مختلف دانشگاه در قالب شبکه بین دانشگاهی انجام شد که 

رئوس آنها به شرح زیر می باشد:

نمودار 1- نمایش ارزیابی کیفیت ارائه دروس به شیوه الکترونیکی از دانشجویان و اعضای هیأت علمی 

 
  علمی هیأت اعضای و از دانشجویان الکترونیکی شیوه به دروس ارائه کیفیت نمایش ارزیابی -1نمودار 

 
 

 
 1911 درسالی آموختگدانش و دانشجو نمایش پذیرش -2نمودار 
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 ایجاد شبکه های اجتماعی مرتبط با کرونا؛
مسئوالن  مشارکت  با  مشترک  علمی  شبکه  ایجاد   
بزرگ  دانشگاه های  و  تهران؛  دانشگاه  صاحب نظران  و 
علوم  دانشگاه  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  جمله  از 

پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران؛
 برگزاری جلسات و  نشست های منظم در کارگروه های 

علمی و تخصصی مختلف؛
 هماهنگی با ستاد اجرایی فرمان امام )ره(و »صندوق 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  نوآوری«  و  شکوفایی 

جمهوری جهت اجرا و  حمایت از  طرح ها؛
 برگزاری همایش بین المللی »تازه های کرونا در ایران 
ایتالیا،  ایران،  از  برجسته  سخنرانان  حضور  با  اروپا«  و 

انگلیس و اسپانیا؛ 
دانشگاه  با همکاری  کرونا  مجازی  نمایشگاه  برگزاری   
علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

برای   3 آزمایشگاه سطح  ایجاد  اولیه  پروپوزال  تهیه   
انجام تحقیقات مرتبط با ویروس.

فعالیت های فوق، از طریق تشکیل کارگروه های علمی و 
تخصصی مرتبط با »ویروس کرونا« به شرح ذیل تحقق 

یافت: 
 کارگروه »تشخیص و مقابله با ویروس کووید-19 با 

رویکردهاي بیوفیزیکي«؛
واکسن  تولید  و  درمان  روش هاي  »ارائه ی  کارگروه   

براي ویروس کووید-19«؛
 کارگروه »سیستم های هوشمند و آنالیز داده«؛ 

ویروس  تشخیص  کیت هاي  و  »حسگرها  کارگروه   
کووید-19«.

در  دانشگاه  در  گرفته  شکل  تخصصی  و  علمی  کارگروه های 
طول یکسال فعالیت خود، پروژه های تحقیقاتی و دستاوردهای 
زیادی در زمینه »مقابله با ویروس کرونا« داشته اند که بسیاری 
رسانه های  نیز  و  دانشگاه  خبری  وبسایت  طریق  از  آنها  از 
اند. برخی از مهم ترین  کثیراالنتشار کشور اطالع رسانی شده 
دانشگاه  در  کرونا  بیماری  با  مرتبط  گرفته  انجام  پروژه های 

تهران به شرح ذیل می باشند: 
غیر  و  ویروس  باردار  سطحی  ملکول های  شناسایی   
کاتیون های  و  آنیون ها  از  استفاده  با  آنها  فعال سازی 

معلق در هوا؛
  شناسایی بیوفیزیکی عوامل موثر بر غیر فعال شدن 
به  آن  اتصال  از  ممانعت  و   ویروس  اصلی  آنزیم های 

سلول های ریوی بر اساس دینامیک ملکولی؛
 طراحی، تدوین و ثبت ماسک شفاف الکترومغناطیسی 

برای دفع و اضمحالل ویروس؛
 شناسایی الکتریکی ویروس کرونا در سطح نانوالکترودها 

درسیستم میکروفلوئیدی؛
 طراحي و ساخت حسگرهاي زیستي الکتروشیمیایي 

براي تشخیص ویروس کرونا؛
 طراحي و تولید کیت آزمون سریع تشخیص ویروس 

کرونا؛
 ساخت دستگاه کمک تنفس با همکاری شرکت دانش 

بنیان مستقر در پردیس دانشکده های فنی؛
ارایه  و  بیماری  زودهنگام  تشخیص  و  بیماران  رصد   
در  تاب آوری  برای  هوشمند  کاوی  داده  جامع  برنامه 

شرایط بحرانی بیماری جهت مقابله با ویروس.
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اگرچه شیوع ویروس کوید 19 شرایط ویژه ای را بر دنیا، کشور 
و دانشگاه حاکم کرد و باید تمهیدات خاص پیش بینی و اجرا 
می شد، ولی این شرایط مانع از ادامه فعالیت دانشگاه در سایر 
کالن  سیاست های  موازات  به  اساس،  براین  نگردید.  حوزه ها 
حوزه  با  متناسبت  نیز  ستادی  واحدهای  از  هریک  دانشگاه، 
با  اقدامات و فعالیت های متعددی،  و ماموریت اصلی محوله، 
توجه به شرایط خاص ناشی از اپیدمی کرونا، انجام داده اند 
که گزارش عملکرد آنها به تفکیک هریک از واحدها، اعم از 

معاونت ها و مراکز و .... به شرح ذیل، آمده است. 

1-حوزه معاونت آموزشی
از  دانشگاهی  فعالیت های  از  وسیعی  گستره  آموزش،  حوزه 
کیفی  ارزیابی  رشته ها،  توسعه  آموزشی،  برنامه ریزی  جمله 
رشته ها، امور اعضاء هیأت علمی، جذب و پذیرش دانشجو، و ... 
را شامل می شود. در یک سال گذشته، تدوین دستورالعمل ها 
و مقررات آموزشی متناسب با شرایط ناشی از اپیدمی کرونا 
اصلی  آنها«، محور  اچرای  در  پذیری  انعطاف  نیز ضرورت  و 

تمامی فعالیت های حوزه آموزش دانشگاه بوده است. 
معاونت  فعالیت های  از  مختصری  شرح  آمده،  ادامه  در  آنچه 
آموزشی به تفکیک مأموریت های محوله شامل الف: برنامه ریزی 
ب:  آموزش،  حوزه  با  مرتبط  اجرایی  فعالیت های  تداوم  برای 
کیفیت  ارزیابی  ج:  آموزشی،  نظارت  و  گسترش  برنامه ریزی، 

آموزش می باشد: 

الف: برنامه ریزی برای تداوم فعالیت های اجرایی مرتبط  
با حوزه آموزش: 

پذیرش دانشجو،  فرآیند دانش آموختگی، رسیدگی به مشکالت 
آموزشی دانشجویان، انجام فرآیند های دفاع از پیشنهاد و دفاع 
از پایان نامه ها و رساله ها،  برگزاری آزمون های تخصصی، نقل 

و انتقال، پذیرش دانشجو در پردیس های بین المللی »کیش« 
و »ارس« طبق شیوه نامه اختصاصی واحدها، پذیرش دانشجو 
از طریق آیین نامه استعدادهای درخشان، برگزاری دوره های 

آموزش آزاد  و ... .   
موضـوع تـوازن در »پذیـرش دانشـجو« و »دانش آموختگـی« 
در دانشـگاه بـه دلیـل ارتبـاط آن بـا ظرفیـت پذیرش سـاالنه 
و امکانـات  واحدهـا در هـر سـال، امکانـات آزمایشـگاهی و 
خوابگاهـی از  مالحظـات مهـم در برنامه ریزی دانشـگاه اسـت. 
بر اسـاس گـزارش اداره کل خدمات آموزشـی دانشـگاه، در 
مهـر و آبـان  سـال 1399، بالـغ 11200 دانشـجوی جدید در 
دانشـگاه ثبت نـام نموده انـد. در همیـن حال  در طول سـال 
1399 ، بالـغ بـر 12000 دانشـجو از دانشـگاه دانش آموختـه 
نفـر در مقطـع کارشناسـی و  شـده اند کـه شـامل 3800 
دکتـری عمومـی دامپزشـکی، بالغ بـر 7000  نفـر در مقطع 
کارشناسـی ارشـد و حـدود  1300 نفـر در مقطـع دکتـری 
می شـود. مقایسـه ایـن تعـداد دانشـجویان پذیرفتـه شـده  و 
دانش آموختـه  نشـان می دهد کـه علی رغم مشـکالت موجود، 
جریـان آمـوزش در دانشـگاه بدون وقفه اسـتمرار یافته اسـت.

همچنین عالوه بر پاسخگویی دانشجویان و دانش آموختگان 
خدمات  میز  در  حضوری  مواردی  در  و  تلفنی  بصورت 
آموزشی،  برای کاهش مراجعات  حضوری، میز خدمات غیر 

حضوری  نیز در حوزه معاونت آموزشی راه اندازی  گردید.
سامانه سپاری  گذشته،  سال  در  مهم  اقدامات  از  دیگر  یکی 
اقداماتی که در حالت عادی بصورت حضوری انجام می گرفت. 
فرآیند  مانند  اجرایی  فرآیندهای  از  بسیاری  راستا  این  در 
بررسی  رساله«،  و  پایان نامه   از  »دفاع  و  پروپوزال«  »تصویب 
و  صدور  خوابگاه،  در  سکونت  جهت  دانشجویان  درخواست 
گواهی های اشتغال به تحصیل، پیاده سازی مصاحبه دکتری، 
تایید  تخصصی،  دکتری  دوره  جامع  ارزیابی  گواهی  صدور 

ب- عملکرد واحدهای ستادی دانشگاه

جدول 3- پذیرش دانشجو و دانش آموختگی درسال 1399

فراوانیعنوان فعالیت

11200  پذیرش دانشجو در مهر و آبان

3800 دانش آموختگان مقطع کارشناسی و دکتری عمومی

7000 دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد عمومی

130027 دانش آموختگان مقطع دکتری
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نظام  سازمان  هماهنگی  )با  نودانشجویان  تحصیلی  معافیت 
وظیفه(، اخذ تاییدیه تحصیلی دانشجویان و... به کمک مرکز 
فناوری های دیجیتالی سامانه سپاری شده است )15 فرآیند( و 
اقدامات دیگری نیز در دست اقدام است که مشروح این موارد 

در بخش های بعدی آورده خواهد شد.
اجرایی  دستورالعمل های  تهیه  آزمون ها؛  برگزاری  زمینه  در 
تخصصی  آزمون های  مصاحبه  انجام  امتحانات،  برگزاری 
اتاق مجازی،  از 10 هزار داوطلب در 450  با  بیش  دکتری 
برگزاری آزمون های زبان بصورت حضوری و مجازی و برگزاری 
آزمون های پایانی دو نیمسال  بصورت مجازی و  انجام  بخشی 
از آن با همکاری دانشگاه پیام نور از مهم ترین اقدامات دانشگاه  

در حوزه آموزش بوده است.
صدور کارت »نو دانشجویان«، صدور  و ارسال گواهی موقت 
و دانش نامه برای  11960  نفر از دانش آموختگان داخلی در 
صدور   خارجی،  دانش آموختگان  نفر   161 و  مختلف  مقاطع 
بیش از 3400 کارنامه انگلیسی، صدور و ارسال  بیش از 11000  
مورد تاییدیه تحصیلی به سازمان های دولتی و غیردولتی و 
دانشگاه ها و لغو تعهد بیش از 5000   نفر از دانش آموختگان  
نیز از اقدامات مهم  اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه بوده 

است.
و  پایه  عمومی،  دروس  مدیریت  و  ساماندهی  حوزه  در 
مشترک، اقدامات خوبی مانند همانندسازی ارائه کلیه دروس 

عمومی و اختصاص شماره »یکتا«  به هر درس در دانشگاه  
نیز  پایه  انجام پذیرفت و سامان دهی و همسان سازی دروس 

در دست اقدام است.
همچنین آیین نامه یادگیری پروژه محور در شورای آموزشی 
دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و اجرای آزمایشی این طرح 
امید  گرفت.  قرار  تایید  مورد   1399-1400 دوم  نیمسال  از 
می رود اجرای این شیوه آموزشی در دانشگاه در کنار  اجرای  
برنامه های »دو وجهی«  و »دوره کهاد« موجب توانمندسازی 

بیش از گذشته دانشجویان شود.

آموزشی:  نظارت  و  برنامه ریزی، گسترش  در حوزه  ب: 
در مورد بازنگری برنامه های درسی و تعریف برنامه های درسی 
جدید اقدامات مناسبی در دانشگاه انجام گرفت که مهم ترین 
آن بازنگری برنامه های درسی و پیاده سازی 70 برنامه درسی 
پیاده سازی  با  می باشد.  وجهی«  »مدل دو  در  کارشناسی 
برنامه های بازنگری شده،  برای دانشجویان مقطع کارشناسی 
سال  دوم  نیمسال  از  دیگر  رشته های  از  واحد  اخذ  امکان 
تحصیلی 1400-1399 فراهم شده است. تدوین و تصویب 7 
رشته جدید با محوریت حوزه بین رشته ای، مجوز اجرای 30 
رشته  و بازنگری بیش از 50 رشته از دیگر اقدامات مهم این 

حوزه بوده است.
در حوزه امور اعضای هیأت علمی، کلیه فعالیت های مربوط 

نمودار 2- نمایش پذیرش دانشجو و دانش آموختگی درسال 1399

 
  علمی هیأت اعضای و از دانشجویان الکترونیکی شیوه به دروس ارائه کیفیت نمایش ارزیابی -1نمودار 

 
 

 
 1911 درسالی آموختگدانش و دانشجو نمایش پذیرش -2نمودار 
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به جذب،ترفیع ،تبدیل وضعیت  و ارتقاء در طول سال استمرار 
متقاضیان  پرونده   1000 از  بیش  مدت  این  در  است.  داشته 
جذب  در هیأت اجرایی جذب دانشگاه و کمیته های مربوط 
در واحد ها  و دانشگاه مورد رسیدگی قرار  گرفت و  استخدام 
و انتقال حدود 70 نفر مورد تأیید قرار گرفت. همچنین بالغ بر 
2000 درخواست ترفیع  اعضای هیأت علمی مورد  رسیدگی  

و اقدام قرار گرفت.
مقررات  اساس  بر  استعدادهای درخشان،  پذیرش  در حوزه 

است.  شده  انجام  دانشگاه  سطح  در  خوبی  اقدامات  مربوط 
المپیاد های   برتر  رتبه های  از  نفر   150 از  بیش   99 سال  در 
قرار  پذیرش  مورد  دانشگاه  در  دانش آموزی  و  دانشجویی 
مقطع  در  دانشجو  نفر   760 بر  افزون  همچنین  گرفته اند. 
کارشناسی ارشد و دکتری طبق آیین نامه های مربوط توسط  
همچنین  و  گرفته اند  قرار  پذیرش  مورد  دانشگاه  واحد های 
ملی  »بنیاد  تسهیالت  از  دانشجویان  از  نفر   500 بر  افزون 

نخبگان« بهره مند شده اند.

نمودار 3- نمایش اقدامات مهم  اجرایی حوزه معاونت آموزشی

جدول 4- اقدامات مهم  اجرایی حوزه معاونت آموزشی

فراوانی )نفر(عنوان

10000مصاحبه آزمون هاي تخصصی دکتری

 صدور کارت نو دانشجویان، صدور  و ارسال گواهی موقت و دانشنامه
)دانش آموختگان داخلی(

11960

 صدور و ارسال کارت نو دانشجویان، صدور و ارسال گواهی موقت و دانشنامه
)دانش آموختگان خارجی(

161

3400صدور کارنامه  انگلیسی

11000صدور و ارسال تاییدیه تحصیلی

5000لغو تعهد

 
 آموزشی  معاونت حوزه اجرایی  مهم نمایش اقدامات -9نمودار 

 

 
 واحدها یکبه تفک یوجه-دو یهاتعداد رشته-4نمودار  
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ارائه  موجود،  شرایط  علی رغم  آزاد،  آموزش های  حوزه  در 
توسط  مجازی  فضای  از  استفاده  با  حرفه ای  آموزش های 
به  نسبت  دانشگاه  اختصاصی  درآمد  و  یافت  تداوم  واحد ها 
سال گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار بود. همچنین  
در این خصوص تفاهم نامه های همکاری متعددی با نهاد ها و  

سازمان ها  به امضا رسید. 

ج: ارزیابی کیفیت آموزش
ارزیابی کیفیت بخش جدائی ناپذیر هر واحد پیشرو و در تراز 
جهانی است و طبیعتاً موضوع ارزیابی کیفیت می باید همواره 

هرگونه  مبنای  و  گرفته  قرار  جدی  توجه  مورد  دانشگاه  در 
برنامه ریزی و شاخص عملکرد قرار گیرد. 

ارزشیابی  نتایج  آمد،  هم  قبل  سال  گزارش  در  چنانچه 
برنامه های آموزشی مبنای توسعه رشته ها، پذیرش دانشجو و 
جذب هیأت علمی قرار گرفته و لذا با همکاری همه واحد های 
سرانجام  دانشگاه«  کیفیت  ارزیابی  »مرکز  همت  و  دانشگاه 
بین المللی،  و  تطبیقی  پیوسته  مطالعات  سال  سه  از  پس 
توجیهی،  نشست های  برگزاری  پایلوت،  ارزیابی های  اجرای 
انجام مشاوره های مختلف، و ... اولین »ارزیابی رشته«1، برای 
اولین بار در تاریخ دانشگاه تهران اجرا و به صورت همزمان، 

 نمودار 4-تعداد رشته های دو وجهی به تفکیک واحدها

جدول 5- آمار پذیرش استعدادهای درخشان

نفراتعنوان فعالیت

150پذیرش رتبه های برتر  المپیاد هاي دانشجویی و دانش آموزی
760پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری طبق آیین نامه هاي مربوط

500پذیرش دانشجویان از طریق تسهیالت »بنیاد ملی نخبگان«
1410جمع کل

1 -Program Evaluation 

 
 آموزشی  معاونت حوزه اجرایی  مهم نمایش اقدامات -9نمودار 
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از  کارشناسی  دوره  رشته های  کلیه  در  یکپارچه  و  هماهنگ 

دانشگاه تهران انجام شد. 
اولین ارزیابي یکپارچه کیفیت برنامه )رشته( مقطع کارشناسي 
و 22  یکتا  رشته  رشته، شامل 106  در 128  تهران  دانشگاه 
رشته موازي طي سال های دانش آموختگي 1392 لغایت 1397، 
»تدوین  محور  سه  در  و  دانشگاه  آموزشی  واحدهای  کلیه  در 
گزارش وضعیت رشته« توسط گروه های آموزشی و  دانشکده ها، 
»گردآوري داده های ثبتي در سه حوزه اجراي آموزش، نظارت 
مربوطه،  اداره کل  سه  توسط  آموزشي«  هزینه  و  آموزشي، 
»ارزیابي یکپارچه کیفیت رشته هاي دوره کارشناسي دانشگاه« 
توسط پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران، و نظارت بر کلیه 
دانشگاه  کیفیت  ارزیابی  مرکز  توسط  گفته  پیش  فرآیندهای 

انجام شده است. 
نظرات  با  این مرحله، که هم راستا  ابتکار جدید دانشگاه در 
مشاوران بین المللي و مطالعات تطبیقي پژوهشکده زبان ملل 
ثبتي  داده هاي  تهران عملیاتی شد، مرتبط ساختن  دانشگاه 
گروه های  مذکور  ارزیابی  در  بود.  کیفیت  ارزیابي های  نتایج  با 
ارزیابی کننده »اعضای هیأت علمی«، »دانشجویان 120 واحدی«، 
»دانش آموختگان« و »کارفرمایان دانشگاه تهران« شرکت جستند. 
از آنجا که این ارزیابی تنها در یک مرحله انجام شده، ضروری 
است سایر مراحل مربوطه نیز اجرایی گردد تا نتایج آن بتواند با 
درجه اطمینان بیشتری مبنای بازنگری رشته ها در آینده بشود. 
همچنین برنامه ریزی برای اجرای ارزیابی رشته در سایر مقاطع، 
از جمله کارشناسی ارشد و دکتری، و گسترش کانون های ارزیابی 
کننده به دانشجویان خارجی، که مورد عنایت دانشگاه می باشد، 

مي تواند سایر گام های مهم در ارزیابی رشته ها باشد.

2- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
»مسئولیت  به  معطوف  ابتکارات  و  اقدامات  رهبری  بر  عالوه 
اجتماعی« دانشگاه در شرایط اپیدمی کرونا که پیشتر به آن 
اشاره شد، فعالیت های گسترده دیگری نیز همچون قراردادهای 
انتشارات مقاالت علمی  پژوهشی،  طرح های کاربردی، رصد 
در نشریات معتبر داخلی و خارجی، راه اندازی مراکز تحقیقاتی 
فعالیت های  مهم ترین  جمله  از  و...  دانشگاه  انتشارات  جدید، 
حوزه »معاونت پژوهشی« محسوب می شوند. خروجی بسیاری 
از این فعالیت ها ، طبق روال همه ساله، در بیست و نهمین 
جشنواره پژوهش و فناوری سال دانشگاه در قالب »برترین ها« 

به نمایش گذاشته شد.
ادامه آمده، گزارش مختصر حوزه معاونت پژوهشی  آنچه در 
دانشگاه ذیل چهار محور 1- فعالیت های پژوهشی و فناورانه 
دانشگاه، 2- ایجاد و راه اندازی  مراکز پژوهشی جدید و تقاضا 
محور 3- انتشارات دانشگاه 4- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 

دانشگاه تهران است: 
1-فعالیت های پژوهشی و فناورانه دانشگاه

مستند،  گزارش های  و  آمار  براساس  و  کلی  صورت  به 
فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه در ایام شیوع ویروس 
کرونا نه تنها افت نداشته، بلکه شاهد افزایش قابل توجهی نیز 

بوده است.
کیفیت  شاخص  اهمیت  به  توجه  با  و  خصوص  این  در 
ترغیب  دانشگاه  اصلی  سیاست  محور،  پژوهش  فعالیت های 
مقاله  انتشار  به  دانشجویان  و  علمی  هیأت  اعضای  هدایت  و 
در نشریات معتبر منتج از پژوهش های متناسب تر با نیازهای 
رعایت  به  جدی  توجه  نیز  و  کاربردی  پژوهش های  و  کشور 

نمودار 5- نمایش حوزه پذیرش استعدادهای درخشان

 
 نمایش حوزه پذیرش استعدادهای درخشان -5نمودار 

 

 
 19 -11علمی سال  مقاالت نمایش مقایسه انتشار -6 نمودار
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»اخالق حرفه ای« در انتشارات و فعالیت های پژوهشی است. 
در جهت تحقق این سیاست، اقدامات زیر در معاونت پژوهشی 

صورت گرفته است: 
 تاسیس کمیته اعتبار سنجی نشریات بین المللی؛

 انتشار لیست نشریات نامعتبر؛
 فعال سازی کمیته تخلفات پژوهشی؛

 دریافت کد بین المللی اخالق پژوهش؛
در  پژوهش  اخالق  هشت گانه  کمیته های  تشکیل   

دانشکده ها؛
 استفاده از نرم افزار مشابه یاب؛

 برگزاری کارگاه های اخالق پژوهش؛
 انتشار کتاب، بروشور و ... پیرامون اخالق پژوهش.

به عنوان یکی از دستاوردهای اقدامات فوق، گزارش کمیته 
اعتبارسنجی نشریات بین المللی خوشبختانه نشان از کاهش 
انتشار مقاله از سوی همکاران دانشگاهی در نشریات بدون 
در  اخالق  رعایت  به  بیشتر  به  توجه  و  نامعتبر  یا  و  امتیاز 

پژوهش می باشد. 
انتشار مقاالت علمی: یکی از شاخص های مهم و تعیین کننده 
در  مقاله  چاپ  علمی،  نهادهای  و  افراد  علمی  موثر  عملکرد 
نشریات معتبر ملی و به ویژه بین المللی می باشد. گزارش های 
آماری دانشگاه در خصوص تعداد مقاالت داخلی و بین المللی 
چاپ شده بیانگر رشد مقاالت WOS، Scopus و ISC در 

سال 1399 در مقایسه با سال 1398 است.
نمودار فوق نشان می دهد که چاپ مقاله نمایه شده در پایگاه 
WOS  نسبت به سال گذشته از رشدی معادل 11/5درصد 

)یازده و نیم درصد( برخوردار است.
WOS در سال  همچنین مقایسه تعداد آثار نمایه شده در 

در  آثار  کیفی  رشد  بیانگر   2018 سال  با  مقایسه  در   2019
سال 2019 است و این رشد در نشریات Q1 )15/5 درصد( و 

نشریات Q2 )10/4 درصد( مشاهده می شود.
فرهیخته،  منابع انسانی  خارجی:  و  داخلی  محققان  جذب 
اثربخشی  و  کیفیت  ارتقاء  عامل  مهم ترین  محقق  و  کارآمد 
دانشگاه هستند. در کنار توجه جدی به جذب اعضای هیأت 
علمی و پذیرش دانشجویان برجسته، بکارگیری محققان در 
قالب »پژوهشگر« و »پسا دکتری« با جدیت در دانشگاه دنبال 

شده است.
پژوهشگر    500 در مجموع  اخیر،  زمانی شش سال  بازه  در 
اند.  تهران پذیرش شده  دانشگاه  »پسا دکتری« داخلی در 
داخلی  پژوهشگر   800 از طریق سامانه جدید،  در سال99  
مورد  واحدها  توسط  پژوهشگر   93 که  نموده اند  نام  ثبت 
پذیرش قرار گرفتند. سازمان های حمایت کننده پژوهشگران 
و  پژوهشگران  از  حمایت  »صندوق  نیز  داخلی  پسادکتری 
فناوران کشور«، »گرنت استاد میزبان«، »طرح کاربردی استاد 
میزبان«، »جوایز بنیاد ملی نخبگان« )همانند چمران، عالمه 

طباطبایی( و »فدراسیون سرآمدان علمی کشور« بوده اند. 
میزان پذیرش پژوهشگران »پسادکتری داخلی« و »پسادکتری 
در   1399 و   1398 سال های  طی  نمودارها  در  غیرمقیم« 

نمودارهای زیر آمده است.
اجتماعی،  تأثیر  شاخص های  ازجمله  کاربردی:  پژوهش های 
یافته های  و  دانش  تبادل  کاربردی جهت  پژوهش های  انجام 
جدید علمی و پژوهشی بین دانشگاه و سازمان ها و دستگاه های 
اجرایی کشور است. بدین منظور اقدامات و فعالیت های ملی 
و بین المللی زیادی انجام شده است که بطور اجمالی در زیر 

آمده است:

نمودار 6- نمایش مقایسه انتشار مقاالت علمی سال 99- 98

 
 نمایش حوزه پذیرش استعدادهای درخشان -5نمودار 
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نمودار 7- نمایش مقایسه تعداد آثار منتشرشده سال 99- 98

نمودار 8- نمایش میزان پذیرش پژوهشگران »پسادکتری داخلی« 

نمودار9- نمایش میزان پذیرش پژوهشگران »پسا دکتری غیرمقیم« 
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پروژه یابی از طریق سامانه ساتع
در حال حاضر 223 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان 
مجری در سامانه ساتع حضور دارند. آمار نشان می دهد طی 
سال 1399 از تعداد 128 پروپوزال ثبت شده در سامانه، 32 
قراردادهای  مصوب  ارزش  است.  شده  نهایی  ثبت  قرارداد 
 84640 کنون  تا   99 سال  ابتدای  از  سامانه  در  شده  ثبت 
میلیون ریال محاسبه شده است. ارزش مبالغ پرداخت شده 
ابتدای  از  فرآیند(  )اتمام  سامانه  در  تخصیص  نامه  اساس  بر 

سال تا کنون 34400 میلیون ریال است.  

قراردادها
بخش دیگری از طرح های کاربردی دانشگاه، انعقاد قراردادهای 
پژوهشی با نهادها، سازمان ها و دیگر مراکز دولتی و خصوصی است 

که ذیل معاونت پژوهشی دانشگاه و در قالب فرمت های مختلف 
سامان می یابند و از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

3.1-قراردادهای پژوهش کاربردی: در سال 1399، در مجموع 
شرکت های  موسسات،  نهادها،  با  کاربردی  قرارداد   331
دولتی و خصوصی با اعتبار مصوب بالغ بر 1167 میلیارد ریال 
اعتبار جذب شده در سال 1399 معادل  منعقد شده است. 

850 میلیارد ریال تا 25 اسفندماه بوده است. 

3.2-قراردادهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: 
قراردادهای  تعداد  در  درصدی   36 رشد  از  نشان  گزارش ها 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1399 دارد 
که این افزایش، منجر به رشد 18 درصدی در اعتبار مصوب 

این دسته از طرح ها شده است. 

نمودار 10- نمایش مقایسه قراردادهای کاربردی منعقده طی دو سال 98 و 99

نمودار 11- نمایش مقایسه قراردادهای منعقده ریاست جمهوری طی دو سال 98 و 99

 
 11 و 19 سال دو طی منعقده کاربردی قراردادهای نمایش مقایسه -11نمودار 

 
 11 و 19 سال دو طی جمهوری ریاست منعقده قراردادهای نمایش مقایسه -11نمودار 
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دانشگاه  گستردگی  و  تنوع  فرارشته ای:  3.3-قراردادهای 
بین  و  گروهی  فعالیت های  برای  را  ویژه  فرصت  یک  تهران 
اجرا  را  کالن  طرح های  مي تواند  که  می کند  فراهم  رشته ای 

نماید که تعدادی از این طرح ها به شرح ذیل آورده می شود:
 سازمان حفاظت محیط زیست:

 فهرست انتشار آالینده هاي هوا شامل منابع انسان ساز 
و تدوین و ارزیابي سناریوهاي اصلي کاهش آلودگي هوا 
در کالن شهرها با مشارکت ده دانشگاه سطح یک کشور 

و محوریت دانشگاه تهران؛ 
 شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان: تدوین و اجرای 
طرح جامع آبادانی و پیشرفت شهرستان خواف براساس 

رویکرد معیشت پایدار و توان افزایی جوامع محلی؛
جهت  در  فناوري  توسعه  ایران:  نفت  ملی  شرکت   
بهینه سازي فرآیندهاي تولید و افزایش ضریب برداشت 

در میدان یادآوران؛
 بنیاد برکت: توسعه فن آوری جهت مقابله با بیماری 

کووید-19 ؛
تأمین  و  پژوهش  کوانتوم:  فناوری  و  علوم  مرکز   
تجهیزات درراستای توسعه علوم و فناوری های کوانتومی؛

 وزارت راه و شهرسازی: پژوهش برای تهیه طرح ویژه 
تفصیلی محدوده پیرامون حرم مطهر امام رضا)ع(.

2-ایجاد و راه اندازی  مراکز پژوهشی جدید و تقاضامحور
راه اندازی   و  ایجاد  دانشگاه،  توسعه ای  فعالیت های  جمله  از 
کشور  نیاز  با  متناسب  جدید  پژوهشی  مراکز  و  موسسات 
گذشته،  سال  یک  در  می باشد.  جامعه(  و  صنعت  با  )ارتباط 
موسسه/ چهار  راه اندازی  به  اقدام  دانشگاه  پژوهشی  معاونت 

پژوهشکده در حوزه علوم و فنون نوین کرده است: 
با  کوانتومی  فناوری های  و  علوم  موسسه   تأسیس   
علوم  توسعه  زمینه   فناوری در  و  پژوهش  توسعه   هدف 

و فناوری های کوانتومی؛
 تأسیس پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی به 
منظور فعالیت های پژوهشی بین رشته ای و فرارشته ای؛

 تأسیس موسسه الکتروتکنیک سرطان با هدف توسعه 
و  بایوالکترونیک  نانو  زمینه های  در  فناوری  و  پژوهش 

کاربرد آن در تشخیص و درمان سرطان؛
با  نوآوری  و  فناوری  علم،  رصد  موسسه ی  تأسیس   
کشور  پژوهشی  و  علمی  نیازهای  رفع  به  کمک  هدف 
در حوزه ی رصد و ارزیابی وضعیت عملکرد نظام علوم، 
ملی  بخشی،  در سطوح  نوآوری  و  فناوری  و  تحقیقات 
نیاز کسب  نیز تحلیل گیری پیشرفته داده های مورد  و 

و کار.

3-انتشارات دانشگاه 
ارتقاء و بهینه سازی فرآیندها و مکانیسم ها در حوزه انتشارات 
دانشگاه، انتشار تألیفات علمی، توسعه همکاری های بین المللی 
قابل  فعالیت های  از جمله  و...  آثار مشترک  انتشار  زمینه  در 
دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از  بخش  این  در  که  است  توجه 

صورت گرفته و برخی از آنها در ذیل آمده است: 
الف-اصالح فرآیند ها 

به منظور  انتشارات  مؤسسه  سایت  تقویت  و  اصالح   
ارتقای فروش اینترنتی؛

 تجدید نظر درآیین نامه مؤسسه و تصویب آن در هیأت 
امنای دانشگاه؛

 اصالح و یکپارچه سازی بایگانی کتاب های مؤسسه با 
ذخیره در سامانه Storage  دانشگاه؛

 استفاده از فناوری اطالعات به منظور تسریع شفافیت 
و بهینه سازی فرآیندها؛

 افزایش سرعت تولید کتاب الکترونیکی تا سه برابر؛
 تقلیل مدت زمان داوری از 47 روز در سال 1398 به 

37 روز در سال 1399؛
 تقلیل مدت زمان ویراستاری الکترونیکی کتاب از 60 

روز در سال 1398 به 47 روز در سال 1399.

ب-انتشار کتاب )پذیرش و داوری(
در  بررسی  و  جدید  کتاب  عنوان   203 دریافت   

کمیته های تخصصی؛
و  تخصصی  کمیته های  در  کتاب  عنوان   63 تأیید   

قرارگیری در فرآیند آماده سازی و چاپ.
 چاپ 99 عنوان کتاب جدید )چاپ اول(: 45 عنوان 

تألیفی و 54 عنوان ترجمه ای؛
 تجدید چاپ 155 عنوان کتاب : 109 عنوان تألیفی و 

46 عنوان ترجمه ای.

ج-گزارش مالی
 فروش 129739 جلد کتاب به مبلغ 46میلیارد ریال 
که در مقایسه با دوره مشابه 48 درصد از نظر تعداد و 4 
درصد از نظر مبلغ به دالیل شرایط بازار و شیوع کرونا 

دچار افت شده است؛
 افزایش فروش اینترنتی نسخه فیزیکی کتاب از طریق 
سایت مؤسسه  نسبت به دوره مشابه: 82 درصد از نظر 

تعداد و 129 درصد از نظر مبلغ؛ 
در   )epub( الکترونیکی  کتاب  14153جلد  فروش   
اپلیکیشن کتابخوان به طوری که نسبت به دوره مشابه 
مبلغ  نظر  از  درصد   182 و  تعداد  نظر  از  درصد   19035
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افزایش فروش یافته است.
سال 1399،  نخست  چهارماهه  در  که  است  توضیح  به  الزم 
فرهنگ  ترویج  به  کمک  هدف  با  تهران،  دانشگاه  انتشارات 
کتابخوانی در شرایط اپیدمی کرونا،  400 عنوان از کتاب های 
خود را به صورت رایگان در »کتابخوان الکترونیکی« قرار داد. 

د: نشر بین الملل
انتشارات  با  مشترک  به صورت  کتاب  عنوان   3  چاپ 

اشپرینگر در سال 1399؛
 عقد تفاهم نامه همکاري با مرکز ساماندهي ترجمه و 
نشر معارف اسالمي و علوم انساني و شروع ترجمه 3عنوان 
کتاب به زبان های خارجی به منظور انتشار در کشورهای 

مختلف؛
 عقد تفاهم نامه همکاري با انتشارات Science چین؛
 پیگیري نشر غیرقانوني کتاب هاي مؤسسه در کشور 

افغانستان از طریق معاونت بین الملل دانشگاه؛
ترجمه  برای  اسپانیا  ایران شناسي  مرکز  با  مذاکره   

کتاب های مؤسسه انتشارات به زبان اسپانیائی ؛
 تفاهم نامه با مرکز نشر دانشگاهي براي ترجمه و چاپ 

5عنوان از کتاب هاي مؤسسه به زبان هاي خارجي؛
در  »شین خوان«  چینی  لغت  فرهنگ  کامل  ترجمه   
اجرای تفاهم نامه مؤسسه با هلدینگ نشر بازرگانی چین.

اسناد  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  حوزه  4-فعالیت های 
دانشگاه تهران

اهم  تهران،  دانشگاه  اسناد  و مرکز  در حوزه کتابخانه مرکزی 
اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در بازه زمانی سال گذشته 

را می توان به شرح ذیل برشمرد: 
منابع  افزایش  و  آریان  دیجیتال  کتابخانه  توسعه   

دیجیتال در آن -100 درصد رشد؛
 دسترسی وسیع به پایگاه های اطالعات علمی داخلی 

و خارجی؛
 فهرست نویسی و ورود اطالعات منابع از جمله کتب 

فارسی و التین، پایان نامه ها ؛
 نشریات، اسناد تاریخی، منابع غیرکتابی و کتب چاپ 

سنگی در نرم افزار آذرسا؛
 بارگذاری کتب چاپ سنگی، نشریات، کتب قدیمی و 

پایان نامه  ها برای مطالعه آنالین؛
 برگزاری سخنرانی های آنالین تخصصی در حوزه نسخ 

خطی و اسناد تاریخی؛
 راه اندازی سامانه مشترک جستجوی منابع کتابخانه های 

دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

 ارائه خدمات با روش های ممکن به متقاضیان همچون 
تلگرام و ایمیل و حضوری؛

 توسعه ارائه خدمات با استفاده از سامانه مانند تسویه 
حساب دانشجویان و تحویل پایان نامه ؛

به صورت  دسترسی  ارائه  و  خطی  نسخه  بارگذاری   
رایگان برای همه؛

 بارگذاری پایان نامه  تمام متن- با قابلیت خرید آنالین 
به  اتصال  از  بعد  دانشگاهیان-  برای  خواندن«  »فقط 

شبکه دانشگاه؛
خرید  باقابلیت  متن-  تمام  تاریخی  اسناد  بارگذاری   

آنالین؛
 بارگذاری عکس تاریخی )روی عکس و پشت عکس(- 

با قابلیت خرید آنالین؛
 کتاب التین از ناشرین اشپرینگر، الزویر و وایلی) که 
دانشگاه مالکیت آنها را دارد(- دسترسی فقط از داخل 

شبکه - رایگان؛
 انتشار جلد سوم، ششم و نهم فهرست اسناد تاریخی 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد؛ 
انتشار کتاب تاریخ شفاهی کتابخانه مرکزی و مرکز   

اسناد دانشگاه تهران. 

3-اکوسیستم فناوری و تجاری سازی دانشگاه تهران
به منظور تکمیل فرآیند یادگیری دانشجویان در قالب مهارت 
آمده  بدست  دانش های  از  ثروت  خلق  کارآفرینی،  و  آموزی 
در دانشگاه و انجام مسئولیت اجتماعی در جهت حل مسائل 
جامعه و افزایش مشارکت در امور توسعه کشور، پیاده سازی 
فناوری  نوآوری،  کاربرد،  پژوهش،  آموزش،  زنجیره  تعمیق  و 
در  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  طریق  از  تجاری سازی  و 
کار  دستور  در  دانشگاه  معاونت های  و  مختلف  حوزه های 
بخش های  اقدامات  قبلی  بخش های  در  دارد.  قرار  دانشگاه 
پیاده سازی  جهت  در  دیجیتال  فناوری  و  پژوهش  آموزش، 
در  فناوری  زنجیره  ادامه  در  و  داده شد  توضیح  زنجیره  این 
قالب »پارک علم و فناوری« و »تجاری سازی« توسط معاونت 
شهر  طرح  پیاده سازی  همچنین  و  توسعه  و  سرمایه گذاری 
دانش به عنوان یک الگوی منحصر بفرد توسعه مراکز نوآوری 
و فناوری در قلب بخش تجاری شهر تهران و در کنار مهم ترین 
پردیس دانشگاهی کشور، دانشگاه تهران، توضیح داده می شود.

و  نوآوری  شبکه  تحقق  و  فناوری  و  علم  1-پارک 
فناوری دانشگاه

علم  به  نیاز  اهمیت  که  بود  خطری  زنگ  کرونا  پاندمی   
به  توجه  لزوم  و  کرد  نمایان  پیش  از  بیش  را  فناوری  و  36
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 11 و 19 سال دو طی منعقده کاربردی قراردادهای نمایش مقایسه -11نمودار 

 
 11 و 19 سال دو طی جمهوری ریاست منعقده قراردادهای نمایش مقایسه -11نمودار 

 

 
  فناوری و علم پارک مصوب بودجه روند نمایش مقایسه -12نمودار 

۳۵۱

۸۵۶

۶۲۹

۳۳۱

۱۱۶۷

۸۵۰

تعداد قراردادهای منعقده اعتبار مصوب قراردادهای منعقده  
(میلیارد ریال)

اعتبار جذب شده قراردادهای جاری  
(میلیارد ریال)

۹۸ ۹۹

۱۱
۲۲

۱۳
۲۲

۳۳

۷۳

تعداد قراردادهای منعقده (میلیارد ریال)اعتبار مصوب  (میلیارد ریال)اعتبار جذب شده 

۹۸ ۹۹

  
  

  
  

  

جدول6- وضعیت پارک علم و فناوری در سال 1399

 منابع مصارف
                   بودجه و مالی

329.427.327.321 390.128.969.801
 

 در حال احداث در حال بهره برداری در حال بازسازی
 ساختمان ها

 فضاها و  
75.372 769،466)عرصه و اعیان( 34.236

نمودار 12- نمایش مقایسه روند بودجه مصوب پارک علم و فناوری 

نمودار 13- نمایش مقایسه روند بودجه اختصاصی مصوب و تحقق یافته پارک علم و فناوری 

 

 
  فناوری و علم پارک یافته تحقق و مصوب اختصاصی بودجه روند نمایش مقایسه -19نمودار 

 

 فناوری و علم ارزش پارک زنجیره حمایتی هایرویش برنامه -19جدول 

 
 

 
 
 

 
نمایش رویش  -11نمودار 

 زنجیره حمایتی یهابرنامه
 فناوری و علم پارک ارزش

 
 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  -- 

  11,,000000 

   22,,000000 

  33,,000000 

  44,,000000 

 پرداختی   مصوب  
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جدول 7- ساختمان های در حال بهره برداری )فضای در اختیار شرکت هاو ستاد پارک(از 

 ردیف نام ساختمان وضعیت عرصه )متر( اعیان )متر(

4940 40000 در اختیار پارک ساختمان شماره یک 1 

2800 _ در اختیار پارک  2       ساختمان شماره دو

1400 _ در اختیار پارک ساختمان شماره سه 3 

840 276 در اختیار پارک ساختمان شماره چهار 4 

330 200 اجاره امین 5 

600 166 اجاره دکتر هشترودی 6 

1224 _ اجاره تربیت بدنی 7 

اعیان )متر( عرصه )متر( وضعیت نام ساختمان  ردیف

522.5 783.75 اجاره کشاورزی یک 8 

690 1035 اجاره کشاورزی دو 9 

200 300 اجاره کشاورزی - سوله یک 10 

600 900 اجاره کشاورزی - سوله دو 11 

602 900 اجاره کشاورزی - سوله سه 12 

1300 750 اجاره ابوریحان 13 

500 250 در اختیار پارک فومن 14 

2950 500 اجاره البرز 15 

و  ناشناخته  خطرات  با  مقابله  راستای  در  را  دانش  توسعه 
و  علم  پارک  منظور  همین  به  نمود.  دوچندان  مترقبه  غیر 
فناوری،  توسعه  سردمدار  عنوان  به  تهران  دانشگاه  فناوری 
نوآوری و بومی سازی نیازهای رو به رشد در این محیط پر 
بازوهایی  تقویت  و  روزافزون  تالش  با  تا  شد  آن  بر  تالطم 
فناوری های  توسعه  مسیر  هدایت  بر  عالوه  خود  اجرایی 
کشور  دانشی  بنیان های  رشد  و  خوداتکایی  زمینه ساز  نو، 
فعالیت ها   از  بخش  نمایانگر  می آید،  ادامه  در  آنچه  گردد. 
سال  در  تهران  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  اقدامات  و 

گذشته )1399( است.  
ثابت بودن  نشان دهنده  خوبی  به  باال  منحنی های  و  جداول 
بودجه عمومی پارک در سال های 98 و 99 بوده در حالیکه 
بودجه اختصاصی از سال 96 با نرخ مناسبی افزایش یافته 

است.
معادل  فضاهای در اختیار پارک، فضای درحال بازسازی در 
حال  در  موجود  فضای  از  نیمی  معادل  و  شدن  آماده  حال 
پیش  فضاهای  از   جدا  فضاها  این   می باشد.  ساز  و  ساخت 
احداث،  حال  در  نوآوری  مراکز  و  دانش  شهر  در  شده  بینی 
در واحدهای مختلف دانشگاه است که با اجرای این پروژه ها، 
فضاهای در اختیار پارک به بیش از دو برابر افزایش می یابد. 
پارک  اختیار  در  فضاهای  دیگر گستردگی   توجه  قابل  نکته 
است که در واحدهای مختلف دانشگاه گسترش یافته و مفهوم 
است  بخشیده  عینیت  را  دانشگاه  فناوری  و  نوآوری  شبکه 

)جداول زیر(

 فضاها و ساختمان ها  
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222 333 اجاره سالن نوروزی 16 

135 135 اجاره برج سبز طبقه 1و6 17 

355 935 اجاره سوله کوی دانشگاه 18 

310 500 اجاره مهر 19 

345 _ اجاره جغرافیا 20 

1112 1706 اجاره فارابی 21 

1150 1725 اجاره بیمارستان دامپزشکی 22 

850 _ در اختیار پارک تبریزچی 23 

23977.5 51394.75 جمع

جدول 8- ساختمان های در حال بازسازی پارک علم و فناوری

اعیان )متر( عرصه )متر(  ردیف نام ساختمان وضعیت

2416 481 درحال آماده سازی اسکو 1 

835 167 آماده سازی مهر 2 2 

1320 264 درحال آماده سازی قدس 3 

1150 1150 آماده سازی زمین هفدهم 4 

131 150 درحال آماده سازی روان شناسی 5 

16000 2554 آماده سازی برج دامپزشکی 6 

858 _ آماده سازی مرزداران 7 
_ 741990 آماده سازی مرادآباد 8 

22710 746756 جمع

 جدول 9- ساختمان های در حال احداث پارک علم و فناوری

اعیان )متر( نام ساختمان  ردیف
22000 P4 1 

6681 TH1 2 

1700 TH2 3 

1857 دیتا سنتر 4 

32238 39        جمع
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جدول 10- شعب رشد و نوآوری پارک علم و فناوری

توضیحات تعداد
تعداد

 شرکت
کننده

تامین
اعتبار

سهم
طرف
مقابل

سهم
پارک فضا حوزه کاری نوع مرکز نام شعبه ردیف

 مرکز نوآوری
 شعبه فضا

دارد-
 هزینه

 بازسازی الزم
دارد

0 21 12،000 50 50 340 کشاورزی  مرکز
نوآوری

مرکز
رشد کشاورزی 1

 مرکز نوآوری
 شعبه فضا

دارد-
 هزینه

 بازسازی الزم
دارد

0 5
 تأمین
 بودجه
نشده

60 40 850  مرکز
نوآوری

مرکز
رشد فارابی 2

 فاز اول
 یال شرقی
 بازسازی

 شده- فاز دوم
 طبقه دوم

بازسازی شده

0 4 15،000 50 50 1300  گیاهان
دارویی  مرکز

نوآوری

مرکز
رشد ابوریجان 3

Nopark 
فضا

 دارد -
 بازسازی انجام

شده

4
1

1،500 70 30 130  شهر
هوشمند

 مرکز
نوآوری مرکز

رشد کیش 4

 مرکز نوآوری
 شعبه فضا

 ندارد-
 هزینه

 بازسازی الزم
 دارد

  2  1،500    360 شیمی
 

 مرکز
 نوآوری

 مرکز
5  فومن رشد

 مرکز نوآوری
 شعبه فضا

 دارد-
 هزینه

 بازسازی الزم
 دارد

  
 تأمین
 بودجه
 نشده

 50  50  160  صنایع
غذایی

 
 مرکز

 نوآوری

 مرکز
6  ارس رشد

 بازسازی انجام
 شده و هزینه
 بازسازی نیاز

 ندارد

 4  1  3،000  70  30  235  هوش
مصنوعی

 مرکز
-  نوآوری

 کوی
دانشگاه-

 سالن
 شهید
 نوروزی

 7
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 مرکز نوآوری
 شعبه فضا

 دارد-
 هزینه

 بازسازی الزم
 دارد

 5  0  5،000    340 G5  مرکز
-  نوآوری

 کوی
دانشگاه-

 سوله
 8

 در حال
0  احداث  0  76،500  0  100  1700 فناوری های

نوین
 مرکز

-  نوآوری  تحول
9  دیجیتال

 بازسازی انجام
 شده و هزینه
 بازسازی نیاز

 ندارد

 6  0  1،800  40  60  345 ژئوساینس  مرکز
-  نوآوری 10  جغرافیا

 مرکز نوآوری
 شعبه فضا

 دارد-
 هزینه

 بازسازی الزم
 دارد

 0  0  5،000  60  40  140 سالمت
روان

 مرکز
-  نوآوری 11  روانشناسی

 در حال
 مذاکره جهت
 تامین سرمایه

   63،000  70  30  2100 عمومی  مرکز
-  نوآوری

 تربیت
 بدنی فاز

 یک
 12

 در حال
 مذاکره جهت
 تامین سرمایه

 0  0  4،000    200 دامپزشکی  مرکز
-  نوآوری 13  دامپزشکی

فناوری های _    _    
نوین

 مرکز
-  نوآوری  کارل

14  لوکس

 بازسازی انجام
 شده - هزینه
 بازسازی نیاز

 ندارد

   71،000  0  100  1788 پتروشیمی  مرکز
-  نوآوری 15  نفت

 بازسازی نیاز
4   ندارد  0  0  100 عمومی   -  مرکز

16  هاشمی رشد

 درحال
 احداث-

 تامین اعتبار
 شده توسط

 شرکت اسنپ
 تا 80000

   2،000    5000 عمومی  -  مرکز
 رشد

 اقتصاد
17  چرخشی

 انعقاد قرارداد
 همکاری با
 همشهری

   100،000 رسانه     مرکز
 نوآوری

 مرکز
18  همشهری رشد
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جدول 11- عملکرد دریافتی اعتبار ابالغی معاونت علمی - کارخانه هاي نوآوری

مانده
 هزینه هاي
انجام شده

ابالغ اعتبار -
دریافتی

اعتبار
مصوب

درصد
ابالغ

معاونت علمی
ردیف ریاست جمهوری

-12،033 15،333 3،300 11،000 30 مرکزنوآوری قدس 1

8،400 0 8،400 28،000 30 مرکزنوآوری تحول دیجیتال 2

3،000 1،500 4،500 15،000 30 مرکزنوآوری ابوریحان 3

0 0 0 20،000 0  مرکزنوآوری اقتصاد
چرخشی

4

-470 470 0 0 0  مرکزنوآوری پردیس
کشاورزی کرج 5

0 0 0 63،000 0 مرکزنوآوری تربیت بدنی 6

1،600 0 1،600 4،000 40 مرکزنوآوری دامپزشکی 7

-208 928 720 1،800 40  مرکزنوآوری دانشکده
جغرافیا

8

-1،291 3،291 2،000 5،000 40 مرکزنوآوری روان شناسی 9

600 0 600 1،500 40 مرکزنوآوری فومن 10

مانده  هزینه هاي انجام
شده

ابالغ اعتبار -
دریافتی

اعتبار
مصوب

درصد
ابالغ

 معاونت علمی ریاست
جمهوری ردیف

600 0 600 1،500 40 مرکزنوآوری کیش 11

0 0 0 20،000 0 مرکز نوآوری نفت 12

198 21،522 21،720 170،800 جمع کل

جدول 12- تفاهم نامه های منعقد شده پارک علم و فناوری

مدت تفاهم نامه )سال(  ردیف طرف تفاهم نامه تاریخ شروع

 5 1399/03/20 1  دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 1 1399/03/20 2  موسسه عصر کسب و کار ایرانیان کارینا
 2 1399/04/01 3  بنیاد ملی توسعه فناوری
 3 1399/04/09 4  دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 5 1399/04/01 5  پردیس فارابی دانشگاه تهران
 5 1399/05/06 6  پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 3 1399/05/06 7  سازمان نقشه برداری کشور
 3 1399/05/08 8  شرکت همشهری 42
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 5 1399/04/23 9  شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران
 3 1399/05/21 10  دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 5 1399/04/01 11  اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران
 5 1399/06/04 12  پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران
 1 1399/06/02 13  صندوق نوآوری و شکوفایی
 4 1399/06/25 14  پارک علم و فناوری استان سمنان
 5 1399/07/01 15  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 1 1399/07/08 16  شرکت تریتا داروی هزاره سوم
 3 1399/07/01 17  مرکز نوآوری لیزر ایران
 2 1399/06/11 18  مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار
 1 1399/08/01 19  انجمن ایرانی مطالعات جهان
 5 1399/09/29 20  شرکت نوآوری، پژوهش و توسعه ویرا
 3 1399/08/24 21  بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
 3 1399/09/04 22  پارک علم و فناوری ایرانیان

4 ماه  1399/09/11 23  پردیس علوم
 2 1399/09/23 24  مرکز راهبردی فناوری های همگرا
 1 1399/09/01 25  شرکت کاریز اعتماد رایانه مهر
 1 1399/09/25 26  صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری نوآفرین
 2 1399/10/01 27  خبرگزاری علم و فناوری
 2 1399/10/25 28  شرکت شهاب
 3 1399/11/05 29  سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

جدول 13- کارگزاری ثبت اختراع پارک علم و فناوری

 تعداد متاضیان
 عودت داده شده

 تعداد متقاضیان
 در حال بررسی

 متقاضیان
تعداد متقاضیان تعداد پذیرش شدگان مردود شده

 37  25  92  82  236

جدول 14- کارگزاری فرابورس پارک علم و فناوری

تعداد در حال بررسی مردود پذیرفته شده مشروط تعداد قبول تعداد متقاضیان

31 12 11 31 85

جدول 15- سامانه مرکز تعامالت بین الملل پارک علم و فناوری

 تعداد متقاضیان درحال همکاری مردود تعداد در حال بررسی

 4  5  12  2143
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بین  حلقه ای  عنوان  به  تهران  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک 
شرکت های  و  نو  ایده های  از  حمایت  با  و  صنعت  و  دانشگاه 
دانش بنیان و فناور، شرایط کار و فعالیت را تسهیل کرده و 
با خلق زنجیره ارزش »از ایده تا تجاری سازی« توانسته است 
توسعه  و  پیشرفت  ارتقاء،  جهت  در  کوچک  چند  هر  نقشی 

فناوری کشور ایفاء نماید. 
یکی از مهم ترین برنامه های دانشگاه در حوزه نوآوری و فناوری 

کمک به تبدیل نتایج حاصل از پایان نامه ها و رساله ها به کسب و 
کار جدید و خلق ثروت است به گونه ای که بیشترین شرکت های 
مستقر در پارک شرکت های زایشی درون دانشگاه باشند. این 
موضوع در قالب شیوه ها و پشتیبانی های مختلف دنبال شده است 

که در ادامه کلیاتی از این پشتیبانی ها آورده شده است.

  زنجیره ارزشی پارک

جدول 16- زنجیره ارزش » از ایده تا تجاری سازی« در پارک علم و فناوری 

واحدهای فناور عضو
314

پذیرش های جدید
83

متقاضیان عضویت
183

سطح فناوری شرکت ها
 سطح فناوری 74%

متوسط و باالتر

گردش مالی شرکت ها
11.839.832 
میلیون ریال

 میزان اشتغال زایی
شرکت ها
نفر 2395

 میزان صادرات
دالر 17200 وبینار150 ساعت 

 کارگاه های
مهارت آموزی
ساعت 258

 خدمات کسب وکار
ارائه شده

دسته خدمت 4

 قراردادهای
صنعت- فناوری

میلیون ریال 129.315
حمایت مالی انجام شده
میلیون ریال 24.882

توسعه 
کسب و کار

ایجاد 
کسب و کار پرورش ایده ایده یابی مسئله یابی

برنامه های 
پسارشد و توسعه برنامه رشد برنامه شکوفایی

برنامه جهش

برنامه رویش برنامه جوانه

44
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 فن بازار مجازی

 طرح جیکو

 تجاری سازی بیش فعال

  گپ پارک
  رونمایی محصول

 نشست سرمایه گذار

 کارگزاران سرمایه گذار

ارزیابی موشکافانه 

تامین فضای استقرار

خدمات مالی، خدمات آموزش، خدمات مشاوره، پارک کست، منتورینگ، کافه پارک، کلینیک کسب و کار
 کمک به تامین سرمایه، نمایشگاه، برخورداری از مزایای عضویت در شبکه فناوری

جدول 17- خدمات انتقال فناوری در پارک علم و فناوری

 جدول 18- رویش برنامه های حمایتی زنجیره ارزش
پارک علم و فناوری

 جدول 19- شکوفایی برنامه های حمایتی زنجیره ارزش
پارک علم و فناوری

نمودار 14- نمایش رویش  برنامه های حمایتی 
زنجیره ارزش پارک علم و فناوری

نمودار  15- نمایش شکوفایی برنامه های حمایتی 
زنجیره ارزش پارک علم و فناوری

   

48 
 

 

 هينشست سرما 
 گذار

هيكارگزاران سرما
 گذار

 
 موشكافانه  يابيارز  

 استقرار  يفضا  نيتام

     خدمات مالي، خدمات آموزش، خدمات مشاوره، پارك كست، منتورينگ، كافه پارك، كلينيك كسب و كار، كمك 
 به تامين سرمايه، نمايشگاه، برخورداري از مزاياي عضويت در شبكه فناوري  

	

 فناوري  و  علم پارك ارزش زنجيره حمايتي هاي برنامه رويش  -18جدول 

  
  فناوري  و علم پارك ارزش زنجيره حمايتي ي هابرنامه   نمايش رويش  - 14نمودار 

رویش
تعداد هسته پذیرش شده تعداد متقاضیان

30 56

3.780.000.000 اعتبار حمایتی مصوب )ریال(

413.716.490 اعتبار پرداخت شده )ریال(

شکوفایی
تعداد هسته پذیرش شده تعداد متقاضیان

23 64

8.685.000.000 اعتبار حمایتی مصوب )ریال(

791.950.000 اعتبار پرداخت شده )ریال(

   

49 
 

 

  فناوري  و علم پارك ارزش زنجيره حمايتي  هاي برنامه شكوفايي  -19جدول 

  
  فناوري  و علم پارك ارزش زنجيره حمايتي هاي برنامهنمايش شكوفايي  -15نمودار  

  
 

  فناوري  و علم پاركارزش  زنجيره حمايتي هاي برنامهپسا رشد وتوسعه  -20جدول 

  

  
  پارك علم و فناوري ارزش زنجيره حمايتي هاي برنامهوتوسعه  رشد نمايش پسا -16نمودار 
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  فناوري  و علم پاركارزش  زنجيره حمايتي هاي برنامهپسا رشد وتوسعه  -20جدول 

  

  
  پارك علم و فناوري ارزش زنجيره حمايتي هاي برنامهوتوسعه  رشد نمايش پسا -16نمودار 
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 هينشست سرما 
 گذار

هيكارگزاران سرما
 گذار

 
 موشكافانه  يابيارز  

 استقرار  يفضا  نيتام

     خدمات مالي، خدمات آموزش، خدمات مشاوره، پارك كست، منتورينگ، كافه پارك، كلينيك كسب و كار، كمك 
 به تامين سرمايه، نمايشگاه، برخورداري از مزاياي عضويت در شبكه فناوري  

	

 فناوري  و  علم پارك ارزش زنجيره حمايتي هاي برنامه رويش  -18جدول 

  
  فناوري  و علم پارك ارزش زنجيره حمايتي ي هابرنامه   نمايش رويش  - 14نمودار 
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فعالیت های  و  اقدامات  دانشگاه،  واحدهای  سایر  کنار  در 
فناوری  و  پژوهش  صندوق  و  فناوری  و  علم  پارک  حمایتی 
دانشگاه تهران از شرکت ها در هنگام شیوع ویروس کرونا نیز 
قابل توجه است که خالصه ای از این اقدامات در ادامه آورده 

شده است : 
نیاز  اعالم  آوری  جمع  و  حمایتی  بسته های  ایجاد   .1

شرکت ها در بحران کرونا؛ 
2. اعطای اعتبار حمایتی به شرکت ها با نام گرنت شارژ؛ 
3. انجام مکاتبات با وزارت عتف، صندوق نوآوری شکوفایی 

و شرکت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ 
4. برگزاری وبینارهای حمایتی؛ 

5. تهیه لیستی از اقدامات انجام پذیرفته توسط شرکت ها در 
راستای مقابله با کرونا جهت معرفی به نهادهای حمایتی؛ 

6. گردآوری اقدامات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه 
تهران در راستای حمایت از شرکت های آسیب دیده در 

بحران؛ 
و  پژوهش  صندوق  توسط  شده  پرداخت  تسهیالت   .7

فناوری دانشگاه تهران در راستای حمایت از شرکت های 
آسیب دیده.

در شرایط کرونا پارک علم و فناوری دانشگاه به 125 شرکت 
 411،787،333 مبلغ  با  حمایتی  بسته  عضو/مستقر،  فناور 
فضای  توسعه   - شرکت ها  شارژ  گرنت  عنوان  تحت  ریال 
و  پژوهش  صندوق  ضمن  در  نمود.  پرداخت  کار  و  کسب 
میلیون  و 54500  تسهیالت  ریال  میلیون  فناوری، 23000 
فعالیت ها،  این  کنار  در  است.  کرده  صادر  ضمانت نامه  ریال 
شرکت های مستقر در پارک وسایل و تجهیزات متنوع تولید و 
در اختیار مراکز بهداشتی و مردم قرار دادند که نقش مهمی 

در مقابله با این ویروس ایفا نمودند. 

2- سازمان سرمایه گذاری و توسعه
یکی از نهادهای نو تأسیس دانشگاه تهران و جزء مهم زنجیره 
نوآوری و فناوری دانشگاه، سازمان »سرمایه گذاری و توسعه«، 
با زیر مجموعه هایی شامل شرکتی هم نام و مدیریت امور وقف 

 جدول 20- پسا رشد وتوسعه برنامه های حمایتی
زنجیره ارزش پارک علم و فناوری

 جدول 21- رشد برنامه های حمایتی زنجیره ارزش
پارک علم و فناوری

نمودار 16- نمایش پسا رشد وتوسعه برنامه های 
حمایتی زنجیره ارزش پارک علم و فناوری

نمودار 17- نمایش رشد برنامه های حمایتی 
زنجیره ارزش پارک علم و فناوری

پسارشد و توسعه
تعداد شرکت پذیرش شده تعداد متقاضیان

16 24

3.777.100.000 اعتبار حمایتی مصوب )ریال(

2.427.510.000 اعتبار پرداخت شده )ریال(

رشد
تعداد شرکت پذیرش شده تعداد متقاضیان

14 39

8.640.347.333 اعتبار حمایتی مصوب )ریال(

3.080.273.333 اعتبار پرداخت شده )ریال(
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  فناوري  و علم پارك ارزش زنجيره حمايتي  هاي برنامه شكوفايي  -19جدول 

  
  فناوري  و علم پارك ارزش زنجيره حمايتي هاي برنامهنمايش شكوفايي  -15نمودار  

  
 

  فناوري  و علم پاركارزش  زنجيره حمايتي هاي برنامهپسا رشد وتوسعه  -20جدول 

  

  
  پارك علم و فناوري ارزش زنجيره حمايتي هاي برنامهوتوسعه  رشد نمايش پسا -16نمودار 

   

50 
 

 

  

  پارك علم و فناوريارزش  زنجيره حمايتي هاي برنامه رشد  -21جدول 

  
  فناوري  و علم پارك ارزش زنجيره  حمايتي هاي برنامه  نمايش رشد - 17نمودار 

  

  و   پژوهش  صندوق  و  يفناور  و  علم  پارك  يتيحما  هايفعاليت  و  اقدامات  دانشگاه،  يواحدها  ريسا  كنار  در
شهاشركت  از  تهران  دانشگاه  يفناور هنگام  ن  روسيو  وعيدر  ا  ز يكرونا  خالصه  كه  است  توجه  ا  يقابل   ن ياز 

 آورده شده است :   در ادامه اقدامات

   ؛كرونا بحران درهاشركت ازين اعالم يآور جمع و يتيحما يها بسته جاديا .١
   ؛شارژ گرنت نام باهاشركت به يتيحما  اعتبار ياعطا .٢
  ي پارك علم و فناور  يو شركت ها  ييشكوفا  يمكاتبات با وزارت عتف، صندوق نوآور  انجام .٣

  ؛ دانشگاه تهران
  ؛يتيحما ينارهايوب يبرگزار .٤
  ي معرف  جهت  كرونا   با  مقابله   يراستا  درهاشركت  توسط  رفتهيپذ   انجام   اقدامات  از   يستيل  هيته .٥

  ؛يتيحما ينهادها به
 يها  شركت  از  تيحما  يراستا  در  تهران  دانشگاه  يفناور   و  پژوهش  صندوق  اقدامات  يگردآور .٦

  ؛بحران در دهيد بيآس
 از   تيحما  يراستا  در  تهران   دانشگاه  ي فناور  و  پژوهش  صندوق  توسط شده  پرداخت التيتسه .٧
 . دهيد بيآس يها شركت
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  فناوري  و علم پارك ارزش زنجيره حمايتي  هاي برنامه شكوفايي  -19جدول 

  
  فناوري  و علم پارك ارزش زنجيره حمايتي هاي برنامهنمايش شكوفايي  -15نمودار  

  
 

  فناوري  و علم پاركارزش  زنجيره حمايتي هاي برنامهپسا رشد وتوسعه  -20جدول 

  

  
  پارك علم و فناوري ارزش زنجيره حمايتي هاي برنامهوتوسعه  رشد نمايش پسا -16نمودار 
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  ؛يتيحما ينهادها به
 يها  شركت  از  تيحما  يراستا  در  تهران  دانشگاه  يفناور   و  پژوهش  صندوق  اقدامات  يگردآور .٦

  ؛بحران در دهيد بيآس
 از   تيحما  يراستا  در  تهران   دانشگاه  ي فناور  و  پژوهش  صندوق  توسط شده  پرداخت التيتسه .٧
46 . دهيد بيآس يها شركت
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بهره وری  افزایش  این سازمان  ماموریت عمده  دانشگاه است. 
امکانات و منابع دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط و تامین 
سرمایه و مشارکت در تبدیل ایده به کسب و کار های نوآورانه 
سال  در  سازمان  این  عملکرد  از  گزارشی  ادامه،  در  است. 

گذشته ارائه می گردد.

توسعه  افزایش سرمایه شرکت  و  تغییر سهامداری   
سرمایه گذاری 

از  سهامداری  تغییر  خصوص  در  الزم  مصوبات  اخذ  از  پس 
همچنین  و  دانشگاه  محترم  امنای  هیأت  و  رئیسه  هیأت 
کارشناس  تأیید  و  سرمایه گذای  توسعه  شرکت  ارزش گذاری 
رسمی دادگستری در سال 98، در سال 99 ، تغییر ترکیب 
سهامداری شرکت توسعه و تبدیل آن به یک شرکت خصوصی 
دانشگاه  سهام  انتقال  و  تهران  دانشگاه  سهامداری  کاهش  با 
حامیان  بنیاد  تهران،  دانشگاه  حامیان  المنفعه  عام  بنیاد  به 
صندوق  و  کارآفرینی  دانشکده  حامیان  بنیاد  فنی،  دانشکده 
جدول  با  مطابق  تهران،  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  رفاه 
ذیل نهایی و عملیاتی گردید. عالوه بر این اقدامات مربوط به 
افزایش سرمایه شرکت از رقم 500 میلیون ریال به عدد 5000 
میلیون ریال و همچنین اعمال تغییرات بندهای اساسنامه و 
افزایش سرمایه  از  توسعه پس  اساسنامه جدید شرکت  ثبت 

صورت گرفت. 
مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری در فعالیت های 
توسعه ای دانشگاه؛ مستلزم شیوه، فرآیند و تهیه دستورالعمل های 

قانونی به همراه اخذ مجوز از هیأت امنا بوده است که خوشبختانه 
مجوز های الزم از هیأت امنا اخذ و در ادامه دستور العمل ذیربط 

نیز به شرح زیر مصوب گردید.

بخش  مشارکت  نحوه  جامع  دستورالعمل  تهیه   
خصوصي و عمومي)P.P.P( با دانشگاه تهران  

 فرمت فراخوان، راهنماي جذب سرمایه گذار؛
 فرآیند فراخوان، جذب و انتخاب سرمایه گذار؛

 تهیه فرمت طرح توجیهي فني اقتصادي؛
 تهیه فرمت قرارداد تیپ.

»شهر  مالي  تامین  روش هاي  جامع  گزارش  تهیه   
دانش« دانشگاه تهران

دانش  شهر  مدیریت  به  مکتوب  صورت  به  گزارش   
تحویل شده است.

 پروژه تهیه طرح توجیهي گلخانه هاي کوچک مقیاس 
با پارک علم و فناوري سجاد

 گزارش طرح در چند مجلد آماده گردید.

حضور  چگونگی  و  امکان سنجی  ارزیابی  طرح   
چگونگی  و  همسایه  کشورهای  در  تهران  دانشگاه 

بازاریابی و جذب دانشجویان بین الملل
 گزارش طرح در چند مجلد آماده گردید

جدول 22- سهامداران شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران

شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران

درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار ردیف
49.99999 4.999.999 دانشگاه تهران 1

16 1.600.000 بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران 2
16 1.600.000 صندوق رفاه اعضاء هیئت علمی 3
13 1.300.000 بنیاد حامیان دانشکده فنی 4

4.99961 499.961 بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی 5
1000.0 10 رسول سعدی 6
1000.0 10 سعید فالح پور 7
1000.0 10 محمد مرادی 8
1000.0 10 علی اسالمی بیدکلی 9

100 10.000.000 47جمع
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 تهیه طرح توجیهي اقتصادي- فني- مهندسي ایجاد 
نیروگاه برق خورشیدي 100 کیلو واتي

بخش  سرمایه گذاران  با   BOLT قرارداد  انعقاد   
خصوصي؛ 

 اخد مجوزات الزم از وزارت نیرو؛
 ورود تجهیرات به کشور. 

 ساماندهی شرکت های وابسته به دانشگاه تهران
 از بین 160 شرکت، تعاونی و موسسه ای که دانشگاه 
تهران  در آن سهامدار بوده است؛ در مرحله اول 112 
شرکت تعیین تکلیف شد. از میان 48 شرکت باقیمانده 
در مرحله بعد 18 مورد از شرکت هایی که عنوان دانشگاه 
دانشگاه فقط سهامدار  را داشتند، و 3 مورد که  تهران 
در  سایر شرکت ها  وضعیت  گردیدند.  منحل  بود،  آن ها 

دست بررسی و اقدام است.

 تأسیس شرکت های مشترک
 تأسیس شرکت مشترک )سهام داری 34٪( با تیم بذر 

هیبرید و ثبت آن به نام »شرکت ژینودانه دانش آریا«؛
سهامداری  با  دانشگاهیان  بیمارستانی  شرکت  ثبت   

20٪ دانشگاه تهران؛
با  )همسا(  آریا  سبز  مواد  هوشمند  شرکت  ثبت   
دانشگاه  توسعه سرمایه گذاری  سهامداری 34٪ شرکت 

تهران در خصوص پروژه سیم ارتودنس؛
با سهامداری  اقلیم تخت جمشید  ثبت شرکت سبز   
در  تهران  دانشگاه  سرمایه گذاری  توسعه  شرکت   ٪34

خصوص پروژه کشت گیاهان دارویی.
دانشگاه  درصد   40( بورس  رادین  شرکت  تاسیس   
بورس  اطالعات  فناوري  شرکت  درصد   60 و  تهران 
بورس  معامالتي  هسته  سامانه  توسعه  بمنظور  تهران( 

کشور«.

 نگارش طرح تجاری
اقتصاد  شوراي  فرمت  با  مطابق  تجاري  طرح  تهیه   
خرید تجهیزات آزمایشگاهي دانشگاه تهران از محل بند 

الف تبصره 3 و آمادگي جهت طرح در شورا؛
 بروزرسانی و ویرایش اکسل مالی قرارداد طرح توجیهی 

پردیس کیش مجدداً در دست اقدام است.

 تفاهم نامه های سازمان توسعه و  سرمایه گذاری 
 امضاء تفاهم نامه با شرکت بهاسنج در راستای تسریع 

و بهبود عملکرد ارزش گذاری استارت آپ ها.

 جلب مشارکت سرمایه گذار در پروژه های دانشگاه و 
سایر پروژه های مربوطه

ارگان ها  افراد،  با  جلسه   74 در  شرکت  و  برگزاری   
اهداف  پیشبرد  راستای  در  مختلف  سازمان های  و 
دانشگاه تهران و جلب مشارکت در خصوص  طرح های 
سرمایه گذاری و پتانسیل های موجود در دانشگاه تهران 

و نیز سایر پروژه ها، صورت گرفته است.

 سایر طرح ها
 آزمایشگاه های دانشگاه تهران

به منظور استفاده از ظرفیت ها و تجهیزات آزمایشگاه های 
طال،  عیار  اندازه گیری  راستای  در  تهران  دانشگاه 
رایزنی های اولیه با انستیتو الکتروشیمی دانشگاه تهران 
و بانک صادرات ایران صورت گرفت. جلساتی نیز در این 
راستا برگزار شد و هم اکنون در مرحله تعیین چگونگی 
نمونه برداری از شمش طال و در فرآیند بررسی فنی قرار 

دارد.
  پارکینگ های دانشگاه تهران

افزایش  پروژه  شرکت،  و  دانشگاه  اهداف  راستای  در 
خورد.  کلید  تهران  دانشگاه  پارکینگ های  بهره وری 
و  جلسات  از  اعم  نیاز  پیش  اقدامات  حاضر  حال  در 
برنامه ریزی ها صورت گرفته است و در فاز بعدی نیاز به 

اقدام عملی و دستورات کتبی خواهد بود. 
 مذاکره با بانک پاسارگاد

و  دانش«  »شهر  مالی  تأمین  راستای  در  مذاکرات  این 
تأسیس تأمین سرمایه و گروه خدمات مالی انجام شده 

است.
بانک  با  چندجانبه  همکاری  تفاهم نامه  پیشنویس 

پاسارگاد تهیه و در اختیار آن بانک قرار گرفت. 
  پروژه زمین کشاورزی پردیس کرج

تنظیم متن قرارداد اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری و 
پردیس کشاورزی کرج و نیز صورتجلسه شرکت توسعه 
پروژه  راستای  در  جمشید  تخت  اقلیم  سبز  شرکت  و 

گیاهان دارویی، در دست اقدام است.
  موزه باستان شناسی دانشگاه تهران

پیگیری و هماهنگی جلسات مربوط به موزه باستان شناسی 
جذب  فراخوان  ویرایش  همچنین  و  تهران  دانشگاه 

سرمایه گذار در این خصوص.

 سایر موارد
 تنظیم متن تفاهم نامه 3 جانبه میان دانشگاه تهران، 

دانشگاه خاتم و بانک پاسارگاد؛ 48
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گروه  و  تهران  دانشگاه  میان  تفاهم نامه  متن  تنظیم   
مالی سنبان؛

 ایجاد خط درآمدی جدید از محل سرمایه گذاری در 
سهام شرکت های بورسی.

 عملکرد در حوزه موقوفات
حوزه  در  سرمایه گذاری«  و  توسعه  »سازمان  عملکرد  گزارش 
چند  به  محوله  وظایف  اساس  بر   1399 سال  در  موقوفات 
درآمد  و  عملیاتي  عملکردهاي  الف(  مي شود:  تقسیم  بخش 
زایي موقوفات، ب( عملکردهاي مربوط به امور تغییر کاربري و 
تبدیل به احسن نمودن موقوفات، ج( عملکرد سازمان در امور 
نظارتي و د( جذب موقوفات جدید در سال 1399. خوشبختانه 
در  موقوفات  مدیریت  حقوقی،  و  فنی  مجدانه  کوشش های  با 
دانشگاه نظم بسیار مطلوبتری پیدا کرده و این امر باعث جلب 
و  امالک  از  گسترده ای  طیف  وقف  منظور  به  واقفین  اعتماد 

مستغالت، کاالهای فرهنگی وعلمی به دانشگاه شده است. 

 صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
مذاکرات با استارت آپ ها:

با استارت آپ ها، به  انجام شده  در راستای مذاکره و جلسات 
بررسی اولیه و بررسی کارشناسی در خصوص 67 استارت آپ 
می توان اشاره کرد که از مسیرهای ذکر شده که در ادامه آمده 

است، وارد صندوق شده اند: 
 شرکت در جلسات دوشنبه های استارت آپی؛

 شرکت در جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛
 مشارکت در جلسات گروه مالی فیروزه.

استارت آپ های ارزش گذاری شده و در حال تصمیم گیری
تعداد 9  به صندوق جسورانه،  وارده  استارت آپ های  میان  از 
استارت آپ ارزش گذاری گردیده و 7 مورد از آن ها در فرآیند 

تصمیم گیری نهایی است. 

سرمایه گذاری جسورانه
 استارت آپ پلیمر گستر فرتاک پارس در حوزه نانونی
 استارت آپ ژینودانه دانش آریا در حوزه بذر هیبرید

فراخوان صندوق جسورانه
تأدیه ٪30  به صورت  فراخوان صندوق  ماه 1399،  آبان  در 
سامانه  در  و  تأیید  بورس  توسط  ریال  میلیارد   4.5 مبلغ  به 
»کدال« بارگزاری گردید. سهامداران صندوق از جمله تأمین 
سرمایه سپهر، تأمین سرمایه تمدن، صندوق پژوهش و فناوری 
غیردولتی دانشگاه تهران میزان سهم خود را پرداخت نموده 
و دانشگاه تهران، شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران 
و تأمین سرمایه لوتوس هنوز موفق به واریز وجه نگردیده اند.

3-طرح شهر دانش، شهر هوشمند شهر سبز
همانگونه که ذکر شد طرح شهر دانش به عنوان یک تجربه 
قلب  در  فناوری  نوآوری-  اکوسیستم  شکل گیری  از  عملی 
حرفه ای،  و  علمی  ظرفیت های  از  استفاده  با  تهران  شهر 
حال  در  تهران  دانشگاه  تجهیزاتی  و  انسانی  ارزشمند  منابع 
طراحی  طرح،  این  مهم  و  اولیه  بخش  که  است  پیاده سازی 
شهری و معماری آن با توجه به مختصات فیزیکی، ماموریتی 
و با استفاده از آخرین یافته های علمی بوده است. نوآورانه و 

جدول 23- اسامی استارت آپ هاي  ارزش گذاری شده

نام استارت آپردیف
کامیاب طب نوین1
راهکار هوشمند سینا2
ASQ )سامانه تبادلی ارزیابی سالمت کودکان 3 تا 10 سال(3
دستگاه هولتر فشار خون4
راهکار نوین سیاق5
ویدئو کیک6
بیمیتز7
هوم سرویز8
کارخانه گیاهی9
49گنجه 10



لی
حلی

 - ت
فی

صی
 تو

ش
زار

گ
13

99
 - 

ران
 ته

گاه
نش

د دا
کر

عمل
از 

گستردگی طرح به همراه تعدد ذینفعان باعث شد که طرح 
که  تدوین شود  و  بررسی  مشاوران  و  کمیته ها  توسط  مدتها 
در نهایت در سال 1399 جلسات متعددی با اعضای شورای 
کمیسیون ماده 5 شهرداری و شورای عالی معماری و شهرسازی 
توسعه  طرح  تصویب  جهت  فرهنگی  و  میراث  سازمان  و 
گردید  برگزار  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  تهران  دانشگاه 
که در این جلسات سعی گردید تا رایزنی های الزم جهت رفع 
موانع انجام شود. خوشبختانه طرح نهائی پیشنهادی دانشگاه 
با مدیریت و سرپرستی رئیس محترم پردیس هنرهای زیبا با 
انجام تغییرات اساسی در طراحی مشاور قبلی طرح با جلب 
امیدواریم در ماه های  نهادهای حاکمیتی ذیربط تهیه و  نظر 
اخذ   5 ماده  کمیسیون  از  الزم  مصوبات  جاری  سال  نخست 
گردد. این مصوبه در کنار پروژه های نوسازی در حال تکمیل 

شروع پروژه های جدید را تسریع خواهد کرد

پروژه های در دست اجرا
بلوار   212 پالک  )ساختمان  بیوتکنولوژی  برج  1-پروژه 
که  است  طرح هایی  اولین  از  بیوتکنولوژی  برج  کشاورزی(: 
مراکز نوآوری وآموزشی را در یک ساختمان و در کنار مراکز 
کسب وکار ذی ربط گرد هم می آورد. این برج در سال 1399 
پیشرفت های مهم و قابل مالحظه ای به لحاظ فنی و مهندسی 
داشته است. از جمله مقاوم سازی کامل سازه و تکمیل سازه 
اسکلت  روی  کامل  حریق  ضد  پوشش  گردید.  انجام  الحاقی 
اصلی انجام گردید. همچنین تیغه چینی های جدید به همراه 
نصب وال پست ها در کلیه طبقات انجام گردید. نمای شمالی 
و زیرسازی اصلی کریتن وال آن انجام شد. تاسیسات برق و 
مکانیکی در اسفند 99 آغاز گردید. به غیر از مسائل اجرایی 
ایرادات طراحی در نماها و سایر نقاط  پروژه، مباحث فنی و 
پروژه تا حدودی مرتفع گردید. امید است با ادامه پشتیبانی های 
دانشگاه  واحدهای ذی ربط  وفناوری و مشارکت  معاونت علم 

عملیات عمرانی این ساختمان بزودی خاتمه یابد.
اقدامات  فناوری:  و  علم  پارک  قدس  و  اسکو  2-پروژه های 
جهت  قدس  و  اسکو  ساختمان های  خصوص  در  اولیه ای 
انجام  فناوری  و  علم  پارک  دانش بنیان  شرکت های  استقرار 
و  علم  پارک  به  ساختمان ها  تحویل  با  نهایت  در  که  گردید 
فناوری، ادامه عملیات اجرایی توسط پارک که شامل تخریب 
ساختمان ها  از  بخش هایی  در  اسکلت  مقاوم سازی  و  تیغه ها 
در  است  امید  پذیرفت.  انجام  تیغه چینی جدید  و همچنین 

ماه های اول سال جاری این پروژه ها به پایان برسد.

پروژه های آماده اجرا
 1-پروژه برج سالمت )ساختمان پالک 208 بلوار کشاورز(: 

در سال 1399 با اهداف تعیین شده جهت استقرار پارک علم 
و فناوری و شرکت های دانش بنیان در حوزه های سالمت و 
زیست فناوری، فرآیند انتخاب مشاور برای طراحی برج سالمت 
مهندسین  بین  مسابقه  طریق  از  دانشگاهی،  سایت  این  در 
تهران  دانشگاه  با  قباًل  که  ذیصالحی  و  شرایط  واجد  مشاور 
طرح های  مسابقه  این  در  گردید.  انجام  داشته اند،  همکاری 
نسبتاً خوبی با شرایطی که برای مسابقه در نظر گرفته شده 
اعالم  این مسابقه  برنده  و سرانجام طرح  دریافت گردید  بود 
قبیل  از  اهداف مهمی  با  اول طراحی  مرحله   قرارداد  گردید. 
طراحی ساختمان هوشمند و ساختمان با مصرف انرژی کم با 

برنده مسابقه منعقد گردید.
کاربریاز  رویکرد  با  طراحی ساختمان وصال  2-پروژه وصال: 
با  بتنی  اسکلت  موجود  سازه  روی  سازه جدید  با    ICTنوع
متراژ ده هزار متر مربع سقف که با کیفیت نسبتاً خوبی اجرا 
گردیده بود انجام وتکمیل گردید. با این رویکرد دانشگاه عماًل 
نزدیک به 20 میلیارد تومان هزینه ساخت اسکلت بتنی اولیه 
سازه جدید  با ساخت  کار  ادامه   نهایت  در  و  نموده  را حفظ 

فلزی روی سازه قدیمی بتنی انجام خواهد گردید.
3-پروژه ادوارد براون: طراحی بلوک ادوارد براون طی فرآیند 
دقیق و طی رفت و برگشت ها و جلسات متعدد با مهندسین 
مشاور منتحب ادامه یافت. در این فرآیند، مباحث سرمایه گذاری 
روی پروژه و تأثیرات آن در طراحی طی جلسات با مهندسین 
مشاور و تعدادی از سرمایه گذاران مطرح گردید که نهایتاً در 
زمستان 1399 طراحی پروژه تقریباً با چهار گزینه پیشنهادی از 
سوی مشاور به دفتر »شهر دانش« تحویل داده شد. پس از آن 
طی دوجلسه این گزینه ها برای تعدادی از اعضای شورای عالی 
معماری و فنی دانشگاه ارائه گردید و نقطه  نظرات و توصیه  اعضا 
به مشاور مطرح گردید. در نهایت در اسفند 1399 گزینه های 
برتر با اصالحاتی که توسط مشاور پروژه انجام گردید، به دفتر 
شهر دانش جهت تصویب نهایی تحویل گردیده است که این 

دفتر در حال بررسی نهایی آن می باشد.
در سال 1399  4- پروژه موزه علم در زمین اری مالصدرا: 
شهرداری  همکاری  وبا  دانشگاه  توسط  که  فرآیندی  طی 
تهران وخیر محترم یاریگر ساخت موزه علم )خانواده محترم 
ترکمان( شکل پذیرفت، مسابقه ای بین مهندسین مشاور برتر 
کشور جهت طراحی موزه علم در زمین اری انجام گردید که 
نهایتاً چند طرح برتر توسط داوران پروژه که تعدادی از آنها 
می باشند،  تهران  دانشگاه  معماری  و  عالی  شورای  اعضای  از 
انتخاب گردید. پس از انتخاب طرح های برتر، از طراحان برتر 
از خیر محترم، مجری  تا در جلسه ای متشکل  تقاضا گردید 
شهر دانش و تعدادی از مدیران دانشگاه و اعضای شورای عالی 
به همراه توضیحات  معماری و فنی دانشگاه، طرح های خود  50



لی
حلی

 - ت
فی

صی
 تو

ش
زار

گ
13

99
 - 

ران
 ته

گاه
نش

د دا
کر

عمل
از 

تکمیلی را ارائه نمایند. پس از بحث و بررسی طرح برتر انتخاب 
که پس از تایید رئیس دانشگاه تهران، مقرر شد مراحل تهیه 
فاز یک و مدارک الزم جهت ارائه به کمیسیون ماده 5 توسط 

مشاور منتخب تهیه شود.
مهندسی  دانشکده  فناوری  نوآوری،  سیستم  اکو  5-پروژه 
به اختصاص زمین جدید درخیابان عروجی  با توجه  عمران: 
برای ساخت این واحد و با عنایت به پیشنهاد شرکت کیسون 
جهت ساخت کامل آن بعنوان یاریگر، بالفاصله برنامه ریزی ها 
گردید  انجام  سایت  در  موجود  ساختمان های  تخریب  برای 
پشتیبانی  و  عمرانی  طرح های  اداره  کل  کمک  با  نهایتاً  که 
دانشگاه، ساختمان مربوط به خوابگاه تخریب گردید. تخریب 
پاریگر  به  زمین  واگذاری کل  باقیمانده جهت  ساختمان های 

محترم دردست اقدام است.
طی  تهران:  پزشکی  علوم  دانشگاه  توانبخشی  پروژه   -6
جلسات متعدد با مشاورین و دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، اقدامات الزم برای شروع آن پروژه در دفتر شهر دانش 
انجام گردید که امید است با توجه به تأمین مالی پروژه، موانع 

برطرف و فعالیت عمرانی آن آغاز گردد. 

اخذ اعتبار پروژه های عمرانی شهر دانش
در سال 1399 جهت اخذ اعتبار برای تملیک و یا خرید امالک 
در سطح شهر دانش، و همچنین تامین اعتبار اجرای پروژه ها 
انجام  موثری  اقدامات  و بخش خصوصی  بانک ها  با مشارکت 
توسعه  سرعت  افزایش  شاهد  می شود  پیش بینی  که  گرفت 

شهر دانش در سال جاری )1400( باشیم.

4-مرکز فناوری های دیجیتالی
تحول دیجیتال امروزه در اکثر حوزه ها بسیار مورد توجه قرار 
پیشرو  نهادی  عنوان  به  نیز  تهران  دانشگاه  لذا  است.  گرفته 
و  پایه ای  اقدامات  زمینه هم  این  در  باید  نوآوری  در  فعال  و 
در  پیشتر  فعالیت ها،  این  از  بخشی  که  می داد  انجام  اساسی 
در  و  ارائه شد  دانشگاه«  اقدامات کالن  و  بخش »سیاست ها 

ادامه سایر اقدامات و برنامه به طور مجمل ذکر می گردد. 
عملکرد مرکز فناوری های دیجیتالی در سال 1399 برخواسته 
از ارتقای کیفیت خدمات دیجیتالی به طور عام و حرکت در 
مسیر »تحول دیجیتالی« و »دانشگاه دیجیتال« به طور خاص 
است. با شیوع همه گیری ویروس کوید 19، این حرکت شتاب 
بیشتری به خود گرفت و استفاده از فناوری های دیجیتالی را 
ضروری تر از سابق ساخت و مسئولیت مرکز را بیشتر از پیش 

کرد.
هر چند مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران بیش از دو 
دهه است که وارد این عرصه شده بود، اما توجه به فرصت های 

نوین  فناوری های  از  روزافزون  استفاده  شتاب  باعث  حاصل 
عالی  آموزش  نماد  در  نوین  تحولی  ترتیب  بدین  و  شد 
ابزارها  از  استفاده  گسترش  کنار  در  شد.  پایه گذاری  کشور 
»دانشگاه  شکل گیری  ایده  ارتباطی،  نوین  فناوری های  و 
تهران دیجیتال« که مدت ها  ذهن متخصصان دانشگاه را به 
توجه  با  قوت گرفت.  پیش  از  بیش  بود،  کرده  مشغول  خود 
به استقبال همه ارکان دانشگاه به فضای مجازی و بهره وری 
نسبت  دانشگاه  دیجیتالی  آمادگی  دیجیتالی،  فناوری های  از 
ارتقاء سطح  افزایش چشمگیری داشت.  به سال های گذشته 
مرکز فناوری های دیجیتالی )با دو رکن مرکز فناوری اطالعات 
سطح  به  دانش(  مدیریت  و  الکترونیکی  یادگیری  مرکز  و 
»معاونت« دانشگاه در این سال به صورت کامل استقرار یافت 

و تاثیر زیادی در اجرای امور در دانشگاه داشت.
مبتنی  که  است  دانشگاهی  دیجیتال  دانشگاه  حقیقت،  در 
را  آکادمیک خود  و  مدیریتی  نظام  دیجیتال،  فناوری های  بر 
تجربه ای  خلق  با  و  نموده  متحول  اکوسیستمی  رویکردی  با 

جذاب برای ذینفعانش به عملکردی عالی دست یافته است.
مطلوب  بشکل  کاربران  نیاز  تامین  معنی  به  کیفیت  تضمین 
است و با توجه به نقش فناوری دیجیتال در کلیه فعالیت های 
و  دقت  با  حوزه  این  در  مطلوب  ارائه خدمات  لزوماً  دانشگاه 
فناوری های  این جهت مرکز  امری ضروری است. در  سرعت 
دیجیتالی 10 سال است که »واحد پشتیبانی خدمات« خود 
را راه اندازی کرده است. نمودارهای صفحه بعد بخوبی نشان 
می دهد که چگونه این مرکز موفق شده تا از تماس های تلفنی 
و مراجعات حضوری خود کاسته و کاربران خود را به سوی 
ثبت »تیکت« به منظور پاسخگویی بهتر، پاسخگویی سریعتر، 

ثبت و مستندسازی درخواست ها و پاسخ ها هدایت نماید.
با وجود  تلفنی  نرخ کاهش تماس های  نمودار شماره 19  در 

حذف خدمت رسانی حضوری مشاهده می شود:

سامانه سپاری و سامانه های اطالعاتی
یکی از اهداف تحول دیجیتال مکانیزه کردن و سامانه سپاری 
فعالیت ها  است که دقت، سرعت و کیفیت امور را افزایش داده 
سامانه سپاری  را کاهش می دهد.  به مراجعه حضوری  نیاز  و 
با  که  است  دانشگاه  مهم  و  مستمر  برنامه های  از  فعالیت ها 
دانشگاه مسئولیت  واحدهای ذی ربط  همکاری  و  نیاز  اعالم 
اجرا و پیاده سازی آن به عهده مرکز فناوری های دیجیتالی 
دانشگاه است. در ادامه موارد شاخص و کالن تر صورت گرفته 

در سال گذشته آورده شده است:
1-اقدامات کالن مرتبط با حوزه آموزش 

بصورت  ترم 98-2  پایان  امتحانات  برگزاری  سامانه   
برگزاری  امکان  فراهم آوردن  51غیرحضوری/حضوری: 
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حضوری،  و  غیرحضوری  بصورت  ترم  پایان  امتحانات 
انتخاب   الزم جهت  فرآیندهای  سامانه سپاری  و  طراحی 
نحوه برگزاری امتحان، انتخاب محل آزمون های حضوری، 
انتقال نمرات تستی و پاسخنامه های تشریحی از سیستم 

دانشگاه پیام نور به سامانه آموزش دانشگاه تهران 
  استعالم مشخصات هویتی و تحصیلی نودانشجویان 
منظور  به  تکمیلی:  و تحصیالت  کارشناسی  مقاطع  در 
اجتناب از مراجعه حضوری دانشجویان جدید و افزایش 
دقت در گردآوری اقالم اطالعاتی پایه مرتبط با ایشان، 
امکان استعالم سیستمی اطالعات ثبت احوال، دریافت 
دانشگاهی،  تحصیالت  سوابق  احوال،  ثبت  از  عکس 

مدرک دیپلم از وزارت آموزش و پرورش، مدرک پیش 
از وزارت آموزش و پرورش از طریق سامانه  دانشگاهی 
در  امکان  این  گردید.  فراهم  تهران  دانشگاه  آموزش 
فرآیند ثبت نام نودانشجویان سال 1399 مورد استفاده 

قرار گرفت. 
تصویب  صورتجلسات  الکترونیکی  امضای  سامانه   
به منظور  پایان نامه /رساله:  از  دفاع  و  پژوهشی  طرح 
حذف کاغذ و سامانه سپاری فرآیندهای مرتبط با فرآیند 
دفاع دانشجویان، امکان امضا و تأیید الکترونیکی صورت 
جلسات دفاع از پروپوزال، پایان نامه  و رساله های دانشگاه 
تهران در سامانه آموزش دانشگاه تهران فراهم و مستقر 

نمودار 18- نمایش مقایسه تعداد تیکت های ثبت شده در سال های اخیر

نمودار 19- نمایش نرخ کاهش تماس های تلفنی

 
 های اخیرسال در شده ثبتهای یکتت تعداد نمایش مقایسه -19نمودار 

 
 تلفنیی هاتماس کاهش نمایش نرخ -11نمودار 
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گردید. 
علمی:  هیأت  اعضای  ترفیع  سامانه  ارتقاء  و  تثبیت   
تثبیت سامانه ترفیع اعضای هیأت علمی )موسوم به ساتاد( 
و توسعه امکانات جدید به این سامانه در سال 1399 در 
دستور کار قرار گرفت. از جمله اقدامات صورت پذیرفته 
می توان به گزارش تخلف در زمینه ثبت مکرر فعالیت ها، 
میزان  نمایش  دروس،  همکاری  درصد  نمایش  دریافت 
اصالح چاپ مجدد کتاب، ایجاد امکان جهت مذاکره بین 
و  قرارداد  تمدید  ارسال  امکان  ترفیعات،  کمیته  اعضای 
تفکیک آن از درخواست های ترفیع و اضافه نمودن شروط 
از 2100  بیش  است  اشاره کرد. شایان ذکر  بازه،  ایجاد 
این  طریق  از  یکبار  ساالنه  تهران  دانشگاه  علمی  هیأت 

سامانه فرآیند ترفیع خود را دنبال می کنند. 
دانشجویان  برای  وجهی  دو  مدل  سامانه سپاری   
مدل  سامانه سپاری  آموزش:  سامانه  در  کارشناسی 
دووجهی در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران صورت 

پذیرفت. 
توجه  با  علمی:  هیأت  اعضای  مرتبه  ارتقای  سامانه   
دانشگاه  علمی  اعضای هیأت  ترفیع  موفقیت سامانه  به 
ارتقاي  فرآیند  سامانه سپاري   1399 سال  در  تهران، 
مرتبه اعضاي هیأت علمي )موسوم به پاد( نیز در دستور 
رسیده  اتمام  به  آن  پیاده سازی  و  طراحی  که  بود  کار 

است و به زودی درسطح دانشگاه مستقر خواهد شد. 

2-اقدامات کالن مرتبط با حوزه دانشجویی
دانشجویان:  درخواست های  فرآیند  سامانه سپاری   
برای مدیریت شرایط خاص ناشی از کرونا و کاهش آسیب 
به فعالیت های پژوهشی دانشجویان، سامانه سپاری ثبت 
و بررسی درخواست دانشجویان برای حضور فیزیکی در 

آزمایشگاه ها و خوابگاه ها، در بهار 1399 انجام شد. 
 سامانه رزرو اماکن ورزشی: سامانه سپاری فرآیند رزرو 
اماکن ورزشی مخصوص دانشجویان خوابگاهي در سال 

1399 به اتمام رسید.   

3-اقدامات کالن در حوزه مرتبط با امور اداری و مالی
 راه اندازی  و ارتقاء سامانه های ثبت نام بیمه تکمیلی و 
عمر و حادثه و اجرای عملیات ثبت نام برای دوره 1399-

1400: با اعمال کلیه قوانین ثبت نام به صورت اتوماتیک 
نفر   11500 حدود  نهایت  در  و  انجام  ثبت نام  عملیات 
بیمه  در  جدید  ثبت نام  نفر   2300 و  خودکار  ثبت نام 
تکمیلی و حدود 3100 نفر ثبت نام خودکار و 100 نفر 

ثبت نام جدید در بیمه عمر و حادثه صورت پذیرفت.

به منظور  مالی:  نوین  نظام  جدید  نسخه  استقرار   
نوین مالی و تغییر  بهینه سازی نسخه سامانه های نظام 
معماری به جهت افزایش سرعت،  شرکت پیمانکار نسخه 
جدیدی تهیه و پس از طی فرآیند تست و رفع اشکاالت، 

در سطح دانشگاه مستقر گردید.
برای  )اینماد(  الکترونیکی  اعتماد  نماد  و نصب  اخذ   
دانشگاه  اطالعاتی  سامانه های  در  پرداخت  درگاه های 
احراز هویت  به منظور  قانونی،  الزام  به  با توجه  تهران: 
اینترنتی  پرداخت  درگاه های  فعالیت  محل  و  صاحب 
با  کاربران  تا  است  مطرح  الکترونیکی  اینماد  اخذ  لزوم 
راستا  این  در  نمایند.  اقدام  وجه  پرداخت  به  اطمینان 
امنیت  گواهی  و  »اینماد«  دانشگاه  درگاه های  برای 

ارتباط با صورتحساب بانک مرکزی اخذ شد. 
الکترونیکی کارکنان دانشگاه   سامانه جدید پرونده 
تهران: به منظور ارتقاء خدمات، طراحی و توسعه سامانه 
و  علمی  هیأت  )اعضای  کارکنان  اسناد  آرشیو  جدید 
سامانه  یکپارچگی  پذیرفت.  صورت  علمی(  غیرهیأت 
از  اتوماسیون  مانند  دانشگاه  با سایر سامانه های  مذکور 

پیچیدگی های سامانه جدید محسوب می شود. 
 سامانه ارزیابی تامین کنندگان کاال و خدمات دانشگاه 
تهران )وندور لیست(: درراستای نیازمندی مطرح شده 
دانشگاه،  قراردادهای  امور  و  بازرگانی  اداره  سوی  از 
سامانه شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کاال و خدمات 
راستای  در  سامانه  این  شد.  راه اندازی  تهران  دانشگاه 
ارزیابی و تشخیص صالحیت و رتبه بندی تامین کنندگان 
کاال و خدمات در سطح دانشگاه تهران با هدف افزایش 
کارایی مناقصات و پیمان ها،  اطمینان از کیفیت خدمات 
مناقصه گران  بکارگیری  در  عدالت  دریافتی،   کاالهای  و 
ایجاد  و  شفاف سازی  رقابتی،   محیط  ایجاد  توانمند،  
ارزیابی و ارجاع کار به تامین کنندگان  وحدت رویه در 

ایجاد شده است.

4-اقدامات کالن مرتبط با حوزه پژوهشی
پایان نامه هـا  همانندجویـی  سـامانه  راه انـدازی   
در  و دفـاع  فرآیندهـای تصویـب  در  پروپوزال هـا  و 
سـامانه جامع آموزش: مشـابهت یابی طرح پیشـنهادی 
در فرآینـد تصویـب پروپـوزال و پایان نامـه  در فرآینـد 
دفـاع از طریـق وب سـرویس در سـامانه جامـع آموزش 
دانشـگاه تهـران بـه منظـور جلوگیـری از تقلـب علمی، 
امکان پذیـر شـد. شـایان ذکـر اسـت کـه طبـق قانـون 
تمام دانشـگاه های کشـور ملزم به اجـرای همانندجویی 
53هسـتند و دانشـگاه تهـران بـه عنـوان اولیـن دانشـگاه 



لی
حلی

 - ت
فی

صی
 تو

ش
زار

گ
13

99
 - 

ران
 ته

گاه
نش

د دا
کر

عمل
از 

بـرای  را  منظـور  ایـن  بـرای  الزم  زیرسـاخت  کشـور 
دانشـجویان خـود فراهـم کـرده اسـت. 

 راه انـدازی  سـامانه ثبـت آنالیـن پایان نامه هـا در 
ایرانـداک از طریـق سـامانه جامـع آمـوزش: امـکان 
ثبـت آنالیـن )1( طرح پیشـنهادی پایان نامه  / رسـاله ها 
در فرآینـد تصویـب پروپـوزال و )2( پایان نامـه  / رسـاله 
سـامانه  در  سـرویس  وب  طریـق  از  دفـاع  فرآینـد  در 
پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری اطالعـات ایـران )ایرانداک( 
و  اطالعـات  پایـگاه  غنی سـازی  و  تجمیـع  هـدف  بـا 
مـدارک علمـی کشـور، از طریق سـامانه جامـع آموزش 

دانشـگاه تهـران فرآهم شـد.
هسته های  پژوهشی:  هسته  فرآیند  سامانه سپاری   
پژوهشی به منظور گسترش فعالیت های پژوهشی گروهی 
بین رشته ای تدوین شده است. با سامانه سپاری این فرآیند، 
امکان ثبت سیستمی درخواست های تشکیل هسته فرآهم 

و در دوره اول اجرا، 43 درخواست ثبت شده است. 

5-اقدامات کالن مرتبط با حوزه معاونت بین الملل
ارتقاء سامانه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی   
مطالعاتی  فرصت  سامانه  ارتقاء  جدید:  دوره  اجرای  و 
اعضاء هیأت علمی با مهاجرت به بستر جدید و اجرای 
دوره 1399-1400 از اقدامات صورت پذیرفته در حوزه 

بین الملل می  باشد. 

6-سایر اقدامات
دانشگاه  اطالعاتی  سامانه های  کاتالوگ  راه اندازی   

تهران در وب سایت مرکز فناوری اطالعات : 
در  الکترونیکی  رای گیری  و  انتخابات  سامانه  ارتقا   

راستای پاسخ به نیازهای دوران کرونا: 
و  سازمانی  هوش  زیرسامانه هاي  ارتقای  و  توسعه   
پاالیش داده )ایلرن، تبعات کرونا، ...(: پیاده سازی سامانه 
گزارش های  ارائه  منظور  به  سازمانی  هوش  در  ایلرن 
برگزاری  کیفی  و  کمی  ارزیابی  راستای  در  مدیریتی 
شاخص های  پیاده سازی  و  تدوین  آنالین،  کالس های 

تبعات کرونا، شاخص های عملکردی جدید 
)دیجیتال  دیجیتال  اطالع رسانی  متمرکز  سامانه   
ساینیج(: امروزه استفاده از سامانه های متمرکز اطالع رسانی 
نقشی  و  است  رشد  حال  در  باالیی  سرعت  با  دیجیتال 
پررنگ تر در روابط عمومی سازمان ها و نهادهای مختلف 
ایفا می کند. این سامانه ها با هدف مدیریت راه دور تابلوهای 
دیجیتال، محتواهای الزم را طوری تعریف می کنند که برای 
امور  انجام  نمایشگرهای دیجیتال جهت  بر روی  نمایش 

تبلیغاتی و اطالع رسانی در یک موقعیت جغرافیایی خاص و 
در بازه  زمانی مشخص مناسب باشد. 

بطور  روزانه  مرکزی:  هویت  احراز  زیرساخت  ارتقا   
میانگین حدود 60 هزار درخواست ورود به سامانه های 
دانشگاه  مرکز  احراز هویت  از طریق  دانشگاه  اطالعاتی 
درخواست ،  تعداد  این  به  پاسخگویی  برای  دارد.  وجود 
ارتقا زیرساخت احراز هویت مرکزی در دستور کار گرفت. 
تدوین  احراز،  پایش  سامانه  راه اندازی  مشخص  بطور 
سیاست و استقرار مدیریت قفل کاربران و مدیریت دوره 

پسوورد از جمله اقدامات صورت پذیرفته است. 
ارتقاء  دانشگاه:  امکانات  رزرواسیون  سامانه ی   
دانشگاه  امکانات  و واسط کاربری رزرواسیون  زیرساخت 
شامل کالس، اتاق جلسات و تجهیزات صورت پذیرفت. 
تبدیل این سامانه به سامانه ي نوبت دهي خدمات دانشگاه 

در دستور کار است.   

اقدامات در مسیر حرکت به سوی دانشگاه تهران دیجیتال
مرکز فناوری های دیجیتالی مدل پیشنهادی »دانشگاه تهران 
»توانمندساز«،  الیه  چهار  در  فعالیت  براساس  را  دیجیتال« 
»کاربرد«، »حکمرانی« و »پیامد« طراحی و اجرا می کند. در 
اقداماتی که در مسیر »دیجیتالی شدن«  از  برخی  این مدل، 

صورت می گیرد، به شرح ذیل است: 
راستای  در  مرکز  برخط:  حرفه ای  و  تخصصی  آموزش های 
حرکت به سوی دانشگاه دیجیتال نگاهی جدی تر به استفاده 
از »موک« در دوره های تخصصی و حرفه ای آزاد و همچنین 
برای اولین بار در ارائه دروس تخصصی رسمی دانشگاهی در 

قالب »موک« نمود. 
الکترونیکی  عرضه  بر  عالوه   1399 سال  در  دانشگاه  موک 
دروس مهارتی و تخصصی جدید، اقدام به انجام فعالیت هایی 
در جهت برندینگ »موک« دانشگاه و شناساندن آن به عموم 

جامعه نموده است. 
مدیریت دانش و اطالعات: شورای راهبری مدیریت دانش و 
فرآیندهای دانشگاه تهران در سال 99 شکل گرفت. این شورا 
با توجه به مدیریت فرآیندها سعی در استقرار نظام ثبتی در 

جهت ثبت داده ها، اطالعات و دانش می کند. 
شبکه های تعاملی و مدیریت چند رسانه: به منظور بهره برداری 
کامل  استقرار  و  راه اندازی  چندرسانه ای،  ارتباطات  از  کامل 
سامانه بیان )بستر یکپارچه انتشار نمای دانشگاه( و نیز ایجاد 

اتاق های تعامل و الکترونیکی در سال 99 انجام شد. 
شورای حکمرانی فناوری اطالعات: دبیرخانه شورای حکمرانی 
در مرکز فناوری های دیجیتالی در این سال شکل گرفت و برای 
دبیرخانه  جلسه   14 مصوبات  پیگیری  و  جلسات  برنامه ریزی  54
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دانشگاه  کالن  نقشه  طراحی  قبیل  از  مسائلی  شد.  تشکیل 
دیجیتال، نیازهای واحدهای دانشگاه در حوزه فناوری اطالعات، 
بودجه فناوری اطالعات دانشگاه و نحوه اجرای درخواست های 
واحدهای دانشگاه در حوزه فناوری اطالعات در جلسات مطرح 

شد و منجر به صدور 36 مصوبه شد.
الکترونیکی  یادگیری  و  اطالعات  فناوری  مدیران  دبیرخانه 
دانشگاه های برتر: دبیرخانه مدیران فناوری اطالعات و روسای 
مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه های برتر )سیزده دانشگاه( 
از آذر 99 تا اسفند 99 در مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه 
تشکیل شد. برنامه ریزی برای ایجاد کنسرسیوم دانشگاهی در 
اشتراک  و  الکترونیکی  یادگیری  و  اطالعات  فناوری  حوزه 

محتوای تولید شده آموزشی انجام شد.

5-حوزه معاونت طرح و برنامه  
حوزه  واحدهای  مهم ترین  جمله  از  برنامه  و  طرح  معاونت 
تدوین  »برنامه ریزی،  بر  آن  اصلی  تمرکز  که  است  ستادی 
بودجه و اصالحات ساختاری« متمرکز می باشد. عالوه براین، 
رصد تحوالت سازمانی از منظر »منابع انسانی و زیرساختی« 
تدوین  نیز  و  می شود  منتشر  آماری«  »سالنامه  قالب  در  که 
جمله  از  تهران«  دانشگاه  اجتماعی  تاثیر  گزارش  »اولین 
فعالیت های شاخص این معاونت در یکسال گذشته بوده است. 
آنچه در ادامه می آید، شرح مختصری از اهم فعالیت های حوزه 
معاونت طرح و برنامه دانشگاه تهران در سال 1399 می باشد:

1- تدوین اولین گزارش تأثیر اجتماعی دانشگاه تهران
بی بدیلی  نقش  عالی،  آموزش  نماد  عنوان  به  تهران،  دانشگاه 
در تاریخ معاصر ایران داشته است. از بدو تأسیس تاکنون، در 

تمامی نقاط عطف تاریخی نام دانشگاه تهران به چشم می خورد. 
این دانشگاه مهد پرورش بسیاری از رهبران اجتماعی، علمی، 
دانشگاه  است.  بوده  ایران  هنری  و  ادبی  سیاسی،  ای،  حرفه 
نخبگان  هم افزایی  و  فکری  هم  برای  مکانی  دیرباز  از  تهران 
جامعه بوده و به دلیل جامعیت آن وظایف متعدد ملی مانند 
مدیریت برخی موزه های علمی و فرهنگی و صیانت از برخی 
آثار بی بدیل تاریخی به عهدۀ این دانشگاه گذاشته شده است. 
تعامل دوطرفه با جامعه همواره شعار و هدف دانشگاه تهران 
به  نیز  دانشگاه  باالدستی  اسناد  این موضوع در  و  است  بوده 
وضوح نمود پیدا کرده است. »مسئولیت پذیری اجتماعی« و 
»اخالق حرفه ای« به عنوان یکی از سه محور اصلی در سومین 

برنامه راهبردی دانشگاه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
بررسی تأثیر اجتماعی دانشگاه ها در کشور ما و حتی در سطح 
نظر  به  وجود  این  با  می شود.  محسوب  نو  امری  بین المللی 
مؤلفه های  مهم ترین  از  یکی  به  نزدیک  آینده ای  در  می رسد 

ارزیابی عملکرد در حوزه آموزش عالی تبدیل خواهد شد. 
عنوان  به  تهران«،  دانشگاه  اجتماعی  تأثیر  »گزارش  در 
ایران،  در  دانشگاهی  اجتماعی  تأثیر  رسمی  گزارش  اولین 
سعی شده است تصویری از نقش دانشگاه تهران در توسعه 
کشور ارائه شود. در این راستا، مدل ارزیابی تأثیر اجتماعی 
دانشگاه تهران با در نظر داشتن اولویت های راهبردی و نیز 
نظرات ارزشمند نخبگان و متولیان امر در پنج محور »تأثیر 
در  دانشگاه  »تأثیر  کشور«،  راهبری  به  کمک  در  دانشگاه 
صیانت از فرهنگ، هنر و تاریخ«، »تأثیر دانشگاه در پیشبرد 
در  دانشگاه  »تأثیر  کارآفرینی«،  و  نوآوری  فناوری،  علم، 
در  دانشگاه  »تأثیر  و  اجتماعی«  مسئولیت پذیری  توسعه 

صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی« تعریف شده است. 
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متول و  «تأث  انينخبگان  محور  پنج  در    در  دانشگاه  ري «تأث  كشور»،  يراهبر  به  كمك  در   دانشگاه  ريامر 
 ر ي«تأث   »،ينيكارآفر  و   ينوآور   ،يفناور   علم،  شبرديپ  در  دانشگاه  ري «تأث   خ»،يتار   و  هنر  فرهنگ،  از  انت يص

«تأث  » ياجتماع  يريپذتيمسئول  توسعه  در   دانشگاه ص  ريو  در  مح  انتيدانشگاه  منابع   ستيز   طي از  و 
  . شده است فيتعر » يعيطب

  
  نمايش مدل تأثير اجتماعي دانشگاه تهران - 20نمودار 

   ،يهنر  آثار  و  فاخر  ينمادها  ،يخي تار  اماكن  جنگل،  موزه،(شامل    راثيم  و  نخبگان   كثرت  به   توجه  با  است  ذكر  انيشا
 اختراعات  و  ارزشمند   يهاداده  بانك  ،يمل  ي هارسالت  دانشگاه،  از  رونيب  به  دهندهخدمت  مؤسسات  و  ها شگاهيآزما

  تهران»   دانشگاه  ياجتماع   ريتأث  ي اطالعات  «بانك  عنوان   تحت  ياطالعات   بانك  تهران،  دانشگاه  به  وابسته)  يالمللنيب
  ، ي علم  هيأت  عضو(شامل    دانشگاه  ياعضا  ان يم  از  دانشگاه  نخبگان  بيترت   نيا  به.  است  شده  ليتكم  و  يطراح  زين

 يفناور   پژوهش،  آموزش،  يهاحوزه  در  آنان  يِنخبگان   هايفعاليت  مجموع  اساس  بر)،  كارمند   و  آموختهدانش   دانشجو،
  ي سو   به  هدفمند   حركت  جهت  در  تواند يم  گزارش  نيا.  اند شده  ييشناسا  خدمت،  و  تيريمد   و  فرهنگ،  ،ينوآور  و

  . د يبگشا يعال  آموزش و دانشگاه زانيربرنامه يرو شي پ يروشن يهاافق تر،اثربخش هايفعاليت

    هاشاخص  شيآمار و پا  ،يراهبرد يز ير برنامه -2

 شده   نيتدو  برنامه  و  طرح  معاونت  حوزه  در  كه  دانشگاه  سالهپنج  يراهبرد  برنامه  نيسوم  عملكرد  ياب يارز  گزارش  
  ي الملل ني موضوع ارتباطات بهمچون    ،در كشور   مهم  يها چالشبرخي  هرچند وجود  كه    دهد ينشان م   ،است

كرده است،   جاديدانشگاه ا  ي هابرنامه  از   ي بخش  ياجرا  در   ييهاتي محدود  ،كرونا  يمار يب  يجهان   وعيش  و

55نمودار 20- نمایش مدل تأثیر اجتماعی دانشگاه تهران
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با توجه به کثرت نخبگان و میراث )شامل  شایان ذکر است 
هنری،   آثار  و  فاخر  نمادهای  تاریخی،  اماکن  جنگل،  موزه، 
دانشگاه،  از  بیرون  به  و مؤسسات خدمت دهنده  آزمایشگاه ها 
اختراعات  و  ارزشمند  داده های  بانک  ملی،  رسالت های 
تحت  اطالعاتی  بانک  تهران،  دانشگاه  به  وابسته  بین المللی( 
نیز  تهران«  دانشگاه  اجتماعی  تأثیر  اطالعاتی  »بانک  عنوان 
طراحی و تکمیل شده است. به این ترتیب نخبگان دانشگاه 
دانشجو،  علمی،  هیأت  )شامل عضو  دانشگاه  اعضای  میان  از 
دانش آموخته و کارمند(، براساس مجموع فعالیت های نخبگانِی 
آنان در حوزه های آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، فرهنگ، 
و مدیریت و خدمت، شناسایی شده اند. این گزارش می تواند 
اثربخش تر،  فعالیت های  سوی  به  هدفمند  حرکت  جهت  در 
آموزش  و  دانشگاه  برنامه ریزان  روی  پیش  روشنی  افق های 

عالی بگشاید.

2- برنامه ریزی راهبردی، آمار و پایش شاخص ها 
راهبردی  برنامه  سومین  عملکرد  ارزیابی  گزارش   
برنامه  و  طرح  معاونت  حوزه  در  که  دانشگاه  پنج ساله 
وجود  هرچند  که  می دهد  نشان  است،  شده  تدوین 
موضوع  همچون  کشور،  در  مهم  چالش های  برخی 
کرونا،  بیماری  جهانی  شیوع  و  بین المللی  ارتباطات 
محدودیت هایی در اجرای بخشی از برنامه های دانشگاه 
دانشگاه  که مدیریت  اصراری  با  اما  است،  ایجاد کرده 
در تحقق برنامه ها داشته است، تاکنون به طور متوسط 
نزدیک به 80 درصد تطابق میان برنامه و عملکرد اتفاق 

افتاده است.
دانشگاه  وضعیت  از  دقیق  اطالعات  به  نیاز  دلیل  به   
بین المللی  پژوهشی،  آموزشی،  مختلف  حوزه های  در 
در  سپس  و  تدوین  دانشگاه  آماری  سالنامه  اجرایی،  و 
دانشگاه  تا وضعیت  قرار گرفت  دانشگاه  مدیران  اختیار 
قابل  دانشگاه  قوت  و  ضعف  نقاط  و  شده  رصد  ساالنه 

سنجش باشد. 

3- ساختار تفصیلی و اصالحات تشکیالت دانشگاه
ساختار  در  اساسی  تغییرات  از  سال   15 گذشت  با   
و  اهداف  به  آن  کردن  نزدیک  و  دانشگاه  تفصیلی 
برنامه ها و همچنین سازگاری هر چه بیشتر با قوانین و 
مقررات مصوب، سازمان تفصیلی جدید دانشگاه تهران 
سامانه  در  و  نهایی  بررسی،  دو سال  به  نزدیک  از  پس 
سامانه  و  عتف  وزارت   HES سامانه  دانشگاه،  پرسنلی 
واحدهایی  راستا  این   در  شد.  بارگذاری  ایران  کارمند 
مانند دانشکده های کارآفرینی، مطالعات جهان، علوم و 

فنون نوین و معارف و اندیشه اسالمی که فاقد ساختار 
تفصیلی مصوب هیأت امنا بودند در کنار سایر واحدهای 
دانشگاه که بخشی از ساختار آنها مصوب و بخش هایی 
غیر مصوب بودند، همگی منطبق با آیین نامه های مصوب 
شدند. همچنین، سازمان تفصیلی واحدهای خودگردان 
و  ارس  و  کیش  بین المللی  پردیس های  شامل  دانشگاه 
پردیس البرز تدوین و تصویب شده و اساسنامه  آنها به 
تایید هیأت امنا قرار گرفت. همچنین نسبت به بازنگری، 
اصالح و تصویب دستورالعمل ساختار واحدهای آموزشی 
برنامه  و  معاونت طرح  توسط  ماه 1398  اسفند  در  که 
تهیه شده بود، در هیأت امنا تصویب و در سال 1399 

نزدیک به 80 درصد آن اجرایی شد.
 با جابجایی مرکز یادگیری الکترونیکی از حوزه معاونت 
و  مجازی  فضای  و  اطالعات  فناوری  حوزه  به  آموزشی 
تغییر عنوان آن به مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه 
هیأت  در  تصویب  آخر  در  و  آن  ساختاری  اصالحات  و 
امنا، جایگاه این مرکز که اهمیت آن در دوره همه گیری 
بیماری کرونا بیشتر نمایان شد، به سطح معاونت ارتقاء 

یافت.
 با توجه به اینکه ماموریت های مربوط به مدیریت های 
عالی  آموزش  ارزیابی  و  نظارت  و  عالی  آموزش  استانی 
است،  شده  تفویض  تهران  دانشگاه  به  تهران  استان 
ساختار دبیرخانه اجرایی مدیریت استانی آموزش عالی 
کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  مرکز  همچنین  و 
هیأت  تصویب  به  و  تدوین  تهران  استان  عالی  آموزش 

امنای دانشگاه رسید.
 اجرای برخی دستورالعمل های پرسنلی دانشگاه که به 
بالتکلیف  اجرایی  دستورالعمل های  نبودن  روشن  دلیل 
بودند، با همکاری متقابل مدیریت برنامه ریزی و مدیریت 
آنها،  مهم ترین  از  که  شدند  عملیاتی  انسانی  نیروی 
بازنگری در رسته و رشته های شغلی، دستورالعمل های 
حقوقی  ضرایب  اصالح  کارمندان،  کار  سختی  اجرایی 

پرسنل قرارداد خدماتی و ...
وضعیت  تعیین  و  دانشگاه  پرسنلی  نیازهای  بررسی   
نیروهای مازاد در برخی حوزه ها و کمبود نیرو در برخی 

حوزه های دیگر دانشگاه

4- حوزه بهبود فرآیندها
مطالعه  مورد  باید  که  اموری  مهم ترین  از  یکی   
مختلف  حوزه های  در  اجرایی  فرآیندهای  گیرد،  قرار 
از جمله حوزه های آموزشی و دانشجویی که  دانشگاه، 
همچنین  و  هستند  مواجه  دانشجویان  عظیم  خیل  با  56
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حوزه های اداری دانشگاه است. شورای بهبود فرآیندها 
در سال 99 تشکیل و بخشی از اقدامات در موضوعات 
دانشجویان را به نتیجه رسانده )مانند اجرای فرآیند 
و  رساله  از  دفاع  و  پروپوزال  تصویب  سامانه سپاری 
گرفتن  قرار  مبنا  و  هویتی  مدارک  بارگذاری  حذف 
اطالعات اخذ شده از ثبت احوال در سامانه گلستان( 
و مطالعه در بهبود سایر موضوعات از برنامه های اصلی 

این حوزه می باشد. 

5-بودجه و اعتبارات
 کتابچه بودجه سال 1399 دانشگاه و ضوابط اجرایی 
آن به موقع تدوین و به تایید هیأت رئیسه دانشگاه رسید، 
)بیماری کرونا،  اتفاقات غیرقابل پیش بینی  به دلیل  اما 
فوق العاده  ضریب  و  کارمندان  فوق العاده  ضرایب  تغییر 
جذب اعضای هیأت علمی( که در قالب بودجه مصوب و 
درآمدهای اختصاصی باید تأمین اعتبار می شد، موجب 
بازنویسی آن در  تغییرات عمده ای در بودجه  مصوب و 

سه نوبت شد. 
مدیریت  با  دانشگاه  فعالیت های  از  عمده ای  بخش   
چالش های  علیرغم  و  شدند  اداره  درآمدها  تخصیص 
زیادی که به دلیل محدودیت های مالی رخ داد، دانشگاه 
توانست با بهره گیری از برخی ظرفیت های دیگر مانند 
اعتبارات توازن و متفرقه سال 99 را پشت سر گذاشته 
و حتی پروژه های مهمی مانند تونل دانشگاه، بازسازی 
جدید،  خوابگاه  ساخت  دانشجویی،  خوابگاه های 
مقاوم سازی ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 
هوشمند سازی تاسیسات، اصالح قنات ها و ... را به اجرا 

بگذارد.
 برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های مختلف برای آگاهی 
مدیران دانشگاه از ظرفیت های قانونی بودجه و راه کارها 
توجه  مورد  موضوعات  از  درآمدی  منابع  افزایش  برای 
 1400 سال  در  باید  که  بود   99 سال  در  معاونت  این 
جذب  و  بازاریابی  همچون  ظرفیت هایی  یابد.  توسعه 
دانشجویان بین المللی، مشارکت در طرح های تحقیقاتی 
و  آزاد  حرفه ای  دوره های  بهبود  و  توسعه  بین المللی، 
جذب سرمایه های داخلی و خارجی در اجرای پروژه های 
مشترک و مانند آنها می تواند دانشگاه را از وابستگی زیاد 
به اعتبارات دولتی رها سازد و موجب پایداری دراز مدت 

خواهد شد.
تبصره های  برخی  تغییر  برای  پیشنهادهایی  ارائه   
بودجه و یا اضافه نمودن برخی تبصره ها در بودجه سال 
مجلس  تصویب  به  آنها  همه  هرچند  که   1400 و   99

شورای اسامی نرسید، اما موارد مصوب راه گشای بخشی 
از برنامه های دانشگاه شد.

 اقدامات جدی برای استفاده از ظرفیت بند و تبصره 
ه قانون بودجه سال 99 )که در سال 1400 نیز تکرار 
مختلف  سازمان های  با  با  که  مذاکراتی  و  می شود( 
سال  در  چند  هر  گرفت،  صورت  بدهی ها  تهاتر  برای 
سال  برای  اجرا  شرایط  اما  نرسید،  نهایی  نتایج  به   99
1400 فراهم شده است تا بتوان بدهی های دانشگاه به 
سازمان های مختلف را از طریق قانون تهاتر تسویه کرد.

در  که  جلساتی  در  اقتصادی  کالن  طرح  چندین   
حضور شورای طر ح های کالن اقتصادی مطرح شدند با 

اصالحاتی به تصویب رسیدند.

6-حوزه معاونت بین الملل دانشگاه
بین الملل،  نظام  ارتباطات در  تغییر شکل  و  با تحول  امروزه 
این عرصه  در  بازیگران  از مهم ترین  یکی  عنوان  به  دانشگاه 
که  می شود  باعث  دانش،  بودن  مرز  بدون  می شود.  شناخته 
در  جدی  مانعی  نتواند  دیپلماتیک  مشکالت  و  دشواری ها 
روابط علمی شود و دانشمندان بتوانند از طریق همکاری های 
و  شکسته  هم  در  را  سیاسی  مرزهای  پژوهشی  و  علمی 
موضوع،  این  آورند.  فراهم  را  تر  گسترده  ارتباطات  زمینه 
بین المللی سازی آموزش عالی را به یکی از راهبردهای مد نظر 
دولت ها و به تبع آن دانشگاه ها تبدیل کرده است. در دانشگاه 
مشترک  پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت های  انجام  نیز  تهران 
فرآیندهای  تسهیل  و  فرهنگی  بین  گفتگوی  بین المللی ، 
اولویت های اصلی  از  به عنوان یکی  بین المللی سازی همواره 
و حضور  دانشگاه  بین المللی  جایگاه  »ارتقای  و  بوده  مطرح 
به  جهانی«  فناوری  و  علم  ترویج  و  توسعه  چرخۀ  در  مؤثر 
عنوان هدف اول برنامه راهبردی دانشگاه انتخاب شده است. 
البته شیوع کرونا، شرایط جدیدی را در ارتباطات علمی به 
وجود آورده است و نیاز به مکانیزم های جدید برای انطباق با 
شرایط نو در جهت گسترش تعامالت بین المللی ضروری بود. 
دانشگاه تهران نشان داده که چگونه هر چالشی را مي تواند 
به فرصتی جدید در عرصه تعامالت علمی بین المللی تبدیل 
خود  بین المللی  شرکای  مشارکت  با  تهران  دانشگاه  کند. 
توانست حضوری پویا در جامعه علمی بین المللی در فضای 

مجازی نیز داشته باشد. 
بر  مبنی  دانشگاه  راهبردی  برنامه  اول  هدف  به  توجه  با 
فعالیت های  علم«،  ترویج  و  توسعه  چرخه  در  موثر  »حضور 
کرد:  دنبال  محور  دو  قالب  در  می توان  را  بین الملل  معاونت 
الف-فعالیت های کیفی و توسعه ای و ب-فعالیت های اجرایی 

57و ستادی.
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  الف:فعالیت های کیفی و توسعه ای
ارتقاء جایگاه دانشگاه در نظام های رتبه بندی بین المللی 

و  داخلی
اگر چه مبنای سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه نظام های 
از شاخص های  بسیاری  تطابق  ولی  نیست،  رده بندی جهانی 
باعث  دانشگاه،  فعالیت های  جهت گیری  با  رده بندی ها  این 
رده بندی ها  این  در  دانشگاه  عملکرد  نتایج  مثبت  انعکاس 
خوشبختانه  رده بندی ها،  از  آمده  بدست  نتایج  است.  شده 
دو  در  گذشته  سال  در  تهران  دانشگاه  رتبه  بهبود  از  نشان 
 URAP دارد. همچنین در نظام TIMES و QS نظام مهم
نیز دانشگاه تهران واجد رتبه اول کشور و رتبه 254 جهانی 
رو به رشد جایگاه دانشگاه در  گردیده است. تغییرات عمدتاً 
نظام های رتبه بندی زمانی اهمیت مضاعف می یابد که بدانیم 

مشکالتی  و  تحریمی  محدودیت های  همه  علیرغم  رشد  این 
به منابع علمی و  یا دسترسی  یا ویزا و  انتقال پول و  که در 
همچنین نوسانات نرخ ارز و محدودیت های بودجه ای حاصل 

شده است.

تعامل و تقویت مؤسسات پژوهشی مشترک بین المللی
در  نوع سوم  پژوهشی  موسسات  وظایف  مهم ترین  از جمله   
تعامالت خارجی و  به توسعه روابط و  دانشگاه تهران، کمک 
پژوهشی  موسسات  از  برخی  راستا،  این  در  است.  بین المللی 
و  بین المللی  موسسات  با  نزدیک  همکاری  با  تهران  دانشگاه 
به  می توان  جمله  از  که  می کنند  کار  خارجی  دانشگاه های 
تهران  دانشگاه  »مرکز چین شناسی«  و  میر«  روسکی  »بنیاد 
)کنفوسیوس( اشاره داشت که در سال 1399 شاهد فعالیت ها 

جدول 24- مقایسه جایگاه دانشگاه تهران در چند نظام رتبه بندی بین المللی
Year THE QS ARWU )Shanghai( CWUR SCImago Taiwan )NTU(

2017 601-800 601-650 301-400 723 366 418

2018 601-800 601-650 301-400 461 429 367

2019 601-800 701-750 301-400 537 476 344

2020 601-800 601-650 301-400 543 508 364

2021 501-600 591-600

نمودار 21- نمایش مقایسه جایگاه دانشگاه تهران در چند نظام رتبه بندی بین المللی

 نمایش مدل تأثیر اجتماعی دانشگاه تهران -21نمودار 

 
 المللیبینی بندرتبه نظام چند در تهران دانشگاه جایگاه نمایش مقایسه -21نمودار 

 

 
 1911علمی دانشجویی در سال  یهاانجمننمایش  -22نمودار 
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و دوره های آموزشی مختلف توسط این دو موسسه بودیم. 
آسیا،  پژوهشی  مرکز  همچون  بین المللی  مراکز  راه اندازی 
در  یونسکو  کرسی های  از  برخی  روسکی میر،  کنفسیوس، 
گسترده  تعاملی  ظرفیت های  از  حاکی  گذشته  سال های 
همکاری  از  جدیدی  مدل های  و  بود  دانشگاه  بین المللی 
بین المللی دانشگاه ها را مطرح نمود که در صورت مساعدشدن 
شرایط، ظرفیت بزرگی برای توسعه و شکوفا شدن همکاری های 
علمی ایجاد خواهد نمود که دانشگاه باید برای بهره برداری از 

آنها همیشه آمادگی داشته باشد.

تفاهم نامه ها و قراردادهای بین المللی
در سال گذشته، تفاهم نامه های زیادی جهت توسعه همکاری های 
دیگر  دانشگاه های  و  تهران  دانشگاه  بین  بین المللی  علمی- 
ذیل  که  موارد  این  مهم ترین  از  یکی  که  منعقد شد  کشورها 
تفاهم نامه و برنامه راهبردی همکاری دانشگاه تهران با دانشگاه 
گرفت،  قرار  توافق  مورد   99 سال  در  روسیه  سنت پترزبورگ 
حمایت از طرح های مشترک استادان دو دانشگاه در حوزه های 
»نانوفناوری«، »زیست فناوری«، »انرژی« و »فناوری اطالعات« 
نام  با  دانشگاه  دو  مشترک  مالی  صندوق  قالب  در  که  است 
»دهخدا- مندلیف« شکل خواهد گرفت. این همکاری بین دو 
دانشگاه مورد حمایت مرکز مطالعات و همکاری های بین المللی 
فناوری  و  علمی  معاونت  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

ریاست جمهوری خواهد بود.

میزبانی از هیأت های رسمی و تشریفات بین المللی
با  که   1399 سال  در  رسمی  هیأت های  مهم ترین  از  برخی 
داشته اند  بازدید  دانشگاه  از  بین الملل  معاونت  هماهنگی 
عبارتند از: وزیر خارجه و سفیر سوئیس، سفیر ایتالیا، سفیر 
نیکاراگوئه، سفیر عراق، رایزن فرهنگی عراق، رایزن فرهنگی 
دانشگاه  رئیس  اتریش،  وین  دانشگاه  رئیس  فرانسه،  و علمی 
رئیس  اون نان نیکاراگوئه،  دانشگاه  رئیس  چین،  یون نان 
دمشق.  دانشگاه  عالیرتبه  هیأت  و  سنت پیترزبورگ،  دانشگاه 
برای  و  داشته  بخشی  ثمر  نتایج  خوشبختانه  تعامالت  این 
مثال مشکل حضور دانشجویان عراقی در برخی از واحدهای 
دانشگاه مرتفع و منجر به پایه ریزی همکاری های جدید با این 

کشور ها شد.  

تعامل با بازیگران بین المللی دانشگاه و شبکه سازی
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  لزوم  بعلت  و  در سال گذشته 
جلسات ماهانه با حضور مشاوران بین الملل دانشگاه به صورت 
مجازی برگزار و در خصوص مسائل عمده بین المللی پردیس ها 
و دانشکده ها و رفع مشکالت دانشجویان بین المللی و تبادالت 

تبادل  و  بحث  به  امور  سایر  و  ایرانی  دانشجویان  و  استادان 
از  بسیاری  بین المللی  فعالیت های  است.  شده  پرداخته  نظر 
سال  در  دانشگاه  مختلف  واحدهای  و  دانشکده ها  پردیس ها، 
گذشته و در بسترهای مجازی ورای تصور بوده است. جلسات 
متعدد علمی و همکاری های متنوع واحدها که با وجود کرونا، 
مختلف  وبینارهای  قالب  در  بین الملل  مشاورین  همکاری  با 

برگزار شده، بسیار تاثیرگذار بوده اند.
در راستای برنامه بین المللی سازی دانشگاه و نیز ضرورت گسترش 
و پیگیری روابط علمی با دانشگاه ها، مؤسسات، مراکز پژوهشی 
کارگروه های  بین المللی،  مرتبط  مجامع  و  مختلف  کشورهای 
»نه گانه بین المللی« دانشگاه تهران در معاونت تشکیل شده و 
جلسات آنها به طور مرتب در سال گذشته برگزار شده است. 
تالش شده است که این کارگروه ها در حفظ ارتباط همکاران و 
دانشجویانی که در فرصت های مطالعاتی خارج از کشور به سر 

میبرند با دانشگاه نقش پررنگی ایفا نمایند. 
کرسی های یونسکو سرمایه های پرپتانسیل بین المللی کشور 
کل  از  نیمی  از  بیش  میزبانی  تهران  دانشگاه  که  هستند 
کرسی های کشور را به عهده دارد. رویکرد توسعه همکاری های 
علمی منطقه ای در بستر این کرسی ها شانس بیشتری برای 
گیرد.  قرار  بیشتری  توجه  مورد  است  که الزم  دارد  موفقیت 
در  کرسی های یونسکو  به  مربوط  امور  پیگیری  و  هماهنگی 
دانشگاه تهران به صورت منظم در معاونت بین الملل پیگیری 
شده و خوشبختانه تمام کرسی های دانشگاه موفق به تمدید 
جلسات  گذشته،  سال  در  شده اند.  خود  فعالیت  دوم  دوره 
صورت  به  کرسی ها  این  از  گزارشات  دریافت  و  هماهنگی 
فصلی و با حضور روسای کمیسیون ملی یونسکو و نمایندگی 

کشورمان در پاریس برگزار شد. 

عضویت در اتحادیه های بین المللی دانشگاهی 
عضویت در اتحادیه های دانشگاهی به عنوان یکی از راه کارهای 
مهم همکاری علمی- بین المللی و افزایش تاب آوری دانشگاه ها 
برای خروج از شرایط بحران شناخته شده است. از مهم ترین 
در  تهران  دانشگاه  که  دانشگاهی  بین المللی  اتحادیه های 
آسیا-  دانشگاه های  »اتحادیه  به  می توان  دارد  عضویت  آنها 
اقیانوسیه«،» اتحادیه  دانشگاه های برتر ایران و روسیه«، »اتحادیه 
و  دانشگاه ها«  بین المللی  »اتحادیه  فرانکفونی«،  دانشگاه های 

»فدراسیون دانشگاه های جهان اسالم« اشاره داشت.
از جمله موضوعات مهم در زمینه حضور و عضویت دانشگاه 
دانشگاه  ریاست  حضور  دانشگاهی،  اتحادیه های  در  تهران 
تهران به عنوان رئیس اتحادیه دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه 
تا اول ژانویه 2021 بود. ریاست دانشگاه در حال حاضر عضو 
59شورای بورد اتحادیه دانشگاه های جهان و دانشگاه های آسیا و 
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اقیانوسیه بوده و در شرایط تحریمی و مخالفت با حضور ایران 
در مجامع بین المللی، این حضور اهمیتی مضاعف می یابد. این 
درحالی است که حضور در این اتحادیه ها موضوعی رقابتی در 
محقق  برای  حاضرند  کشورها  برخی  و  است  دانشگاه ها  بین 

شدن آن هزینه های هنگفتی بپردازند.

توسعه همکاری های بین دانشگاهی ویژه با روسیه
دانشگاه  همکاری  و  مسکو  دانشگاه  محترم  رئیس  ابتکار  با 
تهران و بدنبال تشکیل نشست مشترک و سالیانه دانشگاه های 
برتر ایران و روسیه، همکاری های مشترک بین دانشگاهی دو 
باعث توسعه همکاری های  کشور وارد مرحله جدیدی شد و 
علمی بین دو کشور گردید. یکی از عوامل توسعه این همکاری 
ها، همت سفیر وقت جمهوری اسالمی ایران در مسکو بود که 
با بازگشت ایشان به دانشگاه و انتصاب ایشان به عنوان مشاور 
رئیس دانشگاه در امور بین الملل و دبیر اجالس دانشگاه های 
برتر ایران و روسیه و دبیر کارگروه همکاری های بین المللی با 
روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز همکاری بین دانشگاه تهران 
خود  به  بیشتری  و شدت  فوق سرعت  مناطق  ودانشگاه های 

گرفته که برخی از این اقدامات در ادامه آورده شده است:
با انستیوی جمعیت شناسی آکادمی   مذاکرات متعدد 
اولین همایش  علوم روسیه و توافق در مورد  برگزاری 
کشورهای  و  روسیه  ایران،  جمعیت شناسی  بین المللی 
با  حوزه قفقاز و دریای خزر با همکاری دانشگاه تهران 

تامین مالی از سوی روسیه؛
از  با دانشگاه سیبری  ارتباط دانشگاه تهران  برقراری   
سیبری  ارتباطات  و  فناوری  دانشگاه  با  مذاکره  طریق 
با  همکاری  پیشنهاد  روسیه،  نووی سیبریسک  در  واقع 
به  برق  تعیین دانشکده  این حوزه و  تهران در  دانشگاه 

عنوان طرف همکاری؛
 شروع همکاری با دانشگاه تومسک روسیه و پیشنهاد 
وبینار مشترک درباره شرایط کرونا و تجربه دو کشور. 

این وبینار در فروردین امسال برگزار خواهد شد؛
 برگزاری کنفرانس مجازی دانشجویی »ایران و روسیه؛ 

زمینه های جدید همکاری در قرن 21«؛
 پیگیری همکاری پردیس هنر با ازبکستان در زمینه 

مرمت آثار باستانی و هناهنگی با وزارت. 
برگزاری جشنواره بین الملل با دانشگاه علوم پزشکی تهران

جشنواره  کرونا،  همه گیری  به  مربوط  مشکالت  وجود  با 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  تهران  دانشگاه  مشترک  بین الملل 
فضای  بر  تاکید  با  و  نیمه حضوری  صورت  به  امسال  تهران 
برخی  نمایندگان سیاسی  و  با حضور سفرا  آنالین  و  مجازی 
کشورها در تهران برگزار شد. در این جشنواره ضمن ارائه و 

نمایش برنامه های مختلف به صورت فیلم های ضبط شده پیام 
دانشجویان بین المللی، سفرای کشور ها، فیلم های دانشگاه و ... 

از برگزیدگان این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

 ب: فعالیت های اجرایی و ستادی
1-اطالع رسانی و پیگیری مسائل دانشجویی

همانند دانشجویان ایرانی، موضوع تحصیل و اقامت دانشجویان 
اقدامات  با هماهنگی واحد های ذی ربط  و  بین الملل پیگیری 
باحداقل  دانشجویان  این  تحصیل  امر  تا  گرفت  صورت  الزم 

اختالل مواجه باشد. 

2-پذیرش دانشجویان بین المللی
تا آخر دی ماه سال 1399 و ثبت  پذیرش 125 درخواست 
و  حضوری  صورت  به  جدید  بین المللی  دانشجوی   92 نام 
 1399-1400 تحصیلی  سال  اول  نمیسال  در  غیرحضوری 
)20 دانشجوی کارشناسی، 49 دانشجوی کارشناسی ارشد و 
23 دانشجوی دکتری(. متقاضیان از  23 کشور که  که بیشتر 
از کشورهای افغانستان )57(، عراق )18( و چین )5( هستند. 

3-تبادالت دانشجوئی
تجربه اندوزي،  به منظور  مطالعاتي  فرصت های  از  بهره مندي 
پیشرفت هاي  با  آشنایي  اطالعات،  به روزرساني  افزایي،  دانش 
اثرات  علیرغم  است.  انتقال  و  فناوري سایر کشورها  و  علمي 
تحقیقات  گذاشتن  ناتمام  در   »19 »کووید  ویروس  منفی 
به موقع،  ویزای  صدور  عدم  میدانی/آزمایشگاهی/کتابخانه ای، 
عدم پذیرش و یا به تعویق انداختن پذیرش دانشگاه ها / اساتید 
کشور مقصد، مشکالت سنوات مجاز تحصیلی برای دانشجویان 
همچنان این اداره در اعزام دانشجویان تالش های زیادی نمود. 
دانشجویی  تبادالت  بخش  در  شده  انجام  اقدامات  جمله  از 

می توان به موارد زیر اشاره داشت:
دانشجویان  از  نفر   32 تقاضای  با  موافقت  و  بررسی   

دکترا جهت اعزام به فرصت مطالعاتی؛ 
 صدور حکم و اختصاص کمک هزینه دانشگاه به 17 

نفر از دانشجویان براساس مبلغ مصوب شده ؛  
 تمدید دوره های فرصت مطالعاتی 14 نفر از دانشجویان 

طبق آئین نامه ها و بخشنامه های موجود؛
 معرفی 27 دانشجو برای استفاده از بورس وزارت عتف 

جهت اعزام به فرصت مطالعاتی؛ 
 معرفی 4 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده 

مطالعات جهان برای استفاده از بورس  )DAAD(؛
 فعال کردن تفاهم نامه های همکاری بین المللی موجود 
دانشجو  و  علمی  هیأت  عضو  تبادل  به  مربوط  بند  در  60
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)سنت پترزبورگ، المانوسف مسکو( ؛
دانشگاه  با  تبادالت  قالب  در  دانشجو   10 معرفی   

سن پترزبورگ برای ترم بهار 2021؛
 پذیرش 1 دانشجو در رشته حقوق عمومی از دانشگاه 

سنت پترزبورگ؛
 بررسی و معرفی تقاضای  5 دانشجو در قالب برنامه 

مدرک مشترک بین المللی با ENSAM ؛
 اطالع رسانی به دانشجویان در مورد بورس های متقابل 
بورس   ژاپن،  مطالعات  یک ساله  بورس  چین،  و  ایران 
کوتاه مدت دولت  بورس  استرالیا،  کواری  دانشگاه مک 
جایکا،  بورس  روسیه،  تومسک  دانشگاه  بورس  هلند، 

بورس دانشگاه واسدا؛  
تابستانی/  مدارس  برای  دانشجو  پذیرش  معرفی   
زمستانی/ بهار زبان شناسی مسکو )به صورت آن الین( ؛
دانشگاه  در موسسه حقوقی  دانشجو  پذیرش  معرفی   

روسیه )ام گ او( ؛
طرح  قالب  در  اسپانیا  دانشگاه   4 بورس  معرفی   

اراسموس پالس برای اساتید و دانشجویان دکترا .

کنفرانس هـای  مطالعاتـی/  فرصت هـای  4-آئین نامـه 
بین المللـی اسـاتید و دانشـجویان

 بازنگری و بررسی آبین نامه های مربوطه با نمایندگان 
خدمات  اداره کل  پژوهشی،  معاونت  آموزشی،  معاونت 
خدمات  اداره کل  منابع انسانی،  اداره کل  آموزشی، 
حقوقی  در بیش از 10 جلسه و تصویب آن در تاریخ 

1399/6/22در هیأت رئیسه دانشگاه؛
 برگزاری جلسات متعدد درباره حمایت از کنفرانس های 
در  شرکت  آیین نامه  تدوین  برای  مجازی  بین المللی 
همایش های مجازی و  تهیه شیوه نامه و فرم های مربوطه؛

فرصت  فرآیند  سامانه سپاری  برای  پیگیری  و  بررسی   
مطالعاتی دانشجویی با هماهنگی اداره کل آموزش دانشگاه 

و مرکز آمار و انفورماتیک. 

5-امور بین الملل اعضای هیأت علمی
جهت  پیشنهادات  ارائه  متعدد،  جسات  برگزاری   
آیین نامه جدید شرکت  تدوین  به منظور  پلتفورم  تهیه 
اعضای هیأت علمی در همایش های مجازی و وبینارهای 

بین المللی؛
علمی  15 عضو هیأت  تعهدات  اجرایی شدن  بررسی   

که در سال گذشته به فرصت مطالعاتی اعزام شده اند؛
فرصت  دوره  متقاضیان  از  نفر   29 پرونده  بررسی   

مطالعاتی در سال 1400؛

 اعزام 4 عضو هیأت علمی به فرصت مطالعاتی یک ساله؛
 اعزام عضو هیأت علمی به مأموریت پژوهشی؛

 1 مأموریت پژوهشی بین 2 تا 6 ماه
 7 مأموریت پژوهشی یک ساله

 11 مورد تمدید دوره ماموریت پژوهشی.

6-امور کنسولی
دفتر امور کنسولی دانشگاه تهران کلیه امور کنسولی متقاضیان 
و دانشجویان بین الملل را از ابتدای تقاضای تحصیل در دانشگاه 
تا زمان فارغ التحصیلی و تسویه حساب بر عهده دارد. خدمات 
کنسولی ارائه شده به دانشجویان در سال 1399 شامل مکاتبه 
با سازمان امور دانشجویان جهت موافقت با خروج  دانشجویان 
در اوج بحران  و پذیرش 2 عضو هیأت علمی، 125 دانشجو، 
3 محقق برای ادامه تحصیل، شرکت در کارگاه ها و برنامه های 

کوتاه مدت دانشگاه بوده است.

7-حوزه معاونت اداری و مالی
حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه با توجه به تنوع و حجم 
امور  با  مرتبط  مباحث  از  اعم  فعالیت ها،  و  مسئولیت ها  زیاد 
امور  کارمندان،  و  علمی  هیأت  اعضای  اداری  و  پرسنلی 
و  تعمیر  و  ساختمان ها  امور  و  پشتیبانی  و حسابرسی،  مالی 
کارمندان،  آموزش  حقوقی،  تسهیالت،  و  رفاهی  نگهداری، 
و  خرید  امور  مزایده ها،  و  مناقصات  برگزاری  تدارکات، 
قراردادها، حفاظت اموال و امالک، نظارت بر اجرای اداری و 
مالی در کلیه واحدهای دانشگاه، امور مرتبط با مدیریت سبز، 
محاسبات،  )دیوان  نظارتی  نهاد های  به  پاسخگویی  و  تعامل 
اداره کل  همکاری  با  اداری(  عدالت  دیوان  بازرسی،  سازمان 
حقوقی و نهادهای باالدستی)نظیر خزانه کل کشور، سازمان 
بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، 
دانشگاه های سطح  با  همکاری   )... و  شهرداری  علوم،  وزارت 
یک، همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعامل با شورای 
صنفی کارکنان و سازمان بسیج اساتید و کارمندان و... بدون 
شک می توان گفت یکی از پرمشغله ترین و پرمسئولیت ترین 
معاونت دانشگاه می باشد. در سال 99 نیز با بروز ویروس کرونا 

بر حجم وظایف این معاونت افزوده شده است. 
مالی  محدودیت های   99 سال  در  دانشگاه  مشکالت  از  یکی 
دانشگاه بود. در سال99 درحالی که افزایش بودجه دانشگاه ها 
از محل بودجه عمومی فقط 8 درصد بوده وعالوه برآن برخی 
نیز  سالیانه  تورم  و  نگردیده  محقق  دانشگاه  درآمدهای  از 
فشار مضاعفی بر هزینه های دانشگاه اعمال می کرد، شاهد 
افزایش حقوق کارمندان در دو مرحله و اعضا هیأت علمی در 

61یک مرحله بودیم. 
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خوشبختانه با مدیریت خوب مالی دانشگاه توسط کلیه واحدها 
سازمان  وکمک  برنامه  و  طرح  و  مالی  معاونت های  ویژه  به 
برنامه و بودجه و سایر دستگاه های ذی ربط مانند وزارت عتف، 
معاونت علم و فناوری و...، دانشگاه نه تنها تمامی تعهدات خود 
را انجام داد بلکه پروژه های زیادی را شروع و یا به انتها رساند 

که در بخش های مختلف این گزارش آمده است.    

اقدامات کلیدی انجام شده در سال 99
مدیریت مطلوب مالی دانشگاه با همکاری و هماهنگی   -1
محدودیت های  علیرغم  دانشگاه  برنامه  و  طرح  معاونت 

سخت مالی؛  
بازنگری آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه و تصویب   -2

آن در هیأت امناء؛
حسابرسی و به روز کردن حساب های دانشگاه که   -3

امری کم سابقه بود؛
بکارگیری سامانه تدارکات دولت )سامانه ستاد( به   -4
منظور شفاف سازی شیوه خرید و برگزاری مناقصات و 

مزایده ها؛
اصالح فرآیند مالی کسب درآمد ارزی دانشگاه: برای   -5
با کمک  تهران  دانشگاه  پیشنهاد  با  کشور  در  بار  اولین 
دیوان  و  مرکزی  بانک  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت 
محاسبات کشور نسبت به ایجاد ساز وکاری جهت کسب 
درآمد ارزی و واریز آن به خزانه و دریافت معادل آن ارز 
اقدام گردید که در این خصوص شیوه حسابداری و فرآیند 

مالی آن با همکاری دانشگاه تهران به اتمام رسید؛
و   اموال  سامانه  پایش اطالعات  و  صورت برداری   -6
ارزش گذاری آن و محاسبه استهالک اموال و راه اندازی  
حسابداری اموال دام و گیاهان و ورود بخشی از اطالعات 

در سامانه سنا؛
الکترونیکی  سامانه های   11 استقرار  و  بکارگیری   -7

دولت؛
با  دانشگاه  مرکزی  پردیس  مالکیت  سند  اخذ   -8

پیگیری اداره کل حقوقی؛
بانک  طلب  ادعای  پرونده  روشن سازی  و  پیگیری   -9

صادرات؛
10- تنظیم صورت های مالی و اخذ تاییدیه وزارت اقتصاد 

و دارایی برای دومین سال پیاپی؛
در  مستضعفان  بنیاد  با  اولیه  توافقات  و  11- مذاکره 
ابوریحان و زمین های شهر  خصوص زمین های پردیس 

قدس؛
 15000 مورد  در  قدس  شهر  شهرداری  با  12- توافق 
مترمربع زمین های شهر قدس)شهرک ابریشم( به منظور 

تغییر کاربری زمین به مسکونی و تجاری؛
13- تکمیل و به روز کردن پرونده های ارتقاء کارکنان؛  

14- افزایش حقوق کارمندان و صدور احکام مربوطه در 
اول بهمن ماه؛  

15- مذاکره و اخذ موافقت سازمان صندوق بازنشستگی 
در خصوص اعمال پایه های ویژه و ممتاز اعضای هیأت 

علمی دانشگاه و موافقت سازمان با بازنشستگی اعضاء؛
16- تکمیل خوابگاه دانشجویان متاهل با همکاری بنیاد 

جمال زاده؛  
17- تکمیل فاز اول و شروع اجرای فاز دوم مقاوم سازی 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛  
18- اجرای پروژه فاضالب و تصفیه خانه مرکز همایش های 

بین المللی خزرآباد؛
موتورخانه های  مستمر  پایش  و  19- هوشمندسازی 

سرمایشی و گرمایشی؛
20- برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و کارمندان 

دانشگاه توسط مرکز آموزش ضمن خدمت؛
با  رابطه  در  و شهرسازی:  وزارت مسکن  با  21- مذاکره 
رفع مشکل مسکن کارکنان و اخذ موافقت وزارت مسکن 
در  مسکونی  واحد   600 تامین  به  نسبت  شهرسازی  و 
شهر جدید هشتگرد و توافق اولیه در خصوص واگذاری 
یک قطعه زمین به مساحت 32 هکتار به منظور احداث 

شهرک سبز و عاری از آلودگی؛
با ویروس کرونا و  مبارزه  22- مدیریت و تشکیل ستاد 

تدوین و ابالغ دستورالعمل های مرتبط؛
ارزیابی  و  شناسایی  دستورالعمل  تصویب  و  23- تدوین 

تامین کنندگان کاال و خدمات؛
بناها  در ساخت  مدیریت سبز  اصول  کامل  24- رعایت 
و ساختمان های جدید و همچنین خریدهای جدید در 

راستای صرفه جویی در مصرف انرژی ؛
تونل  مرمت  و  بازسازی  پروژه  اول  فاز  25- اجرای 

تاسیسات دانشگاه؛
از  اجرا پس  در حال  ساز های  و  بر ساخت  26- نظارت 

اخذ تایید شورای عالی معماری دانشگاه؛
علمی  هیأت  رفاه  صندوق  امنای  هیأت  27- تشکیل 
مشکالت  رفع  جهت  در  الزم  رایزنی های  و  پیگیری  و 

صندوق رفاه؛
نمونه،  قرزندان  از  تقدیر  جشنواره های  28- برگزاری 
با  نمونه  کارمند  روز  برگزاری  و  بازنشستگان  از  تقدیر 

رعایت پروتکل های بهداشتی؛
29- همکاری با وزارت عتف در خصوص تدوین آیین نامه ها 
و مذاکره با صندوق بازنشستگی و بیمه تامین اجتماعی و  62
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رفع موانع مشترک دانشگاه ها با  سازمان های مذکور؛
 90 کاهش   و  کشور  مالیاتی  سازمان  با  30- مذاکره 

درصدی جرائم مالیاتی؛
31- تعامل با نهادهای نظارتی و رفع ابهامات فی مابین.

8-حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی
یکی از اولویت ها و سیاست های دانشگاه تهران در برنامه ها و 
فعالیت های خود افزایش مهارت های نرم، اجتماعی و حرفه ای 
خود  انتقادی،  روحیه  نوآوری،  خالقیت،  مانند  دانشجویان 
مدیریتی، کارآفرینی، روحیه کار جمعی و تیمی است که برخی 
اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های  بواسطه  مهارت های  این  از 
در  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  لذا  می آید.  بدست 
برنامه های خود این موضوعات را به دقت مد نظر قرار داده و 

متناسب با این برنامه ها اقدامات خود را شکل داده است.

در  دانشگاه  اجتماعی  و  معاونت فرهنگی  اقدامات  اهم 
سال 1399

 تبیین و تعمیق فرهنگ و هویت دانشگاهی؛
 ایجاد بستر و فضای معنوی و فعالیت های دین محور؛

 ارتقای کمي و کیفي فعالیت های تشکل هاي دانشجویي 
و افزایش مشارکت دانشجویان در آنها؛

جهت  در  دانشجویان  تخصصي  مهارت هاي  افزایش   
آماده  شدن براي ورود به بازار کسب و کار؛

هرچه  نقش آفرینی  برای  مناسب  بستر  فراهم نمودن   
و  فرهنگی  حوزه ی  در  علمی  هیأت  اعضای  بیشتر 
اخالق  و  اجتماعی  مسئولیت پذیری  ترویج  اجتماعی، 
حرفه ای و توسعه ی توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای 

اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران؛
خانواده  ظرفیت  از  بهینه  استفاده  براي  برنامه ریزي   

دانشجویان در مسیر توسعه دانشگاه؛
 تنوع بخشي به فعالیت ها با استفاده از بستر فضاي مجازي 
و فناوري اطالعات و ایجاد بسترهای الزم برای استفاده از 

فضای مجازی در امور فرهنگی و ورزشی دانشگاه؛
 سامانه سپاري امور فرهنگي با راه اندازي سامانه جامع 

فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران؛ 
 برقراري ارتباط با مدارس براي ترویج علم و فناوري 

و کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلي؛
 توسعه  فضاهای فیزیکی فرهنگی و ورزشی؛ 

 کمک به ارتقای تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر 
دانشگاه.

 اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

63نمودار 22- نمایش انجمن های علمی دانشجویی در سال 1399
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 اداره کل تربیت بدنی و امور ورزشی
با  متناسب  ورزشی  رویدادهای  و  برگزاری مسابقات   

شرایط دوران کرونا؛
و  تکواندو  جسمانی،  آمادگی  مسابقات  در  شرکت   

تنیس روی میز به شکل مجازی؛
 ورزشخانه )ورزش در خانه( 

 مشاوره سالمت جسم ؛
 مشاوره ورزشی؛  

 ارائه تمرینات متناسب؛  
 خود ارزیابی بدنی؛

 تشکیل انجمن های ورزشی دانشجویان، اعضای هیأت 
علمی و کارکنان دانشگاه

 پیگیری افزایش  فضاهای تربیت بدنی:
 استخر- کارگر شمالی

 سالن ورزشی چند منظوره- کارگر شمالی.

نمودار 23- نمایش کانون های هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان در سال 1399

نمودار 24- نمایش نشریات دانشجویی در سال 1399

64
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نمودار 25- نمایش دانشجویان ایثارگر شاغل به تحصیل شاهد در سال 1399

نمودار 26- نمایش آمار کارکنان ایثارگر شاغل در دانشگاه

 اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر

جدول 25-  تعداد دانشجویان ایثارگر شاغل به تحصیل شاهد در سال 1399

جمعدانشجویان داراي سهمیه ورودي %5دانشجویان تحت پوششمقطع

145119403391کارشناسي
179416213415کارشناسي ارشد
8333116دکتري حرفه اي
667241908دکتري تخصصي

399538357830جمع

 جدول 26-  آمار کارکنان ایثارگرشاغل در دانشگاه

622کارکنان
215اعضای هیأت علمی

837جمع

 
 1911نمایش نشریات دانشجویی در سال  -21نمودار

 
 1911نمایش دانشجویان ایثارگر شاغل به تحصیل شاهد در سال  -25نمودار 
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دانشجویان تحت پوشش %5دانشجویان داراي سهمیه ورودي  جمع

 
 دانشگاه در شاغل ایثارگر کارکنان نمایش آمار -26نمودار 

Series1

جمعاعضای هیات علمیکارکنان

622

215

837
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  اجرای طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

نمودار 27- نمایش استادان مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه به تفکیک نوع ایثارگری

نمودار 28- نمایش فعالیت تشکل هاي اسالمي در سال 1399

 اداره نظارت بر فعالیت تشکل هاي اسالمي دانشجویان

 
 ایثارگری نوع تفکیک به دانشگاه ایثارگر و شاهد دانشجویان مشاور نمایش استادان -27نمودار 
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  اداره امور موزه ها و  فضاهای فرهنگی دانشگاه
بخش اول: آمار بازدیدها و درآمدها

نمودار 29- نمایش تطبیقی تعداد برنامه های تشکل های اسالمی طی سال های 1398 و 1399

نمودار 30- نمایش مقایسه درآمد حاصل از فروش بلیت باغ موزه نگارستان طی سال های 1398و 1399

جدول 27-  درآمد حاصل از فروش بلیت باغ موزه نگارستان طی سال های 1398 و 1399

 ریال13989.137.660.000

 ریال13992.029.720.000

 
 1911 سال در اسالمی هایتشکل نمایش فعالیت -29نمودار 
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 1911 و1919 هایطی سال نگارستان موزه باغ بلیت فروش از حاصل درآمد نمایش مقایسه -91نمودار 

 

 
 مولوی تاالر هاینمایش برنامه -91نمودار 

 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
1398 2,411, 907,08 635,55 658,35 784,44 848,05 842,76 678,04 472,17 418,63 481,09 -
1399 - - 184,62 258,99 293,47 409,09 201,71 130,98 - 98,830 452,03 نا تما

تعداد نمایش های اجرا 
شده

تعداد کل دانشجویان 
مشارکت کننده در 
اجراها و برنامه ها

تعداد تماشاگران کل
اجراها

تعداد تماشاگران کل
اجرا های جشنواره ها

17

4000

8412

1010
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نکته: بنابر ابالغ ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا نسبت به تعطیلی 
موزه ها، درآمد حاصل از فروش بلیت باغ نگارستان در سال 1399 

نسبت به سال 1398، حدود 78درصد کاهش داشته است.

بخش دوم: اهم اقدامات و برنامه های انجام شده
 راه اندازی سایت جدید باغ موزه نگارستان و خانه موزه 

مقدم دانشگاه در بستر UCMS؛
زبانه  )دو  درجه  و شصت  سیصد  مجازی  تور  ایجاد   
 360p. :فارسی و انگلیسی( باغ موزه نگارستان به آدرس

ir/1001؛
 اجرای فاز اول سنگ فرش حاشیه درب شمالی و شرقی 

باغ موزه نگارستان؛
موزه  باغ  آثار دو مجموعه  تدوین شناسنامه  و  تهیه   

نگارستان و خانه موزه مقدم؛

و  علمی  همایش  اولین  برگزاری  مقدمات  ایجاد   
جشنواره موزه های دانشگاهی کشور؛

در  مقدم  و  نگارستان  موزه های  آثار  از  اثر  ثبت 10   
فهرست آثار ملی ایران؛

بانک  معاصر  تجسمی  هنرهای  موزه  فعالیت  آغاز   
پاسارگاد در باغ موزه نگارستان؛

در  تناولی  پرویز  استاد  آثار  موزه  راه اندازی  پیگیری   
باغ موزه نگارستان؛

موزه های  سیاست گذاری  شورای  اساسنامه  تدوین   
دانشگاه تهران.

تاالر مولوی
 تعداد نمایش های اجرا شده: 17؛

و  اجراها  در  مشارکت کننده  دانشجویان  تعدادکل   
برنامه ها: بالغ بر 4000  دانشجو؛

جدول 28-  تعداد بازدیدکنندگان باغ موزه نگارستان طی سال های 1398 و 1399

1398133.234

1399599.52

جدول 29- تعداد برنامه های تاالر مولوی

فراوانیعنوان

17تعداد نمایش های اجرا شده
4000تعداد کل دانشجویان مشارکت کننده در اجراها و برنامه ها

8412تعداد تماشاگران کل اجراها
1010تعداد تماشاگران کل اجرا هاي جشنواره ها

نمودار 31- نمایش برنامه های تاالر مولوی

 
 1911 و1919 هایطی سال نگارستان موزه باغ بلیت فروش از حاصل درآمد نمایش مقایسه -91نمودار 

 

 
 مولوی تاالر هاینمایش برنامه -91نمودار 

 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
1398 2,411, 907,08 635,55 658,35 784,44 848,05 842,76 678,04 472,17 418,63 481,09 -
1399 - - 184,62 258,99 293,47 409,09 201,71 130,98 - 98,830 452,03 نا تما

تعداد نمایش های اجرا 
شده

تعداد کل دانشجویان 
مشارکت کننده در 
اجراها و برنامه ها
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تعداد تماشاگران کل
اجرا های جشنواره ها

17

4000

8412

1010

68



لی
حلی

 - ت
فی

صی
 تو

ش
زار

گ
13

99
 - 

ران
 ته

گاه
نش

د دا
کر

عمل
از 

 تعداد تماشاگران کل اجراها: 8412 نفر بدون در نظر 
گرفتن مخاطب جشنواره ها؛

حدودا  جشنواره ها:  اجرا های  کل  تماشاگران  تعداد   
1010 نفر در ده روز.

خدمات  سازمان  و  دانشجویی  معاونت  9-حوزه 
دانشجویان

معاونت دانشجویی دانشگاه حوزه ای است که به طور مستقیم در 
خدمت دانشجویان بوده و تالش می کند با رفع مشکالت، موانع و 
ایجاد تسهیالت الزم از قبیل ارائه وام، تغذیه ، اسکان و خدمات 
بهداشت روان و جسم، زمینه رشد و تعالی آموزشی و پژوهش 
دانشگاه را فراهم نماید. در سال کرونایی نیز این حوزه با درک 
مسائل و مشکالت پیش آمده با توجه به پاندمی کرونا، ضمن 
انجام وظایف و مسوولیت های ذاتی، توجه ویژه ای به ارائه خدمات 
متناسب با شرایط پیش آمده داشته است. اهم فعالیت های این 

معاونت در چهار بخش به شرح ذیل ارائه می شود:
1-توسعه خدمات بهداشت و سالمت روان

مرکز مشــاوره دانشــگاه تهران به عنوان یکی از مهم ترین و 
معتبرترین مراکز مشاوره کشــور با درکی واقع بینانه در سال 
کرونایی با توســعه کیفی و کمی فعالیت های خود به منظور 
مقابله بــا آثار مخرب روحی و روانی شــیوع ویــروس کرونا 

برنامه هاي متعددی به شرح ذیل را برنامه ریزی و اجرا نمود.
طرح همدلی:  چنانچه در اوایل این گزارش نیز ذکر شد »طرح 
همدلی« با هدف حفظ پیوند مسئوالنه دانشگاه با دانشجویان 
درشرایط دشوار ناشی از پاندمی کرونا با مشارکت 22700 دانشجو 
اجرا شد. به نظر می رسد این طرح به همراه طرح خوشامدگویی 
که با هدف تسهیل فرآیند اجتماعی شدن نودانشجویان دانشگاه 

طی 3847 تماس تلفنی انجام شد، دستاوردهای مثبت بسیاری 
برای دانشجویان و دانشگاه داشته و عالوه بر تقویت ارتباط مثبت 
بین دانشجو و دانشگاه توانست با شناسایی و مداخله به نگام در 
مشکالت دانشجویان در هر سه سطح پیشگیری، از بروز و تشدید 
مشکالت زیادی در دانشجویان جلوگیری نماید.  این طرح به 
تقویـت حـس ارزشـمندی در دانشـجویان و احسـاس تعلـق 
بـه دانشـگاه بـه جهـت پیگیـری در ایام شـیوع کرونا، ایجاد 
حس مثبت و خوشایند درک شدگی، ایجاد بسـتر مناسـب بـرای 
ارتباط مٔوثر دانشـجویان با مرکز مشـاوره دانشـگاه و  شکل گیری 
تصویر مثبت در دانشـجویان از خدمات حمایتی مرکز مشـاوره 

کمک کرد.
بــه موازات »طرح همدلی« و »طرح خوشــامدگویی«، برخی 
دیگر از خدمات مرکز مشــاوره دانشــگاه را می توان به شرح 

ذیل برشمرد: 
ارتقا مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی دانشجویان   .1

در ترم مجازی و کاهش انزوای اجتماعی دانشجویان؛ 
ویژه  دومینو  مجازی  کشوری  مسابقات  برگزاری   .2

دانشجویان دانشگاه های کشور با محورهای سالمت روان؛ 
توسعه خط مشاوره تلفنی و مشاوره بر خط؛  .3

برگزاری  با  دانشجویان  روان  سالمت  سواد  ارتقای   .4
وبینارهای سالمت روان؛

برگزاری بیش از 195 وبینار که کلیه دانشجویان کشور   .5
تعداد شرکت کنندگان  داشتند.  را  آن  از  استفاده  امکان 

176352نفر به ساعت است؛
مراکز  متخصصان  و  کارشناسان  توانمندی  ارتقاء   .6

مشاوره دانشگاهی با برگزاری سلسله وبینارها؛
تولید و انتشار 131 عنوان محتوای بهداشت روان؛  .7

جدول 30 - خدمات مرکز مشاوره دانشگاه در سال 1399

شیوه تعداد نوع خدمات ردیف

از طریق اپلیکیشن مشورپ 15366 ارائه خدمات مشاوره آنالین 1

مشاوره تلفني 9300 ارائه خدمات مشاوره تلفنی 2

حضوری 5191 ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی حضوری 3
حضوری 3069 ارائه خدمات روان پزشکی حضوری 4
حضوری 746 خدمات نوروتراپی )نقشه مغزی-تحریک الکتریکی( 5

حضوری 9204 خدمات مددکاری اجتماعی 6
تماس تلفني 2038 )tel followup( پیگیری تلفنی وضعیت روان شناختی 7

43665 69جمع
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مبلغ )میلیون ریال( تعداد تاکنون انواع وام های دانشجویی نیمسال اول سال 99-00 ردیف

18.956 1233 تحصیلی 1

39.410 967 شهریه 2

3.423 163 وام ویژه دکتری بانک توسعه 3
25.788 1126 وام ویژه دکتری صندوق 4
1.200 3 ودیعه مسکن نخبگان 5

1.100 29 ضروری )موارد خاص و غیره( 6
20.700 414 وام لپ تاپ 7

1.710 57 ازدواج 8

17.500 70 مسکن متاهلی 9

129.796 جمع

جدول31- اقدامات اداره کل خدمات دانشجویی دانشگاه در نیمسال اول سال 1399

 
 9211خدمات مرکز مشاوره دانشگاه در سال نمایش  - 23نمودار 

 

 
 1911نیمسال اول سال  دانشگاه در ییخدمات دانشجوکل ادارهاقدامات  نمایش -99نمودار
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وام ویژه شهریهتحصیلی
دکتری 
بانک 
توسعه

وام ویژه 
دکتری 
صندوق

ودیعه 
مسکن 
نخبگان

ضروری 
موارد )

(خاص

وام لب 
تاپ

مسکن ازدواج
متأهلی

تعداد 123396716311263294145770
(میلیون لایر)مبلغ 18.96539.413.42325.7881.21.120.71.7117.5

نمودار 32 - نمایش خدمات مرکز مشاوره دانشگاه در سال 1399

و  کارشناسان  ویژه  وبینارهای  سلسله  برگزاری   .8
متخصصان مراکز مشاوره دانشگاهی و تاکنون برگزاری 
62 وبینار تخصصی برگزار شده و تعداد شرکت کنندگان 

47812 نفر به ساعت است.

2- توسعه خدمات بهداشت و سالمت جسم
 در ســال گذشــته با وجود همه گیری ویروس کرونا، خدمات 

تشــخیصی درمانی توسط مرکز بهداشــت و سالمت دانشگاه 
توســعه یافته و حتی در ایام قرنطینه به مراجعین دانشگاهی و 
دیگر شــهروندان بدون وقفه خدمات  ارائه نمود به طوریکه در 
مجموع بیش از نودهزار مراجعه در سال گذشته صورت پذیرفته 

است. جزئیات برخی از این خدمات به شرح ذیل است:
ارزیابی سالمت تمامی دانشجویان متقاضی خوابگاه   .1
بطوریکه بحرانی در خصوص این بیماری در این مدت 
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مبلغ )میلیون ریال( تعداد تاکنون انواع وام های دانشجویی نیمسال دوم سال 98-99 ردیف

6.048 1139 تحصیلی 1

24.933 881 شهریه 2

4.179 199 وام ویژه دکتری بانک توسعه 3
22.608 628 وام ویژه دکتری صندوق 4
1.620 54 وام ضروری دکتری 5

4.800 12 ودیعه مسکن نخبگان 6
1.967 207 ضروری )عادی( 7

2.575 28 مسکن 8

240 17 ازدواج

20 1 موارد خاص )بیماری های خاص و غیره( 9

690.91 جمع

جدول 32 - اقدامات اداره کل خدمات دانشجویی دانشگاه در نیمسال دوم سال 1398-1399

نمودار33- نمایش اقدامات اداره کل خدمات دانشجویی دانشگاه در نیمسال اول سال 1399

 
 9211خدمات مرکز مشاوره دانشگاه در سال نمایش  - 23نمودار 

 

 
 1911نیمسال اول سال  دانشگاه در ییخدمات دانشجوکل ادارهاقدامات  نمایش -99نمودار
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تعداد 123396716311263294145770
(میلیون لایر)مبلغ 18.96539.413.42325.7881.21.120.71.7117.5

در خوابگاه مشاهده نگردید؛
  11000 به  دهی  خدمات  و  ویژه  کلینیک  فعالیت   .2
مراجعه کننده از شهروندان در ده رشته تخصصی پزشکی؛

کلیه  برای  رایگان  حادثه  بیمه  پوشش  برقراری   .3

دانشجویان دانشگاه  با تامین اعتبار از سوی دانشگاه .
ورودی  دانشجوی  از 10200  بیش  ارزیابی سالمت   .4
به  مربوط  اطالعات  استخراج  و   99 مهر  در  دانشگاه 

دانشجویان دارای بیماری زمینه ای؛
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5. تهیه و توزیع 195تبلت در بین دانشجویان بازمانده از 
آموزش مجازی از طریق وام دانشجویی و کمک خیرین.

3-خدمات دانشجویی
اداره کل خدمات دانشجویی دانشــگاه در سال گذشته تالش 
نمود فرآیند آموزش و تســویه حســاب دانشــجویان به رغم 
مشــکالت عدیده در سال کرونایی، با مشــکل روبه رو نشود. 

برخی از اقدامات و خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد.:
حرکتی  جسمی  کم توان  دانشجویان  واحد  ایجاد   .1
)تهیه  هدف  جامعه  شناسایی  به منظور   )disabled(
دریافت  کم توان جسمی حرکتی،  دانشجویان  آیین نامه 
کم توان جسمی  دانشجویان  امور  در  خیرانه  کمک هاي 
این  به  دانشگاه  کمک هاي  کردن  هدفمند  حرکتی، 

دانشجویان طبق آیین نامه(؛
بهبود  فراهم نمودن زمینه مشارکت دانشجویان در   .2
خدمات ارائه شده از طریق برگزاری انتخابات شوراهای 

صنفی دانشجویان؛
تهیه و تدوین پروتکل بهداشتي، تغذیه ای غذاخوري هاي   .3

دانشجویي در زمان اپیدمي بیماري کرونا،
بازدید و نظارت بهداشتی و تغذیه ای از غذاخوری هاي   .4

فعال در زمان شیوع بیماری کرونا؛
تهیه تجهیزات جدید سلف سرویسهای دانشجویی   .5

شامل دستگاه پخت اتوماتیک و دستگاه کامبی استار؛

تسهالت وام ارائه شده: توسعه میزان و انواع وام هاي   .6
دانشجویی خصوصا ایجاد تسهیالت جدید جهت خرید 
لپ تاب به منظور تعمیق عدالت آموزشی در استفاده از 

کالس های مجازی و آنالین.
 

4-اسکان دانشجویان 
درسال کرونایی فراهم آوردن اسکان دانشجویان در خوابگاه ها 
یکی از چالش برانگیزترین موضوعات دانشــگاه های کشور بود 
که در این زمینه مجموعه خوابگاه های دانشگاه تهران با هدف 
حمایت از توســعه پژوهش و ضرورت حضور دانشــجویان در 
آزمایشــگاه ها، مزارع و کارگاهای فنی با تهیه شــیوه نامه های 
متناسب با دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا، از اردیبهشت 
ماه به صورت محدود پذیرایی دانشجویان خوابگاهی بوده است. 
در مجموع بیش از چهار هزار و هفتصد نفر از دانشــجویان از 
خدمات خوابگاهی بهره مند شده اند. بخشی از فعالیت های در 

این حوزه به شرح ذیل می باشد. 
 هوشمندسازی 34 موتورخانه در چارچوب سیاست های 

خوابگاه سبز؛
 ایجاد سامانه ثبت درخواست های الکترونیکی دانشجویان 

متأهل؛
 بهبود وضعیت خوابگاه های موجود با رویکرد کیفی سازی 

و کارآمدی؛
 بازطراحی و اجرای 1100 متر فضای فرهنگی، رفاهی 
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و ورزشی در خوابگاه قدس 3؛ 
 بازسازی اساسی خوابگاه شهدای دانشجو  با مساحت  

1700 مترمربع در پنج طبقه با ظرفیت 160 نفر؛
 بازسازی اساسی خوابگاه رودکی با مساحت 2700 مترمربع 

در هشت طبقه با ظرفیت 180 نفر؛
با مساحت  1700  اساسی خوابگاه قدس   بازسازی   

متر مربع در هفت طبقه با ظرفیت 155 نفر؛
 آغاز عملیات عمرانی ساخت خوابگاه جدید با ظرفیت 
167 نفر تحت عنوان خوابگاه دانشجویان استعداد درخشان 

با پیشرفت 25 درصدی پروژه؛
 آغاز عملیات عمرانی ساخت خوابگاه جدید با ظرفیت 
300 نفر با حمایت بنیاد خیریه مرحومه جمالزاده پیشرفت 

85 درصدی پروژه؛
 به سازی انبار کوی دانشگاه تهران با مساحت  1000م 

متر مربع؛
 به سازی سالن بدنسازی کوی دانشگاه با مساحت 500 

متر مربع؛
از  بیش  ارزش  به  ورزشی  وسایل  به سازی  و  تعمیر   

بیست میلیارد ریال؛
 اصالح و تعویض ایزوگام 5 خوابگاه به میزان  1700 

متر مربع؛
 احداث آسانسور درخوابگاه های شهید مطهری، قدس  

3،  رودکی و قدس 1؛
 احداث موتورخانه در خوابگاه های امین و 16 آذر1؛

 ایجاد  Red room( و) Yellow room  به منظور 
مدیریت دانشجویان مبتال و یا  مشکوک به ویروس کرونا 
به  مبتال  و  مشکوک  دانشجوی   30 وضعیت  پیگیری  و 

ویروس کرونا.

10-حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی
معرفی  دانشگاه،  اجتماعی  مسئولیت  جلوه های  جمله  از 
فعالیت های مختلف دانشگاه و چهره های موفق و اثر گذار آن 
به جامعه است و یکی از مسیرهای این اطالع رسانی به عهده 
»اداره کل  مجدد  احیاء  دلیل  همین  به  است.  عمومی  روابط 
روابط عمومی« در دستور کار قرار گرفت که در ادامه مروری 

بر فعالیت های این اداره کل ارائه می شود.
روابط عمومی با داشتن دو کارکرد مهم »مدیریتی« و »ارتباطی« 
از ارکان اصلی دانشگاه تهران در دستیابی به اهداف، رسالت و 
کارکرد  دو  به  توجه  با  اصلی محسوب می شود.  مأموریت های 
و  »اجراء«  حوزه  دو  در  دانشگاه  روابط عمومی  عملکرد  فوق، 

»محتوا« به شرح ذیل است:

عملکرد در حوزه اجرا:
دانشگاه  دانش آموختگان«  »کانون  رسمی  ثبت   
تهران، در اداره ثبت شرکت ها و به دنبال آن، ثبت چند 

کانون دانش آموختگی در واحدهای تابعه دانشگاه؛
 تهیه، بسته بندی و ارسال بیش از 3500 بسته ویژه 
آنها  ارسال  و  کارشناسی  مقطع  »نودانشجویان«  برای 
عدم  و  کرونایی  شرایط  به  توجه  )با  کشور  سراسر  به 
برگزاری آیین استقبال از نو دانشجویان در دانشگاه،(؛

 تدوین، تکمیل و انتشار روزشمار تاریخی 1400 دانشگاه 
تهران و توزیع حدود 1000 نسخه از آن در بین مسئوالن 

و مقامات کشور؛
برنامه/آیین   30 فیلمبرداری(  و  )ضبط  مستندسازی   

رسمی در دانشگاه؛ 
 مستندسازی )عکاسی( از 100 برنامه/آیین رسمی در 

دانشگاه؛
ارائه خدمات دیجیتال و مجازی در تمامی جلسات/   

نشست های برگزار شده در حوزه ستادی دانشگاه؛
و   مراسم  برگزاري  در  همکاري  و  اجرایي  امور  انجام   
تحصیلي  سال  آغاز  مراسم  مانند:  مختلف  جشنواره هاي 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشي و فناوري، جشنواره بین الملل، 
جشنواره آموزش، جشنواره پژوهش، جشنواره پیشکسوتان، 
جشن فرزندان ممتاز، جشنواره واقفین و خیرین، مراسم 

کارکنان نمونه؛
امور  انجام  و  دانشگاه  محیطي  تبلیغات  ساماندهي   
در  دانشگاه،  عمومي  فضاي  در  اطالع رساني  و  تبلیغات 

مراسم ها و برنامه هاي رسمي؛
تهیه  و  مناسبتي  مراسم های  برگزاري  و  برنامه ریزي   

یادمان ها و هدایاي مربوط .

عملکرد در حوزه محتوا: 
تهران  دانشگاه  خبری-تحلیلی  پایگاه  راه اندازی   
)news.ut.ac.ir( با هدف توسعه اطالع رسانی و تنوع 

بخشی به اطالع رسانی؛ 
روابط  و  اطالع رسانی  رویکرد  در  کیفی  تحول  ایجاد   
بخش های جدید  راه اندازی   از طریق  دانشگاه  عمومی 
علمی  1-پویش  همچون  خبری-تحلیلی  پایگاه  در 
#ایران در آینه 1400 با انجام بیش از 50 مصاحبه عمیق 
و علمی با اعضای هیأت علمی دانشگاه، 2-تکمیل بخش 
وقایع نگاری دانشگاه از سال 1313 تاکنون، 3-راه اندازی 
بخش دستاوردهای ملی و بین المللی، 4-تکمیل پروفایل 
مشاهیر، 5-بازخوانی آرشیو اخبار و گزارش های تولیدی 
1073 سال گذشته با هدف تقسیم بندی موضوعی آن ها و...؛
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 تولید، تنظیم و انتشار بیش از یک هزار و 200 محتوای 
رسانه ای )اعم از خبر، گزارش، مصاحبه، و ...( و انتشار آن 

در وبسایت رسمی دانشگاه؛
 راه اندازی شبکه های  اجتماعی و اطالع رسانی رسمی 
توئیتر،  لینکدین،  اینستاگرام،  در  تهران  دانشگاه 

یوتیوب، آپارات و ایتا؛
متوسط  )با  اداره کل  چندرسانه ای  بخش  فعال سازی   

تولید 4 الی 5 کلیپ از فعالیت های دانشگاه در ماه(؛
 هماهنگی اجراء و  پخش بیش از 70 برنامه تلویزیونی 
اعضاء  نیز  و  تهران  دانشگاه  ستادی  فعالیت های  برای 

هیأت علمی ؛
 به روزرسانی مداوم و مستمر وبسایت دانشگاه )تمامی 

بخش ها و زیرمجموعه های سایت اصلی(؛
 پایش سایت هاي تابعه دانشگاه و اعالم موارد اصالحي 

به واحدها؛
فعالیت های  برای  مناسب  خبری  پوشش  ایجاد   
)به  کشور  روزنامه های  و  رسانه ها  در  تهران  دانشگاه 
طور متوسط ماهیانه 150 انعکاس خبری رصد شده( از 

طریق همکاری نزدیک با رسانه های کثیراالنتشار؛
رصد  و  تهران  دانشگاه  سازمانی  #داشبورد  ایجاد   
جریان های رسانه ای و مانیتور شبکه های اجتماعی در 

ارتباط با فعالیت های دانشگاه تهران؛
 تدوین و انتشار منظم نشریه »مدت«، ارگان خبری-

تحلیلی و دوزبانه دانشگاه )6 شماره عادی و یک ویژه 
نامه »روز بزرگداشت مقام زن« در سال 1399(؛

 مدیریت ایمیل های ارتباطات همگانی عامه ها با دانشگاه و 
ارجاع آن به مسئوالن مربوطه یا پاسخگویی به این ایمیل ها.

11-حوزه اداره کل حقوقی
مستغالت،  و  امالک  قالب  در  دانشگاه  امکانات  گستردگی 
دارائی ها و سایر اموال منقول و سرمایه های معنوی به همراه 
جایگاه ویژه آن در سطح ملی و بین المللی، نیاز به صیانت و 
حفاظت مستمر و مقتدرانه دارد که بخش مهمی از تحقق این 

امر به عهده اداره کل حقوقی دانشگاه است. 
تاریخ دانشگاه نشان می دهد هر زمان اداره کل وظایف خود را 
به درستی و با دقت انجام داده است، منافع قانونی و مشروع 
بی  که  درمواردی  ولی  است  شده  صیانت  خوبی  به  دانشگاه 
توجهی حاکم بوده است، دانشگاه شاهد ضررو زیان های زیادی 
امر  این  به  باتوجه  اخیر  سال های  در  است. خوشبختانه  بوده 
مضاعف بوده که نتایج پرثمر آن به خوبی قابل مالحظه است. 
در ادامه خالصه ای از اقدامات حقوقی دانشگاه در سال گذشته 

)1399( آورده شده است. 
با تالش ها و کوشش های انجام شده در سال 1399، حدود 220 
رأي از مراجع قضائي و شبه قضائي تحصیل شده است که 173 
رأي آن به نفع دانشگاه تهران بوده است. الزم به ذکر است که 
در بخش دعاوي حقوقي مطروحه از سوي دانشگاه و یا دعاوي 
حقوقي که علیه دانشگاه مطرح شده، موفقیت هاي چشمگیري 
براي دانشگاه تهران حاصل شده و این اداره کل موفق شده، در 
اموال  از  تومان  میلیاردها  از  دانشگاه،  علیه  یا  له  مالي  دعاوي 
دانشگاه حفاظت کند. این رقم شامل اموالي که یا مستقیماً به 
نفع دانشگاه تحصیل شده و یا از خروج اموال از ملکیت دانشگاه 
و  است  پیش گیري شده  دانشگاه  براي  مالي  تعهد  ایجاد  یا  و 
جنبه  که  شده  صادر  دانشگاه  نفع  به  متعددي  آرا  همچنین 
غیرمالي داشته و قابل ارزیابي مالي نیست، اما با صدور این آرا، 
عالوه بر این که اعتبار علمي دانشگاه و مدارک تحصیلي صادره 
مورد صیانت قرار گرفته است، استقالل اداري، مالي و معامالتي 
دانشگاه از سوي مراجع قضائي تأیید شده و حقوق اعضاي هیأت 
علمي و غیر هیأت علمي دانشگاه در برقراري حقوق بازنشستگي 
آنان احقاق شده است. صرفاً در یک فقره رأي حدود 75 میلیارد 

تومان حکم، به نفع دانشگاه تهران تحصیل شده است.
در حوزه اداره امالک و مستندسازي نیز دستاوردهاي چشم 
اراضي  براي  برگي  تک  سند  »اخذ  که  آمده  بدست  گیري 
ماه  خرداد  هجدهم  در  تهران«  دانشگاه  مرکزي  پردیس 
1399 و پس از 86 سال از تأسیس دانشگاه تهران یکی از 

این اقدامات مي باشد.
همچنین آمار موفقیت دانشگاه در دعاوي »حقوقی و کیفری« 
و دعاوی » حقوق عمومی و دیوان عدالت اداری« )219 دعوا 
و شکایت(، 79٪ بوده است. به صورت تفکیکی، از 69 پرونده 
»حقوقي و کیفري«، 53 رأي در مراجع قضایی به نفع دانشگاه 
از 150   .) درصدی   76 )موفقیت  است  تحصیل شده  تهران 
پرونده مربوط به »حقوق عمومی و دیوان عدالت اداری« نیز، 
120 رای به نفع دانشگاه صادر است )موفقیت 80 درصدی(. 

سخن پایانی
نمي تواند  یافته،  انعکاس  گزارش  این  در  آنچه  شک  بدون 
مهم  دستاوردهای  و  تحوالت  و  فعالیت ها   تمامی  دربرگیرنده 
دانشگاه تهران در یک سال گذشته باشد. با توجه به گستردگی 
فعالیت ها و دامنه اثرگذاری آنها و نیز تعدد واحدهای زیرمجموعه 
) پردیس ها، دانشکده ها، موسسات و مراکز پژوهشی، و ...(، گزارش 
عملکرد هریک از آنها در قالب اطالعات آماری و تفصیلی متعاقبا 
توسط روابط عمومی دانشگاه از طریق وبسایت خبری- تحلیلی 

news.ut.ac.ir به اطالع عمومی خواهد رسید.  74


