
 

 

 تهراندانشگاه 

 مالی و معاونت اداری

 

 

 

 

  تهران دانشگاهمالی  و معاونت اداری عملکرد زارشگ

(9911-9911) 
 
 

 

 

 

 تهیه و تدوین

 معاونت اداری و مالی

 9011شهریور 



 

 

 

 

 

 

 

 گزارش در تدوین و تنظیم کنندگان مشارکت

 روش کینسپیده 

 مالک شمسی جامخانه

 رعنا نوفرستی

 رقیه احمدی

 نیا حسینی رضا

 لو حسینیان سراجهاعظم 

 نرگس پاینده

 نیره کاظمی

 مجید احمدی کافشانی

 ربابه ناصری

 



 فهرست مطالب

 

 ض ................................................................................................................... شگفتاریپ

 

 2 ........................................................................................ یمال و یادار معاونت کالن اهداف

 2 .............................................................................. یمال و یادار معاونت در شده انجام اقدامات
 

 3.......................................................................................... یانسان منابع کل اداره -فصل اول

 4 ..................................................................................................... کارمندان معاونت -1-1

 4 ..................................................................................................... ینیکارگز اداره -1-1-1

 4 ......................................................................... استخدام نوع کیتفک به کارمندان تعداد -1-1-1-1

 5 ..................................................................... تیجنس کیتفک به دانشگاه کارمندان تعداد -1-1-1-2

 6 ....................................................................... یلیتحص مقطع کیتفک به کارمندان تعداد -1-1-1-3

 7 ......................................................................... صف و ستاد کیتفک به کارمندان تعداد -1-1-1-4

 8 ..................................................................دانشگاه مختلف یها بخش در کارمندان عیتوز -1-1-1-5

 9 ........................................................................................... مأمور کارمندان تعداد -1-1-1-6

 9 ...................................................................................... کارمندان صادرشده احکام -1-1-1-7

 01 ............................................................................................... ارتقا و جذب اداره -1-1-2

 00 .................................................................. رتبه کیتفک به ارتقا مشمول کارمندان تعداد -1-1-2-1

 02 ................................................................................ رتبه کیتفک به کارمندان تعداد -1-1-2-2

بیارزش -1-1-3  01 .................................................................................... کارمندان عملکرد و یا

 04 ............................................................کارمندان به مربوط بخش در شده انجام اقدامات ریسا -1-1-4

 08 ................................................................................................ یعلم هیأت معاونت -1-2

 08 ................................................................................................... ینیکارگز اداره -1-2-1

 08 ........................................................... استخدام نوع کیتفک به یعلم هیأت یاعضا تعداد -1-2-1-1

 21 ................................................................ تیجنس کیتفک به یعلم هیأت یاعضا تعداد -1-2-1-2

 21 .............................................................................. مأمور یعلم هیأت یاعضا تعداد -1-2-1-3

 20 ..............................................................یعلم رتبه کیتفک به یعلم هیأت یاعضا تعداد -1-2-1-4

 20 ..............................................................صادرشده یبازنشستگ و یاستخدام احکام تعداد -1-2-1-5

 22 ............................................. 1395-99 یها سال در یعلم هیأت یاعضا به اعطاشده یها هیپا -1-2-1-6



 (1395-1399) تهران دانشگاهمعاونت اداری و مالی  عملکرد زارشگ         ث

 25 .................................................................................................... یبازنشستگ اداره -1-3

ه کارمند نسبت سهیمقا -1-4  26 ................................................................................ یعلم هیأت ب
 

 72.......................................................................................... یمال امور کل اداره -فصل دوم

 28 ............................................................................ دانشگاه یها نهیهز و( درآمدها)اعتبارات -2-1

 28 .......................................................................................................... درآمدها -2-1-1

 28 ............................................................................................ یعموم یدرآمدها -2-1-1-1

 28 ......................................................................................... یاختصاص یدرآمدها -2-1-1-2

 10 ..........................................................................................زیتجه و ریتعم اعتبارات -2-1-2

 12 .......................................................... نیریخ و یمردم یها کمک موقوفات، از حاصل آمددر -2-1-3

 11 ................................................................................................................نهیهز -2-2

 11 .................................................................................................... ایمزا و حقوق -2-2-1

 14 ................................................ یعلم هیأت یاعضا سیالتدر حق و کارمندان یپرداخت کار اضافه -2-2-2

 15 .................................................................................................... اتیمال و مهیب -2-2-3

 16 .............................................................................................. خدمت انیپا پاداش -2-2-4

 17 ..................................................................................................... قبوض نهیهز -2-2-5

 18 ..........................................................................................ینگهدار و ریتعم نهیهز -2-2-6

 19 ............................................................ ... و یتخصص ،یادار یمصرف لوازم دیخر یها نهیهز -2-2-7

تیتحق یها طرح نهیهز -2-2-8  19 ............................................................................ یپژوهش و یقا

 41 ............................................................. دانشگاه یتخصص امور و یحجم یقراردادها نهیهز -2-2-9

 40 ................................................................................................... ها نهیهز ریسا -2-2-11

 40 .................................................................... یمال کل اداره حوزه در شده انجام اقدامات ریسا -2-3
 

 54..................................................................... یبانیپشت و یعمران یها طرح کل اداره -فصل سوم

 47 ......................................................................................... منعقدشده یقراردادها انواع -3-1

 50 ................................................................... ها ناقصهم فاتیتشر ترک تعداد و ها مناقصه تعداد -3-2

 52 ................................................................................تهران دانشگاه یها قنات یبازساز -3-2-1

 54 .............................................................. تهران دانشگاه یساتیتأس تونل یبهساز و یبازساز -3-2-2

 55 .......................... یعمران یها طرح بخش در اجرا حال هر در ای اجراشده و یطراح شاخص یها پروژه -3-2-3

 56 ......................................................... یاسیس علوم و حقوق دانشکده یساز مقاوم و یبازساز -3-2-4



  ج        فهرست

 58 ....................................................................................... سبز تیریمد دفتر اقدامات -3-2-5

 59 .................................................................................هیابن بخش در شده انجام اقدامات -3-2-6

 59 ............................................................................ یمعمار بخش در شده انجام تاقداما -3-2-7

 61 ................................................................. یکیمکان ساتیتأس بخش در شده انجام اقدامات -3-2-8

 61 .................................................................یکیالکتر ساتیتأس بخش در شده انجام اقدامات -3-2-9

 61 ............................................................ تلفن مرکز و مخابرات بخش در شده انجام اقدامات -3-2-11

 60 ............................................................................. هینقل واحد در گرفته انجام اقدامات -3-2-11

 60 .................................................................................ییبقا باغ در شده انجام اقدامات -3-2-12

ن یها طرح کل اداره تیفعال -3-2-13  60 ......................................... کرونا روسیو یریگ همه دوران در یعمرا
 

 33......................................................................................یرفاه امور کل اداره -فصل چهارم

 61 ............................................................................................. یرفاه امور کل اداره تیمأمور

 64 ..........................................................................................یمال التیتسه و وام واحد -4-1

 67 ........................................................................................................... مهیب واحد -4-2

 69 ................................................................................................ یرفاه خدمات اداره -4-3

 69 ...................................................................................................... تعاون حوزه -4-3-1

 69 ............................................................................. یضرور و یاساس یکاالها نیتأم -4-3-1-1

 71 .......................................................... کارمندان فرزندان یلیتحص شرفتیپ جهت در اقدام -4-3-1-2

 71 ........................................ تهران دانشگاه بزرگ خانواده ممتاز فرزندان از ریتقد مراسم یبرگزار -4-3-1-3

 70 ............................................................................................... یمددکار حوزه -4-3-1-4

 72 .............................................................................. نشگاهدا مسکن و نیزم کارگروه -4-3-1-5

 71 .................................................................................... یرفاه یواحدها بر نظارت اداره -4-4

 71 ................................................................................. یاقامت مراکز و یگردشگر واحد -4-4-1

 74 ............................................................................................ تهران دانشگاه باشگاه -4-4-2

 74 ......................................................................................................... دیام هتل -4-4-3

 75 ...................................................................... آباد فرح یفرهنگ و یآمورش یها شیهما اداره -4-5

 76 ................................................................................ یرفاه امکانات از حاصل یدرآمدها -4-6
 

 22..................(یفعل کارکنان و رانیمد یا حرفه یها آموزش مرکز) خدمت ضمن یها آموزش مرکز -فصل پنجم

 78 .............................................................. خدمت ضمن یها آموزش مرکز در شده ارائه خدمات -5-1



 (1395-1399) تهران دانشگاهمعاونت اداری و مالی  عملکرد زارشگ         ح

 78 .............................................................................. آموزش تیریمد یندهایفرآ یاجرا -5-1-1

 78 ................................................... آموزش تیریمد یندهایفرآ یابی عارضه و یا مشاوره خدمات -5-1-2

بیارز کانون یاجرا و یستگیشا یها مدل نیتدو -5-1-3  78 .................................. کارکنان و رانیمد توسعه و یا

 79 .................................................... رهیغ و وضع لیتبد ،یمهارت ،یاستخدام یها آزمون یبرگزار -5-1-4

 79 .............................................................................یآموزش تیریمد یها سامانه استقرار -5-1-5

 81 .......................................................... خدمت ضمن یها آموزش مرکز در برگزارشده یها دوره -5-2

 81 ............................................................................. کارمندان یعموم یآموزش یها دوره -5-2-1

 80 ........................................................................... کارمندان یتخصص یآموزش یها دوره -5-2-2

 82 .......................................................... رانیمد و یعلم هیأت یاعضا ژهیو یآموزش یها هدور -5-2-3

 81 ....................................................................................... خدمت بدو یهیتوج دوره -5-2-4

 84 ................................................................................ مرکز در شده انجام یها تیفعال ریسا -5-3



 نمودارها و تصویرهافهرست 

 1 ............................................................................................. یمال و یادار معاونت یسازمان ساختار( 1نمودار )

 3 .......................................................................................... یانسان منابع کل اداره یسازمان ساختار( 1-1نمودار )

 5 ...........................................................1395-99 یها سال در استخدام نوع کیتفک به کارمندان تعداد( 2-1نمودار )

 5 ...................................................................... 1399 سال در استخدام نوع کیتفک به کارمندان تعداد( 3-1نمودار )

 6 ................................................................ 1395-99 یها سال در تیجنس کیتفک به کارمندان نسبت( 4-1نمودار )

 7 ................................................................... 1399سال در یلیتحص مقاطع کیتفک به کارمندان تعداد( 5-1ار )نمود

 8 ........................................................... 1395-99 یها سال در صف و ستاد کیتفک به کارمندان تعداد( 6-1نمودار )

 9 ..............................................................1399سال در دانشگاه مختلف یها بخش در کارمندان عیتوز( 7-1ر )نمودا

 11 ...................................................1395-99 یها سال در کارمندان صادرشده یها حکم تعداد مجموع( 8-1نمودار )

 11 ............................................   1395 و 1399 یها سال در کارمندان به اعطاشده یها رتبه تعداد سهیمقا( 9-1نمودار )

 12 .................................................................. 1399 سال در رتبه کیتفک به دانشگاه کارمندان تعداد( 11-1نمودار )

 13 .................................................. 1395 و 1399 یها سال در رتبه کیتفک به کارمندان تعداد سهیمقا( 11-1نمودار )

 14 .......................................................... 1395 و 1398 یها سال در کارمندان یابیارزش ازیامت سهیمقا( 12-1نمودار )

 15 .............................................................................. 1396 سال در نمونه کارمندان از ریتقد مراسم( 1-1تصویر )

 15 .................................................................................. 1396 سال در بازنشستگان از ریتقد مراسم( 2-1تصویر )

 19 ....................................................................... 1395-99 یها سال در یعلم هیأت یاعضا تعداد( 13-1نمودار )

 19 .........................1399 و 1395 یها سال در استخدام نوع کیتفک به یعلم هیأت یاعضا تعداد سهیمقا( 14-1نمودار )

 21 ................................... 1395-99 یها سال در تیجنس کیتفک به یعلم هیأت یاعضا نسبت سهیمقا( 15-1نمودار )

 21 .................................... 1395 و 1399 یها سال در رتبه کیتفک به یعلم هیأت یاعضا تعداد سهیمقا( 16-1نمودار )

 22 .............................................1395-99 یها سال در یعلم هیأت یاعضا صادرشده یها حکم تعداد( 17-1نمودار )

 23 .................................... 1395 -99 یها سال در یعلم هیأت یاعضا به اعطاشده یها هیپا تعداد روند( 18-1نمودار )

 24 .......................... 1395 و 1399 یها سال در یعلم هیأت یاعضا به اعطاشده یها هیپا مجموع سهیمقا( 18-1نمودار )

 24 .......................................... 1395-99 یها سال در یعلم هیأت یاعضا به اعطاشده یها هیپا مجموع( 19-1نمودار )

 25 ............................................. 1399 تا 1395سال از بازنشسته یعلم هیأت یاعضا و کارمندان تعداد( 21-1نمودار )

 26 1399 تا 1395سال از یعلم هیأت یاعضا یمانیپ استخدام و یبازنشستگ یها حکم تعداد مجموع سهیمقا( 21-1نمودار )

 27 ........................................................................................... یمال امور کل اداره یسازمان ساختار( 1-2نمودار )

 29 .................................................... 1395-99 یها سال در شده محقق یاختصاص و یعموم یدرآمدها( 2-2نمودار )

 31 .......................................... 1395-99 یها سال در شده محقق یاختصاص و یعموم یدرآمدها سهیمقا( 3-2نمودار )



 (1395-1399) تهران دانشگاهمعاونت اداری و مالی  عملکرد زارشگ         د

 31 ............................................ 1395-99 یها سال در افتهی تحقق یاختصاص و یعموم یدرآمدها زانیم( 4-2نمودار )

 31 .................................................................................. 1395-99 یها سال در ساالنه بودجه زانیم( 5-2نمودار )

 32 ......................................................... 1395-99 یها سال در زیتجه و ریتعم افتهی تحقق بودجه زانیم( 6-2نمودار )

 32 ............................................................................. 1395-99 یها سال در یمردم یها کمک زانیم( 7-2نمودار )

 34 ..................................1395-99 یها سال در کارمندان و یعلم هیأت یاعضا به یپرداخت حقوق زانیم( 8-2نمودار )

 35 ................. 1395-99 یها الس در یعلم هیأت یاعضا سیتدر حق و کارمندان یپرداخت کار اضافه زانیم( 9-2نمودار )

 36 ................................................................................1395-99 یها سال در مهیب و اتیمال زانیم( 11-2نمودار )

 37 ........................................................................   1395-99 یها سال در یبازنشستگ پاداش زانیم( 12-2نمودار )

 38 .............................................................. 1395-99 یها سال در تلفن و برق،گاز آب، نهیهز زانیم( 13-2نمودار )

 38 .................................................................   1395-99 یها سال در ینگهدار و ریتعم نهیهز زانیم( 14-2نمودار )

 39 ..................................   1395-99 یها سال در...  و یتخصص, یادار یمصرف لوازم دیخر نهیهز زانیم( 15-2نمودار )

تیتحق یها طرح نهیهز زانیم( 16-2نمودار )  41 ................................................. 1395-99 یها سال در یژوهشپ و یقا

 41 ............................... 1395-99 یها سال در دانشگاه یتخصص امور و یحجم یقراردادها نهیهز زانیم( 17-2نمودار )

 46 .............................................................................. یعمران یها طرح و یبانیپشت کل اداره ساختار( 1-3نمودار )

 51 .............................................. 1395-99 یها سال در منعقدشده یقراردادها مبلغ زانیم و تعداد روند( 2-3نمودار )

 51 .........................................1395-99 یها سال ها مناقصه فاتیتشر ترک تعداد و ها مناقصه تعداد وندر( 3-3نمودار )

 53 .......................................................................................................... تهران دانشگاه یها قنات( 1-3تصویر )

 53   1395-99 یها سال در شده انجام یها نهیهز مجموع و ها قنات لیتکم منظور به ازین مورد عتبارا نیب سهیمقا (4-3نمودار )

 54 .......................................................... تهران دانشگاه یها قنات یبازساز پروژه از بعد و قبل ریتصاو( 2-3تصویر )

 55 .................................... تهران دانشگاه یساتیتأس تونل یبهساز و یبازساز پروژه از بعد و قبل ریتصاو( 3-3تصویر )

 56 .................................................................. یاسیس علوم و حقوق دانشکده یساز مقاوم و یبازساز( 4-3تصویر )

 57 ................................................. اتیادب دانشکده یا لرزه یساز مقاوم دانشکده یساز مقاوم و یبازساز( 5-3تصویر )

 57 ..................................................................................... یدامپزشک دانشکده یفناور برج احداث( 6-3تصویر )

 57 ...................................................................................................... ینیکارآفر دانشکده احداث( 7-3تصویر )

 58 ........................................................................................... نینو فنون و علوم دانشکده احداث( 8-3تصویر )

 58 ............................آباد خزر در واقع تهران دانشگاه یعلم یها شیهما مرکز خانه هیتصف یاجرا و یطراح (9-3)تصویر 

 64 ............................................................................................... یرفاه کل اداره یسازمان ساختار( 1-4نمودار )

 66 ........................................................................ 1395-99 یها سال در رندهیگ وام افراد تعداد روند( 2-4) مودارن

 67 ............................................................................ 1395-99 یها سال یط یپرداخت وام مبلغ روند( 3-4) نمودار

 68 .......................................................................... 1395-99 یها سال در شده مهیب افراد تعداد روند( 4-4) نمودار



  ذ        نمودارها و تصویرها فهرست

 71 ......................................... 1396 سال در تهران دانشگاه بزرگ خانواده ممتاز فرزندان از ریتقد مراسم( 1-4تصویر )

 75 ..................................................... ها شیهما اداره و یاقامت اماکن در شده رشیپذ خانوار تعداد روند( 5-4) مودارن

 76 .................................................. 1395-98 یها سال در یرفاه امکانات از حاصل یدرآمدها سهیمقا( 6-4نمودار )

 77 ...................................................................................... خدمت ضمن یها آموزش مرکز ساختار( 1-5نمودار )

 81 ................ 1395-99 یها سال یط یعموم یها دوره رانیفراگ تعداد و یآموزش یها ساعت تعداد سهیمقا( 2-5) نمودار

 81 ..............1395-99 یها سال یط یتخصص یها دوره رانیفراگ تعداد و یآموزش یها ساعت تعداد سهیمقا( 3-5) نمودار

 82 .................................... 1395-99 یها سال یط ... رانیفراگ تعداد و یآموزش یها ساعت تعداد سهیمقا( 4-5) نمودار

 83 1395-99 یها سال یط خدمت بدو یهیتوج یها دوره رانیفراگ تعداد و یآموزش یها ساعت تعداد سهیمقا( 5-5) نمودار

 

  



 (1395-1399) تهران دانشگاهمعاونت اداری و مالی  عملکرد زارشگ         ر

 

  

 



 ها جدولفهرست 

 4 ...........................................................1395-99 یها سال در استخدام نوع کیتفک به کارمندان تعداد( 1-1جدول )

 5 ................................................................. 1395-99 یها سال در تیجنس کیتفک به کارمندان تعداد (2-1جدول )

 6 ........................................................ 1395-99 یها سال در یلیتحص مقطع کیتفک به کارمندان تعداد( 3-1جدول )

 6 ...................................................... 1395-99 یها سال در کارمندان شده اعمال یلیتحص مدارک تعداد( 4-1جدول )

 7 ................................................ 1395-99 یها سال در صف و ستاد کیتفک به دانشگاه کارمندان تعداد( 5-1جدول )

 8 ....................................................... 1399 سال -مختلف یها بخش در دانشگاه کارمندان عیتوز نحوه( 6-1جدول )

 9 .................................................................................. 1395-99 یها سال در مأمور کارمندان تعداد( 7-1جدول )

 9 ................................................................... 1395-99 یها سال در کارمندان صادرشده احکام تعداد( 8-1جدول )

 11 .................................................. 1395-99 یها سال در رتبه کیتفک به ارتقا مشمول کارمندان تعداد( 9-1جدول )

 12 ....................................................... 1395-99 یها سال در رتبه کیتفک به دانشگاه کارمندان تعداد( 11-1جدول )

 13 ......................................................................1395-98 یها سال در کارمندان یابیارزش تیوضع( 11-1جدول )

 14 .........................................................1395-99 یها سال در ریتقد ستهیشا و نمونه کارمندان تعداد( 12-1جدول )

 18 ........................................ 1395-99 یها سال در استخدام نوع کیتفک به یعلم هیأت یاعضا تعداد( 13-1جدول )

 21 .............................................. 1395-99 یها سال در تیجنس کیتفک به یعلم هیأت یاعضا تعداد (14-1جدول )

 21 ............................................................... 1395-99 یها سال در مأمور یعلم هیأت یاعضا تعداد( 15-1جدول )

 21 .................................... 1395-99 یها سال در یعلم یها مرتبه کیتفک به یعلم هیأت یاعضا تعداد( 16-1جدول )

 22 ............................1395-99 یها سال در یعلم هیأت یاعضا یها یاستخدام انواع حکم صدور تعداد( 17-1جدول )

 23 ...................................1395-99 یها سال در ممتاز و ژهیو ،یعاد کیتفک هب اعطاشده یها هیپا تعداد( 18-1جدول )

 24 ...................................... 1395-99 یها سال در یعلم یها رتبه کیتفک به اعطاشده یها هیپا مجموع( 19-1جدول )

 25 ........................................... 1395-99 یها سال در بازنشسته یعلم هیأت یاعضا و کارمندان تعداد( 21-1ل )جدو

 26 ....................................... 1395-99 یها سال در یعلم هیأت یاعضا تعداد به کارمندان تعداد نسبت( 21-1جدول )

 29 ..................................... 1395-99 یها سال در شده محقق و مصوب یاختصاص و یعموم یدرآمدها( 1-2جدول )

 31 ..................................................... 1395-99 یها سال در مصوب درآمد به شده تحقق درآمد نسبت( 2-2جدول )

 31 ....................................................................... 1395-99 یها سال در زیتجه و ریتعم بودجه زانیم( 3-2جدول )

 32 ............................................................................ 1395 -99 یها سال در یمردم یها کمک زانیم( 4-2جدول )

 33 ..................................... 1395-99 یها سال در یعلم هیأت یاعضا و کارمندان یپرداخت حقوق زانیم( 5-2جدول )

 34 ................ 1395-99 یها سال در و کارمندان به یعلم هیأت یاعضا حقوق زانیم و تعداد نسبت سهیمقا( 6-2جدول )

 34 ................. 1395-99 یها سال در یعلم هیأت یاعضا سیالتدر حق و کارمندان یپرداخت کار اضافه زانیم( 7-2جدول )



 (1395-1399) تهران دانشگاهمعاونت اداری و مالی  عملکرد زارشگ         س

 36 .................................................................................1395 -99 یها سال در اتیمال و مهیب زانیم( 8-2جدول )

 36 ........................................................................... 1395-99 یها سال در یبازنشستگ پاداش زانیم( 9-2جدول )

 37 .............................................................. 1395-99 یها سال در تلفن و برق،گاز آب، نهیهز زانیم( 11-2جدول )

 38 ...................................................................1395-99 یها سال در ینگهدار و ریتعم نهیهز زانیم( 11-2جدول )

 39 .................................... 1395-99 یها سال در... و یتخصص, یادار یمصرف لوازم دیخر نهیهز زانیم( 12-2جدول )

تیتحق یها طرح نهیهز زانیم( 13-2جدول )  39 ................................................. 1395-99 یها سال در یپژوهش و یقا

 41 ............................... 1395-99 یها سال در نشگاهدا یتخصص امور و یحجم یقراردادها نهیهز زانیم( 14-2جدول )

 41 ................................................................ 1395-99 یها سال در شده انجام یها نهیهز ریسا زانیم( 15-2جدول )

 43 ........................................................... 1399 و 1398 یمال یها الس در شده جذب اعتبارات زانیم( 16-2جدول )

 47 .......................................................................................... 1395 سال در منعقدشده یقراردادها( 1-3جدول )

 48 .......................................................................................... 1396 سال در منعقدشده یقراردادها( 2-3جدول )

 48 .......................................................................................... 1397 سال در منعقدشده یقراردادها( 3-3جدول )

 49 .......................................................................................... 1398 سال در منعقدشده یقراردادها( 4-3جدول )

 49 .......................................................................................... 1399 سال در منعقدشده یقراردادها( 5-3جدول )

 51 ............................................................ 1395 -99 یها سال در منعقدشده یقراردادها مبلغ و تعداد( 6-3جدول )

 51 ...........................................1395 -99 یها سال در ها مناقصه فاتیتشر ترک تعداد و ها مناقصه تعداد (7-3جدول )

 52 ................................................ 1395-99 یها سال در افتهی اتمام و اجرا حال در یها پروژه تیوضع (8-3جدول )

 53 ...............................................1395 -99 یها سال در تهران دانشگاه یها قنات یبازساز نهیهز زانیم( 9-3جدول )

 54 ............................. 1395 -99 یها سال در تهران دانشگاه یساتیتأس تونل یبهساز و یبازساز نهیهز زانیم( 11-3جدول )

 65 ..................................... 1395-99 یها سال در التیتسه انواع کیتفک به یمال التیتسه مبلغ و تعداد( 1-4جدول )

 66 ................................................................... 1395 -99 یها سال در شده پرداخت وام مبلغ و تعداد( 2-4جدول )

 68 .......................................................... 1395-99 یها سال در یلیتکم مهیب پوشش تحت افراد تعداد( 3-4جدول )

 69 .........................................................اردادقر طرف مراکز و ها فروشگاه ها، شرکت با نامه تفاهم انعقاد( 4-4) جدول

 71 ..........................................................1399 سال در تعاون بخش در شده انجام یرفاه خدمات ریسا( 5-4) جدول

 71 ................................1395-99 یها سال در تهران گاهدانش بزرگ خانواده ممتاز فرزندان از ریتقد تعداد( 6-4جدول )

 71 ................................................... 1395-99 یها سال در یمددکار واحد توسط شده انجام یها کمک( 7-4جدول )

 73 ..................................................................... 1395-99 یها سال در استفاده دمور یاقامت مراکز نام( 8-4جدول )

 74 .................... اند کرده استفاده باشگاه خدمات از 1395-98 یها سال یط که یافراد تعداد و مراسم تعداد( 9-4جدول )

 75 ............................ 1395-99 یها سال در ها شیهما اداره و یاقامت اماکن در شده رشیپذ افراد مجموع( 11-4) جدول

 76 .......................................................... 1395-99 یها سال در یرفاه امکانات از حاصل یدرآمدها( 11-4جدول )



  ش        ها جدول فهرست

 81 ..................... 1395-99 یها سال یط کارمندان خدمت ضمن یعموم یآموزش یها دوره رانیفراگ تعداد( 1-5) جدول

 81 ................. 1395-99 یها سال یط کارمندان خدمت ضمن یاختصاص یآموزش یها دوره رانیفراگ تعداد( 2-5) جدول

 82 ................. 1395-99یها سال یط رانیمد و یعلم هیأت یاعضا ژهیو یآموزش یها دوره رانیفراگ تعداد( 3-5) جدول

 83 ......................................1395-99یها سال در خدمت بدو یهیتوج یوزشآم یها هدور رانیفراگ تعداد( 4-5) جدول

 84 ......................................1395-99یها سال در خدمت بدو یهیتوج یآموزش یاه هدور رانیفراگ تعداد( 5-5) جدول

 

  



 (1395-1399) تهران دانشگاهمعاونت اداری و مالی  عملکرد زارشگ         ص

  

 



 

 
 

 پیشگفتار

و فناوری در دانشگاه در گرو تالش و همت همه ارکان دانشگگاه اسگت. معاونگت اداری و مگالی     رشد و تعالی علم و دانش 

دانشگگاه انجگام    یهگا  تیگ مأموریک رکن پشتیبان در خدمت سایر ارکان دانشگاه جهت دستیابی به اهگداف و   عنوان بهدانشگاه 

 .دینما یموظیفه 

معاونگت در دانشگگاه    نیتگر  بگزرگ و تنوع کگاری،   ها تیفعالمرو حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه به دلیل گستردگی قل

کگالن دانشگگاه، ارائگه     یها استیسمعاونت اداری و مالی در راستای اجرای  یها تیمأمور نیتر مهم. از شود یمتهران محسوب 

اقگدامات   و مگالی علمگی اسگت. معاونگت اداری     هیگأت مالی، رفاهی، پشتیبانی و آموزش به کارمندان و اعضای  خدمات اداری،

 در جهت ارتقای کمی و کیفی امور پشتیبانی و بهبود مزایا و خدمات رفاهی کارکنان دانشگاه انجام داده است.   یمؤثر

مدون و رفتار تعاملی و گفتگگو بگرای دسگتیابی بگه اهگداف دانشگگاه اسگت.         یها برنامهمدیریت موفق، داشتن  یها مؤلفهاز 

بیرونی نظیر وزارت عتف، سگازمان برنامگه و بودجگه، وزارت اقتصگاد      یها سازمانان دانشگاه و داشتن تعامل با مدیران و کارکن

 نقش مهمی در عملکرد یک حوزه مدیریتی باشد. تواند یمو دارایی، مجلس شورای اسالمی و نهادهای نظارتی 

ارتقگای بهداشگت سگالمت     در حگوزه  یتگوجه از بیماری کووید، این معاونت اقدامات در خگور   آمده شیپدر شرایط سخت 

بهداشتی به عمل آورده است. در شرایط به وجود آمده از بیماری کوویگد در کشگور بگا تقویگت      یها پروتکلو رعایت  کارکنان

دورکاری تمگامی امگور دانشگگاه     دستورالعملالزم از جمله  یها دستورالعملمجازی و تدوین  یها شبکهو  افزارها نرم، ها سامانه

دورکگاری و تقویگت اسگتقرار دانشگگاه      نامگه  نیگی آزمان کرونا بدون خلل و مستمر انجگام گردیگد و بگا تصگوی      مشابه قبل از 

 استفاده شد. یخوب بهالکترونیکی از ظرفیت دورکاری 

هرگونه موفقیت در حوزه اداری و مالی دانشگاه حاصل همت و همگدلی و همکگاری صگمیمانه کارکنگان شگریف دانشگگاه       

بگا حضگور خگود بتگوانم در کنگار کارکنگان پگرتالش         سبحان را شاکرم که این افتخار را نصی  بنده نمود تابوده است. خداوند 

از همه عزیزانی که به بنده در انجام وظگایف بگه طگرق     دانم یمجهت دستیابی به اهداف بلند دانشگاه کمک نمایم. بر خود الزم 

گزارش بتواند با فراهم کردن اطالعات و آمار به مگدیران دانشگگاه   امید است این  مختلف کمک کردند تشکر و قدردانی نمایم.

 کمک نماید.   ها یگذار استیسو  ها یسازدر تصمیم 

 

 سعید یزدانی  

  معاون اداری و مالی        

  9011مهرماه   



 



 ساختار سازمانی معاونت اداری و مالی
اسگت. عگالوه بگر ایگن ذیگل       و یک مرکگز  کل اداره چهار ، معاونت اداری و مالی متشکل از1398طبق ساختار مصوب سال 

معاونت اداری و مالی، مرکز آموزشی و رفاهی باغ بقایی، واحگد فیزیگک و بهداشگت و اداره حسگابداری مرکگزی وجگود دارد.       

 ( نمایش داده شده است.1ساختار سازمانی معاونت اداری و مالی مصوب در نمودار )
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 مالیو اداری  معاونت اهداف کالن
زیگر  مگوارد  دانشگاه برای آن تبیین شده است به شگرح   در ساختارکه دانشگاه  و مالی معاونت اداریاهداف حوزه  نیتر مهم

 است:

 منابع انسانی کارآمدی و توانمندی  یحفظ و ارتقا -1

     ها ییدارااموال و استفاده بهینه از و  ، تجهیزاتموالحفاظت از ا -2

   عمرانیو  مصوبات اداری، مالی، رفاهی ها، نظارت کامل بر حسن اجرای مصوبات، مقررات، بخشنامه -3

 به ارباب رجوع و توجه به تکریم آنان سامانه سپاری امور از طریق با کیفیتارائه خدمات  -4

 و نظارت صحیح و مستمر   یزیر برنامه با کارکنانایجاد انگیزه در  -5

 بهبود عملکرد با هدفشناسایی نقاط قوت و ضعف پرسنل و تالش  منظور بهکارکنان ارزشیابی عملکرد  -6

  زاتیو تجهاز امکانات  بهینه و استفاده ییجو صرفهنهادینه کردن فرهنگ  -7

 توجه ویژه به رعایت اصول و اهداف مدیریت سبز -8

 فضای فیزیکی(   و توسعه)بازسازی  راتیو تعمعمرانی  یها طرح یمستندسازنظارت و  -9

 آموزشی عمومی و تخصصی  یها دورهکارکنان از طریق برگزاری  یتوانمندساز -11

 هماهنگی بین واحدهای مختلف دانشگاه جادیو ا ها دستورالعملتدوین  -11

 ی دانشگاهبه واحدها افتهی صیتخصنظارت بر مصرف صحیح اعتبارات  -12

 مختلف یها بخش، واحدها و ها معاونت کمک به حل مشکالت اجراییتالش در جهت  -13

 نیروی انسانی در دانشگاه یریکارگ بهنظارت بر جذب و  -14

 الزم یها دستورالعملتدوین  -15

 اداری و مالی معاونتدر  شده انجاماقدامات 
پشگتیبانی، امگور    عمرانگی و  یها طرحمالی، امور منابع انسانی،  کلاداره معاونت اداری و مالی دانشگاه در چهار  یها تیفعال

   در ادامه گزارش شده است.( 1395-99)ساله 5دوره برای یک  ،ضمن خدمت آموزشمرکز یک و  یرفاه



 فصل اول

 اداره کل منابع انسانی
دانشگگاه مشگلول    یهگا  تیمأمورت تحقق یت دانشگاه در جهمسئولت مهم و پرای دانشگاه یکی از اداراداره کل منابع انسان

( گگزارش  1-1. ساختار اداره کل منابع انسگانی در نمگودار )  استعلمی و بازنشستگان  هیأتارائه خدمات به کارمندان، اعضای 

 شده است.

                      

            
               

               

              
              
      

                    

               
        

               
           

    

               

               
           
        
        

               
             

               

               

                        
         

                
        

             
               

            
        

 
 ( ساختار سازمانی اداره کل منابع انسانی9-9نمودار )

وظگایف  دو معاونت، چهگار اداره و هشگت واحگد اداری    با  ده است اداره کل منابع انسانیآم (1-1نمودار )در  که طور همان

وظگایف هگر یگک از    یل شگرح  در ادامه تفصگ  .دهد یمعلمی و بازنشستگان ارائه  هیأتاعضای به کارمندان، خود را  خدماتو 

 .شود یمارائه  ها بخشاین 
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  معاونت کارمندان -9-9

در دو احکگام مربوطگه    سگایر  و صگدور  کارمنگدان بوط به تشکیل و تکمیگل پرونگده اسگتخدامی    مروظایف  در این معاونت

 کارمنگدان اسگتخدامی   یهگا  نامگه  نیگی آاجرای قگوانین، مقگررات و   با رعایت " جذب و ارتقا"اداره  و "کارگزینی کارمندان "اداره

در ادامگه   1395-99 یهگا  سگال طگی   یابیو ارزشگ گزینی در اداره کار شده انجام یها تیفعالوظایف و  نیتر مهم. از شود یمانجام 

 گزارش شده است.

 اداره کارگزینی   -9-9-9

اداره عگالوه   ایگن  .دارد عهگده  بگر  را دانشگاهکارمندان ی پیگیری و رسیدگی به امور اداری و کارگزین وظیفهاداره کارگزینی 

، مرخصگی، اسگتعفا، اخگراج و    تیگ مأمورانتصگاب، انتقگال،   ارتقا،  تبدیل وضعیت استخدامی، انجام امور مربوط به استخدام،بر 

در اداره کگارگزینی   شگده  انجگام  یهگا  تیگ فعال نیتگر  مهگم از  .دارد را هگم  صدور احکام اصگالحی  ، وظیفهکارمندان تنظیم احکام

 شده است. تشریحدر ادامه  به تفضیل کارمندان

 نوع استخدام کیکبه تف تعداد کارمندان -9-9-9-9

گگزارش شگده اسگت. تبگدیل وضگعیت      (1-1)جگدول  مندان دانشگاه اعگم از قگراردادی، پیمگانی و رسگمی در     تعداد کل کار

استخدامی کارمندان پیمانی به رسمی پگس از وصگول درخواسگت متقاضگیان در اداره کگارگزینی مگورد بررسگی قگرار گرفتگه و          

بگه   راتعگداد کارمنگدان    (1-1جگدول ) . شگود  یمگ  اقگدام  با رعایت ضوابط و مقگررات  ها آنوضعیت استخدامی  نسبت به تبدیل

 .دهد یمنشان  1395-99 یها سالتفکیک نوع استخدام طی 

 9911-11 یها سالنوع استخدام در  کیکبه تف تعداد کارمندان( 9-9جدول )

 

درصگد   14بگا   1395نسگبت بگه سگال     1399تعداد کارمندان در سالمجموع  شود یم( مشاهده 1-1جدول )که در  طور همان

 .نفر رسیده است 3736به  نفر 4318از  کاهش

عگدم   ، سیاسگت قابگل قبگول و منطقگی   علمگی   هیگأت تعداد کارمند به اعضای استاندارد نسبت  دستیابی به منظور بهدانشگاه 

، کارمنگد جدیگدی در   1399تگا سگال    1395. در همگین راسگتا از سگال    را اجرا نمودجذب نیروی انسانی جدید و تعدیل پرسنل 

سگال   5رونگد تعگداد کارمنگدان در     موجگ  شگد تگا   منگدان در ایگن دوره   دانشگاه جذب نگردید. بازنشسته شدن تعدادی از کار

 (.2-1گذشته رو به کاهش باشد )نمودار 

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح ردیف

 1698 1763 1841 1982 2146 رسمی 9

 99 117 138 126 111 پیمانی 2

 1182 1197 1215 1193 1216 داد انجام کار معینقرار 9

 757 786 821 931 945 قرارداد خدماتی 0

 3736 3853 4113 4232 4318 مجموع 
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 9911-11 یها سال( تعداد کارمندان به تفکیک نوع استخدام در 2-9نمودار )

رصگد از  د 45کگه   دهگد  یمگ ( نشگان  3-1در نمگودار ) بگه تفکیگک نگوع اسگتخدام      1399مقایسه مجموع تعداد کارمنگدان در  

درصگد   3درصگد قگرارداد خگدماتی و     21قگرارداد کگار معگین،     صگورت  بگه  ها آندرصد از  32کارمندان استخدام رسمی بودند و

 .  اند شدهقرارداد پیمانی استخدام  صورت به

 
 9911 سال( تعداد کارمندان به تفکیک نوع استخدام در 9-9نمودار )

 جنسیت کیکدانشگاه به تف تعداد کارمندان -9-9-9-2

درصد کاهش داشته است، امگا میگزان    14به میزان  1395-99 یها سالشاغل طی  تعداد کارمندانمجموع  که نیابا توجه به 

 درصگد کگاهش بگه    5/11تعدادکارمندان زن بگا  1399 سال ردکه  یطور بهکاهش تعداد کارمندان زن نسبت به مردان کمتر بوده، 

 نفر رسیده است.   2373 درصد کاهش به 6/14نفر و تعداد کارمندان مرد با  1363

 9911-11 یها سال(تعداد کارمندان به تفکیک جنسیت در 2-9جدول )

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح 

 1363 1415 1452 1516 1541 زن

 2373 2448 2561 2716 2778 مرد

 3736 3853 4113 4232 4318 مجموع
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 کگه در  طگور  همگان همگواره ثابگت بگوده اسگت،      1399تگا   1395 یهگا  سالاه طی زن به مرد در دانشگ تعداد کارمنداننسبت 

 زنان هستند. ها آندرصد از  36درصد از کارمندان مرد و  64 شود یم( مشاهده 4-1نمودار )

 
 9911-11 یها سال( نسبت کارمندان به تفکیک جنسیت در 0-9نمودار )

 مقطع تحصیلی کیکبه تف تعداد کارمندان -9-9-9-9

 ( گزارش شده است.3-1در جدول ) 1395-99 یها سالبه تفکیک مقاطع تحصیلی طی  داد کارمندانتع

 9911-11ی ها سالبه تفکیک مقطع تحصیلی در  تعداد کارمندان( 9-9جدول )

 مجموع پلمیردیز پلمید یاردانک یارشناسک ارشد یارشناسک یترکد سال 

9911 28 923 1133 317 1133 884 4318 

9911 31 964 1113 313 995 827 4232 

9911 39 1114 1152 346 826 736 4113 

9911 47 1126 991 341 791 658 3853 

9911 53 1164 934 346 731 619 3736 

 

مگدرک دانشگگاهی    1395-99 یهگا  سگال تعداد کارمندانی کگه بگین    شود یممشاهده  (3-1)طبق اطالعات مندرج در جدول 

 کگار گرفتگه نشگده، بیگانگر    ه بگ  سال اخیگر  5طی نیروی جدیدی  که نیایافته است. این اتفاق با توجه به ، افزایش اند نمودهاخذ 

 شگود  یمگ مالحظگه   (4-1جدول )که در  طور همان .اند دادهادامه تحصیل حین کار در  ،شاغل بودن عالوه بر کارمندان این است

 .است اعمال شده وسط دانشگاهاخذ و ت شاغلکارمندان  از حصیلیمدرک ت 826 سال اخیر، 5 در

 9911-11 یها سالکارمندان در  شده اعمالمدارک تحصیلی  ( تعداد0-9جدول )

 

 مجموع 9911 9911 9911 9911 9911

244 163 218 91 121 826 
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ن درصگد از کارمنگدا   1 ،1399در سگال   که دهد یم( نشان 5-1نمودار )تحصیلی در  مقطع به تفکیک کارمندان تعدادمقایسه 

 21درصگد دارای مگدرک کگاردانی،     9درصگد دارای کارشناسگی،    25درصگد دارای کارشناسگی ارشگد،     29دارای مدرک دکتری، 

درصگد از کارمنگدان دارای مگدرک     36حدود  که نیادرصد دارای مدرک زیر دیپلم هستند. با توجه به  16درصد دارای دیپلم و 

ل جایگگاه بگا اهمیگت دانشگگاه تهگران،      بگه دلیگ   رود یمگ هسگتند امگا انتظگار    دیپلم و زیر دیپلم در بخش خدمات مشلول به کار 

 شود. در نظر گرفته دانشگاه یکی از اهداف مهم عنوان بهکارمندان  باال بردن سطح تحصیلی ستیبا یم

 
 9911سالمقاطع تحصیلی در  به تفکیک کارمندان ( تعداد1-9نمودار )

 صف ستاد و کیکبه تف تعداد کارمندان -9-9-9-0

بگا عنگوان    دیگر دانشگگاه  یها بخشدر سازمان مرکزی دانشگاه با عنوان نیروهای ستادی و تعدادی در  از کارمندانتعدادی 

( 5-1جگدول ) در  1395-99یهگا  سگال نیروهای صف مشلول به خدمت هستند.تعداد کارمندان به تفکیک سگتاد و صگف طگی    

 گزارش شده است.

 9911-11 یها ساله به تفکیک ستاد و صف در دانشگا کارمندانتعداد  (1-9جدول )

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 1264 1367 1456 1496 1492 ستاد

 2472 2486 2557 2736 2826 صف

 3736 3853 4113 4232 4318 مجموع

 

بگه  مشگلول  درصگد آنگان در سگتاد     34و درصگد کارمنگدان دانشگگاه در صگف      66 ، حدود1399در سال ( 5-1جدول )طبق 

در سگال   صگف  تعگداد کارمنگدان   کگه  دهگد  یمگ تاد نشان خدمت هستند. مقایسه روند کاهشی تعداد نیروی انسانی در صف و س

نفگر   1264درصگد کگاهش بگه     12و تعگداد کارمنگدان سگتاد بگا      نفگر  2472بگه   1395درصد کاهش نسبت بگه سگال    15با  1399

( 1-6) نمگودار  اسگت.  صگف نسگبت بگه کارمنگدان سگتاد بیشگتر بگوده       میزان کاهش تعداد کارمندان  شود یممالحظه ، اند دهیرس

 .  دهد یمنشان  1395-99 یها سالطی  تعداد کارمندان صف و ستاد راروند مقایسه 
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 9911-11 یها سالبه تفکیک ستاد و صف در  کارمندان تعداد( 1-9نمودار )

 مختلف دانشگاه  یها بخشکارمندان در توزیع  -9-9-9-1

   (.6-1)جدول  اند شدهدر هشت گروه نشان داده ، مختلف دانشگاه یها بخشدر  کارمندانتوزیع نحوه 

 9911سال  -مختلف یها بخش( نحوه توزیع کارمندان دانشگاه در 1-9جدول )

 مالی اداری
آزمایشگاهی و 

 کارگاهی

فنی، مهندسی، فناوری 

 اطالعات

فرهنگی، 

اجتماعی و 

 سالمت

بهداشت و 

 درمان

بع کشاورزی و منا

 طبیعی
 خدمات

1719 171 256 231 261 35 52 1113 

46% 5% 7% 6% 7% 1% 1% 27% 

 

درصگد در بخگگش   27درصگد در بخگگش اداری،   46بگیش از   1399سگگال  در کارمنگگد شگاغل  3736از  (6-1جگدول ) مطگابق  

بیشگترین سگهم   اری بخگش اد  کگه  دهد یم( نشان 7-1نمودار ). هستندمشلول به خدمت  ها بخش ریدر سادرصد  27خدمات و 

 را در نیروی کار شاغل دارند. بهداشت و درمان و کشاورزی کمترین سهم یها بخشو 
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 9911مختلف دانشگاه در سال یها بخش( توزیع کارمندان در 1-9نمودار )

  مأمور تعداد کارمندان -9-9-9-1

، سگتاد وزارت علگوم و سگایر    ها نشگاهدانیروی متخصص سایر  نیتأممشارکت در  دانشگاه همکاری و یها استیسیکی از 

و  هگا  سگازمان  در سگایر  مگأمور  صگورت  به با مجوز دانشگاه کارمنداناز تعدادی  هر سالدر این راستا  اجرایی است. یها دستگاه

 1395-99 یهگا  سگال در  مگأمور تعداد کارمنگدان   دهد یمنشان  (7-1جدول )که  طور همان مشلول به خدمت هستند. ها دانشگاه

   .اند ماندهثابت باقی  باًیتقر

 9911-11 یها سالدر  مأمورکارمندان  ( تعداد1-9جدول )

 

  کارمندان صادرشده احکام -9-9-9-1

مختلف از جمله افزایش حقوق و مزایا، اعطای پایه، ارتقگای رتبگه، تبگدیل وضگعیت اسگتخدامی، اعمگال مگدرک         یها حکم

 ، سگختی کگار و سگایر احکگام    مهگدکودک هزینگه   ، انتقال، بازخرید مرخصی، پاداش ازدواج، کمگک تیمأمورصیلی، انتصاب، تح

گگزارش  ( 8-1در جگدول )  1395-99 یهگا  سگال طگی   صادرشگده تعداد کل احکگام   .شوند یمصادر  توسط اداره کارگزینی دیگر

 است. شده

 9911-11 یها لدر سا کارمندان صادرشده احکام( تعداد 1-9جدول )

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح ردیف

 2134 1198 1171 2415 1 اعطای ترفیع پایه برای کارمندان قرارداد معین 9

 35 1 52 33 1 111 یرأ بر اساساد معین به پیمانی تبدیل وضعیت از قرارد 2

 15 25 2 14 35 تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی 9

 26 41 51 113 196 دیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعیتب 0

 614 167 276 223 169 انتصاب و انتقال در داخل دانشگاه 1

 121 91 218 163 244 حکم اعمال مدرک تحصیلی 1

9911 9911 9911 9911 9911 

22 17 18 12 17 
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 9911 9911 9911 9911 9911 شرح ردیف

 35 45 44 55 42 حکم بازنشستگی 1

1 
 صدور حکم بازخرید مرخصی کارمندان

 (شده فوتو  )قراردادی، بازنشسته، رسمی
911 2155 844 2611 2512 

 55 33 55 311 1 حکم کسر از حقوق )مرخصی منفی( 1

 32269 23988 11366 11382 9591 سایر 91

 37716 28187 13168 16843 11177 صادرشده یها حکممجموع 

 

 صادرشگده هم را بگین احکگام   احکام مربوط به ترفیع کارمندان قراردادی بیشترین س ،(8-1جدول )مندرج در  اطالعات طبق

الزم بگه  . انگد  نمگوده پایه ترفیگع اخگذ    1399 تا 1396 یها سالدر قراردادی کارمندان  تمامی باًیتقربه خود اختصاص داده است. 

شگاغل در دانشگگاه    یپرسگنل قگرارداد   یدسگتورالعمل سگامانده   3بر اسگاس بنگد   کارمندان قرارداد  بهاعطای پایه ذکر است که 

د از یگ مقگرر گرد  کگه  است است محترم دانشگاه تهرانیوافقت رسه و میمحترم رئ هیأت    11/13/96جلسه مورخ تهران مصوب 

اعطگا شگود. عگالوه بگر      یه اسگتحقاق یپا 4ن با توجه به سابقه خدمت در دانشگاه، تا سقف یبه اعضا قرارداد مع  11/11/96خ یتار

اب و انتقال، حکگم بازنشسگتگی، بازخریگد مرخصگی و صگدور حکگم       تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان، انتص یها حکماین، 

در  صادرشگده کگام  کگل اح  رونگد  .شگوند  یمگ برای کارمندان صگادر   هستند که در هر سال ییها حکم نیتر مهمکسر از حقوق از 

 نشان داده شده است. 8-1ودار من

 
 9911-11 یها سالکارمندان در  صادرشده یها حکمتعداد مجموع ( 1-9نمودار )

 اداره جذب و ارتقا -9-9-2

 امگور  انجگام  و ارزیگابی عملکگرد کارمنگدان    ،ربوط به جذب و اخگذ شگماره شناسگه   انجام امور موظیفه  ،اداره جذب و ارتقا

 یهگا  پرونگده بررسگی   ردیگ یمدر این اداره صورت  اقداماتی که هرساله نیتر مهماز  را برعهده دارد. ها آن رتبه یمربوط به ارتقا

 است. و عملکرد کارمندانرتبه  ارتقای
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 تعداد کارمندان مشمول ارتقا به تفکیک رتبه -9-9-2-9

 دررتبگه   کیگک بگه تف  انگد  کردهبوده و رتبه دریافت مشمول ارتقای رتبه  1395-99 یها سالدر که  یتعداد کارمندانمجموع 

 گزارش شده است.(9-1) جدول

 9911-11 یها سالدر ک رتبه کارمندان مشمول ارتقا به تفکی( تعداد 1-9جدول )

 

مگورد ارتقگا و کمتگرین     768بگا   1395 سگال در اعطایی به کارمندان  یها رتبهکه بیشترین تعداد  دهد یم( نشان 9-1جدول )

قبگل از   یهگا  سگال دلیگل ایگن موضگوع ایگن اسگت کگه در        مورد ارتقا بوده است. 172با  1396در سال  اعطاشده یها رتبهتعداد 

تصگمیم   مجگدد  دانشگگاه  ،1395ارتقا مسکوت باقی مانده بود و از سگال   یها پروندهرسیدگی به توسط مسئولین دانشگاه  1393

 طگور  بگه  مگورد بررسگی   سگال  5در  همچنگین  مورد رسیدگی قگرار گرفگت.   ها پروندهتعداد زیادی از نمود و  ها پروندهبه بررسی 

درصگد، خبگره    27درصد، ارشد بگا سگهم    58مهارتی با سهم  یها رتبهبه ترتی  مربوط به  هاعطاشده بیشترین تعداد رتبمتوسط 

 1399و  1395اعطگایی بگین دو سگال     یهگا  رتبگه تعداد  (9-1)نمودار. در درصدی بوده است 3درصد و عالی با سهم  12با سهم 

 .اند گرفتهمورد مقایسه قرار 

  
 9911و 9911ی ها سالبه کارمندان در  اشدهاعطی ها رتبه( مقایسه تعداد 1-9نمودار )

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح ردیف

 393 129 324 114 431 رتبه از مقدماتی به مهارتی یارتقا 9

 189 12 151 115 273 (9رتبه از مهارتی به ارشد ) یارتقا 2

 72 24 19 68 56 (2( به خبره )9رتبه از ارشد ) یارتقا 9

 25 7 11 6 8 (9عالی )( به 2رتبه از خبره ) یارتقا 0

 679 172 514 283 768 مجموع 
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 رتبهتعداد کارمندان به تفکیک  -9-9-2-2

جگدول  در  1395-99 یهگا  سگال عگالی طگی    مقدماتی، مهارتی، ارشگد، خبگره و   یها رتبهبه تفکیک تعداد کارمندان دانشگاه 

 .  گزارش شده است (1-11)

 9911-11 یها السدانشگاه به تفکیک رتبه در  کارمندان( تعداد 91-9جدول )

 

 هگا  رتبگه ی قگرار دارنگد بیشگتر از سگایر     مقدماتی و مهارت یها رتبهتعداد کارمندانی که در  شود یممشاهده  (11-1)جدول از 

کارمنگدان قگرارداد    طگور  نیهمگ  و کننگد  ینمگ رتبه دریافت  ،هستند. دلیل این موضوع هم این است که کارمندان قرارداد خدماتی

 تواننگد  یمگ امنگا، کارمنگدان قگرارداد معگین هگم       هیأتبا موافقت  که نیابا توجه به  .کردند ینمرتبه اخذ  1397عین هم تا سال م

مقگدماتی و   یهگا  رتبگه بگه بعگد تعگداد     1411از سگال   شگود  یمگ  ینگ یب شیپگ همانند کارمندان پیمانی و رسمی رتبه دریافت کنند، 

 .هدد یمنشان  را 1399به تفکیک رتبه در سال  تعداد کارمندان( 11-1نمودار ) مهارتی کاهش خواهند یافت.

 
 9911سال  در ( تعداد کارمندان دانشگاه به تفکیک رتبه91-9نمودار )

ترکیگ   کگه   دهگد  یمگ نشگان  ( 11-1نمگودار ) در  1399و  1395 یهگا  سال در رتبه بر حس ترکی  تعداد کارمندان مقایسه 

بگاالتر ماننگد    یهگا  رتبهدان با و تعداد کارمن داشتهکاهش  1395نسبت به  1399دارای رتبه مقدماتی و مهارتی در سال  کارمندان

درصگد از کارمنگدان دارای    35، 1399در سگال   شگود  یمکه از نمودار مشاهده  طور همانارشد، عالی و خبره افزایش یافته است. 

کارمنگدان   از درصگد  2درصد دارای رتبگه خبگره و    5درصد دارای رتبه ارشد،  23درصد دارای رتبه مهارتی،  35رتبه مقدماتی، 

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح ردیف

 1314 1725 1899 2311 2417 مقدماتی 9

 1319 1161 1116 1117 1157 مهارتی 2

 871 763 813 719 691 ارشد 9

 189 155 161 175 124 خبره 0

 63 51 45 41 41 عالی 1

 3736 3853 4113 4232 4318 مجموع 
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خبره و عالی بیش از تعداد موجود است که تعداد زیگادی از ایگن    یها رتبهالبته کارمندان ارتقا یافته به  رتبه عالی هستند.دارای 

 .اند شدهافراد به افتخار بازنشستگی نائل 

  
 9911و  9911 یها سالبه تفکیک رتبه در  کارمندان( مقایسه تعداد 99-9نمودار )

  کارمندانعملکرد ارزشیابی و  -9-9-9

نمگره  . رنگد یگ یمگ یر همکگاران مگورد ارزیگابی قگرار     و سگا  رجگوع  اربگاب هر ساله کارمندان دانشگاه توسط مگدیران مگافوق،   

در اعطای پایگه اسگتحقاقی، محاسگبه ارتقگای رتبگه شگللی و انتخگاب کارمنگد نمونگه           امتیاز( 111بر حس  ) ارزشیابی کارمندان

کگه نمگره    و افگرادی  شگود  یمگ یک پایگه اسگتحقاقی اعطگا     باشد، 71بیشتر از  ها آن زشیابیه نمره ارافرادی ک به .است رگذاریتأث

مگورد ارزیگابی قگرار     1395-98 یهگا  سگال تعگداد کارمنگدانی کگه در     .ردیگ گ ینمگ تعلگق   یا هیپااست  71 از کمتر ها آنشیابی ارز

 ( گزارش شده است.11-1در جدول ) اند گرفته

 9911-11 یها سالمندان در وضعیت ارزشیابی کار (99-9جدول )

 

افگزایش یافتگه    8139در سگال   1/93بگه نمگره    1395در سگال   2/87( میانگین نمره ارزشیابی کارمنگدان از  11-1) بنابر جدول

کسگ    را 71 امتیگاز کمتگر از   8139 در سگال  افگرادی کگه  تعداد  دهد یمنشان ( 12-1نمودار )در  شوندگان یابیارز. مقایسه است

نمگره کمتگر    97تگا   95 یهگا  سالافرادی که در الزم به یادآوری است  .د کاهش داشته استدرص 2، 1395نسبت به سال  کردند

 3981امگا از سگال    ،کننگد پایه استحقاقی را دریافگت   توانستند یممدیر واحد  دییتأهبود و ، با تکمیل فرم باند نمودهکس   71از 

. در داده نشگود  یا هیگ پا، 71 کمتگر از امتیگاز   بگا  رادیاستخدامی عمل شود و بگه افگ   نامه نییآگرفته شد که طبق  جدیدی تصمیم

 9911 9911 9911 9911 شرح

 3654 3794 3965 4141 کردند کسب 11بیشتر ازافرادی که امتیاز 

 71 71 218 164 کسب کردند 11افرادی که امتیاز کمتر از

 3725 3865 4183 4315  مجموع افرادی که مورد ارزیابی قرار گرفتند

 1/93 9/91 87 2/87 میانگین نمره ارزشیابی
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الزم بگه   .نبگود  یبنگد  سگطح یگز الزامگی بگه رعایگت     ن 1399 و در ارزشیابی سگال حذف شد  یبند سطحالزام  1398 سال ارزشیابی

 تا زمان تهیه گزارش استخراج نشده است. 1399توضیح است که نتایج ارزیابی سال 

 
 

 9911و  9911 یها سالتیاز ارزشیابی کارمندان در مقایسه ام (92-9نمودار )

 در بخش مربوط به کارمندان شده انجامسایر اقدامات  -9-9-0

مشگکالت مگرتبط بگا وضگعیت      یریگیپکارمندان،  ازنیز به مناسبت تقدیر اقداماتی  مذکور، یها تیفعالعالوه بر اقدامات و 

 صورت گرفته است. استخدامی آنان و

 نمونه مندانکار تقدیر از -9

کارمنگد   عنگوان  بگه  در سگال  از کارمنداندرصد  ، یکها آنکارمندان و ایجاد انگیزه تشویق  منظور بهاستخدامی  نامه نییآطبق 

یگک پایگه    به کارمندان نمونه عگالوه بگر   روز کارمندی تخت عنوان ر مراسمو د شوند یمارمند شایسته تقدیر انتخاب نمونه یا ک

لگوح تقگدیر و جگایزه نقگدی      صگرفاً . اما به کارمندان شایسته تقگدیر  دیآ یمه عمل و جایزه نقدی تقدیر بلوح با اعطای  تشویقی

تعداد کارمندان شایسته تقدیر هگم بگه تعگداد     شد کهتصمیم گرفته  دانشگاه سهیرئ هیأتبا موافقت  1398سال  در. شود یماعطا 

 دو بگه  نمونگه  انکارمنگد  به این ترتی  انتخگاب تعگداد  انتخاب گردد.  اضافه شوند و هر ساله فقط کارمند نمونه کارمندان نمونه

 گزارش شده است. (12-1در جدول ) 1395-99 یها سالطی تعداد کارمندان نمونه و شایسته تقدیر . افزایش یافتبرابر 

 9911-11 یها سال درتعداد کارمندان نمونه و شایسته تقدیر  (92-9جدول )

 تعداد کارمند نمونه تقدیرتعداد کارمند شایسته  سال

9911 37 21 

9911 25 25 

9911 24 26 

9911 1 51 

9911 1 51 

 



     15    اداره کل منابع انسانی -فصل اول

 

 
 9911در سال  تقدیر از کارمندان نمونه راسم( م9-9تصویر )

 تجلیل از بازنشستگان -2

رادی کگه طگی یگک    اف یو تمام شود یمدر دانشگاه برگزار علمی و کارمندان  هیأتاز بازنشستگان  در هر سال مراسم تجلیل

 هیگأت ور ایگن مراسگم بگا حضگ    . شگوند  یمبه ضیافت شام دعوت خانواده  همراهبه  اند آمده نائلسال قبل به افتخار بازنشستگی 

 .  شود یملوح و جایزه نقدی تقدیر از بازنشستگان با و  شود یمدانشگاه برگزار  سهیرئ

 
 9911در سال بازنشستگان تقدیر از  راسم( م2-9تصویر )
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 اصالح حقوق کارمندان -9

، ضگرای   امنگا  هیگأت  اخگذ مجگوز از  بگا   1398 ماه سگال در اسگفند فصگل دهگم نظگام هماهنگگ حقگوق،       در راستای اجرای

بگا   افزایش یافت و احکام مربوطگه صگادر گردیگد.    درصد 31 )شلل، مخصوص و ویژه( حقوق کارمندان گانه سه یها العاده فوق

 1398سگال   در و بگا محاسگبه افگزایش    شدحقوق پایه کارمندان مجدد اصالح  ،1399ه سال در بهمن ما آمده عمل به یها یریگیپ

زنگدگی   یافزایش یافت. این اتفاق در شرایط سخت اقتصادی یگک اقگدام خگوبی درجهگت ارتقگا      ها آندرصد حقوق  51معادل 

 نمود. اثر یباین افزایش حقوق کارمندان را  ینوع بهاخیر  یها سالگرچه تورم ،کارمندان بود

اجرای عدالت صورت گرفت نزدیک کگردن حقگوق پرسگنل قگرارداد معگین و       منظور بهکه در دانشگاه  مهمیکی از اقدامات 

 81 نسگبت بگه حقگوق پایگه نیروهگای قگرارداد معگین        1396تگا سگال    قرارداد خدماتی لق پایه پرسنحقو .استقرارداد خدماتی 

 امنگا  هیگأت اما با اخذ موافقگت  یتی بین نیروهای قرارداد خدماتی شده بود. که این اختالف موج  بروز نارضا کمتر بود درصد

درصد بیشتر از کارکنگان قگرارداد معگین     5هرساله میزان افزایش حقوق پایه پرسنل قرارداد خدماتی  1399تا  1396 یها سالدر 

ایگه و رتبگه اسگت    پوجگود اخگتالف در   تنها تفگاوت م  .شدحقوق پایه هر دو گروه یکسان  1411افزایش یافت تا اینکه در سال 

امنگا   هیگأت الزم است این مشکل نیز بر طرف گردد و مجدد در دستور کگار   که ردیگ ینمقرارداد خدماتی تعلق ان که به کارمند

 قرار گیرد.

بگا  کگه  دارای مگدرک دانشگگاهی   دسگته از نیروهگای قگرارداد خگدماتی      تگا آن  شگد امنا اخذ  هیأتمجوزی از  1397در سال 

ند. بگا برگگزاری   افقت مدیران مافوق در کارهای اداری مشلول به کار بودند با برگزاری آزمون به قرارداد معگین تبگدیل شگو   مو

   .اند شدهنفر از نیروهای قرارداد خدماتی به قرارداد معین تبدیل وضعیت  91کنون حدود تا و مصاحبهآزمون 

توسط دانشگاه از محگل درآمگدهای اختصاصگی پرداخگت      1397ل خدماتی و معین( تا سانیروهای قراردادی ) تمامیحقوق 

بتوان حقوق کارمندان قراردادی را از طریق خزانه کشور پرداخت نمود الزم بود برای نیروهگای قگراردادی    که نیا. برای شد یم

 کگل منگابع انسگانی   و تگالش همکگاران اداره    امنگا  هیگأت که با اخگذ مجگوز از    شودشناسه اخذ  کد که فاقد شماره شناسه بودند

 حگال هگم در   مگابقی و بگرای   شگد درصد پرسنل قراردادی شماره شناسه در سامانه کارمنگد ایگران اخگذ     81رای بیش از کنون بتا

 انجام است.

 توافق با صندوق بازنشستگی کشوری -0

علمگی   تهیگأ کسگورات بازنشسگتگی مربگوط بگه اعضگای       تمامیصندوق بازنشستگی کشور اعالم نمود که  1398از سال 

تعگداد اعضگای    کگه  نیاروز خواهد بود. با توجه به  تاریخ بر اساس حقوق دریافتی به 1398 تا 1371 یها سالپیمانی مربوط به 

میلیگارد تومگان    151بالغ بر  یا مهیجردر صورت اجرای این تصمیم  که نفر بودند 751علمی شامل این موضوع بیش از  هیأت

 کگه  گردیگد توافگق حاصگل    شگد جلسات متعددی که با صندوق برگزار  طی. اما شد یممیل علمی دانشگاه تح هیأتبه اعضای 

 5کسورات بگه کمتگر از    یها نهیهزاین توافق باعث شد  ،شودمحاسبه  1384حقوق سال  بر اساس میزان کسورات بازنشستگی

ماهیانگه از حقگوق اعضگا کسگر      صگورت  بگه و شد توسط دانشگاه پرداخت  کجای صورت بهکل مبلغ  .کاهش یابدمیلیارد تومان 

   .انجام شد 1398که در دانشگاه در سال  است بسیار مهمی اقداماتیکی از گردید. این توافق 
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ن صگندوق بازنشسگتگی بگه پگذیرش     توافق دیگری که با صندوق بازنشسگتگی انجگام گرفگت متقاعگد سگاخت      عالوه بر این

 ن وجود دارد.در دانشگاه تهرا صرفاًکه است ویژه و ممتاز  یها هیپا

 نفر نیروی پیمانی 919جذب  -1

اعتبگار   نیتگأم جبران بخشی از نیروهای بازنشسته متخصص، نسبت به اخذ موافقت سازمان اداری و استخدامی و  منظور به

 اعتبار است. نیتأمنفر دیگر در مرحله  111نفر نیروی پیمانی اقدام شد و مجوز  53جذب 

  111 یرأشمولین صدور شماره مستخدم در خصوص م -1

دیوان عدالت اداری، مراحل تبدیل وضگعیت ایشگان    555 یرأنفر عضو قراردادی مشمول  121پس از اخذ شماره مستخدم

 به پیمانی انجام شد.  

 به ایثارگران یرسان خدماتقانون جامع  29صدور شماره مستخدم مشمولین ماده  -1

نفگر در سگامانه کارمنگد ایگران      291اردادی و پیمانی ایثارگر اطالعات در راستای تبدیل وضعیت پرسنل قرارداد خدماتی، قر

 نفر جهت تبدیل وضعیت به رسمی صادر شده است. 65بارگذاری گردید که تا کنون شماره مستخدم 

 تجربه برتر عنوان بهو انتخاب  C2کسب نشان برنزین  -1

و انتخگاب تجربگه    1397در سگال   34111سگتاندارد  در فرآینگد ا  C2، دریافگت نشگان برنگزین    شگده  کسگ  یکی از افتخارات 

در هشگتمین کنفگرانس ملگی آمگوزش و      هگا  دانشگگاه تجربگه برتگر    عنوان به 34111 ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای استاندارد

 .بوده است 1399توسعه منابع انسانی در سال 

 کاهش دو سال در حداقل مدت توقف ارتقا رتبه کارمندان -1

ولگی دانشگگاه پرونگده ایشگان      اند دادهرتبه تشکیل پرونده  یجهت ارتقا 1392تعدادی از کارکنان در سال  که نیابا توجه به 

 هگا  آنامنگا دانشگگاه بگا کگاهش مگدت توقگف ارتقگای رتبگه          هیأتشده است،  1394بررسی نکرده و موکول به سال  موقع بهرا 

رتبه کارمندان دانشگاه تهگران دارا باشگند، فقگط     یاجرایی ارتقا نامه وهیشاس رتبه را بر اس یسایر شرایط ارتقا که آنمشروط به 

کارمنگدان در   یهگا  پرونگده هگای بررسگی    هامناء، کگارگرو  هیأتپس کس  موافقت  برای یک بار به مدت دو سال موافقت کرد.

ن تعگداد بسگیار زیگادی از    اداره کل منابع انسانی با همکاری حوزه معاونت طرح و برنامگه دانشگگاه تشگکیل گردیگد و تگا کنگو      

 ارتقاء مورد بررسی قرار گرفته است.   یها پرونده

 تشکیل اتاق فکر -91

 یه اجتمگاع یت سگرما ینه تقویدانشگاه، در زم یل منابع انسانکاداره  یها شبرد برنامهیدر پ یاز خرد جمع یریگ با هدف بهره

اخگالق   یج فرهنگگ سگازمان  یارمندان و تروک ییافزا توان ،یستگیمدل شا یارمندان، طراحکرد کت عملیری، مدیدرون دانشگاه

 ، اتاق فکر با حضور تعدادی از کارکنان مجرب دانشگاه تشکیل شد.ریپذ تیمسئولمدار و 

  



18        (1395-1399) تهران دانشگاهمعاونت اداری و مالی  عملکرد زارشگ 

 علمی  هیأتمعاونت  -9-2

انجام  علمی اداره کل منابع انسانی هیأتی در بخش معاونت علم هیأتاعضای  مربوط بهامور اداری  و انجام پیگیری وظایف

 در ادامه گزارش شده است. 1395-99 یها در سالدر این معاونت  شده انجام یها تیفعالوظایف و  نیتر مهم. از شود یم

 اداره کارگزینی   -9-2-9

، ترفیگع، انتقگال،   ارتقا  ،علمی هیأت ایامور مربوط به تشکیل و تکمیل پرونده استخدامی اعضدر اداره کارگزینی آموزشی، 

. از دیگگر از وظگایف مهگم ایگن     شگود  یمگ انجگام  علمی  هیأترخصی، بازنشستگی، استعفا، اخراج و تعلیق اعضای ، متیمأمور

 است. احکام مربوطهسایر وهشی و فرصت مطالعاتی و صدور پژ،تحصیلی تیمأمور یها پرونده بررسی اداره

 نوع استخدام کیکعلمی به تف هیأتتعداد اعضای  -9-2-9-9

 گزارش شده است. (13-1جدول )در  1395-99 یها سالمی به تفکیک نوع استخدام طی عل هیأتتعداد اعضای 

 9911-11 یها سالنوع استخدام در  کیکعلمی به تف هیأت یتعداد اعضا( 99-9جدول )

  

افزایشگی بگوده اسگت.     صگورت  بگه  1395-99 یهگا  سگال علمی رسگمی طگی    هیأت( روند تعداد اعضای 13-1جدول ) بنابر

عضگو بگه    231بگا افگزایش    1395نسگبت سگال    1399علمی رسمی در سگال   هیأتتعداد اعضای  شود یمکه مشاهده  طور همان

علمگی پیمگانی بگه رسگمی بگوده       هیگأت عیت استخدامی اعضای ضناشی از تبدیل و است. چنین روند افزایشی نفر رسیده 1556

 یرونگد کاهشگ  سگال اخیگر    5علمگی پیمگانی در    هیگأت که مجموع تعداد اعضای  دهد یمنشان  (13-1جدول )است. اطالعات 

کگه   دهگد  یمگ نشگان   نفگر رسگیده اسگت. ایگن     583به تعداد  95نسبت به سال  نفر کاهش 249با  99که در سال  یطور بهداشته، 

تحصگیلی بگه    یهگا  رشگته عمل نموده است. همچنین در برخی از  علمی بنا به دالیل مختلف محتاطانه هیأتدانشگاه در جذب 

 .شده استعلمی جذب  هیأتعضو  اخیر، تعداد اندکی یها سالدلیل کاهش دانشجو در 

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح ردیف

 1556 1534 1491 1435 1326 رسمی 9

 583 616 689 751 832 پیمانی 2

 2139 2151 2181 2185 2158 مجموع 
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 9911-11 یها سالعلمی در  هیأت( تعداد اعضای 99-9نمودار )

 19با  1395نسبت به سال  1399علمی رسمی و پیمانی در سال  هیأتمجموع تعداد اعضای  که دهد یم( نشان 13-1ر )نمودا

علمی  هیأتاستخدامی اعضای  نامه نییآهش از یک طرف ناشی از اصالح نفر رسیده است. دلیل این کا 2139نفر کاهش به تعداد 

سال  65سال، استادیاران  67سال، دانشیاران  71مرتبه استاد در سنین حداکثر  علمی هیأتبوده که منجر به بازنشسته شدن اعضای 

 هم بوده است. یعلمی پیمان هیأتجذب اعضای به دلیل کاهش  از طرف دیگر ، وسال شده است 61و مربیان 

رصگد در سگال   د 38تعداد اعضگای پیمگانی از    که دهد یمنشان  95و  99 یها سالمقایسه نسبت اعضای رسمی و پیمانی در 

 (.  14-1)نمودار  است کاهش داشته 1399درصد در سال  27به  1395

  
 9911و 9911 یها سالعلمی به تفکیک نوع استخدام در  هیأت( مقایسه تعداد اعضای 90-9نمودار )
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 جنسیت کیکعلمی به تف هیأتتعداد اعضای  -9-2-9-2

 هیگأت نشگان داده شگده اسگت. مقایسگه تعگداد اعضگای       ( 14-1علمی به تفکیک جنسیت در جگدول )  هیأتتعداد اعضای 

از یگک رونگد افزایشگی و تعگداد      1395-99 یهگا  سگال علمی زن طگی   هیأتعلمی زن و مرد بیانگر این است که تعداد اعضای 

 اعضای علمی مرد از یک روند کاهشی برخوردار بوده است.  

 9911-11 یها سالعلمی به تفکیک جنسیت در  هیأتتعداد اعضای  (90-9جدول )
 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 354 352 348 341 326 زن

 1785 1798 1832 1844 1832 مرد

 2139 2151 2181 2185 2158 مجموع

 

برابگر تعگداد    5داشته است، اما تعداد اعضای علمی مگرد بگیش از    علمی زن افزایش هیأتدر هرسال تعداد اعضای  نکهیباا

 دهنگد  یمگ درصگد آنگان را زنگان تشگکیل      17علمی را مگردان و   هیأتدرصد از اعضای  83که  یطور هباعضای علمی زن بوده 

 (.15-1)نمودار

 
 9911-11 یها سالعلمی به تفکیک جنسیت در  هیأت( مقایسه نسبت اعضای 91-9نمودار )

  مأمورعلمی  هیأتاعضای  تعداد -9-2-9-9

، سگتاد  هگا  دانشگگاه در سگایر   مگأمور  صگورت  بگه علمگی   هیگأت اعضگای   زدانشگاه هر ساله تعدادی ا یها استیسر اجرای د

در  انگد  شگده  مگأمور سگال اخیگر    5هستند. تعگداد اعضگای علمگی کگه در     اجرایی مشلول به فعالیت  یها دستگاهزارت علوم و و

 ( گزارش شده است.15-1جدول )

 9911-11 یها سالدر  مأمورعلمی  هیأتاعضای  ( تعداد91-9جدول )

 

9911 9911 9911 9911 9911 

114 115 17 91 119 
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مختلگف از   یهگا  سگمت علمی دانشگاه تهگران در   هیأتدرصد اعضای  11ساالنه حدود  شود یم( مالحظه 15-1جدول )از 

اجرایگی مشگلول بگه     یهگا  پستدانشگاه، نماینده مجلس و سایر  سیرئبانک مرکزی،  سیرئجمله وزیر، معاون وزیر، شهردار، 

 .اند بودهخدمت 

 علمی به تفکیک رتبه علمی   هیأت یتعداد اعضا -9-2-9-0

. به خگدمت هسگتند  استاد، دانشیار، استادیار و مربی مشلول  یها رتبهعلمی دانشگاه تهران در  هیأتدر حال حاضر اعضای 

 ارائه شده است. 16-1ساله مورد بررسی در جدول  5تعداد هریک از رتبه مورد اشاره در دوره 

 9911-11 یها سالعلمی در  یها مرتبهعلمی به تفکیک  هیأت یتعداد اعضا( 91-9جدول )

 9911 9911 9911 9911 9911 رتبه

 518 524 547 579 594 استاد

 745 757 778 789 796 دانشیار

 852 833 814 772 715 استادیار

 34 36 41 45 53 مربی

 2139 2151 2181 2185 2158 مجموع

 

علمی با مرتبگه اسگتادی و دانشگیار در     هیأتنسبت اعضای  شود یم( مشاهده 16-1نمودار )فوق و از جدول  طور که همان

بازنشسگته شگدن تعگداد زیگادی از آنگان       هگم  آنیافته است. دلیل  درصد کاهش 2و  4به ترتی   1395نسبت به سال  1399سال 

درصگد   41درصگد بگه    33د افگزایش یافتگه و از   علمی جدیگ  هیأتاخیر است. اما سهم استادیاران با جذب اعضای  یها سالدر 

 افزایش یافته است.  

  
 9911 و 9911 یها سالعلمی به تفکیک رتبه در  هیأت( مقایسه تعداد اعضای 91-9نمودار )

 صادرشدهتعداد احکام استخدامی و بازنشستگی  -9-2-9-1

علمگی   هیگأت خیره و بازخرید مرخصی اعضای اعم از جذب، تبدیل وضعیت، بازنشستگی، ذ صادرشدهتعداد انواع احکام 

 ( گزارش شده است.17-1جدول )در 
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 9911-11 یها در سالعلمی  هیأتاعضای  یها یاستخدامانواع  حکم( تعداد صدور 91-9جدول )

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح ردیف

 53 53 75 83 115 حکم استخدام پیمانی 9

 58 99 111 136 114 یشیآزما یرسم به یمانیپ از یاستخدام تیوضع لیتبد 2

 66 65 53 62 29 از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی یاستخدام تیوضع لیتبد 9

 1 1 1 1 1 علمی هیأتاز کارشناسی به  یاستخدام تیوضع لیتبد 0

 2 1 5 7 9 00حکم تبدیل استخدام از پیمانی به رسمی قطعی با استناد به بند ماده  1

 431 498 415 482 358 خرید مرخصیحکم ذخیره و باز 1

 35 45 44 55 42 حکم بازنشستگی 1

 644 761 712 826 667 ی صادرشدهها حکممجموع 

 

حکگم   611علمگی سگاالنه بگیش از     هیگأت مربوط به اعضای  صادرشدهتعداد کل انواع احکام ( 7-1)طبق اطالعات جدول 

 ( گزارش شده است.17-1)در نمودار  1395-99 یاه سالطی  صادرشده احکام مجموع تعدادروند  .است بوده

 
 9911-11 یها سالعلمی در  هیأتاعضای  صادرشده یها حکم( تعداد 91-9نمودار )

 9911-11 یها سالعلمی در  هیأتبه اعضای  اعطاشده یها هیپا -9-2-9-1

و دریافگت مگدارک تبگدیل وضگعیت      شود یمعلمی انجام  هیأتمهمی که در اداره کارگزینی امور  یها تیفعال یکی دیگر از

 ی جگذب دانشگگاه  یگ اجرا هیگأت  و ممیگزه  هیأتتخصصی  یها ونیسیدر کمبررسی  منظور به ها آن یساز و آمادهاساتید  یارتقا

 . تعگداد شگود  یمگ عگادی، ویگژه و ممتگاز اعطگا      یهگا  هیپا ها آنعلمی به  هیأتاعضای  یها پروندهاست. هر ساله پس از بررسی 

 ( گزارش شده است.18-1جدول )در  1395-99 یها سالدر  اعطاشده یها هیپاانواع 
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 9911-11 یها سالبه تفکیک عادی، ویژه و ممتاز در  اعطاشده یها هیپا( تعداد 91-9جدول )

 مرتبه/پایه
 9911سال  9911سال  9911سال  9911سال  9911سال 

 ممتاز ویژه عادی ممتاز ویژه عادی ممتاز ویژه عادی ممتاز ویژه عادی ممتاز ویژه عادی

 211 45 61 223 57 49 313 87 77 351 117 86 312 73 171 استاد

 239 81 134 231 118 117 342 132 181 329 192 189 251 216 253 دانشیار

 166 122 221 259 158 155 169 191 266 145 212 242 96 199 264 استادیار

 1 1 8 1 2 12 1 2 25 1 4 26 1 4 29 مربی

 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 مربی آموزشیار

به  ها هیپامجموع تعداد 

 تفکیک
716 492 649 544 517 825 551 412 824 324 335 713 423 247 616 

 یها هیپامجموع تعداد 

 شدهاعطا
1857 1886 1787 1372 1276 

 %48 %19 %33 %52 %24 %24 %39 %25 %36 %48 %26 %26 %35 %26 %39 سهم هر پایه

 

. انگد  شگده مختلگف   یهگا  هیگ پاموفق بگه اخگذ    علمی هیأتدرصد اعضای  61 بر اساس اطالعات جدول فوق ساالنه بیش از

اسگتادیاران در کسگ  پایگه عگادی در دوره      و سگهم  انگد  داشگته با رتبه استادی سهم بیشتری در کس  پایه ممتگاز   اعضای علمی

 بررسی بیشتر بوده است.

 .دهد یمنشان  1395-99 یها سالدر  اعطاشده یها هیپاد تعداد ( رون18-1نمودار )

 
 9911-11 یها سالعلمی در  هیأتبه اعضای  اعطاشده یها هیپاروند تعداد  (91-9نمودار )

سگال اخیگر دارای    5به تفکیک عگادی، ویگژه و ممتگاز طگی      اعطاشده یها هیپاروند هر یک از  شود یممشاهده  طورکه همان

بگا   هگا  هیگ پامجمگوع   1399که در سال  دهد یمنشان  1395-99 یها سالدر  اعطاشده یها هیپامقایسه مجموع  ت.نوسان بوده اس

 رسیده است. اعطاشدهپایه  1276به تعداد  95درصد کاهش نسبت سال  31
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 9911و  9911 یها سالعلمی در  هیأتبه اعضای  اعطاشده یها هیپا( مقایسه مجموع 91-9نمودار )

درصگد در سگال    48بگه   1395درصگد در سگال    35از  که سهم پایه ممتاز دهد یم( نشان 19-1در نمودار ) ها هیپابین  مقایسه

بگه ترتیگ     1395نسگبت بگه سگال     1399در سال  و ویژه عادی یها هیپااین در حالی است که تعداد  افزایش یافته است. 1399

 .اند داشتهدرصد کاهش  15و  6

 گگزارش شگده  ( 19-1( و نمگودار ) 19-1جدول )در  اعطاشده یها رتبهارائه بهتر از انواع  منظور هب(، 18-1خالصه جدول )

 است.

 9911-11 یها سالعلمی در  یها رتبهبه تفکیک  اعطاشده یها هیپا( مجموع 91-9جدول )
 9911 9911 9911 9911 9911 رتبه 

 317 329 477 544 545 استاد 

 453 456 655 711 719 دانشیار

 518 572 625 599 559 استادیار

 8 15 31 33 34 مربی

 1276 1372 1787 1886 1857 مجموع

 
  9911-11 یها سالعلمی در  هیأتبه اعضای  اعطاشده یها هیپا( مجموع 91-9نمودار )
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 اداره بازنشستگی  -9-9

و قگانون   علمگی  هیگأت دان و اعضگای  اسگتخدامی کارمنگ   نامگه  نیگی آاداره بازنشستگی دانشگاه با رعایت قوانین و مقگررات  

 پگردازد  یمگ بازنشستگی هسگتند   در شرفعلمی و کارمندانی که  هیأتاعضای  یها پروندهمدیریت خدمات کشوری به بررسی 

. از وظگایف  کننگد  یمگ بازنشستگی را صادر  مورد بررسی شرایط بازنشستگی را داشته باشند، ابالغیه یها پرونده که یدرصورتو 

)اعم از خدمت سربازی، روزمگزدی، قگراردادی و ...(، بررسگی مگدارک انتقگال       یررسمیغره بررسی سنوات خدمت دیگر این ادا

حکگم پگاداش بازنشسگتگی بعگد از      و صگدور و بازنشستگی به صندوق بازنشستگی فعلی  یا مهیب یها صندوقحق بیمه از سایر 

 یهگا  سگال علمگی کگه در    هیگأت کارمندان و اعضگای   حقوق بازنشستگی توسط صندوق بازنشستگی مربوطه است.تعداد دییتأ

 ( گزارش شده است.21-1در جدول ) اند شده نائلبه افتخار بازنشستگی  99-1395

 9911-11 یها سالعلمی بازنشسته در  هیأت( تعداد کارمندان و اعضای 21-9جدول )
 مجموع 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 655 114 143 215 93 111 کارمندان

 221 35 45 44 55 42 علمی یأته

 876 139 188 249 148 152 مجموع

 

نفگر از کارمنگدان و    655در مجمگوع   ،سگال دوره مگورد بررسگی    5 طگی  دهد یم( نشان 21-1در جدول ) شده درجت اطالعا

جگذب   اخیگر سگال   5کارمنگد در   عنگوان  بهی نیروی جدید که نیابا توجه به . اند شده هعلمی بازنشست هیأتنفر از اعضای  221

 نیگروی  دانشگگاه بگا کمبگود   اسگت  شگده   موجگ   انگد  بگوده  باتجربهروهای متخصص و و اغل  بازنشستگان کارمند از نی نشده

الزم است دانشگاه نسگبت بگه جگذب    بنابراین  شود،نفورماتیک و مهندسی روبرو ا، امور مالی، ها شگاهیآزمامتخصص شاغل در 

 قدام نماید.تخصصی ا یها بخشتعدادی کارمند در 

 
 9911تا  9911علمی بازنشسته از سال هیأت( تعداد کارمندان و اعضای 21-9نمودار )
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 5علمگی در طگول    هیگأت خدام و بازنشسگته اعضگای   علمگی جدیداالسگت   هیأتتعداد اعضای مجموع  در ادامه سعی گردید

 (.21-1)نمودار سال اخیر مقایسه شود

 
 9911تا  9911علمی از سال هیأتبازنشستگی و استخدام پیمانی اعضای  یها کمح( مقایسه مجموع تعداد 29-9نمودار )

ایگن در حگالی اسگت کگه در ایگن       اند شدهعلمی  هیأتپیمانی عضو  صورت بهنفر  379در مجموع ، 1395-99 یها سال طی

ام پیمگانی و بازنشسگتگی   اسگتخد  یهگا  حکمتعداد  . مقایسه بیناند آمده نائلعلمی به افتخار بازنشستگی  هیأتعضو  221مدت 

 حکگم  تعگداد حکگم بازنشسگتگی،   برابگر   2حگدود  سگال اخیگر    5در  کگه  دهگد  یم( نشان 22-1نمودار )علمی در  هیأتاعضای 

 است. صادر شده پیمانی استخدام

 علمی هیأت مقایسه نسبت کارمند به -9-0

نسگبت تعگداد    ردیگ گ یمگ اسگتفاده قگرار   ی کارمنگدان مگورد   در خصوص تعداد منطقگ  ها دانشگاهکه در  ییها شاخصیکی از 

علمگی را عگدد یگک     هیأتبه  تعداد کارمندمنابع انسانی نسبت بهینه  علمی است. متخصصان هیأتضای کارمندان به تعداد اع

است. بگه همگین دلیگل سیاسگت عگدم جگذب        7/1 معادل ،1399این نسبت در دانشگاه تهران در سال  که یدرحال ،اند کردهتعیین 

نی جدید در دانشگاه مورد توجگه قگرار گرفتگه اسگت. البتگه یکگی از دالیگل تگوجیهی بگزرگ بگودن ایگن شگاخص             نیروی انسا

طگی   علمگی  هیگأت . نسبت تعداد کارمندان به تعگداد اعضگای   رافیایی واحدهای دانشگاه تهران استگستردگی و پراکندگی جل

 زارش شده است.  ( گ21-1در جدول ) 1395-99 یها سال

 9911-11 یها سالعلمی در  هیأتت تعداد کارمندان به تعداد اعضای ( نسب29-9جدول )
9911 9911 9911 9911 9911 

2 9/1  8/1  8/1  7/1  



 فصل دوم

 مالی امور اداره کل
 ینمودن بسگتر فراهم  خاصی برخوردار است. یدگیچیو پ یگستردگ از دانشگاه تهران یل امور مالکاداره  یها تیفعالدامنه 

 یهگا  سگامانه و توسگعه  اسگتقرار  ، نظارت بر عملکرد مالی واحدهای مختلف دانشگاه، یات مالیعمل یساز شفاف منظور بهمناس  

، یگی و دارا یوان محاسگبات، وزارت امگور اقتصگاد   یاز جمله به د ینظارت یها دستگاهبه  ییپاسخگواز یک طرف و  یکیترونکال

 .دهد یموظایف اداره کل مالی را تشکیل رف دیگر بخش مهمی از از طامنا  هیأتشور و حسابرسان منتخ  کل ک یسازمان بازرس

مالی و  یها سامانهو وظایف خود از دو معاونت اجرایی و معاونت نظارت بر امور  ها تیمأموراجرای  منظور بهاداره کل منابع مالی 

  .( نمایش داده شده است1-2نمودار ) مالی دراداره کل مصوب هفت اداره زیر بخش تشکیل شده است. ساختار سازمانی 

ده اسگت مگورد بحگث و    وظایف و اقداماتی که در اداره کل مالی دانشگاه انجام ش نیتر مهمدر ادامه شرایط مالی دانشگاه و 

کگرد  نحوه هزینگه  . از آنجا که وظیفه اصلی اداره کل امور مالی دانشگاه نظارت مستقیم بر منابع درآمدی و ردیگ یمبررسی قرار 

 .شوند یممورد بررسی در سطوح مختلف دانشگاه عمده  یها نهیهزدرآمدها و  ابتدااست،  آن

             

                  
     

             

              
               

           

              
                

               
      

               
           
     

                     
               

             
           

               
           

               
         

             
      

          

               

               
            

          
              

  

                 
         

                 
     

              
    

               
                  

    

              
     

 
 امور مالی  ( ساختار سازمانی اداره کل9-2نمودار )
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 دانشگاه یها نهیهزاعتبارات)درآمدها( و  -2-9

را در هگر دوره مگالی شناسگایی     هگا  یپرداختگ و  هگا  یافتیگ دریا به عبارتی تمامی  ها نهیهزاداره کل امور مالی انواع درآمدها و 

مصگرف انگواع درآمگدها را     نحگوه امنای دانشگاه  هیأتمالی و معامالتی مصوب  نامه نییآو  یباالدستنموده و بر اساس قوانین 

 .  کند یمنظارت  ها آنمشخص و بر 

   درآمدها -2-9-9

کگه هگر سگاله در     اسگت  یا نگه یهز اعتبگارات عمگومی   از جمله این منابع، شوند یم نیتأمی دانشگاه از چهار طریق منابع مال

 یکگی دیگگر از منگابع مگالی اسگت کگه      . اعتبارات تعمیر و تجهیز گردد یمس شورای اسالمی تعیین و ابالغ بودجه مصوب مجل

 دانشگگاه و فضگاهای آموزشگی و پژوهشگی بگه      سگات یتأسهرساله از طریق مجلس تعیین و جهت خرید تجهیزات و تعمیگرات  

درصگد اعتبگارات عمگومی دانشگگاه      51 بگاً یتقردرآمگدهای اختصاصگی بگوده کگه      ،. سومین منبع مالی دانشگاهشود یمپرداخت 

مصگارف  کگه جهگت    اسگت خیگرین   مردمگی و  یها کمک،صل از موقوفاتدرآمد حامالی دانشگاه،  نیتأمآخرین منبع  هستند و

 .  شوند یممشخص به دانشگاه پرداخت 

   آمدهای عمومیدر -2-9-9-9

، شگود  یمگ  نظگر گرفتگه  هزینگه قطعگی در    عنوان بهز پرداخت کمک تلقی شده و پس ا عنوان بهاعتبارات عمومی دانشگاه که 

صگرف   عمگده  طگور  بگه  یا نگه یهز. اعتبگارات عمگومی   ابگد ی یمگ هرساله از محل بودجه ساالنه دولت به دانشگاه اختصاص داده 

 بگودن تعگداد   زیگاد . با توجگه بگه   شود یم ها نهیهزصورت وجود مازاد صرف سایر  در و شدهپرداخت حقوق و مزایای کارکنان 

ات عمگومی  درصگد اعتبگار   95بگیش از   ،اخیر یها سالهزینه حقوق و مزایای کارکنان در  آن باال بودن تبع بهان دانشگاه و کارکن

تعگداد   عمگدتاً ان اعتبگارات عمگومی   مبنگا و شگاخص تعیگین میگز     کگه  نیگ اصرف پرداخت حقوق پرسنل شده است. با توجه به 

در  سگات یتأسنظیر تعداد پرسنل، فضاهای آموزشگی، پراکنگدگی جلرافیگایی و قگدمت ابنیگه و       ها شاخصبوده و سایر  دانشجو

کمتر لحاظ شده، لذا دانشگاه تهران اغل  با کسری اعتبارات عمومی روبگرو اسگت. بگه همگین      ها دانشگاهتعیین بودجه عمومی 

   است.صی دانشگاه دجه عمومی بر دوش درآمدهای اختصالی کسری بودلیل بار ما

. ابگد ی یمگ افگزایش   شود یمن بل با یک ضری  که از طرف مجلس تعیینسبت به سال ق هر سال ها دانشگاهاعتبارات عمومی 

ه سررسگید اسگناد   از آنجگا کگ   واسناد خزانه اسالمی پرداخگت شگده    صورت بهاخیر بیشتر اعتبارات تعمیر و تجهیز  یها سالدر 

 .  ابدی یمتا دوسوم کاهش  ها آنخزانه دو یا سه سال پس از صدور بوده، قدرت خرید 

 درآمدهای اختصاصی  -2-9-9-2

کگاربردی، اجگاره فضگاهای     یهگا  پگژوهش حاصگل از شگهریه دانشگجویی،     کگه از محگل درآمگدهای   درآمدهای اختصاصی 

کسگ    ...و هگا  سگپرده سگود   ،فگروش محصگوالت   علمی و اجرایگی،  مانی،، دریا مشاورهارائه خدمات  آموزشی، مالکیت فکری،

و درآمگدهای   یا نگه یهزبه اعتبارات عمومی  . اطالعات مربوطدهد یمدرصد درآمد کل دانشگاه را تشکیل  35بیش از  ،شود یم

 گزارش شده است. 1-2اختصاصی مصوب و محقق شده در جدول 
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 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر  شده محقق ب ومصو یاختصاص و یعموم یدرآمدها( 9-2جدول )

 درآمد
 9911سال  9911سال  9911سال  9911سال  9911سال 

 شده محقق مصوب شده محقق مصوب شده محقق مصوب شده محقق مصوب شده محقق مصوب

 8415 7447 7235 6911 5619 5776 4352 4619 3982 3996 عمومی

 4631 3648 3515 2964 2581 2469 2321 2212 2854 2541 اختصاصی

 13145 11195 11741 9875 8211 8245 6673 6831 6836 6536 درآمد مجموع

 

 1395-99 یهگا  سگال میزان درآمدهای عمگومی و اختصاصگی دانشگگاه طگی      شود یم( مشاهده 1-2جدول )که از  طور همان

که میزان درآمگد عمگومی مصگوب بگا      دهد یمنشان  1395ت به سال نسب 1399. مقایسه درآمدها در سال اند داشتهروند افزایشی 

میلیارد ریگال رسگیده اسگت و میگزان درآمگد اختصاصگی مصگوب در         7447میلیارد ریال به  3996درصد افزایش از مقدار  4/86

ده اسگت.  میلیگارد ریگال رسگی    3648میلیگارد ریگال بگه     2541درصگد افگزایش از مقگدار     6/43بگا   1395نسبت به سال  1399سال

درصگد   8/69میلیارد ریال بگوده کگه بگا     6536به میزان  1395همچنین مجموع درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه در سال 

 5رونگد درآمگدهای عمگومی و اختصاصگی دانشگگاه کگه در        رسگیده اسگت.   1399میلیارد ریال در سال  11195افزایش به میزان 

 ( گزارش شده است.3-2نمودار )در  اند افتهیسال اخیر تحقق 

 
  (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر  شده محقق یاختصاص و یعموم یدرآمدها( 2-2نمودار )

سگهم  در  کگه  دهگد  یمگ ( نشگان  3-2نمگودار ) در  1399و  1395مقایسه اعتبارات عمومی و اختصاصی دانشگاه در دو سگال  

 7و سگهم درآمگدهای اختصاصگی بگه میگزان      افگزایش   درصگد  7زان به میگ  1395نسبت به سال  1399اعتبارات عمومی در سال 

 است. یافته درصد کاهش
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 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر  شده محقق یاختصاص و یعموم یدرآمدها( مقایسه 9-2نمودار )

 111یش از سگال اخیگر بگ    5کگه طگی    دهگد  یمگ ( نشگان  2-2جگدول ) نسبت درآمدهای محقق شده به درآمدهای مصوب در 

 درصد بوده است.   127با  1399درصد درآمدهای اختصاصی مصوب، محقق شده و بیشترین میزان آن در سال 

 9911-11 یها سال( نسبت درآمد تحقق شده به درآمد مصوب در 2-2جدول )

 9911 9911 9911 9911 9911 درآمد

 %113 %115 %97 %94 %111 عمومی

 %127 %118 %115 %115 %112 اختصاصی

 %118 %119 %99 %98 %115 درآمد مجموع

 

یگا   مصگوب  یبیشگتر از درآمگدها   هگا  سگال درصد تحقق اعتبارات در برخگی از   دهد یمنشان هم ( 4-2نمودار ) طورکه همان

 بوده است. شده ینیب شیپ

  
 9911-11 یها سالدر  افتهی تحقق یاختصاص و یعموم یدرآمدهامیزان  (0-2نمودار )
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مشگاهده  کگه   طگور  همان( ارائه شده است. 5-2نمودار )رات مجموع اعتبارات عمومی و درآمدهای اختصاصی در روند تلیی

میزان کل منابع مالی دانشگاه یک افزایش چشمگیر داشته است ولی نرخ افزایش بودجه دانشگگاه کمتگر از نگرخ تگورم      شود یم

 ضروری خود با مشکل مواجه شود. یها نهیهز نیتأمبوده و همین امر باعث شد تا دانشگاه در 

 
 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سال( میزان بودجه ساالنه در 1-2نمودار )

 اعتبارات تعمیر و تجهیز -2-9-2

 ( گزارش شده است.  3-2در جدول ) 1395-99 یها سالو ... طی  ها ساختمانمیزان بودجه مصوب تعمیر و تجهیز 

 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالیر و تجهیز در ( میزان بودجه تعم9-2جدول )

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 564 838 483 7/629 631 مصوب

 564 837 423 624 421 افتهی تحقق

 %111 %99,9 %88 %99 %67 افتهی تحققدرصد 

 

 11بگا   1395لیگارد ریگال در سگال    می 631میگزان بودجگه مصگوب از     نکگه یباا شود یم( مشاهده 3-2جدول )که از  طور همان

درصگد   67معگادل   1395در سگال  اما بایگد در نظگر داشگت     رسیده است، 1399میلیارد ریال در سال  564درصد کاهش به مقدار 

مصگوب تعمیگر و تجهیگز در     بیشگترین میگزان بودجگه   همچنین  درصد بودجه تحقق یافت. 111معادل  1399بودجه و در سال 

میگزان  نسگبت   (6-2. نمگودار ) درصد آن تحقق پیگدا کگرد   111اختصاص یافته که حدود میلیارد ریال  837به میزان  1398سال 

 .دهد یمسال اخیر را نشان  5به میزان مصوب آن در  افتهی تحققبودجه تعمیر و تجهیز 
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 (لواحد: میلیارد ریا) 9911-11 یها سالتعمیر و تجهیز در  افتهی تحقق ( میزان بودجه1-2نمودار ) 

 مردمی و خیرین یها کمکدرآمد حاصل از موقوفات، -2-9-9

درآمگد از محگل    یتوجهگفته شد عالوه بر اعتبارات عمومی و درآمدهای اختصاصی، ساالنه مبلغ قابل  تر شیپ طورکه همان

 یهگا  تیگ الفعحمایگت از   منظگور  بگه . افراد با هدف خیرخواهانگه  شود یممردمی و خیرین نصی  دانشگاه  یها کمکموقوفات، 

. میگزان  کننگد  یمگ اموال و امگالک بگه دانشگگاه واگگذار      صورت بهنقدی و یا  صورت بهدانشگاه و دانشجویان هر ساله مباللی را 

 گزارش شده است.( 4-2جدول )نقدی مردمی در  یها کمک

 (واحد: میلیارد ریال) 9911 -11 یها سالمردمی در  یها کمک ( میزان0-2جدول )

 مجموع 9911 9911 9911 9911 9911

151 153 317 351 451 1411 

 

داشگته اسگت.    افگزایش  یتگوجه قابل  طور به اخیر سال 5مردمی طی  یها کمک( روند میزان 7-2بنابر جدول باال و نمودار )

 میلیگارد  451برابگر افگزایش بگه میگزان      3، بگا  1395نسبت بگه سگال    1399در سال  ها کمکمیزان  شود یمکه مشاهده  طور همان

 ریال رسیده است.

 
 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالمردمی در  یها کمک( میزان 1-2نمودار ) 
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 هزینه -2-2

تمامی درآمدهای دانشگاه اعم از عمگومی یگا اختصاصگی از طریگق اداره کگل امگور مگالی و ادارات حسگابداری مسگتقر در          

اداره  مسئولیت نظارت بر نحوه هزینگه کگرد درآمگدها برعهگده    و  شود یممختلف  یها نهیهزواحدهای مختلف دانشگاه صرف 

 یهگا  نگه یهز. شگود  یمگ پرسنلی و غیگر پرسگنلی تقسگیم     یها نهیهزدانشگاه به دو بخش  یها نهیهزکل امور مالی دانشگاه است. 

 یهگا  نگه یهزشامل  غیر پرسنلی نیز یها نهیهز، حق تدریس و حق تحقیق هستند. کار اضافه، ایو مزاشامل حقوق  عمدتاًپرسنلی 

در  1395-99 یهگا  سگال در  شگده  انجگام  یهگا  نگه یهز نیتر مهم آموزشی، پژوهشی و دانشجویی است. یها نهیهزتملک دارایی، 

 شده است. تشریحادامه 

 حقوق و مزایا -2-2-9

ررسگی بگیش از   سگال مگورد ب   5میگانگین طگی    طور به. دهد یمدانشگاه را هزینه حقوق و مزایا تشکیل  یها نهیهز نیتر عمده

و  در دو سال اخیر به دلیل افگزایش حقگوق کارمنگدان    خصوص بهمزایا شده است،  حقوق وصرف درصد اعتبارات عمومی  85

. آن دسگته از واحگدهای دانشگگاه کگه در     درصد اعتبارات عمومی رسیده اسگت  111به بیشتر از  میزاناین  علمی هیأتاعضای 

همین دلیل دانشگگاه تگالش نمگود     به گذرانند یمامورات خود را  یسخت بههستند کس  درآمدهای اختصاصی با مشکل روبرو 

 .  شد یمبا مشکل جدی کسری بودجه مواجه در غیر این صورت  اعتبارات اختصاصی خود را به طرق مختلف افزایش دهد

( تشگریح  5-2جگدول ) بگه تفکیگک در    1395-99 یهگا  سالعلمی در  هیأتبه کارمندان و اعضای  مجموع حقوق پرداختی

 شده است.

 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالعلمی در  هیأتاعضای  ( میزان حقوق پرداختی کارمندان و1-2جدول )
 مجموع 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 11418 3152 2225 1851 1666 1515 کارمندان

 14558 4569 3193 2574 2363 1959 علمی هیأت

 31556 9121 6716 5821 5424 3474 مجموع

 

 118بگه میگزان    1395نسگبت بگه سگال     1399در سگال   که مجمگوع حقگوق پرداختگی کارمنگدان     دهد یم( نشان 5-2جدول )

حقگوق اعضگای    همچنگین  .اسگت رسگیده   99در سگال  میلیارد  3152به  95میلیارد ریال در سال  1515از  درصد افزایش داشته و

 .است پرداخت شدهمیلیارد ریال  4569 به میزان 95درصدی نسبت به سال  133با افزایش  99علمی در سال 

سگال اخیگر دارای رونگد افزایشگی بگوده اسگت        5مجموع میزان حقگوق پرداختگی در    دهد یم( نشان 8-2نمودار ) طور همان

 3474از  درصگد افگزایش یافتگه و    162بگه میگزان    1395نسگبت بگه سگال     1399ی که مجموع حقوق پرداختگی در سگال   طور به

   رسیده است. 99در سال  میلیارد 9121به میزان  95میلیارد ریال در سال 

 نشان داده شده است. 6-2علمی در جدول  هیأتمقایسه حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان و اعضای 
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                 (میلیارد ریال واحد:) 9911-11 یها سالدر علمی و کارمندان  هیأتاعضای به  ( میزان حقوق پرداختی1-2نمودار )

 9911-11 یها سالدر  علمی به کارمندان و هیأت( مقایسه نسبت تعداد و میزان حقوق اعضای 1-2جدول )

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

9/1 2 علمی هیأتبه اعضای  نسبت تعداد کارمندان  8/1  8/1  7/1  

8/1 علمی هیأتبه اعضای  نسبت حقوق کارمندان  7/1  7/1  7/1  7/1  

 

 برابگر  2تگا   7/1بگین  علمگی   هیأتاعضای به  کارمندان تعداد نسبتسال مورد بررسی  5که در  دهد یمنشان  (6-2جدول )

البتگه   ،بگوده اسگت   8/1تگا   7/1و بگین   هگا  آنکمتر از نسبت تعداد  ن به اعضای علمیکارمندامیزان حقوق  نسبت بوده است اما

اعضگای علمگی بیشگتر    حقگوق  بگه   هگا  آننسگبت حقگوق    ،پرداختی به کارمنگدان  کار اضافهیزان م احتساببا  باید در نظر داشت

 خواهد شد. این موضوع در ادامه گزارش بررسی شده است.

 علمی هیأتاعضای  سیالتدر حقپرداختی کارمندان و  کار اضافه -2-2-2

. دو کننگد  یمگ دریافگت   کگار  اضگافه  عنگوان  بهرا  ازای هر ساعت کار اضافی مبللی کارمندان عالوه بر دریافت حقوق ثابت به

علمگی نیگز بگه دلیگل تحقیگق و       هیگأت و اعضگای   شگود  یمگ عمومی و اختصاصی به کارمندان دانشگاه پرداخگت   کار اضافهنوع 

 سیالتگدر  حگق دانشگگاه سگقف    نکهیباا. کنند یمتدریس دریافت ال حق عنوان بهتدریس بیش از واحدهای موظفی خود، مبللی را 

واحگد کگاهش داده اسگت     7واحد در هگر نیمسگال بگه     26ویژه و ممتاز از  یها هیپااخیر با اعطای  یها سالرا در  قیالتحق حقو 

 حگق و  کگار  اضگافه . میگزان  کند یمپرداخت  بابت حق تدریسعلمی  هیأتبه اعضای  یتوجهولی کماکان در هر سال مبلغ قابل 

 ( گزارش شده است.7-2جدول )در  1395-99 یها سالتدریس پرداختی در 

 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالعلمی در  هیأتاعضای  سیالتدر حقپرداختی کارمندان و  کار اضافه( میزان 1-2جدول )

 مجموع 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 1177 339 296 218 196 128 کارمندان

 681 74 149 147 153 157 علمی هیأت

 1857 414 444 365 349 284 مجموع
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علمگی بگه دلیگل     هیگأت اعضگای   پرداختی بگه  سیالتدر حقمیزان  دهد یمنشان  (9-2نمودار )و  (7-2)که جدول همان طور

پرداختگی بگه کارمنگدان از رونگد صگعودی       کگار  اضگافه ویژه و ممتاز روند کاهشی داشته است در حالی کگه   یها هیپااختصاص 

 و حگق  کگار  اضگافه مجمگوع   علمی از هیأتو اعضای  ندانسال اخیر سهم کارم 5 مجموع در که یطور بهبرخوردار بوده است، 

 درصد بوده است. 37و  63 به میزانس پرداختی به ترتی  یتدر

 
 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالعلمی در  هیأتتدریس اعضای  حقپرداختی کارمندان و  کار اضافه( میزان 1-2نمودار )

 بیمه و مالیات -2-2-9

اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیز یکی دیگگر از اقگالم هزینگه     نیتأم، سازمان کسورات قانونی پرداختی به سازمان مالیاتی

از و  همکگاری داشگته   دانشگگاه  به هگر نحگوی بگا   افرادی که  نه پرداخت شوند. تمامیماها صورت بهباید  که شوند یممحسوب 

کسگر و  وق و دسگتمزد پرداختگی   از حقگ  )بیمه و مالیات( الزم است کسورات قانونی کنند یمدریافت  و دستمزد حقوقدانشگاه 

متفگاوت   ههگر سگال  و دسگتمزد  حقگوق  بر میزان مالیات  مذکور پرداخت شود. یها سازماندر وجه  دانشگاهبا اضافه نمودن سهم 

پلکگانی   صگورت  بگه در حگال حاضگر مالیگات بگر حقگوق کارمنگدان        .گگردد  یمگ ابالغ  ها سازمانتوسط دولت تعیین و به  بوده و

 نیتگأم است.کسگورات مربگوط بگه سگازمان      هگا  آندرصگد حقگوق    11علمگی   هیگأت ت بر حقوق اعضگای  محاسبه شده و مالیا

حگق بیمگه و    درصگد آن  21درصد سهم دانشگگاه بگوده کگه     23درصد سهم پرسنل و  7است که از آن  درصد 31اجتماعی برابر 

از آن  درصگد  9درصگد بگوده کگه     5/22درصد بیمه بیکاری است. همچنین کسورات مربوط به سازمان صندوق بازنشسگتگی   3

( 8-2جگدول ) در  1399 -1395 یهگا  سگال میگزان بیمگه و مالیگات پرداختگی در     درصد سگهم دانشگگاه اسگت.     5/13سهم فرد و 

 گزارش شده است.
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 (واحد: میلیارد ریال) 9911 -11 یها سال( میزان بیمه و مالیات در 1-2جدول )

 مجموع 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 3142 965 714 557 476 441 بیمه

 93 26 21 15 16 15 مالیات

 3235 991 724 572 492 456 مجموع

 

مجمگوع بیمگه و مالیگات در     کگه  یطگور  بگه اسگت،   افزایشگی  صگورت  بگه  کسگورات رونگد   که دهد یم( نشان 11-2نمودار )

 ست.میلیارد ریال رسیده ا 991درصد افزایش به مبلغ  117با  1395نسبت به سال  1399سال

 
 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر  ( میزان مالیات و بیمه91-2نمودار )  

 پایان خدمتپاداش  -2-2-0

بگه ازای هگر سگال خگدمت      رو نیازا است پرداخت پاداش پایان خدمت یک تکلیف قانونی برای دانشگاه که نیابا توجه به  

کگه واجگد شگرایط     تمامی افگرادی در واقع  .ردیگ یمن خدمت به کارکنان تعلق پاداش پایا عنوان بهمعادل یک ماه حقوق و مزایا 

بگه   باشگند  سنوات پایان خدمت بازنشستگان و پاداش بازنشستگی دریافت برای کشور بازنشستگی از سوی سازمان شده فیتعر

پیمگانی و رسگمی توسگط دولگت      اعتبار مربوط بگه پگاداش پرسگنل    نیتأماغل   متأسفانه. ردیگ یمتعلق پاداش بازنشستگی  ها آن

. دهگد  یمگ کگاهش   شگدت  بگه در شرایط تورمی قدرت خرید مبلغ پاداش را  ریتأخیک تا چندساله همراه است، این  ریتأخگاه با 

عالوه بر آن در بسیاری موارد برقراری حقوق بازنشستگی افراد پس از صدور حکم بازنشستگی چندین مگاه بگا وقفگه صگورت     

 رو روبگه  ریتگأخ بگا   هگا  آنکمک به افرادی کگه پگاداش    منظور بهدانشگاه  دریافتی ندارند. گونه چیهت افراد و در این مد ردیگ یم

 .کنگد  یمگ  مهر ایگران پرداخگت   الحسنه قرضاز طریق بانک  الحسنه قرضامنای دانشگاه، تسهیالت  هیأتاست با اخذ مجوز از 

 ( گزارش شده است.9-2) ولدر جد 1395-99 یها سالمیزان پرداخت پاداش بازنشستگی در 

 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سال( میزان پاداش بازنشستگی در 1-2جدول )

9911 9911 9911 9911 9911 

231 241 197 164 281 



     37    امور مالیاداره کل  -فصل دوم

 

بگر اسگاس معیارهگایی    هگر سگال    در شگده  پرداختمیزان پاداش بازنشستگی  شود یم( مشاهده 9-2در جدول ) طور که همان

 است ، متلیروجود دارد ین مقدارکه برای تعی

    
 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر  ( میزان پاداش بازنشستگی92-2نمودار ) 

 قبوضهزینه  -2-2-1

 رغگم  بگه قابل توجه دانشگاه است.  یها نهیهزو تلفن یکی دیگری از  انرژی آب، برق و گاز یها حاملمربوط به  یها نهیهز

، هگا  پنجگره ختلف از جمله دوجگداره کگردن   مدیریت سبز شده و از راهکارهای م یها دستورالعملاجرای  در اقدامات خوبی که

رژی انگ  یهگا  حامگل در مصگرف   ییجگو  صگرفه برای  ها موتورخانهشته قنات و هوشمندسازی ، احیای دو رمصرف کم یها المپ

در  و تلفگن  و بگرق و گگاز   مربگوط بگه آب   یها نهیهز مجموع دهد یم( نشان 11-2جدول )طورکه  استفاده شده است ولی همان

 دانشگاه روند صعودی دارد.

 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر  تلفن گاز وهزینه آب، برق،( میزان 91 -2جدول )

9911 9911 9911 9911 9911 

116 111 121 248 129 

 

بگه   1399اسگت. در سگال    1398در سگال   خصگوص  به اخیر یها سالانرژی در  یها حاملدلیل آن افزایش قابل توجه قیمت 

آموزشی و دورکگاری بخشگی از کارکنگان هزینگه آب و بگرق و گگاز کگاهش         یها بخشدلیل بروز بیماری کرونا و تعطیل بودن 

 (.13-2)نمودار  یافته است
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 (د ریالواحد: میلیار) 9911-11 یها سالدر تلفن  گاز وهزینه آب، برق،( میزان 99-2نمودار )

 تعمیر و نگهداریهزینه  -2-2-1

اسگت.   و ... هگا  سگاختمان و  سگات یتأسیکی دیگر از اقالم عمده هزینه در دانشگگاه، هزینگه تعمیگر و نگهگداری تجهیگزات،      

 ( ارائه شده است.  11-2در جدول ) ها نهیهزاطالعات مربوط به این 

 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر هزینه تعمیر و نگهداری ( میزان 99 -2جدول ) 

 9911 9911 9911 9911 9911 هزینه ردیف

 565 349 413 197 196 ...و پزشکی اداری، تجهیزات تعمیر و نگهداری هزینه 9

 17 11 12 7 8 مدنی مسئولیت و حوادث تجهیزات، نگهداری بیمه هزینه 2

 582 359 425 215 213 مجموع
 

 یهگا  نگه یهزمیزان هزینه تعمیر و نگهداری هگم مشگابه سگایر     دهند یم( نشان 14-2مودار )ن( و 11-2که جدول ) طور همان

درصگد افگزایش نسگبت سگال      186بگا   1399در سگال   نگه یهزایگن   کگه  یطور بهدانشگاه از یک روند افزایشی برخوردار است، 

 میلیارد ریال رسیده است. 582، به میزان 1395

     
 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالعمیر و نگهداری در ( میزان هزینه ت90-2نمودار )
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 خرید لوازم مصرفی اداری، تخصصی و ... یها نهیهز -2-2-1

 طورکگه  همگان اسگت.  تخصصگی و ...   ،خریگد لگوازم مصگرفی اداری    یهگا  نهیهزمربوط به  ها نهیهزیکی دیگر از اقالم مهم  

 .  شود یمصرف اقالم مذکور  یتوجهساالنه رقم قابل  دهد یم( نشان 12-2جدول )

 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر  خرید لوازم مصرفی اداری, تخصصی و ... نهیهز( میزان 92-2جدول )

 9911 9911 9911 9911 9911 هزینه ردیف

 33 61 51 43 35 پذیرایی و تشریفات 9

 424 293 241 254 251 تخصصی ،خرید لوازم مصرفی اداری 2

 31 16 7 14 12 ید لوازم مصرفی کشاورزیخر 9

 31 19 24 13 11 خرید لوازم مصرفی آزمایشگاه 0

 13 12 11 4 13 خرید لوازم مصرفی پزشکی 1

 119 92 51 43 6 خرید لوازم مصرفی دامپزشکی 1

 651 492 383 371 327 مجموع 
 

بخگش عمگده    1399. در سگال  دهگد  یمگ نشگان   1395-99 یها سالصرف شده را در  یها نهیهز باالی میزان( 15-2نمودار )

 بوده است.بیماری کرونا  مصرفی مربوط به خرید مواد و لوازم مقابله با یها نهیهز

 
 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر خرید لوازم مصرفی اداری, تخصصی و ...  نهیهز( میزان 91-2نمودار )

 یشپژوه و یقاتیتحق یها طرحه هزین -2-2-1

زیادی در علمی مستقر در واحدهای مختلف دانشگاه نیز سهم  هیأتتحقیقاتی مربوط به اعضای  یها طرحهزینه مربوط به 

 ارائه شده است.( 16-2)و نمودار  (13-2)تحقیقاتی در جدول  یها طرحمربوط به  یها نهیهزو روند دانشگاه دارد. میزان  یها نهیهز

 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر ی پژوهش و یقاتیتحق یها طرح نهیهز( میزان 99-2جدول )  

9911 9911 9911 9911 9911 

473 529 684 781 997 
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بگه میگزان    با یک روند افزایشگی  سال اخیر 5در  تحقیقی و پژوهشی یها طرحهزینه میزان که  دهد یم ان( نش16-2نمودار )

   رسیده است. 1399سال در میلیارد ریال  997

 
 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر ی پژوهش و یقاتیتحق یها طرح نهیهز( میزان 91-2نمودار )

 قراردادهای حجمی و امور تخصصی دانشگاه نهیهز -2-2-1

از طریگق   مگوردی  صگورت  بگه  بخشگی از کارهگای تخصصگی و خگدماتی     انجگام هر ساله  ها نهیهزدر  ییجو صرفه منظور به

 گزارش شده است.  (14-2جدول )در  ها نهیهزگونه  . اطالعات مربوط به اینشود یمجام ان یسپار برون

  (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر  قراردادهای حجمی و امور تخصصی دانشگاه نهیهز( میزان 90-2جدول )

9911 9911 9911 9911 9911 

636 711 799 396 456 

 
   (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدر  ردادهای حجمی و امور تخصصی دانشگاهقرا نهیهزمیزان ( 91-2نمودار )
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 ها نهیهزسایر  -2-2-91

 ذکرشگده  یهگا  نهیهزگردید تا عالوه بر سعی هستند دانشگاه بسیار متنوع و متعدد  یها نهیهزاقالم  که نیابا در نظر گرفتن 

   گزارش شود. (15-2جدول )در  ها نهیهزدیگری از اقالم تعداد  در قسمت قبلی

  (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سال در شده انجام یها نهیهزسایر ( میزان 91-2جدول ) 

 9911 9911 9911 9911 9911 هزینه ردیف

 245 371 185 341 194 مدعو سیتدر حق نهیهز 9

 31 26 25 23 26 داوری حق هزینه 2

 28 31 38 42 35 منصوبات و هیاثاث خرید 9

 67 171 165 137 148 دانشجویی رفاهی خدمات هزینه 0

 51 218 274 94 128 یغذای مواد دیخر هزینه 1

 54 41 46 33 38 کنفرانس و همایش سمینار، برگزاری هزینه 1

 62 99 85 82 78 تخصصی امور سایر و پزشکی خدمات انجام الزحمه حق هزینه 1

 11 17 12 5 3 ییقضا و حقوقی هزینه 1

 39 61 28 26 25 نشریات و مطبوعات، چاپ هزینه 1

 233 146 89 158 71 اطالعات فناوری هزینه 91

 6 97 37 27 47 خارجی و داخلی یها تیمأمور هزینه 99

 14 11 11 11 13 سنگین و سبک نقلیه طیوسا هزینه 92

 35 82 42 121 117 ونقل حمل و ذهاب و ایاب 99

 13 1 2 1 2 آالت نیماش و کیپزش تجهیزات اجاره 90

 6 6 7 4 6 ودفن کفن ازدواج، نهیهز کمک 91

 77 51 45 6 36 شاغلین مرخصی بازخرید هزینه 91

 34 55 34 18 8 ها بازنشسته مرخصی بازخرید هزینه 91

 625 418 338 445 558 سایر 91

 1384 1516 1277 1231 1339 مجموع 

 

 ر حوزه اداره کل مالید شده انجامسایر اقدامات  -2-9

و ایجگاد نظگم و    یسگاز  شگفاف ، یلگریتسهتوسط اداره کل مالی در زمینه اصالح فرآیندها،  شده انجاماز دیگر اقدامات مهم 

 انضباط مالی در ادامه تشریح شده است.

 مالی دانشگاه یها صورتحسابرسی  -9

 دییگ تأده بود. به همین منظگور ابتگدا حسابرسگان مگورد     به بعد انجام نش 1393از سال  مالی دانشگاه یها صورتحسابرسی  

و با بسگیج نیروهگای مگالی دانشگگاه و صگرف زمگان بسگیار         شده یبند زمانو در یک برنامه  شدند انتخابامنای دانشگاه  هیأت

رار و در اختیگار حسابرسگان قگ    یآور جمگع ان از واحگدهای مختلگف دانشگگاه    اسناد و مدارک مگورد نیگاز حسابرسگ    تمامیزیاد 
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امنگا همکگاری مسگتمر داشگتند. در دو      هیگأت با حسابرسگان منتخگ     وقت تمام طور بهگرفت. تعدادی از کارکنان مالی دانشگاه 

 1398ی الگ  1395 یهگا  سگال و در مرحلگه دوم حسابرسگی    1394و  1393 یهگا  سگال مگالی   یهگا  صگورت مرحله ابتدا حسابرسی 

. ایگن یگک دسگتاورد ارزشگمند در حگوزه معاونگت اداری و مگالی        ا رسیدامن هیأتبه تصوی   ها یحسابرسانجام شد و گزارش 

خود از انجگام ایگن اقگدام مهگم را بگه حگوزه معاونگت اداری و مگالی و          رایت و تقدیضامنای دانشگاه نیز ر هیأتدانشگاه بود. 

امنگا در حگال انجگام     تهیگأ نیز با انتخگاب حسگابرس    1399مالی سال  یها صورتی سپرسنل اداره کل مالی ابالغ نمود. حسابر

 .خواهد گرفتامنا قرار  هیأتگزارش حسابرسی جهت تصوی  در دستور کار  یزود بهاست که 

 مالی و معامالتی دانشگاه نامه نییآبازنگری  -2

نگی  دارای نقگاط ابهگام فراوا   نامه نییآکه  آنجابود. از  1392ه سال مالی و معامالتی دانشگاه مربوط ب نامه نییآآخرین نسخه  

بگرای   نظگر  صگاح  علمگی، مگدیران و کارمنگدان     هیگأت بود تصمیم گرفته شد مورد بازنگری قرار گیرد. یک تیمی از اعضگای  

 13آمگاده و سگپس در جلسگه معگاونین اداری و مگالی       نامگه  نیگی آ سینگو  شیپشد. ابتدا تشکیل  1398در سال  نامه نییآ یبازنگر

 هیگأت نهگایی شگده پگس از طگرح در      نامگه  نییآشد. نهایی  1399زمستان سال یک مورد بررسی قرار گرفت و در  حدانشگاه سط

امنگا   هیگأت امنگا رسگید.    هیگأت بگه تصگوی  مشگروط     1399امنا ارجگاع و در اسگفند    هیأتانشگاه به کمیسیون دائمی د سهیرئ

مشگترک برخگی از   مشترک از کارشناسگان مگالی و حقگوقی دانشگگاه و وزارت علگوم را تعیگین نمگود تگا در جلسگات           یا تهیکم

 یزود بگه و  شگد نهگایی   مالی و معامالتی نامه نییآ و مستمر تشکیل طور بهابهامات موجود را رفع نمایند این جلسات کارشناسی 

 به دانشگاه جهت اجرا ابالغ خواهد شد.

 سامانه تدارکات دولت )ستاد( یریکارگ به -9

توسگط دولگت سگامانه تگدارکات دولگت       هگا  دهیگ مزاو  هگا  ناقصگه مشفافیت  حمایت از تولید داخلی و منظور به 1398از سال 

همگه  دولتی را ملزم به استفاده از این سامانه نمود. دانشگاه تهران نیگز مصگمم شگد کگه      ها دستگاه تمامیو  شد یانداز راه)ستاد( 

شگد  موزشی کارشناسگان سگعی   آ یها دورهد. با برگزاری را از طریق این سامانه انجام ده ها دهیو مزا مناقصاتخریدهای عمده، 

بسگیار زیگادی    دهیگ و مزاجدی از این سامانه استفاده نماید. تگاکنون مناقصگات    صورت بهو سالمتی معامالت  یساز شفاف برای

تمگامی  در آینگده نزدیگک    رود یمگ ون نقگص و مشگکل نبگوده و انتظگار     و البته سگامانه بگد   از طریق این سامانه انجام شده است

 کند. خود را از این سامانه خریداری یها فروشخرید و  همهتا دانشگاه بتواند  شوده مرتفع سامان یها تیمحدود

 نظام شناسه واریز  یساز ادهیپ -0

از اواخگر  حساب سپرده و درآمدهای به حساب تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکگزی  سیستم شناسه واریز  یساز ادهیپ

زه و آماده یانکبه م یفرایند دست کو مهاجرت از ی یساز فرهنگ منظور بهملت  کباناری کاین پروژه با هم شروع شد. 1396سال 

 وتمرکز درآمد و پرداخت نزد بانک مرکگزی   یها حساببا افتتاح  1399سال  و در اواخر الزم شروع شد یها رساختیزنمودن 

این پگروژه بعگد از    .زی اقدام گردیدکمر که حساب بانبملت  کواحدها نزد بان برداشت رقابلیغ یها حساباز  اطالعاتانتقال 

 بود که در دانشگاه با همکاری کارشناسان حوزه امور مالی انجام شد. ین مالیپروژه سنگ نیحسابداری تعهدی دوم
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 ها در حسابداری انبار  کاال یگذار متیق -1

امگوال و موجگودی    تمگامی  یگگذار  مگت یق، انبار در دانشگگاه  111ش از یای واحدها و تعدد بیجلراف یندگکبا عنایت به پرا

 . برای این منظور اقدامات زیر انجام شد.شدانجام نان صف و ستاد کارکاری کبا گذشت دو سال با همکاال در انبارها 

  انبارگردانی و همچنین نحوه استفاده از سامانه یها دستورالعملتهیه 

  اطالعاتبا سامانه و پایش  شده یآور جمع اطالعاتمطابقت 

 پایان دورهو و تعیین موجودی اول دوره  کاالها یگذار متیق 

  انبارداران تمامیآموزش انبارگردانی به 

  گردان تنخواهو  الحساب یعل، پرداخت شیپهیه دستورالعمل ت -1

ی دانشگگاه موظگف شگده بگود کگه دسگتورالعمل       لدانشگاه، اداره کگل مگا   1392مالی و معامالتی سال  نامه نییآپیش از ابالغ 

انجام نشگده بگود    1398. این اقدام تا سال اندبرس سهیرئ هیأترا تهیه و به تصوی   گردان تنخواهو  الحساب یعل، پرداخت شیپ

  یسه رسید.ئر هیأتکه با همکاری پرسنل اداره کل مالی تهیه و به تصوی  

 میالتهیه دستورالعمل پذیریش اسناد خزانه اس -1

ل امگور  کگ  در اداره 1399 عملیات عمرانی از ابتدای سگال  یاجرای نامه نییآو سالمی خزانه ا ددستورالعمل نحوه پذیرش اسنا

بگا   شگد. تهیگه   یمالسگهولت فراینگد جگذب اسگناد خزانگه اسگ       منظور به یبانیو پشت یعمران یها طرحل کاداره  یبا هماهنگ یمال

رصگد  د 111 بگاً یتقرگاه موفگق شگد   دانشگ ، 1399نظارت مستمر اداره کل امگور مگالی و همکگاری واحگدهای دانشگگاه در سگال       

اسگناد   در قالگ   شگده  جگذب گزارش اعتبارات  در قال  اسناد خزانه اسالمی را جذب و مصرف نماید. افتهی اختصاصاعتبارات 

 در جدول زیر نشان داده شده است.   1399و  1398 در دو سال یغالاعتبارات مصوب و ابتحت عنوان می الخزانه اس

 (واحد: میلیارد ریال) 9911و  9911 مالی یها سالدر  شده جذبتبارات اع ( میزان91-2جدول )

 9911 9911 اعتبار  

 114 377 مصوب

 252 123 ابالغی

 

 ح فرایند مالی کسب درآمد ارزی  الصا -1

درآمگدهای ارزی در یگک    و آمگدهای ارزی دانشگگاه وجگود نداشگت    سیسگتم حسگابداری بگرای در    گونه چیه 1396تا سال 

در مراحل زمانی مختلف ارز نگهداری شده نگزد بانگک را بگه فگروش رسگانده       که شد یمهداری گی نزد بانک ملت نحساب ارز

با همکاری اداره کل خزانگه وزارت اقتصگاد و دارایگی، بانگک      1399. اما از سال شود یمزانه واریز و وجه ریالی آن به حساب خ

ساب دریافگت و پرداخگت ارزی بگرای دانشگگاه نگزد بانگک مرکگزی        حدانشگاه تهران  درخواستبا مرکزی و دیوان محاسبات 

 گرفته است.ورد استفاده قرارافتتاح و دستورالعمل حسابداری آن طراحی گردید و در حال حاضر م
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 برای کارکنان مالی دانشگاه  تخصصی آموزشی  یها دورهبرگزاری  -1

مهگارت و دانگش    یپرسگنل مگال   طرفیدانشگاه بوده و از رد جدید در کروی کاجرای حسابداری تعهدی ی که نیا با توجه به

الزم بگه   یهگا  آمگوزش مختلف آموزشی برای پرسنل مالی دانشگگاه   یها دورهبا برگزاری  آن نداشتند. یریکارگ بهبرای  الزم یفن

 آنان با همکاری مرکز آموزش ضمن خدمت داده شد.  



 

 فصل سوم

 و پشتیبانی  عمرانی یها طرحاداره کل  
آموزشگی و پژوهشگی و تحقیقگاتی دانشگگاه تهگران،       یهگا  تیگ فعالو آغاز  1313دانشگاه تهران در سال  سیتأسبا  نزما هم

خگود را   یهگا  تیگ فعالعمرانی و پشتیبانی( نیز  یها طرح)با نام فعلی اداره کل مدیریت  ساتیتأسو  ها ساختماناداره کل امور 

و مراکگز   هگا  دانشگگاه یکگی از معتبرتگرین مراکگز فنگی در سگطح       عنوان به نیز اکنون همفنی و اجرایی شروع کرده و  در زمینه

 هفتادسگاله فنی و اجرایی و تجربیگات بگیش از    یها تیفعالو  ها تالشبا توجه به قدمت  .شود یمآموزش عالی کشور شناخته 

انگی( و تعمیگرات و نگهگداری    )اعم از عمرانی یا غیگر عمر  داالحداثیجد یها پروژهاین اداره کل در زمینه نظارت و اجرا در 

گذشگته و حگال فضگاهای آموزشگی یگا غیگر آموزشگی         یوسگازها  ساختشاید بتوان گفت بسیاری از  ساتیتأسو  ها ساختمان

مگدیران و کارشناسگان گذشگته و حگال ایگن اداره کگل بگوده و         وقفه یبو دیگر واحدهای دانشگاهی، حاصل تالش  ها سیپرد

ن اداره یگ انیز فضای بسیار پرکاری را به خود اختصاص داده اسگت.   ساتیتأسو  ها تمانساخنگهداری و تعمیرات  یها بخش

ه متناس  با شأن دانشگگاه تهگران   یل به اهداف عالین یز با تمام توان در راستایبازوی اجرایی و نظارتی دانشگاه ن عنوان بهل ک

 .استشور در خدمت دانشگاه ک ینماد آموزش عال عنوان به

بگزرگ در آینگده    یهگا  چگالش یکگی از   هگا  آن ازحد شیبدانشگاه و فرسودگی  یها ساختماندیمی بودن اغل  با توجه به ق

بگا متخصصگین ذیصگالح     ساتیتأساست. جهت نگهداری بهینه ابنیه و  ساتیتأسو  ها هیابنوضعیت سرویس و نگهداری این 

و  هگا  مجموعگه ایگن   یسگاز  مقگاوم د. همچنگین جهگت   خاصی بایستی تهیه و اجرا گرد یزیر برنامه مدت کوتاهدر این امور در 

 کگه  نیگ اشود. بگا توجگه بگه     یزیر هیپانیز باید  بلندمدتنوین برای  یساتیتأس یها ستمیسو احیای  یروزرسان بهو  ها ساختمان

بگا   بسگیار مگورد نیگاز بگوده و همچنگین      الگذکر  فگوق ایجاد یک سیستم فنی و اداری قوی و کارآمد برای احیا و احقاق اهداف 

اسگتخدام   سگات یتأستوجه به کمبود نیروی کارشناسی الزم است پرسنل متخصگص در حگوزه مهندسگی بگه ویگژه عمگران و       

ضگعیت نگهگگداری و  جهگت بهبگود و   بلندمگگدتو  مگدت  کوتگاه گردیگده و همچنگین از لحگاظ مگالی مبگگالغ قابگل تگوجهی در       

 اختصاص یابد.   ساتیتأسو  ها هیابن یساز مقاوم

. بگا توجگه   عمرانی و معاونت پشگتیبانی اسگت   یها طرححال حاضر شامل دو بخش در قال  دو معاونت این اداره کل در 

خگارج از   یهگا  سیو پگرد  یس شگمال یپگرد  ،یزکگ س مریمستقر در پرد یل در محدوده واحدهاکن اداره یف محوله ایبه وظا

 ف شامل:ینوع وظات یشود و از طرف یرا شامل م مترمربعون یلیم 1با وسعت حدود  ییه فضاکتهران 

 (یر عمرانیا غی یداالحداث )اعم از عمرانیجد یها و نظارت عالی بر طرح تیریمد -1

   یمیقد یها ساختمان یساز مقاومت و نظارت بر یریمد -2

 ، مخابراتها قناتمکانیکی و الکترونیکی،  ساتیتأسها،  ساختمان یر و نگهداریتعم -3

 صف و ستاد یها ه حوزهیلکفنی  یبانیپشت -4

 مربوطه یدانشگاه و عقد قراردادها یها دهیمناقصات و مزا یبرگزار -5
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 دانشگاه سبز و جامعه سبز یبرا یگذار هدفت سبز در سطح دانشگاه و یریمد یها طرح یریگیپ -6

   یکیترکو ال یکیانکسات میتأس یها سامانه یهوشمندساز -7

 در سطح دانشگاه یمنیا یارتقا یدر راستا HSE یها دستورالعملرعایت اصول و  -8

  یساتیتأسو  یعمران یها پروژهدر اجرای  ینظارت بر مصرف اسناد خزانه اسالم -9

 و دانشگاه ییو دارا کسات و تملیها و تأس ساختمان یها شناسنامه یو بروز رسان یمستندساز -11

 نه و هوشمندانه مصرف آبیت بهیریمد -11

 سبز   یفضا یپساب برا یه و بازچرخانینه و هوشمندانه تصفیت بهیریمد -12

 ونقل حملبر سیستم نظارت  -13

مختلگف بگه    یها بخشعمرانی و معاونت پشتیبانی با زیر  یها طرح در دو معاونت و پشتیبانی عمرانی یها طرحاداره کل 

 ( نمایش داده شده است.1-3نمودار )در عمرانی  یها طرحپشتیبانی و ساختار اداره کل  .پردازد یمانجام وظایف مربوطه 

                                  

                    

                  
      

              
           

            
   

              
             

              
                

               

               

                
           

                 
             

           
            
       

 
 عمرانی  یها طرح( ساختار اداره کل پشتیبانی و 9-9نمودار )
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 منعقدشده یقراردادهاانواع  -9-9

عمرانی و پشتیبانی انعقاد انواع قراردادهای خدماتی و عمرانگی بگا پیمانکگاران و     یها طرحیکی از وظایف اصلی اداره کل 

( 5-3( تگا ) 1-3در جگداول)  1395-99 یهگا  سگال طگی   قدشگده منعقراردادهای  اجرایی است. تعداد و میزان مبلغ یها دستگاه

 تشریح شده است.

 (ریال میلیاردواحد: ) 9911در سال  منعقدشده ( قراردادهای9-9جدول )
 مبلغ نام قرارداد ردیف

8/1 قرارداد خدمات مشاوره ساختمان بیوتکنولوژی پردیس علوم 9  

3/4 فروش شرکت تهویه دماوند نامه توافق 2  

1/1 ازی و تعویض قطعات آسانسور ساختمان آموزشبازس 9  

9/1 مکانیکی و الکتریکی دانشکده حقوق ساتیتأس (طراحی و نظارت)قرارداد خدمات کارشناسی  0  

7/4 مکانیکی و الکتریکی پردیس مرکزی و واحدهای تابعه ساتیتأسقرارداد نگهداری  1  

5/3 ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی یا لرزهقرارداد مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی  1  

6/1 قرارداد تعمیر و سرویس و نگهداری مراکز تلفن کارین دانشگاه 1  

4/1 سرویس و راهبری آسانسورهای دانشگاه ،قرارداد نگهداری 1  

1/1 از محل دانشکده علوم و فنون نوین (شامل کندن و بارگیری و ...)و نخاله برداری  یبردار خاک 1  

9/4 اجرایی و اداری و ..... ساختمان باشگاه کارکنان ،مدیریت انجام کلیه خدمات فنی 91  

6/2 پردیس شمالی دانشگاه و واحدهای تابعه ساتیتأسقرارداد نگهداری  99  

4/86 قرارداد احداث ساختمان خوابگاه دانشجویان خارجی دانشگاه تهران 92  

 25 و الکتریکی دانشکده حقوق مکانیکی ساتیتأسقرارداد نوسازی  99

1/1 مکانیکی موزه مقدم و باغ نگارستان ساتیتأسقرارداد نگهداری  90  

1/1 در باغ نگارستان الملک کمالاز نمای شرقی  یبخش استحکامقرارداد مرمت و  91  

5/1 فاز یک معماری دانشکده دامپزشکی یها نقشهقرارداد بازنگری طرح موجود و تهیه  91  

1/1 فروش یک دستگاه چیلر نص  در ساختمان فردانش متعلق به پردیس البرز نامه افقتو 91  

2/1 تاالر مولوی یها تیوضع صورتو  ارغوانرسیدگی به مکاتبات با شرکت طاووس  نامه موافقت 91  

2/1 دانشگاه تهران یگذار طعمهو  یپاش سمقرارداد انجام امور  91  

8/2 خدمات مشاوره ساختمان فرهنگی ورزشی دانشکده دامپزشکی قرارداد انجام طراحی فاز دو 21  

4/1 قرارداد فروش و تحویل دستگاه ایرواشر 29  

5/1 دانشگاه تهران هیاثاثاموال و اداری،  یها ساختمانابنیه  یسوز آتشقرارداد بیمه  22  

BTS " 7/1 191 "ت یت واقع در پردیس مرکزی دانشگاه تهران کد سایسا قرارداد اجاره 29  

BTS " 7/1  588 "ت یت واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کد سایسا قرارداد اجاره 20  
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 (میلیارد ریالواحد: ) 9911در سال  منعقدشده ( قراردادهای2-9جدول )

 مبلغ  نام قرارداد ردیف

12/1 ژوهشگاه دانشگاه تهرانو پروژه پ هیأتقرارداد سرویس و نگهداری آسانسورهای پروژه دانشکده ال 9  

8/21 دانشکده حقوق  یا لرزهقرارداد اجرای طرح بهسازی  2  

5/1 قرارداد قسمت دوم خدمات مشاوره سالن ورزشی دانشگاه تهران 9  

2/2 علمی دانشگاه تهران هیأتقرارداد خدمات حجمی شرکت تعاونی تولیدی توزیعی  0  

4/1 تراکمی )چیلراسکرو( کننده خنکقرارداد فروش یک دستگاه  1  

5/1 نوری اهلل فضلقرارداد بازسازی،اصالح و الیروبی قنات دانشگاه تهران واقع دراتوبان شیخ  1  

5/4 (1قرارداد نوسازی و تعمیر باشگاه دانشگاه تهران )الحاقیه شماره  1  

2/3 قرارداد خدمات نظارت پروژه ساختمان فرهنگی ورزشی دانشکده دامپزشکی 1  

2/3 الکتریکی و مکانیکی پردیس شمالی ساتیتأسقرارداد نگهداری  1  

3/5 الکتریکی و مکانیکی پردیس مرکزی ساتیتأسقرارداد نگهداری  91  

8/1 قرارداد قسمت دوم مرحله اول و طراحی مرحله دوم سالن ورزشی دانشگاه تهران 99  

1/1 عی پردیس کیش پیمانکار دانشکده علوم اجتما تیوضع صورتقرارداد بررسی  92  

4/1 قرارداد نگهداری، سرویس و راهبری آسانسور 99  

7/1 قرارداد تعمیر و سرویس و نگهداری مراکز تلفن کارین دانشگاه تهران 90  

 43 قرارداد تکمیل ساختمان فرهنگی ورزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 91

6/56 یآور فنی ساختمان علم و دیوارهای حائل و اسکلت فلزاحداث فونداسیون،  91  

5/2 ساختمان دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 1انجام طراحی فاز  91  

 8 مانیتورینگ اتاققرارداد خرید کاال و تجهیزات  91

3/2 موزه و مارکوف پردیس کشاورزی کرج یها ساختمان یا لرزهمطالعات مرحله اول و دوم بهسازی  91  

 (واحد: میلیارد ریال) 9911در سال  منعقدشده ادهای( قرارد9-9جدول )

 مبلغ  نام قرارداد ردیف

2/1 کاربردی -تحقیقاتی  نامه تفاهم 9  

9/1 قرارداد خرید خدمات حجمی 2  

5/1 سرویس و راهبری آسانسور، قرارداد نگهداری 9  

8/1 قرارداد تعمیر و سرویس و نگهداری مراکز تلفن کارین دانشگاه تهران 0  

4/3 مکانیکی و الکتریکی پردیس شمالی ساتیتأستعمیرات کارهای ، راهبری ،گهداریقرارداد سرویس،ن 1  

8/5 مکانیکی و الکتریکی پردیس مرکزی ساتیتأسکارهای قرارداد سرویس،نگهداری، راهبری، تعمیرات  1  

 1  فناوریمرکزی و واقع در پارک علم و  سیدر پردواقع  قرارداد اجاره سایت بی تی اس 1

3/1 دانشگاه تهران یگذار طعمهو  یپاش سمقرارداد انجام امور  1  

5/1 قرارداد اجرای طرح پست برق دانشکده حقوق  1  

4/1 دانشگاه تهران یگذار طعمهو  یپاش سمقرارداد انجام امور  91  

7/3 قرارداد خرید تجهیزات و ملزومات جنبی اتاق مانیتورینگ اداره کل حراست 99  

8/5 سیستم اعالم حریق کتابخانه مرکزی یانداز راهقرارداد خرید، نص  و  92  
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 (واحد: میلیارد ریال) 9911در سال  منعقدشده ( قراردادهای0-9جدول )

 مبلغ نام قرارداد ردیف

5/2 دانشگاه هیاثاثاداری اموال و  یها ساختمان یسوز آتشقرارداد بیمه  9  

7/11 دانشکده ادبیات یا لرزهانه و بهسازی قرارداد تجمیع فضاهای کتابخ 2  

2/2 سبک ونقل حملقرارداد  9  

1/1 قرارداد خدمات حجمی 0  

1/2 دانشکده ادبیات یا لرزهبهسازی  با زمان همقرارداد تجمیع فضاهای کتابخانه  1  

2/8 مکانیکی و الکتریکی پردیس مرکزی ساتیتأسقرارداد نگهداری  1  

3/4 مکانیکی و الکتریکی پردیس شمالی ساتیستأقرارداد نگهداری  1  

 15 پروژه بازسازی و تعمیرات تونل پردیس مرکزی دانشگاه تهران 1

5/1 دانشگاه تهران یگذار طعمهو  یپاش سمقرارداد انجام امور  1  

 15 و ابنیه ساتیتأسقرارداد تعمیرات بخشی از تونل دانشگاه و  91

7/1 هبری آسانسور دانشگاهقرارداد نگهداری، سرویس و را 99  

 1 قرارداد تعمیر و سرویس و نگهداری مراکز تلفن کارین دانشگاه 92

7/8 هوشمند موتورخانه گرمایشی پردیس مرکزی قرارداد خدمات انرژی و نگهداری 99  

 (واحد: میلیارد ریال) 9911در سال  منعقدشده( قراردادهای 1-9جدول )

 مبلغ نام قرارداد ردیف

2/32 رداد فروش تجهیزات چیلرقرا 9  

2/9 دستگاه چراغ 1151قرارداد فروش  2  

6/14 فلورسنتی LED یها المپقرارداد فروش  9  

 12 پردیس مرکزی ساتیتأسقرارداد بازسازی تونل و ابنیه و  0

9/1 قرارداد مرحله اول و دوم ساختمان مرکز نگهداری و کنترل شرایط بحرانی دانشجویان 1  

6/4 نفره کوی دانشگاه 251اد خدمات نظارت پروژه خوابگاه قرارد 1  

4/7 مکانیکی و الکتریکی ساتیتأسقرارداد موضوع نگهداری و راهبری  1  

3/1 پروژه مطالعات طرح توجیهی شهرسازی اراضی )شهر قدس( قرارداد 1  

8/13 مکانیکی و الکتریکی ساتیتأسقرارداد نگهداری و راهبری  1  

1/1 با موضوع سرویس و راهبری آسانسور مارهقرارداد ش 91  

3/6 قرارداد فروش تجهیزات دانشگاه 99  

6/2 قرارداد تفکیک مصارف آب و پایش کنتورهای آب پردیس مرکزی 92  

5/3 قرارداد تفکیک مصارف برق و پایش کنتورهای برق پردیس مرکزی 99  

2/8 ین( پردیس مرکزیسازی و پایش مستمر )مانیتورینگ آنالهوشمندقرارداد  90  

 7 نگارستان موزه باغقرارداد اجرای طرح پست برق  91

1/1 قرارداد سرویس و نگهداری سیستم در ساختمان بنیاد دانشگاه جی اچ پی 91  

7/1 یگذار طعمهو  یپاش سمقرارداد انجام امور  91  

5/1 قرارداد تعمیر و سرویس و نگهداری مراکز تلفن کارین 91  
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 مبلغ نام قرارداد ردیف

7/11 خوابگاه خواهران دانشکده فنی کاسپین یساز مقاوماد قرارد 91  

1/11 خوابگاه برادران دانشکده فنی کاسپین یساز مقاومقرارداد  21  

3/5 قرارداد خرید یک دستگاه مولد برق و )یک قرارداد گارانتی( به نمایندگی مهندس علیرضا کفیلی 29  

 16 (EPCعلمی دانشگاه ) یها شیهمااضالب مرکز قرارداد طراحی، تهیه و اجرای سیستم تصفیه ف 22

SPC200S 3/1جهت پروژه کوی مدل کننده خنک قرارداد فروش یک دستگاه برج 29  

4/2 قرارداد بازسازی طبقه همکف ساختمان آموزش 20  

3/2 قرارداد اجاره سایت واقع در پردیس مرکزی و پردیس شمالی 21  

3/2 یس مرکزی و پردیس شمالیقرارداد اجاره سایت واقع در پرد 21  

2/4 قرارداد اجرای عملیات ساخت اتاق کالس آنالین پیشرفته و بهسازی راهرو زیرزمین سازمان مرکزی 21  

7/5 نفره کوی 311( مورد نیاز پروژه خوابگاه یها چراغ) ها المپیک نسخه قرارداد فروش  21  

 2 یوکان ینفره دانشجو311اه پروژه خوابگ یمدهاکحمل و نص  در  ه،یقرارداد ته 21

 3 یوکان ینفره دانشجو311پروژه خوابگاه  یها نتیکابحمل و نص   ه،یقرارداد ته 91

1/6 آذر 16  ساختمان خوابگاه یات تخریقرارداد عمل 99  

 5 یوکان ینفره دانشجو 311پروژه خوابگاه  upvc یها شه پنجرهینص  و ش 92

3/1 یوکان ینفره دانشجو 251وابگاه پروژه خ upvc یها ساخت پنجره 99  

6/3 اتیادبAکبلو همکف ون یرزمیطبقات ز یا لرزه یقرارداد مرحله سوم خدمات مشاوره پروژه بهساز 90  

3/28 اتیده ادبکدانش A کف بلوکن و همیرزمیطبقات ز یا لرزه یقرارداد بهساز 91  

9/98 دانشگاه تهران یعلم و فناور کپار 4pتمان ساخ -3,6و سقف تا تراز  حائل یوارهایقرارداد احداث د 91  

7/1 اتیده ادبکدانش یکیترکو ال یکیانکسات میتأس یقرارداد طراح 91  

 

( تشگریح  5-3( تگا) 1-3عمرانگی و پشگتیبانی کگه در جگداول )     یها طرحدر اداره کل  منعقدشدهتعداد و مبلغ قراردادهای 

 یهگا  در سگال نیگز   منعقدشگده  یقراردادهگا رونگد تعگداد و مبلگغ     سگت. ( گزارش شده ا6-3خالصه در جدول ) صورت به شد

 نشان داده شده است. 2-3در نمودار  1399تا  1395

 (واحد: میلیارد ریال) 9911 -11 یها سال منعقدشده در یقراردادها( تعداد و مبلغ 1-9جدول )

 مجموع 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 115 37 13 12 19 24 قرارداد تعداد

 738 328 73 24 167 146 قرارداد مبلغ
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 (واحد: میلیارد ریال) 9911 -11 یها سال منعقدشده دردادهای رمبلغ قرامیزان تعداد و روند  (2-9نمودار )

 ها مناقصهو تعداد ترک تشریفات  ها مناقصهتعداد  -9-2

عمرانگی و   یهگا  طگرح وزه اداره کگل  در حگ  شگود  یمگ که از طریق تگرک تشگریفات انجگام    برگزاری مناقصات و معامالتی 

در  شگده  انجگام  1395-99 یهگا  سالطی آمار مربوط به معامالتی از طریق مناقصه و یا ترک تشریفات  .شود یمپشتیبانی انجام 

 است. گزارش شده (3-3)و نمودار ( 7-3جدول )

 9911-11 یها سالدر  ها مناقصهو تعداد ترک تشریفات  ها مناقصه( تعداد 1-9جدول )

 مجموع 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 32 11 8 9 2 2 تعداد مناقصه

 118 21 41 17 14 15 تعداد ترک تشریفات مناقصه

  

 
 (واحد: میلیارد ریال) 9911 -11 یها سال ها مناقصهو تعداد ترک تشریفات  ها مناقصهروند تعداد  (9-9نمودار )
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 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالاتمام یافته در  در حال اجرا و یها پروژهوضعیت  (1-9جدول )

 نام پروژه ردیف

سال شروع 

به کار 

 پروژه

میزان پیشرفت 

پروژه در سال 

9911 

میزان پیشرفت 

پروژه در سال 

9911 

میزان هزینه 

 یها پروژه

 یافته اتمام

 یها نهیهز زانیم

 یها پروژه شده انجام

 اجرا حال در

 میزان اعتبار مورد نیاز

تکمیل  منظور به

 در حال اجرا یها پروژه

9 
 یساز مقاوم

 دانشکده حقوق
1394 75% 111% 111 - - 

2 
بازسازی باشگاه 

 دانشگاه
1395 41% 111% 46 - - 

9 
 یساز مقاوم

 دانشکده ادبیات
1398 1 11% - 81 - 

0 

خوابگاه 

دانشجویان 

 خارجی

1394 31% 75% - 211 81 

 215 25 - %12 %1 1395 قنات 1

 15 27 - %81 1 1397 ساتیتأستونل  1

1 
ساخت دانشکده 

 و فنونعلوم 
1399 4% 4% 81 1111 - 

1 
ساخت دانشکده 

 کارآفرینی
1395 5% 21% 251 1411 - 

1 

ساخت دانشکده 

پارک علم و 

 یآور فن

1395 5% 8% 211 1611 - 

 

 دانشگاه تهران یها قناتبازسازی  -9-2-9

قنگات اویگن تگا     و قنات فرحزاد تا پردیس مرکگزی دانشگگاه تهگران    یها نامبه رشته قنات اصلی دانشگاه تهران دارای دو 

از منگاطق   یکگی تگار در  که 63 یبگ یسبز و مشجر به مساحت تقر یاست. دانشگاه تهران با دارا بودن فضا کوی دانشگاه تهران

سگبز از دو   ین سگطح از فضگا  یگ آب ا نیتگأم د. یانم یفا میشهر ا یف هوایدر تلط ی(، نقش مؤثر6شهر تهران )منطقه  پرتراکم

و مرمگت   یازمنگد نوسگاز  یلگومتر ن کی 15معگادل   یهگا بگا طگول    ن قنگات یشود. ا ین و فرحزاد( انجام میرشته قنات دانشگاه )او

 یاریگ آب یبگرا  یآبگده ش یتگوان افگزا   یه مگ یگ تر بگر ثان یل 41 یال 31ها حدود  ن قناتیو مرمت ا یباشند. در صورت بازساز یم

 ینگ یرزمیمنگابع آب ز  یایگ بگه اح  کمگ کو  یاهش مصرف انگرژ کت سبز و یریه از منظر مدکگردد  نیتأمسبز دانشگاه  یافض

 .است یاتیت و حیار حائز اهمیمحدود، بس
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 دانشگاه تهران یها قنات( 9-9تصویر )

 (لیارد ریالواحد: می) 9911 -11 یها سالدانشگاه تهران در  یها قنات( میزان هزینه بازسازی 1-9جدول )

 مجموع 9911 9911 9911 9911 9911

1 12 6 5 1 25 

 
 (واحد: میلیارد ریال) 9911 -11 یها سالدر  شده انجام یها نهیهزو مجموع  ها قناتتکمیل  منظور بهمقایسه بین اعتبار مورد نیاز  (0-9نمودار )
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 تصویر قبل از اجرای پروژه تصویر بعد از اجرای پروژه

  

  
 دانشگاه تهران یها قنات( تصاویر قبل و بعد از پروژه بازسازی 2-9تصویر )

 دانشگاه تهران یساتیتأسبازسازی و بهسازی تونل  -9-2-2

ه کیلومتر در پردیس مرکزی دانشگگاه واقگع بگود    2به طول  ،که در واقع کانال انرژی دانشگاه تهران است یساتیتأستونل 

کانال برای نواحی مختلف منشع  شده اسگت کگه یگک کانگال بگه سگمت شگمال         3. شود یمو از موتورخانه مرکزی منشع  

دانشگاه؛ یک کانال به سمت شرق دانشگاه و کانگال دیگگر در غگرب دانشگگاه و در راسگتای سگاختمان حگرارت مرکگزی بگه          

باشگگاه دانشگگاه   دانشکده فنگی؛ دانشگکده حقگوق و علگوم پزشگکی و       یها ساختمانکه این کانال از زیر  استسمت جنوب 

از:  انگد  عبگارت خگل کانگال انگرژی    دا یهگا  المگان . شود یماداری( دانشگاه منتهی به سمت سازمان مرکزی ) وعبور کرده است 

 .برق و مخابرات یها کابلآب مصرفی؛ یها لولهمختلف؛  یها دانشکدهو  ها ساختمانآب گرم  نیتأم یها لوله

 زیر صورت گرفته است: یها تیفعالانشگاه تهران جهت بازسازی و تعمیر تونل پردیس مرکزی د

 شروع شده و ادامه دارد.  1397وزارت علوم از سال  شده دادهاین بازسازی با اعتبارات تخصیص 

 (واحد: میلیارد ریال) 9911-11 یها سالدانشگاه تهران در  یساتیتأس( میزان هزینه بازسازی و بهسازی تونل 91-9جدول )

 مجموع 9911 9911 9911 9911 9911

-  -  15 1 .2  25 

 

 .دهد یمدانشگاه تهران را نشان  ساتیتأسبازسازی تونل  پروژه ( وضعیت قبل و بعد از اجرای3-3تصاویر )
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 قبل از اجرای پروژه بعد از اجرای پروژه

  
 دانشگاه تهران یساتیتأس( تصاویر قبل و بعد از پروژه بازسازی و بهسازی تونل 9-9تصویر )

 عمرانی   یها طرحیا در هر حال اجرا در بخش  اجراشدهشاخص طراحی و  یها پروژه -9-2-9

 متر  15111به مساحت  یات و علوم انسانیده ادبکساختمان دانش یا لرزه یبهساز یو اجرا یپروژه طراح -1

دام بگه  کگ ن هگر  یسگپ اک یده فنگ کخواهران و برادران دانشگ  یها ساختمان خوابگاه یا لرزه یبهساز یو اجرا یپروژه طراح -2

 مترمربع 1111 یربنایز

 یسار آباد فرحدانشگاه تهران واقع در  یعلم یها شیهماز کمر خانه هیتصف یو اجرا یپروژه طراح -3

 مترمربع 1111ان به مساحت یدانشجو یط بحرانینترل شراکو  یز نگهدارکمر یپروژه طراح -4

 مترمربع 11111س ارس به مساحت یپرددانشگاه تهران شعبه  یو ادار یساختمان آموزش یپروژه طراح -5

 مترمربع 13511ش به مساحت کیس یپرد یو رفتار یده علوم اجتماعکپروژه احداث ساختمان دانش -6

 یعیو منابع طب یشاورزکس یوار حائل پردیپروژه احداث د -7

  مربعمتر 9111 یربنایبا ز یس فارابیدرس دانشگاه تهران پرد یها السک ییات اجرایو عمل یساز محوطهپروژه  -8

 مترمربع 5111به مساحت  یبدن تیتربده کوم دانشیمنازیل احداث سالن ژیمکپروژه ت -9

 یو تاالر مولو ییباشگاه دانشجو یات ساختمانیل عملیمکپروژه ت -11

 مترمربع 25111ده مطالعات جهان به مساحت کساختمان دانش یپروژه طراح -11

 مترمربع 6111ساحت دانشگاه تهران به م یوکنفره  311پروژه احداث خوابگاه  -12

 مترمربعهزار  22 یربنایبا ز یعلم و فناور کطرح پار یجنوب کاحداث بلوپروژه  -13

 مترمربعهزار  22 یربنایبا ز ینیارآفرکده کاحداث دانش پروژه -14

 مترمربعهزار  3 یربنایبا ز هیأتده الکتابخانه دانشکاحداث  پروژه -15

 مترمربعهزار  12 یربنایبا ز ده حقوقکدانش یا لرزه یبهسازطراحی و اجرای  پروژه -16

 مربعهزار متر 6 یربنایبا ز یزکساختمان سازمان مر یا لرزه یبهساز یحاطر پروژه -17
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 بعمرهزار متر 12ده حقوق با مساحت کسات دانشیتأس ینوساز پروژه -18

 مترمربعهزار  14 یربنایده علوم و فنون با زکاحداث دانش پروژه -19

 مترمربعهزار  16 یربنایبا ز کیامپزشده دکدانش یاحداث ساختمان فرهنگ پروژه -21

 تارکه 25به مساحت  یس شمالیپرد ییفضا یطرح سامانده پروژه -21

 تارکه 52دانشگاه به مساحت  یزکس مریدر طرح مصوب توسعه پرد یبازنگر پروژه -22

 مترمربع 16511 یربنایس علوم با زیپرد ینولوژکوتیساختمان ب یحاطر پروژه -23

 تارکه 11موزه علم دانشگاه تهران به مساحت  کپار یبرا ARRAY یاراض یشهر یطراح پروژه -24

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی یساز مقاومبازسازی و  -9-2-0

مرسگوم نبگوده   شگور  کدر و محاسگبه سگازه در برابگر زلزلگه      یش طراحگ ید تا قبل از شش دهه پگ یشد یزیخ زلزله رغم یعل

و لگذا انتظگار    انگد  نشگده طراحی قدیمی دانشگاه تهران برای زلزله  یها ساختماناز  یا مالحظهاین ترتی  تعداد قابل ه است. ب

دانشگگاه   یزکگ س مریپگرد  یها ساختمانکه هنگام وقوع زلزله؛ رفتار اطمینان بخشی از خود بروز دهند. عالوه بر آن  رود ینم

 یاز آثگار فرهنگگ   یپاسگدار ت یگ اهم کگه  نیگ ا. نظر به هستند زین یخیتار-یارزش معمار یدارا یعالوه بر ارزش فرهنگ تهران

، دیگ نما یمگ ه یآثگار فگوق را توصگ    یه فقط حفاظگت و نگهگدار  کاست  یبه حد کشورراث موجود یاز م یبخش مهم عنوان به

بگوده   ریناپگذ  اجتنگاب  یمستقر در پردیس مرکزی امگر  یها ساختمان ژهیو بهدانشگاه تهران  یها ساختمان یساز مقاوم رو نیازا

 ی، معمگار یا لگرزه  یسگاز  مقگاوم  یارهگا یمع نیتگأم تا ضگمن   ردیگ یمصورت  یا جانبه ی مطالعه همهو هنگام تهیه طرح بهساز

 آن محفوظ بماند. یو فرهنگ یخیده و ارزش تاری  ندیس دانشگاه آسیپرد یم بر فضاکحا

 
 قبل از اجرای پروژه بعد از اجرای پروژه

  
 وم سیاسیدانشکده حقوق و عل یساز مقاوم( بازسازی و 0-9تصویر )
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 قبل از اجرای پروژه بعد از اجرای پروژه

  
 دانشکده ادبیات یا لرزه یساز مقاومدانشکده  یساز مقاوم( بازسازی و 1-9تصویر )

 قبل از اجرای پروژه بعد از اجرای پروژه

  
 دانشکده دامپزشکیاحداث برج فناوری ( 1-9تصویر )

 هقبل از اجرای پروژ بعد از اجرای پروژه

  
 دانشکده کارآفرینی ( احداث1-9تصویر )
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 قبل از اجرای پروژه بعد از اجرای پروژه

  
 ( احداث دانشکده علوم و فنون نوین1-9تصویر )

 
 علمی دانشگاه تهران واقع در خزرآباد یها شیهمامرکز  خانه هیتصفطراحی و اجرای (1-9تصویر )

 اقدامات دفتر مدیریت سبز -9-2-1

 اصالح الگوی مصرف و کمیته فرهنگی و آموزشی  تحت عناوین دو کمیته  وشورای راهبری مدیریت سبز تشکیل  -1

روز »و « روز زمگین »، «روز درختکگاری »، «روز هگوای پگاک  »هگایی ماننگد    برگزاری رویدادهای محیط زیستی در مناسگبت  -2

 « ستیز طیمحجهانی 

 «  دانشگاه سبز یسو بهحرکت »مدیریت سبز دانشگاه در راستای  تیسا وبدر ها و دستاوردها  ها، فعالیت معرفی برنامه -3

 یبانیو پشت یعمران یها طرح لک اداره ،یو مال یرمجموعه معاونت اداریت سبز دانشگاه در زیریدفتر مد یساز فعال -4

 (381به  414رتبه دانشگاه از  ی)ارتقا 2118 در سال یکمتر نیگر یبند رتبه ه و ارسال گزارشیته -5

 عتف وزارت یعمران یها ت سبز به معاونت طرحیرینه مدیدانشگاه در زم ییسال گزارش اقدامات اجراه و اریته -6

 یو پژوهش یآموزش-ینان، فرهنگکارک، آموزش ییدر سطح دانشگاه در سه حوزه امور اجرا ت سبزیریمد اقدامات یریگیپ -7

 نتورهاک کیکتف یبرا یزیر برنامه و گاز قبوض آب، برق و نترلک قیواحدها از طر یش مصرف انرژیاپ -8
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 اقگدامات  گگزارش  یریگ گیرمجموعه دانشگاه و پیز یت سبز به واحدهایریمد ییاقدامات اجرا یها تیدوم اولو فاز ابالغ -9

 مرتبط ییاقدامات اجرا یها تیاولو اول توسط واحدها در فاز شده انجام

 دانشگاه یها دهکها و دانش سیت سبز در سطح پردیریمد یها تهیمکل کیشت -11

 ن اعتبارات الزمیو تأم یراهبر یشورا مجوز اخذ ت سبز جهتیریبا مد مرتبط یو آموزش یفرهنگ یها برنامه نیتدو -11

 ت سبز دانشگاهیریبا مد مرتبط امور یشتر برایاعتبارات ب اخذ یبرا یجهت هماهنگ یت مالیریبا مد جلسه یبرگزار -12

در حگوزه مگدیریت سگبز در محگل      هگا  دانشگگاه ای اجرایی غرفه دانشگاه تهران در سومین نمایشگاه دستاوردهبرپایی  -13

 98در سال  سازمان برنامه و بودجه کشور

 اصالح سیستم روشنایی محوطه پردیس مرکزی  -14

 دانشگاه داالحداثیجد یها ساختمان، در اکثر دوجداره یها پنجرهاستفاده از  -15

سرمایشی و گرمایشی با پیشرفت فیزیکی  یاه موتورخانهو پایش مستمر  ها موتورخانهسازی سیستم گرمایش و هوشمند -16

  2فنی شماره  یها دانشکدهپردیس دانشجویی و  یها خوابگاهمجتمع ستادی؛  یها ساختمانمرکزی و پردیس در  111%

 های ستادی و پردیس مرکزی  تفکیک آب و برق مصرفی واحد -17

 ها موتورخانهیت سبز و ر راستای مدیرآموزشی برای پرسنل تأسیسات د یها کالسهماهنگی و برگزاری  -18

 ی(دینص  پنل خورشی )و کنترل مصرف انرژ شیپا ،یزیمم ر،یدپذیتجد یها یانرژاستفاده از  -19

   یساتیتأس یها سامانه یساز نهیبهو  ها موتورخانه یفیارتقا ک -21

  LED یها المپبا  ییروشنا یها چراغاجرای طرح جایگزینی  -21

 کیگ و تفک یعمگوم  یهگا  محگل در  افگت یقابگل باز  یهگا  زبالهت مخصوص جه یها سطلاستفاده از ) پسماند تیریمد -22

 ی(شگاهیو آزما ییایمیش یپسماندها یآور جمعو  یکیپالست یها یبطردرب  یآور جمعکاغذ از زباله و 

 ابنیه بخش در شده انجاماقدامات  -9-2-1

 ییاحداث دیوار پیرامون باغ بقا -1

 ها یورودجهت اجرای طرح مکانیزاسیون یات حقوق و ادب یها دانشکدهورودی  یها دربهوشمند سازی  -2

 اجرای مناقصه عملیات دیوارکشی خوابگاه فاطمیه -3

 سردرب اصلی دانشگاه یساز پاکاجرای عملیات  -4

 یبدن تیترباداره  2بازسازی سالن شماره  -5

 بازسازی محوطه پردیس مرکزی و ساختمان مرکزی -6

 ضمن خدمت یها آموزشبازسازی ساختمان مرکز  -7

 در بخش معماری   شده انجامات اقدام -9-2-1

 قدیمی در باغ بقایی )اتمام طراحی( یها ساختمانبازسازی  -1



61        (1395-1399) تهران دانشگاهمعاونت اداری و مالی  عملکرد زارشگ 

 تهیه شناسنامه ابنیه دانشگاه -2

 رجوع بساخت میزهای خدمت در ساختمان مرکزی و معاونت آموزشی جهت پاسخگویی به اربا -3

 خلدون دانشکده علوم اجتماعی   ابنبر اجرای طرح ساختمان  تنظار -4

 مکانیکی  ساتیتأسدر بخش  شده انجاممات اقدا -9-2-1

 پردیس مرکزی دانشگاه یساتیتأسمکانیکال تونل  ساتیتأسبازسازی  -1

های خوابگاهی خوابگاه امین، خوابگاه کوچه بهنگام، خوابگگاه کوچگه شگفیعی،     مکانیکال واحد ساتیتأسبازسازی اساسی  -2

 دختران دانشکده فنی کاسپین 3اه شماره پسران و خوابگ 2، رودکی، شهدای دانشجو، خوابگاه شماره 1قدس 

 طراحی، نص  و اجرای سیستم اعالم حریق در ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه -3

 مکانیکال ساختمان مسجد در مجتمع کوی پسران   ساتیتأسنظارت بر اجرای پروژه بازسازی  -4

 دستگاه آسانسور در واحدهای مختلف   17 یساز منیا -5

 الکتریکی  ساتیتأسدر بخش  شده انجاماقدامات  -9-2-1

 واحد ساختمان پست   12تهیه شناسنامه فنی مربوط به  -1

فگوالد، باشگگاه اسگاتید و     یها ساختمانخازن اصالح ضری  قدرت برای  برق یتابلوهاساخت و نص   ،نظارت ،طراحی -2

 .الذکر فوق یها ساختمانبرق برای  دانشکده علوم و فنون نوین جهت کاهش مصرف انرژی برق و افزایش ظرفیت

 باشگاه اساتید، معاونت پژوهشی و انتظامات   یها ساختمانساخت و نص  پست کیوسک برق جهت  -3

 هیأتوم و فنون نوین و دانشکده العل یها دانشکدهجهت  ، ساخت و نص  دو واحد ساختمان پستطراحی، نظارت -4

 نگارستان   موزه باغخرید انشعاب و نص  پست پاساژ  -5

 یستم اعالم حریق کتابخانه مرکزی ارک و اجرای سنظارت بر طراحی و تد -6

 مفاخر و مقدم موزه باغ الم حریقاجرای سیستم اع -7

 سازی ساختمان بنیاد حامیان )نبش خیابان وصال روبروی سازمان انتقال خون(.طراحی و نظارت بر اجرای باز -8

 نبش خیابان وصال و فردانش(.)ساختمان پردیس البرز  یبازسازنظارت بر اجرای  -9

 الکتریکی ساختمان معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی ساتیتأس یروزرسان بهنظارت بر تدارک و اجرای  -11

 استخر و گلخانه پردیس کشاورزی کرج الکتریکی ساختمان ساتیتأسنظارت بر اجرای  -11

 .3و 4و  5طبقات  الکتریکی ساختمان سازمان مرکزی ساتیتأسنظارت بر بروز رسانی  -12

 الکتریکی پروژه کالس آنالین ساتیتأسنظارت بر اجرای  -13

 در بخش مخابرات و مرکز تلفن شده انجاماقدامات  -9-2-91

انجام تعمیرات و رفع خرابی روزانه واحدهای مستقر در پردیس مرکگزی و طگرح توسگعه فیزیکگی دانشگگاه کگه روزانگه         -1

 مورد خرابی، قطعی تلفن، جابجایی و تلییر مکان وجود دارد.   5حداقل 
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 با مخابرات در خصوص خرید، تلییر مکان و توسعه خطوط مخابراتی  ینگار نامهمور اداری و پیگیری ا -2

اخلگی تلفگن پگردیس    کوی دانشگگاه از سیسگتم یکپارچگه داخلگی و توسگعه خطگوط د       یا شماره 2111توسعه مرکز تلفن  -3

 ایر مراکزداخلی برای س یها شمارهشماره و اختصاص بقیه  511د فنی به تعدا یها دانشکده 2شماره 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه  یکش کابلتهیه طرح و برآورد  -4

مخگابراتی پگردیس مرکگزی در داخگل تونگل تأسیسگاتی در طگرح سگاماندهی تونگل           یهگا  کابگل  یبند مفصلساماندهی و  -5

 تأسیساتی دانشگاه

 نقلیهواحد در  گرفته انجاماقدامات  -9-2-99

 وهای فرسوده و مازاد.خودر یآور جمعاجرای طرح ساماندهی خودروها و  -1

 دستگاه 51جهت فروش  2کمیسیون ماده اخذ مجوز  -2

 خودروها بابت تخلفات رانندگی و عوارض شهرداری یها یبدهتسویه  -3

 در باغ بقایی   شده انجاماقدامات  -9-2-92

 عمده باغ بقایی یها بخشتثبیت مالکیت دانشگاه بر  -1

یا بگه افگراد شخصگی    و  بوده در اختیار بنیاد که باغ بقایی یها نیزم از ییها بخشمذاکره با بنیاد مستضعفان جهت تحویل  -2

 است واگذار شده

 انعقاد قرارداد مشاوره جهت انجام مطالعات و تهیه طرح توجیهی شهرسازی در شهر قدس -3

 توافق با شهرداری شهر قدس در خصوص تعیین تکلیف اراضی شهرک ابریشم -4

 استانداری جهت تلییر کاربری اراضی 5باغ بقایی به کمیسیون ماده  یها نیزمتهیه طرح و ارسال پرونده بخشی  -5

 انجام اقدامات اولیه برای نص  کنتور گاز و انشعاب آب شهری   -6

 اقدامات مربوط به تمدید پروانه چاه آب -7

   کشاورزی تعرفه و دانشگاه اسم به اخذ انشعاب برق -8
 متر 2811بخشی از باغ بقایی به طول  یوارکشید -9

 ویروس کرونا یریگ همهعمرانی در دوران  یها طرحلیت اداره کل فعا -9-2-99

متگر اتفگاق   ک یارکل دورکرد به شک، انجام عملمهندسان یکیزیاز به حضور فیت و نیرین مدیا ییت اجرایبا توجه به ماه

 وقگت  تمگام  رتصگو  بگه  از وجود مهندسان یبهداشت یها لکوتت پریه همچنان با رعاکبر آن داشت  یت سعیرین مدیافتاد و ا

اول  یهگا  دانشگگاه، مگاه   یعمرانگ  یهگا  افتگد. در خصگوص پگروژه   یاتفگاق ن  ییدر امور اجرا یمبودکو  یاستکد تا یاستفاده نما

سگاختمانی از   یهگا  کارگگاه مصالح مگورد نیگاز    نیتأمو د یدرصد گرد 41اران تا کانمیرد پکاهش عملکروس موج  یانتشار و

مشگاور بگه    ن و مهندسگان پیمانکگاران و مهندسگان   انجام شده و ابتالی کارگران و کارمندا یسخت بهبازار به دلیل تعطیلی مکرر 

 شگده  انجگام  یهگا  یهمگاهنگ با همکگاری و   جیتدر بهمنفی داشته ولی در ادامه و  ریتأث ها پروژهرونا بر روی پیشرفت فیزیکی ک

 .درصد رسید 91ه ب1399انتهای سال  از این جهت جبران و تا ها پروژهکاهش راندمان کاری 
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 فصل چهارم

 امور رفاهی اداره کل 

بخگش رفگاهی   . دارد عملکرد کارمنگدان  بهبود و انگیزه افزایش در مهمی نقش رفاهی امور کل مسلم اقدامات اداره طور به

سگطح کمگی   افگزایش   بگه دنبگال  تسهیالت بانکی  ،ها و خدمات رفاهی مکانات، برنامهاز ا یا مجموعهدانشگاه با فراهم ساختن 

 ه است.  دانشگا کارمندانو کیفی رفاه 

 اداره کل امور رفاهی   تیمأمور

هگای بیشگتر    ای از خدمات، امکانات و فعالیگت  ارائه مجموعه به کارمندان یور بهرههدف افزایش با  ،اداره کل امور رفاهی

 بهبگود  بگه  منگتج  کگه  پگردازد  یمگری های مختلف رفاهی از جمله بیمه، تسهیالت مالی، گردش تر در بخش و با کیفیت مطلوب

تگوان بگا مگدیریتی     هگای رفگاهی را مگی    عالیگت ف تحقگق . شگود  دانشگگاهی  همکاران رضایتمندی ایجاد و زندگی رفاهی کیفیت

هگای   دانشگگاهی و بگا اسگتفاده از ظرفیگت     کارمنگدان آحاد  خصوص بهدانشگاه، امور رفاهی و  جانبه سهصحیح و با مشارکت 

هگدافی کگه اداره کگل رفگاه دنبگال      و ا هگا  تیگ فعال. سگاند ای مطلگوب ر  زمانی در مدت زمانی مناس  به نقطگه بالقوه و بالفعل سا

 :شامل موارد زیر است کند یم

   دانشگاه واحدهای رفاهی نمایندگان با مستمر ارتباط -1

 فراهم ساختن خدمات بیمه تکمیلی -2

 گردشگری تورهای برگزاری اعم از رفاهی های فرصت ایجاد -3

 و آسان سریع مطمئن، خدمات ارائه هدف با رفاهی خدمات های شرکت با دادقرار عقد -4

 دانشگاه تفریحی و گردشگری اقامتی، واحدهای عملکرد بر نظارت و مدیریت -5

 رفاهی امکانات ییافزا هم و تجربیات تبادل هدف با کشور سطح یک های دانشگاه با مشترک اتجلس برگزاری -6

   کارکنان نیاز مورد هیزاتتج و کاالها خرید تسهیالت ارائه -7

 تسهیالت اعتباری یساز فراهم منظور به رفاهی های صندوق اعتبار میزان افزایش -8

 رفاهی مختلف های بخش در ها درخواست پیگیری و ثبت برای رفاهی امور جامع سامانه یانداز راه -9

 نشان داده شده است: (1-4نمودار )در  اداره کل رفاهیساختار سازمانی 
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  ( ساختار سازمانی اداره کل رفاهی9-0نمودار )

، واحد بیمگه، اداره خگدمات رفگاهی، اداره    واحد وام و تسهیالت مالی در واحدهای مختلف از جمله،امور رفاهی  خدمات

 شگده  انجگام  یهگا  تیگ عالف. روند ردیپذ یمصورت  آباد فرحهای آموزشی و فرهنگی  اداره همایش و نظارت بر واحدهای رفاهی

 گزارش شده است.ادامه در  1399تا  1395 یها سال درهر واحد  به تفکیک

 واحد وام و تسهیالت مالی -0-9

 جملگه  همکگاران دانشگگاه از   تمامیمتعددی به  یها وامدر واحد وام و تسهیالت مالی اداره کل امور رفاهی، تسهیالت و 

صگندوق   یهگا  واماز محگل   شگده  پرداخگت . تسگهیالت  شگود  یمگ پرداخگت   انبازنشسگتگ  و علمگی، کارمنگدان   هیگأت اعضای 

علمی، تسهیالت مرابحگه،   هیأترفاه، تسهیالت گروهی بانک تجارت، صندوق عدل پرور، وام مسکن اعضای  الحسنه قرض

 و میگزان  ندگانریگ وامتعداد مهر ایران و تسهیالت بانک سامان بوده است.  الحسنه قرضکارت اعتباری بانک ملت، وام بانک 

 ( گزارش شده است.1-4جدول )در  1395-99 یها سالدر  انواع تسهیالت مالی به تفکیک وام مبلغ پرداختیمجموع 
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 (ریال میلیاردواحد: ) 9911-11 یها سالدر انواع تسهیالت  به تفکیک تسهیالت مالیمبلغ  وتعداد ( 9-0جدول )

 امومجموع مبلغ  رندهیگ وام افراد تعداد شرح سال

9911 

 213 1689 وام صندوق رفاه

 1 575 وام تجارت گروهی

 1 61 وام صندوق عدل پرور

 5 54 علمی( هیأتوام مسکن ستاد رفاهی وزارت علوم )اعضای 

9911 

 214 1343 وام صندوق رفاه

 63 325 وام تجارت گروهی

 1 63 وام صندوق عدل پرور

 6 118 بانک ملت الحسنه قرضوام 

 51 154 م در قالب کارت اعتباری بانک ملتوا

 62 62 علمی( هیأتوام مسکن ستاد رفاهی وزارت علوم )اعضای 

9911 

 269 1654 وام صندوق رفاه

 87 443 وام تجارت گروهی

 4 194 وام صندوق عدل پرور

 4 85 بانک ملت الحسنه قرضوام 

 176 482 وام در قالب کارت اعتباری بانک ملت

 71 68 ام بانک سامانو

 175 116 علمی( هیأتوام مسکن ستاد رفاهی وزارت علوم )اعضای 

9911 

 288 1491 وام صندوق رفاه

 151 725 وام تجارت گروهی

 4 177 وام صندوق عدل پرور

 8 158 بانک ملت الحسنه قرضوام 

 224 592 (مرابحه،وام بانک ملت )اعتباری

 86 79 وام بانک سامان

 213 81 علمی( هیأتوام مسکن ستاد رفاهی وزارت علوم )اعضای 

 21 216 از بانک مهر ایران الحسنه قرضتخصیص و توزیع اعتبار وام 

9911 

 341 1636 وام صندوق رفاه

 41 161 وام تجارت گروهی

 4 168 وام صندوق عدل پرور

 5 117 بانک ملت الحسنه قرضوام 

 598 1519 ری، مرابحهاعتبا ملتوام بانک 

 46 56 وام بانک سامان

 128 51 علمی( هیأتوام مسکن ستاد رفاهی وزارت علوم )اعضای 

 21 211 از بانک مهر ایران الحسنه قرضتخصیص و توزیع اعتبار وام 
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گروهگی،   وام تجگارت  ، عالوه بر تسهیالت صگندوق رفگاه،  1396در سال  شود یم( مالحظه 1-4جدول )که در  طور همان

همکاری بگا بانگک    ،رندهیگ وامافراد  افزایش مبلغ وام و تعداد منظور به، علمی هیأتوام مسکن اعضای صندوق عدل پرور و 

پیشگبرد سیاسگت افگزایش مبگالغ      منظگور  بهشد.  در دستور کار قرار دادهو کارت اعتباری  الحسنه قرضوام ملت در قال  ارائه 

تسهیالت مرابحگه بانگک ملگت و تخصگیص و      ،98در سال . همچنین اضافه شدتسهیالت به  وام بانک سامان، 97در سال  وام

 افزوده شد. تعداد تسهیالتبه از بانک مهر ایران  الحسنه قرضتوزیع اعتبار وام 

 ( گزارش شده است.2-4خالصه در جدول ) صورت بهتشریح شد  (1-4تعداد و مبلغ وام که در جدول )

 (واحد: میلیارد ریال) 9911 -11 یها سالدر  شده پرداختغ وام ( تعداد و مبل2-0جدول )

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 3897 3518 3132 2155 2378 رندهیگ وام افراد تعداد

 1182 981 785 387 211 وام مبلغ

 

نفگر در   3897بگه   درصگد افگزایش   64بگا   1395نسگبت بگه سگال     1399در سال  رندهیگ وامافراد تعداد ( 2-4نمودار ) طبق

 است.رسیده  1399سال 

 
 9911 – 11 یها سالدر  رندهیگ وامفراد اتعداد ( روند 2-0نمودار )

 شگود  یمگ کگه مشگاهده    طگور  همگان . دهگد  یمگ را نشگان   1395 – 99 یها سالوام پرداختی در  ( روند مجموع3-4نمودار )

مجمگوع مبلگغ وام    واخیگر افگزایش یافگت    سگال   5 به تسهیالت مالی جهت حل مشکالت مگالی خگود در   کارمندانوابستگی 

 .  (3-4)نمودار  افزایش یافته است 1399در سال  ریال میلیارد 1182به  1395ریال در سال  میلیارد 211از پرداختی 
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 (ریال میلیاردواحد: ) 9911 – 11 یها سال طیوام پرداختی  مبلغ( روند 9-0نمودار )

بیگانگر بهبگود عملکگرد اداره کگل امگور رفگاهی       در حوزه تسهیالت مالی  شده انجاممات اقدا شود یمکه مشاهده  طور همان

ودی رونگد صگع   بررسگی مورد یهگا  در سگال مبلغ وام پرداختگی   روند مجموعکه  یطور به ،بوده است مورد بررسیسال  5طی 

 .داشته است یا مالحظهقابل 

از  کارمنگدان رفگاه   الحسگنه  قگرض افزایش سقف وام صندوق  ،1399در سال  از اقدامات اخیر واحد وام و تسهیالت مالی 

بگوده   درصگد  15 نگرخ انواع تسهیالت بگا   با بانک ملت جهت اعطای نامه تفاهمانعقاد و  میلیون ریال 241میلیون ریال به  211

 است.

 واحد بیمه -0-2

جهگت افگزایش پوشگش     زونروزافگ پزشگکی و تقاضگای    یها نهیهزنوین درمانی، افزایش  یها روشبا توجه به پیشرفت 

هنگگام بیمگاری و بگروز حادثگه،      اجتمگاعی و سگایر( در   نیتگأم  ،گر پایه )خدمات درمانی ای و خدمات مازاد بر سهم بیمه بیمه

بیمارسگتانی و پگاراکلینیکی    یهگا  نگه یهزرا در خصگوص   شدگان مهیب یها دغدغهبسیاری از  توانند یمدرمان تکمیلی  یها مهیب

درمگان تکمیلگی امکگان اسگتفاده از خگدمات       یهگا  مگه یبمهگم   یژگگ یوع حادثگه مرتفگع نماینگد. از جملگه     در زمان بیماری وقو

تواننگد از سیسگتم الکترونیگک     ارائه کد ملگی مگی   باخصوصی است که با مراجعه بیمار به مراجع طرف قرارداد، یها مارستانیب

 2و  1 یهگا  طگرح به تفکیگک   بیمه افراد تحت پوشش تعداد .برخوردار شونداز خدمات  ادشرایط و تعهدات قرارد مطابق سدا

 ( گزارش شده است.  3-4در جدول ) 1399تا  1395 یها سالدر 
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 9911-11 یها سالدر تکمیلی ( تعداد افراد تحت پوشش بیمه 9-0جدول )

 سال
 9طرح افراد تحت پوشش بیمه تعداد 

 با افراد تحت تکفل 

 2طرح تعداد افراد تحت پوشش بیمه 

 د تحت تکفل با افرا 
 مجموع

میزان تغییرات در 

 هرسال

9911 11299 2845 13144 _ 

9911 11592 2679 13271 1% 

9911 11111 2363 13364 1,7% 

9911 11772 1769 13541 1,3% 

9911 11814 1766 13581 1,3% 

 

 در شگدگان  مگه یب بگرای  خگاطر  افگزایش اطمینگان   منظور به شود یم( مشاهده 4-4نمودار )( و 3-4جدول )که در  طور همان

کگه در طگول    یطگور  بگه برای ارائه خدمات به تعداد بیشتری از افراد انجگام شگد    یمؤثراقدامات  حادثه وقوع و بیماری زمان

و  میگانگین، یگک درصگد افگزایش داشگته اسگت       طور به 2و 1طرح دو بیمه  افراد تحت پوشش مجموعمورد بررسی  یها سال

 ،1399جگدول فگوق در سگال     بگر اسگاس اطالعگات منگدرج در    . اند بودهتحت پوشش بیمه تکمیلی  نفر 13111ساالنه بیش از 

 87 کگه  یحگال در  انگد  کگرده کمتگری اسگت اسگتفاده     یا مگه یبکه دارای پوشش  2صد کارکنان از طرح بیمه شماره در 13حدود 

برخگوردار   یا ژهیگ واز اهمیگت   هگا  خگانواده سگالمتی  بیانگر این است بودند که  مند بهرهبیمه  1رکنان از طرح شماره درصد کا

 51بگه   95درصگد در سگال    35الزم به ذکر است که افزایش پرداخت یارانه بیمه تکمیلگی از  الزم به ذکر است که  بوده است.

 بوده است. مؤثرماهیانه در استفاده از بیمه تکمیلی  صورت بهو پرداخت آن  1399 در سالدرصد 

 
 9911–11 یها سالدر  شده مهیبافراد  ( روند تعداد0-0نمودار )
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 اداره خدمات رفاهی -0-9

خگدمات رفگاهی   انگواع   .شگده اسگت  انجام  "مددکاری"و  "تعاون "بخشمرتبط در اداره خدمات رفاهی در دو  یها تیفعال

 در ادامه گزارش شده است. دو بخشدر هر یک از  شده انجام

 حوزه تعاون -0-9-9

کاالهای اساسی و ضگروری، مسگاعدت در رابطگه     نیتأمتعاون با هدف تالش در جهت  در بخشخدمات رفاهی  وظایف

 بگزرگ دانشگگاه   خگانواده  ممتگاز  فرزنگدان  از ، برگزاری مراسم تقگدیر کارمندانبا ادامه تحصیل و پیشرفت تحصیلی فرزندان 

 تهران و سایر خدمات رفاهی دیگر بوده است.  

 کاالهای اساسی و ضروری نیتأم -0-9-9-9

ارائگه   منظگور  بگه ویگژه   یهگا  فیگ تخفاخگذ   مختلف پس ازها و مراکز  هفروشگا ا،ه تشرک با سعی گردیده تعاون حوزهدر 

 و تمدیگد  انعقگاد  .اسگت  شگده  منعقدهمکاری  یها نامه تفاهمعلمی، کارمندان و بازنشستگان،  هیأتاعضای  خدمات رفاهی به

 :هستند (4-4صورت پذیرفته به شرح جدول ) 1395-99یها سالر ی که دو مراکز ها فروشگاه، ها شرکتبا  نامه تفاهم

 ز طرف قراردادو مراک ها فروشگاه، ها شرکتبا  نامه تفاهم انعقاد (0-0جدول )

 توضیحات طرف قرارداد و مراکز ها شرکتنام  ردیف

 های مراکز طرف قرارداد  % عالوه بر تخفیف21تخفیف  شرکت زیبا موج نوین 9

 های فروشگاهی % در خرید عالوه بر تخفیف4تخفیف  کوروش فروشگاه افق 2

 %به ازای هر نفر31تخفیف  شرکت جاویدان جهان صبا 9

 قسط 11% تخفیف با 5و خرید اقساط پس از اعمال  %15تخفیف نقدی  فرش شاهکار مشهد 0

 ماهه 48تا  11% و اقساط 21تخفیف نقدی خرید  مبل امام علی )ع(فروشگاه  1

 % تخفیف45با  عه تفریحی و ورزشی اپارکمجمو 1

 ترافیک یها طرحمورد  111اخذ بیش از  و ترافیک تهران ونقل حملسازمان  1

  شرکت هایپر مبل لیکو 1

 جامعهکارخانه ریسندگی بافندگی  1

و بدون کارمزد با ارائه یک فقره چک از سوی  پرداخت شیپماهه بدون  5خرید با اقساط  -

 خریدار

%  5و بدون کارمزد، پس از محاسبه  پرداخت شیپدرصد  %31ماهه با  5با اقساط  خرید -

 تخفیف در قیمت کاال با ارائه یک فقره چک

 تخفیف %21خرید نقدی با اعمال  -

 

 بگه  مربگوط  پیگیگری  شگامل  انگد  گرفتگه مگورد بررسگی صگورت     یهگا  سگال تعگاون کگه در    بخگش سایر اقدامات رفاهی در 

 رفگاهی  سگتاد  یهگا  هیگ اطالع و هگا  نامگه  خصگوص  در ، اقگدام کشگور  وزارت از بازنشسگتگان  کانون تفعالی رسمی یریازسرگ

 ،فمصگر  تعگاونی  فعالیگت  یریازسگرگ  بگه  مربگوط  پیگیگری ، انتظامگات  و حراست کل اداره لباس نیتأم و عتف، تهیه وزارت

 رمضگان  مبگارک  مگاه  ارزاق زیعتو برای یریگ میتصم و گوسفندی گرم گوشت دوم مرحله توزیع و دریافت جهت هماهنگی
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بگا   1399در سگال   منعقدشگده  یهگا  نامگه  تفگاهم سگایر   ،(3-4) در جگدول  ذکرشدهه بر خدمات عالو بوده است. هدیه کارت یا

 است.( 5-4) جدول به شرح نیازهای روزمره و کاالهای اساسی نیتأمهدف 

 9911تعاون در سال  بخشدر  شده انجام( سایر خدمات رفاهی 1 -0جدول )

 توضیحات طرف قرارداد و مراکز ها شرکتنام  ردیف

 توزیع کارت خرید کاالهای اساسی با تخفیف ویژه و آنالین اسنپ مارکت 9

 تخفیف ویژه مازاد بر تخفیفات عمومی شهر فرش 2

 ریالتحر لوازمدرصدی  15تا  2تخفیف  یکتا تصویر پاسارگاد 9

 د با تخفیف ویژه درص 71توزیع الکل  شریف کار راهپیشگام  0

 درصدی 35تخفیف  چای فومنات 1

 درصد 5تا  2حضوری و آنالین از  صورت بهتخفیف پلکانی  افق کوروشفروشگاه  1

 هزارتومان خرید 311هزار تومانی در ازای 51توزیع بن تخفیف  مزرعه خوراک سالم 1

 درصدی در خرید نقدی 9تخفیف  کفش ملی 1

 کارمندانفرزندان یشرفت تحصیلی در جهت پ اقدام -0-9-9-2

 دانشگگاه  کارمنگدان فرزنگدان  در جهگت پیشگرفت تحصگیلی     ات الزماقدام تعاون، بخشدر  شده انجام یها تیفعالدیگر  از

 به شرح زیر است: ها آزموندر مدارس و  نام ثبتتخفیف است که شامل 

 آموزان دانشی بر اساس تراز علم مدارس سرای دانش نام ثبتدر درصدی  51- 15تخفیف  -1

   کانون فرهنگی آموزش)قلم چی( های آزمون نام ثبتدر  درصدی 21 خفیفت -2

 تهران بزرگ دانشگاه خانواده ممتاز فرزندان از تقدیر مراسمبرگزاری  -0-9-9-9

 که در مقاطع تحصیلی با کس  معگدل عگالی ممتگاز    تهران بزرگ دانشگاه خانواده ممتاز فرزندان از تقدیر مراسمبرگزاری 

کگه  فگاهی اسگت   ر اداره کگل امگور   یهگا  تیگ فعالاز دیگگر   انگد  شگده دولتی و نوبت روزانه پذیرفتگه   یها دانشگاهشده و یا در 

 هگر سگاله   شگود  یمگ مشگاهده  ( 6-4) جگدول  کگه در  طگور  همان صورت گرفته است. 1395-99 یها سالدر  مستمر صورت به

 است. ران تقدیر به عمل آمدهته بزرگ دانشگاه نفر از فرزندان ممتاز خانواده 311بیش 

 9911-11 یها سالتهران در  بزرگ دانشگاه خانواده ممتاز فرزندان از تقدیر ( تعداد1-0جدول )

9911 9911 9911 9911 9911 

 318 326 313 417 337 
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 9911تهران در سال  بزرگ دانشگاه خانواده ممتاز فرزندان از ( مراسم تقدیر9-0تصویر )

 مددکاری حوزه -0-9-9-0

در جهگت رفگع مشگکالت مگالی و      کگه اسگت   "مگددکاری   "اداره خدمات رفگاهی، واحگد    یها رمجموعهیزیکی دیگر از 

گذشته عگالوه بگر رفگع مشگکالت      سال 5. بخش مددکاری دانشگاه در کند یمبالعوض تالش  صورت به کارمنداناضطراری 

، سگبد  جهیزیگه  نیتگأم ی جهت اخذ تسگهیالت،  مال مؤسساته مالی اضطراری خدمات دیگری از جمله پیگیری بیمه، معرفی ب

 یهگا  پرونگده تعگداد  نسگبت   (7-4جگدول ) در  ارائه نموده اسگت.  کارمندانمعیشتی و حمایت از زنان سرپرست خانواده را به 

 1395-99 یهگا  سگال  در کمیتگه مگددکاری اجتمگاعی طگی     شگده  مطرح یها پروندهمشمول کمک بالعوض به تعداد  دشدهییتأ

 ارش شده است.گز

 9911-11 یها سالتوسط واحد مددکاری در  شده انجام یها کمک (1-0جدول )

 سال
در کمیته  شده طرح یها پروندهتعداد 

 مددکاری اجتماعی

)کمک  دشدهییتأتعداد پرونده 

 بالعوض(

 یها پروندهبه تعداد  دشدهییتأ یها پروندهنسبت تعداد 

  شده مطرح

9911 68 42 62% 

9911 59 42 71% 

9911 38 31 79% 

9911 39 32 82% 

9911 28 21 75% 

 %72 167 232 مجموع
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مگورد  در کمیتگه مگددکاری اجتمگاعی     مگالی  یهگا  کمگک درخواسگت   232 سگال اخیگر،   5طی  دهد یمنشان  (7-4جدول )

 ده است.بوده موافقت ش ها درخواستدرصد کل  72واست که حدود درخ 167 با و از این تعداد گرفته است بررسی

 کارگروه زمین و مسکن دانشگاه -0-9-9-1

مگورد نظگر در اداره کگل امگور      یهگا  تیگ اولویکگی از   عنوان بهبر اساس ضرورت و نیاز فعالیت در بخش زمین و مسکن 

توسط معگاون اداری و مگالی دانشگگاه، کگارگروه زمگین و مسگکن فعالیگت         7/5/1399رفاهی و بر اساس احکام صادره مورخ 

از نموده است. الزم به ذکر است در سه سال گذشته در قال  بازدید، بررسگی و دعگوت از سگازندگان، مالکگان و ...     خود را آغ

 در این بخش صورت پذیرفته است. ییها تیفعالمستمر و هفتگی تشکیل و  صورت بهجلساتی 
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 رفاهی واحدهایاداره نظارت بر  -0-0

کارمنگدان   بگه  مگوردی  یهگا  مراسگم و برگزاری  یا هیتلذخدمات  ،"متیگردشگری و مراکز اقا "خدمات تفریحی در واحد

، هگا  دانشگگاه و امکانگات تهگاتر شگده بگا سگایر       "هتگل امیگد   "خدمات اسکان و اقامت در ،"باشگاه دانشگاه تهران "دانشگاه در 

 .است دهدر ادامه شرح داده ش مذکور خدمات رفاهی .شود یمهمه در اداره نظارت بر واحدهای رفاهی ارائه 

 واحد گردشگری و مراکز اقامتی -0-0-9

اماکن اقامتی بگرای همکگاران دانشگگاه اقگدامات      نیتأمدر اداره کل امور رفاهی با هدف  واحد گردشگری و مراکز اقامتی

 نیتگأم  منظگور  بگه  شگود  یمگ کگه مشگاهده    طور همان انجام داده است. 1395-99 یها سال( در 8- 4را به شرح جدول ) یمؤثر

هگم   هگا  دانشگگاه اقگامتی سگایر    امکانگات مکانی موجود در دانشگاه از  یها تیظرفه حال همکاران عالوه بر در نظر گرفتن رفا

 استفاده شده است.

 9911-11 یها سالمورد استفاده در نام مراکز اقامتی ( 1 -0جدول )

 ردیف
 یها تیظرفماکن اقامتی با استفاده از ا نیتأم

 موجود در دانشگاه

 یها تیظرفماکن اقامتی با استفاده از ا نیتأم

 ها موجود در سایر دانشگاه

 ارس یالملل نیبمهمانسرای پردیس  9
 مرکز آموزش ضمن خدمت در مشهد

 دانشگاه علوم پزشکی تهران()

 مجتمع تفریحی و فرهنگی دیناچال کیش یالملل نیبمهمانسرای پردیس  2

 ی دانشگاه اصفهانمهمانسرا مهمانسرای پردیس فارابی در مشهد 9

 مهمانسرای دانشگاه بوعلی سینا همدان مهمانسرای پردیس علوم در مشهد 0

 مهمانسرای منطقه برق مشهد هتل پردیس کشاورزی 1

 مهمانسرای منطقه برق اردبیل مهمانسرای پردیس کشاورزی در نوشهر 1

 شیرازدانشگاه علوم پزشکی در  یمهمانسرا مهمانسرای پردیس فنی در فومن 1

 مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی در سرعین _ 1

 مهمانسرای استان قدس رضوی در مشهد _ 1

 مهمانسرای دانشگاه یزد _ 91

 ها دانشگاهمهمانسراهای سایر  _ 99

 

خگدمات مربگوط بگه سگفرها و      حفظ سالمتی همکاران دانشگاهی منظور به، 1398در بهمن ماه  19با شیوع بیماری کووید 

 هستند. رفعالیغتا بازگشت به شرایط عادی ارائه نشد و  1399در سال کز اقامتی در واحد گردشگری مرا
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 باشگاه دانشگاه تهران -0-0-2

س از اتمگام عملیگات مرمگت و    پگ  1397 تابستان درکه است  دانشگاه امکانات رفاهیباشگاه دانشگاه تهران یکی دیگر از  

و یگک آشگپزخانه صگنعتی    مترمربگع   1211 تاالر به مساحت 4این باشگاه دارای  گرفت.مجدد قرار یبردار بهرهمورد ، نوسازی

   .استبا کلیه امکانات و تجهیزات مدرن 

گگزارش  ( 9-4جگدول ) در ، انگد  کگرده از خدمات باشگاه اسگتفاده   مورد نظر یها سالطی  تعداد مراسم و تعداد افرادی که

 شده است.

  .اند کردهاز خدمات باشگاه استفاده  9911-11 یها سالطی  رادی کهتعداد مراسم و تعداد اف (1-0جدول )

 سال

 صورت بهتعداد افرادی که 

روزانه از خدمات باشگاه 

 استفاده کردند

میزان یارانه پرداختی 

 ( میلیون ریال) بابت غذا

تعداد مراسم 

در  برگزارشده

 باشگاه

تعداد افرادی که در 

مراسم حضور 

 داشتند

 توضیحات

9911 22538 - 65 13611 

مرداد 6 تافروردین  14مربوط به 

 و پس از آن عملیاتاست 

 .شدنوسازی آغاز 

 عملیات نوسازی در حال اجرای  - - - - 9911

9911 87552 - 112 13586 
مربوط به بعد از افتتاح باشگاه 

 است. ماه( اسفند)مرداد تا از

9911 76113 862,7 84 13312 
 از صرفاًیارانه پرداختی  مبلغ 

 . استاسفند  11 تاشهریور 

 _ 41498 261 862,7 186213 مجموع

 

 1397تگا مگرداد    1395فعالیت باشگاه به دلیل اجرای عملیگات نوسگازی و مرمگت از مگرداد      شود یمکه مشاهده  طور همان

خگدماتی   کگاران دانشگگاهی،  حفظ سالمتی هم منظور به، 1398در بهمن ماه  19با شیوع بیماری کووید  فعالیتی نداشته است و

کگه تعگداد    دهگد  یمگ نشگان   اند هکردروزانه از خدمات باشگاه استفاده  صورت به . مقایسه تعداد افرادی کهارائه نشد در باشگاه

 .افزایش یافته است 1398در سال نفر  76113به  95نفر در سال  22538از  ها آن

 هتل امید -0-0-9

ر طگرح سگاماندهی و توسگعه دانشگگاه     د 1384رفگاهی دانشگگاه تهگران در سگال      اداره کگل امگور   رمجموعگه یزهتل امیگد  

بگاب   22طبقگه و   5هتگل دارای   این. شود یماز مراکز اقامتی دانشگاه محسوب  ستاره 2خریداری گردید و با دارا بودن نشان 

حفگظ سگالمتی    منظگور  بگه هداشتی ب یها پروتکلرعایت  منظور بهبه دلیل شیوع بیماری کرونا و  1398از سال  هتل .اتاق است

مسگتمر بگر عملکگرد پیمانکگار      یهگا  نظگارت بازدیگد و  در ایگن مگدت،   . نکگرده اسگت   همکاران دانشگاهی، مهمانی را پذیرش

 مربوطه انجام شده است.
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 آباد فرحآمورشی و فرهنگی  یها شیهمااداره  -0-1

و  یارائگه خگدمات اقگامت    سگاری بگا   آبگاد  فگرح اقگع در  و هکتگار  8با وسعتی بالغ بگر   آموزشی و فرهنگی یها شیهمااداره 

 یرش اردوهگا ین پگذ یو همچنگ  یدانشگگاه  رانیگ بگ یمستمرنان، بازنشستگان و کارک، یعلم هیأتمحترم  یبه اعضا یحیتفر

گگر  ینگان دانشگگاه و د  کارکمحتگرم   یهگا  از خگانواده  یریگ ثکقشگر   یرایت داشگته و پگذ  یه فصول سال فعالیلک، در ییدانشجو

آموزشگی   یهگا  شیهمگا ن است. الزم به ذکر است که با توجه به ضرورت و نیاز اصالح سیستم تصفیه فاضالب اداره ایمتقاض

میلیارد ریال به این موضوع اختصاص داده شد که بعگد از انتقگال و نصگ      17، با مساعدت دانشگاه، مبلغ آباد فرحو فرهنگی 

در بهمگن مگاه    19الزم به ذکر است کگه بگا شگیوع بیمگاری کوویگد       ست.رسیده ا یبردار بهرهبه برخی از تجهیزات مورد نیاز 

، آموزشگی و فرهنگگی دانشگگاه    یهگا  شیهمگا خدمات اقامتی در اداره ارائه  حفظ سالمتی همکاران دانشگاهی منظور به، 1398

و  ارائگه نشگده  کگز اقگامتی   اقدامات مربوط به سفرها و مراو  ها دانشگاهتسهیالت اقامتی دانشگاه تهران با سایر  یگذار اشتراک

از ایگن امکانگات    1395-98 یهگا  سگال که در  خانواری( تعداد 11-4جدول )در هستند.  رفعالیغتا بازگشت به شرایط عادی 

 گزارش شده است   اند نمودهاستفاده 

 9911-11 یها در سالها  شیدر اماکن اقامتی و اداره هما شده رشیپذ( مجموع افراد 91-0جدول )

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 1139 581 265 121 174 ها دانشگاهبه مراکز اقامتی سایر  شده یمعرفتعداد خانوار  

 6516 1838 1841 1473 1365 ها در مرکز همایش شده رشیپذتعداد خانوار 

 7655 2418 2115 1593 1539 مجموع
 

افگزایش داشگته اسگت.     سال مورد بررسی، 4طی  مراکزاز خدمات  کنندگان استفادهتعداد  (9-4جدول )اساس اطالعات بر 

موجگ    شگده  عرضگه کگه خگدمات    دهگد  یمنشان  ها شیهما ادارهاماکن اقامتی و  در شده رشیپذ خانوار افزایشی تعداد روند

   (.5-4)نمودار از این امکانات بوده است ها آنافراد و استقبال بیشتر  یمند تیرضا

 
 ها شیدر اماکن اقامتی و اداره هما شده رشیپذ ارخانو( روند تعداد 1-0نمودار )
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  امکانات رفاهی درآمدهای حاصل از -0-1

  زارش شده است.( گ11-4)در جدول  1395-99 یها سالطی  میزان درآمد حاصل از امکانات رفاهی

 (واحد: میلیون ریال) 9911-11 یها سالدر  امکانات رفاهی( درآمدهای حاصل از 99-0جدول )
 مجموع 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 21849 2111 6761 5129 4241 3621 درآمد حاصل از اجاره هتل امید

 12399 1 7161 4189 1 1149 درآمد حاصل از خدمات باشگاه تهران

 21581 1 5193 4731 6687 3971 آباد فرحهای آموزشی و فرهنگی  درآمد حاصل از مرکز همایش

 54829 2111 19114 14149 11927 8739 مجموع

 

سگال بیگانگر ایگن اسگت کگه هتگل امیگد بگا          5طگی  کز در امقایسه سهم هر یک از مر (6-4( و نمودار )11-4)جدول ابر بن

 بگا درصگدی و باشگگاه    37میلیگون ریگال سگهم     21581با درآمگد  ها شیهمامرکز درصدی،  41سهم میلیون ریال  21849درآمد 

. ایگن در حگالی اسگت کگه     انگد  دادهبگه خگود اختصگاص     مجمگوع درآمگد   ازدی را درصگ  23سگهم   میلیون ریال 12399درآمد 

 سال ادامه داشته است و فعالیت آن متوقف شده بود.2به مدت  95بازسازی باشگاه از مرداد ماه سال 

 
 9911-11 یها سالدر  امکانات رفاهیمقایسه درآمدهای حاصل از  (1-0نمودار )

  

 



 

 فصل پنجم

 مدیران و کارکنان فعلی(  یا حرفه یها آموزشن خدمت )مرکز ضم یها آموزشمرکز 

ضمن خگدمت دانشگگاه    یها آموزش ،13/13/1396دانشگاه مورخ  سهیرئ هیأتصورتجلسه  9بند  7 وستیپپیرو مصوبه 

 یگک مرکگز مسگتقل در سگطح اداره کگل، ذیگل       عنگوان  بگه از حوزه اداره کل منابع انسانی جدا شد و  1396از شهریورماه سال 

هگای آمگوزش ضگمن     ریگزی و تگدوین محتگوا و اجگرای دوره     معاونت اداری و مالی دانشگاه قرار گرفت و مسئولیت برنامگه 

هگای   خدمت در حوزه کارکنان دانشگاه به آن سپرده شد. الزم به ذکگر اسگت موضگوع نیازسگنجی و سگنجش اثربخشگی دوره      

ش یافگزا " نامگه  نیگی آقگرار گرفگت. پیگرو     یو تحول سازمان یزیر هل برنامکاداره  -و توسعه یزیر برنامهکارکنان ذیل معاونت 

رئیسگه   هیگأت صورتجلسگه   5)بنگد   "ران دانشگگاه تهگران  یو مگد  یعلمگ  هیأت یاعضا یا حرفه یها یستگیو شاها  یتوانمند

رده شگد  سگپ  "و نظگارت  یزیگ ر برنامهکمیته "به  رانیمد علمی و هیأتویژه اعضای  یها دوره نظارت بر (،24/19/1397مورخ 

 ردر نظگ ی آموزشی ایگن حگوزه   ها دوره کنندهبرگزارمجری فرآیندهای مختلف و  عنوان بهضمن خدمت  یها آموزشو مرکز 

 اهداف این مرکز به شرح موارد زیر است: نیتر مهم گرفته شد.

 لان مشاغیمتصد یها مهارتتوسعه دانش و با  خدمات ارائهدر انسانی  هیسرماکارایی و افزایش اثربخشی  -1

 یتیریمد فیوظا و ها نقش مؤثر یفایا جهت رانیمد توسعه و یتوانمندساز -2

 دانش، مهارت و توانایی کارمندان سطح و ارتقای یروزآمدساز -3

 و بهبود روابط انسانی یسازمان فرهنگو  ها ارزشرفتاری شامل اخالق،  یها شاخصتوسعه  -4

 و سالمت کارمندان اجتماعی ،یرهنگف، اسالمی یها ارزشدر ابعاد مختلف  یعموم یها یآگاه توسعه -5

 شللی باالتر یها ردهبرای ارتقا به  یشلل یستگیشااز بعد کارمندان  یساز آماده -6

 ( نمایش داده شده است:1-5نمودار )ضمن خدمت در  یها آموزشساختار سازمانی مرکز 

                       

                   
           

                  
      

                    
      

      

                     
  ضمن خدمت یها موزشآساختار مرکز  (9-1نمودار )
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 ضمن خدمت    یها آموزشمرکز  در شده ارائهخدمات  -1-9

 شده است. گزارشحوزه ارائه نموده که در ادامه  پنجخدمات خود را در  مرکزرسیدن به اهداف مذکور، این  منظور به

 فرآیندهای مدیریت آموزش اجرای -1-9-9

 رانیف کارکنان و مدها در سطوح مختل سازمان یبرا یآموزش یازسنجین -1

 ازیمورد ن یآموزش یها دوره ین محتوایو تدو یآموزش یزیر و برنامه یطراح -2

دانشگگاه تهگران و    ایگ خگدمت و پگس از آن( در محگل سگازمان      نیکارکنان )قبل از انتصاب، ح یآموزش یها دوره یاجرا -3

 یبیترکا ین( یبرخط)آنال صورت به

 عامل رانیو مد رهیمد هیأت یارشد، اعضا رانیمد یبرا یا و حرفه یتخصص یها دوره یاجرا -4

 ها دوره یاجرا یمدرسان برا تیصالح نییو تع یابیارز ،ییشناسا -5

 ها دوره تیفیک دییتأجهت  یآموزش یها دوره ینظارت بر اجرا -6

 ؛یتیریمد یها گزارشو ارائه  ها دوره یو اثربخش یابیارز -7

 شده یابیارز یها دوره یدانشگاه و وزارت عتف برا دییتأمورد و  معتبر یها نامهیصدور گواه -8

 فرآیندهای مدیریت آموزش یابی عارضهو  یا مشاورهخدمات  -1-9-2

 ند آموزشیفرآ یشناس  یها جهت آس با سازمان یا جلسات مشاوره یبرگزار -1

 ها یو فناورافراد  ندها،ینقگگگاط قوت و ضعف فرآ یگیو شنگاسگا یها آمگوزش یابی عارضه -2

 شده ییشناسا یها عارضهبرطرف نمودن  یبهبود برا یها ارها و پروژهکارائه راه -3

 از جان  دانشگاه تهران یشنهادیپ یها پروژه یساز ادهیان پکام -4

 طرف سوم ارکمانیا پیبهبود از طرف سازمان  یها پروژه یان مشاوره و نظارت بر اجراکام -5

 نینو یدر حوزه آموزش و ارائه راهکارها یقیو مطالعات تطب یتخصص یها انجام پژوهش -6

 یمتقاض یها سازمان یشرح شلل برا هیمشاغل و ته لیو تحل هیتجز -7
 

 و کارکنان رانیو توسعه مد یابیکانون ارز یو اجرا یستگیشا یها مدل نیتدو -1-9-9

 یمتقاض یها مراکز و سازمان یو توسعه برا یابیاستقرار کانون ارز یمشاوره برا -1

 نانکارکعامل و  رانیمد ره،یمد هیأت یارشد، اعضا رانیعملکرد مد تیریو مد یابینظام ارز یطراح -2

 نانکارکعامل و  رانیمد ره،یمد هیأت یارشد، اعضا رانیمد یها یستگیمدل شا نیو تدو یطراح -3

 یستگیشا یها مدل بر اساسجذب و استخدام  انیتقاضم یابیارز -4

 یدیاب افراد در مشاغل کلانتص یبرا یابیاستعداد -5

 باالتر یها ارتقا به سمت یو کارکنان برا رانیمد یها یستگیشا یابیارز -6

 ها یستگیپرورش و توسعه شا یافراد برا یازهاین صیو تشخ نییتع -7
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 سازمان یمتخصص آت یروهاین صیو تخص نیدر خصوص تأم کیاستراتژ یزیر طرح -8

 ایروز دن یعلم یداردهااستان بر اساسمعتبر  یابیارز یابزارها یطراح -9

 یبیترک ای نیآنال ،یحضور صورت به ابیارز تیترب یها دوره یبرگزار -11

 رهیوضع و غ لیتبد ،یمهارت ،یاستخدام یها آزمون یبرگزار -1-9-0

 یتیریو مد یانواع مشاغل کارشناس یسنج و مهارت یاستخدام یها آزمون یبرگزار -1

 یشناس تیو شخص یجانیه وشه ،یروانشناخت یها آزمون یابیو ارز یبرگزار -2

 آزمون؛ یجهت برگزار ییکزیف یها رساختیاز ز یمند بهره -3

 ن(یبرخط )آنال صورت به یمجاز یها آزمون یان برگزارکام -4

 شده کس ج یاز نتا یتیریمد یها گزارشارائه  -5

 یآموزش تیریمد یها سامانهاستقرار  -1-9-1

 یسازمان یها یآموزش تیسا وب یساز ادهیو پ یطراح -1

 یکیالکترون یریادگی ستمیس یساز ادهیو پ یاحطر -2

 یتیریمد یداشبوردها یساز ادهیو پ یطراح -3

 ؛یریادگی تیریسامانه مد یساز ادهیو پ یطراح -4

 لیبر موبا یمبتن یآموزش یها دوره یساز ادهیو پ یطراح -5

 حوزه آموزش رد ازیمورد ن یها شنیکیاپل یطراح -6
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 ضمن خدمت    یها آموزشمرکز  در برگزارشدههای  دوره -1-2

عمگومی   آمگوزش  یهگا  دورهکگه شگامل    اند شدهتقسیم  دوره 5به  ضمن خدمت، یها آموزشدر مرکز  آموزشی یها دوره

هگای آموزشگی ویگژه     دوره ،علمگی  هیگأت های آموزشی ویژه اعضگای   ، دورهکارمندان تخصصیآموزش  یها دوره ،کارمندان

 توجیهی بدو خدمت هستند. دورهو  مدیران

 کارمندان عمومی آموزشی های دوره -1-2-9

ضگمن   یهگا  آمگوزش کمیسیون  دییتأدانشگاه و با  کارمندانفردی و شللی  ییافزا توان با هدفآموزشی عمومی  یها دوره

شگامل محورهگای زیگر     99تگا   96 یهگا  سگال این دوره در  یها موضوع نیتر مهماز  .اند شدهدانشگاه برگزار  کارمندانخدمت 

   بوده است:

 فردی و سازمانی ییافزا تمهار -1

 قوانین و مقررات -2

 فناوری اطالعات -3

 سالمت -4

 دینی، فرهنگی و اجتماعی -5

 آموزش خانواده -6

( گگزارش شگده   1-5) در جگدول  1395-99 یهگا  سگال طی  عمومی یها دوره تعداد فراگیرانآموزشی و  یها ساعتتعداد 

 .است

 9911-11 یها سالکارمندان طی  آموزشی عمومی ضمن خدمت یها دورهفراگیران ( تعداد 9-1)جدول 

 

طگی پگنج سگال     عمگومی  یهگا  دورهفراگیگران   تعدادروند  شود یم( مشاهده 2-5نمودار )( و 1-5که از جدول ) طور همان

 ه است.  افزایشی بود صورت به اخیر

 هگای  روش از بیشگتر  هگر چگه   اسگتفاده  ضگرورت  و کرونگا  با توجه بگه شگیوع ویگروس    1398الزم به ذکر است از اسفند 

 برخط نمود. صورت بهها  الکترونیکی، مرکز اقدام به تهیه محتواهای الکترونیکی و برگزاری دوره

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 6352 6217 4882 4711 2688 فراگیران تعداد

 813 988 694 353 318 ساعت مدت
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  9911-11 یها سالعمومی طی  یها رهدوآموزشی و تعداد فراگیران  یها ساعت( مقایسه تعداد 2-1) نمودار

 کارمندان تخصصی آموزشی های دوره -1-2-2

توسگط   شگده  انجگام  یهگا  یازسگنج ینو بگا   کارمنگدان صصگی  شللی و تخ ییافزا توانبا هدف های آموزشی تخصصی  دوره

تعگداد فراگیگران    آموزشگی و  یهگا  سگاعت تعگداد  . انگد  شگده برگزار  ها آنواحدهای دانشگاه و به درخواست مدیران ستادی و 

 .( گزارش شده است2-5در جدول ) 1395-99 یها سالطی  تخصصی یها دوره

 9911-11 یها سالاختصاصی ضمن خدمت کارمندان طی آموزشی  یها دورهتعداد فراگیران ( 2-1)جدول 

 

 ارائه شده است. (3-5نمودار )در  تخصصی طی پنج سال اخیر یها دورهروند تعداد فراگیران 

   
  9911-11 یها سال طیتخصصی  یها دورهآموزشی و تعداد فراگیران  یها ساعت( مقایسه تعداد 9-1) نمودار

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 1136 1932 1645 1471 1765 فراگیران تعداد

 192 364 525 263 222 ساعت مدت



82        (1395-1399) تهران دانشگاهمعاونت اداری و مالی  عملکرد زارشگ 

 علمی و مدیران هیأتهای آموزشی ویژه اعضای  دوره -1-2-9

علمگی و مگدیران، کمیتگه تخصصگی      هیأتای اعضای  های حرفه ها و شایستگی افزایش توانمندی نامه نییآپیرو تصوی  

تشگکیل و مسگئولیت دبیرخانگه ایگن کمیتگه بگه مرکگز         هگا  دورهو نظارت( در راستای نیازسنجی ایگن   یزیر برنامه)ذیل کمیته 

 بیشگتر  هرچگه  اسگتفاده  ضرورت و کرونا ویروسبا توجه به شیوع  1398در اسفند  .های ضمن خدمت محول گردید آموزش

 ،الکترونیکگی برگگزار شگد    صگورت  بگه  ها با همکاری مرکگز یگادگیری   الکترونیکی، این دوره یادگیری و ییادده های روش از

 است:بوده به شرح زیر علمی  هیأتاعضای  ژهیو یها دوره موضوع

 آموزش الکترونیکی دانشگاهیادگیری فعالیت محور و دانشجو محور و اجرای آن در سامانه  -1

 طراحی منابع آموزشی و انواع آن در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه -2

 طراحی تدریس و مدل دستور -3

 و ... رصد و ارزیابی یادگیری دانش پذیران -4

در  1395-99 یهگا  سگال طگی  علمی و مگدیران   هیأتویژه اعضای  یها دورهآموزشی و تعداد فراگیران  یها ساعتتعداد 

 .( گزارش شده است3-5ول )جد

 9911-11یها سالعلمی و مدیران طی  هیأتویژه اعضای  آموزشی یها دورهتعداد فراگیران  (9-1)جدول 

 

 هیگأت ویگژه اعضگای    یهگا  دورهرونگد تعگداد فراگیگران     شود یم( مشاهده 4-5نمودار )( و 3-5که از جدول ) طور همان

 داشته است. یتوجه قابلافزایش  1396نسبت به سال  1399علمی و مدیران در سال 

 
 9911-11 یها سالطی  مدیران و اعضای علمی ویژه یها دوره آموزشی و تعداد فراگیران یها ساعت( مقایسه تعداد 0-1) نمودار

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 2141 551 262 334 1 فراگیران تعداد

 238 92 28 31 1 ساعت مدت
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 و خدمتتوجیهی بد دوره -1-2-0

و هرسگال دو نوبگت    اسگت بگه حالگت رسگمی الزامگی      کارمندانبرای تبدیل وضعیت توجیهی بدو خدمت  دورهگذراندن 

تا قبل از تبدیل وضگعیت بگه رسگمی گگواهی      ستیبا یمپیمانی و قراردادی  کارمندان. شود یمغیرحضوری برگزار  صورت به

در  1395-99 یهگا  سگال و تعداد فراگیران توجیهی بدو خگدمت طگی   آموزشی  یها ساعتتعداد  این دوره را اخذ کرده باشند.

 .( گزارش شده است4-5جدول )

 9911-11یها سال توجیهی بدو خدمت درهای آموزشی  دورهتعداد فراگیران  (0-1)جدول 

 

 .دهد یمنشان  را 1395-99 یها سال( روند تعداد فراگیران توجیهی بدو خدمت در 5-5نمودار )

 
 9911-11 یها سالطی  توجیهی بدو خدمت یها دورهآموزشی و تعداد فراگیران  یها ساعت( مقایسه تعداد 1-1) نمودار

  

 9911 9911 9911 9911 9911 شرح

 125 283 159 6789 4792 فراگیران تعداد

 241 241 121 818 611 ساعت مدت
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 در مرکز شده انجام یها تیفعال سایر -1-9

 یا توسگعه هگای   کارمندان نسبت بگه اهگداف و برنامگه    نگرشدر راستای توسعه  ،ها دوره زیآم تیموفقبا برگزاری  زمان هم

ضگری    تمگام الکترونیکگی، بگا    وهیشگ کارمندان به  ژهیو یها آزمونمتعددی برگزار شده است. همچنین  یها شیهما دانشگاه،

تعگداد   .شگد برگگزار   1397-99 یهگا  سگال طگی   ضگمن خگدمت دانشگگاه تهگران     یهگا  آموزشامنیتی بسیار باال در محل مرکز 

 ( گزارش شده است.5-5جدول )سال اخیر در  3طی  یسازمان برونبرگزارشده  یها دورهو  ها شیهما، ها آزمون

 9911-11یها سالهای آموزشی توجیهی بدو خدمت در  تعداد فراگیران دوره (1-1)جدول 

 

هگا، بگه اسگتناد     تیگ ه فعالکح شگب یصگح  یق شرح خگدمات و معرفگ  یان دقیدار و به جهت بینظر به لزوم توسعه مستمر و پا

 "ضگمن خگدمت   یهگا  ز آمگوزش کگ مر"نگام    19/14/1411سه محتگرم دانشگگاه مگورخ    یرئ هیأتازده صورتجلسه یمصوبه بند 

نظگر بگه بخشگنامه سگازمان     شایان ذکر است  .دیگرداصالح  "نانکارکران و یمد یا حرفه یها ز آموزشکمر"دانشگاه تهران به 

 9مگواد   یز بگه اجگرا  ک، با تمریشورکت خدمات یریمشمول قانون مد ییاجرا یها ه دستگاهیلکشور به ک یو استخدام یادار

 شگگماره مصگگوبه موضگگوع "یگگیاجرا یهگگا دسگگتگاه نگگدهیآ رانیمگگد تیگگترب و آمگگوزش برنامگگه"ط منگگدرج در یو شگگرا 12و 

 مصگوبه  موضگوع ) یا حرفگه  رانیمگد  انتصگاب  و انتخگاب  نحگوه  یگی اجرا دستورالعمل و  15/19/1393 مورخ 11851/93/216

ارمنگدان و  ک یتیریمگد  یعمگوم  یهگا  یسگتگ یبگر سگنجش شا   ی، مبنگ یدارا یعگال  یشورا  11/14/1395 مورخ 579195 شماره

نگان  کارکران و یمگد  یا حرفه یها ز آموزشک، مریابیارز یها انونک یبر مبنا یا ارتقا به سطوح بعدیقبل از انتصاب و  رانیمد

و  یانسگان  یهگا  هیسگرما  یهگا  یسگتگ یشا یابیگ ند سگنجش و ارز یل فرآیمکت منظور بهخود و  یف ذاتیعمل به وظا یدر راستا

 .است انون گام برداشتهک یو اجرا یزیر برنامهر یدر مسمناس   یادر سازک، با یتیریمد یها تیظرف ییشناسا

 

 9911 9911 9911 شرح

 4 4 8 برگزارشده یها آزمون

 2 9 5 برگزارشده یها شیهما

 16 8 3 یسازمان برون برگزارشده یها دوره


