
 هاي دانشگاه تهرانگزارش سرفصل عملکرد معاونت

 

 دانشگاه تهران بین الملل هاي حوزةفعالیتاهم 

وزارت متبوع که  باهمکاري دانشجویان تحصیالت تکمیلی به فرصت مطالعاتی اعزام افزایش -1
 .آن با اعتبار دانشگاه انجام شد مورد 70

 هاي تبادالت اتحادیه قالب برنامهدر  استاد و باالترین میزان دانشجو اعزام پذیرش و -2
 و غیره.  اراسموس ،ددآآ نظیر روپاا

 وزیرخارجه نظیر المللی سیاسی بین عمده هاي میزبانی سخنرانی شخصیت -3
 .زیست محیط در امور متحد سازمان ملل معاون سویس، جمهور رئیس آلمان،

هاي درخشان در  رتبهو کسب  رتبه بندي هاي دانشگاه تهران در نظام فعال حضور گیريیپ -4
سایماگو، تایوان، /...،  رپ، یو اجوکیشن، هایر اس، تایمز کیو شانگهاي، رتبه بندي هاي نظام

 رسانی به مسئوالن اطالع وضعیت رتبه دانشگاه و درخصوص تخصصی و ارائه گزارش جلسه تشکیل

ها  جهت ارائه برنامه مجوز جهان و کسب مختلف هاي هاي مشترك با دانشگاه پیگیري برگزاري دوره -5
 .المللی بین زبانهاي به

در  خارج از کشور متخصص همکاري با ایرانیان توسعه و نیز مختلف افزایش دانشجویان کشورهاي -6
جهت کارورزي دانشجویان در ایران  آیسک و زیسته برنامه ظرفیت استفاده از قالب استاد وابسته،

 .در دانشگاه تهران خارجی انشجویان و محققانخارج از کشور، تسهیل روند حضور اساتید و د و

عضویت دانشگاه تهران در مجامع  توسعه هاي اختصاصی یونسکو به دانشگاه تهران، تخصیص کرسی -7
 .المللی بین

مرکز  نظیر مراکز تأسیس دانشگاهی و یا مختلف پژوهشی با مراکز المللی عقد قراردادهاي بین -8
 از آموزش زبان کنفسیوس مؤسسه حمایت آسیا، پیگیري جذب تحقیقات

ایران  منتخب هاي هاي تخصصی دانشگاه در دانشگاه، تشکیل تشکل میر روسکی مرکز تأسیس چینی،
 .فارسی به فرانسه؛ آلمان، ژاپن، تقویت زبان مشابه و روسیه، و پیگیري انجام برنامه

علمی و  هیأت اعضاي مشارکت جهت افزایش میزان المللی هاي تخصصی بین برگزاري کارگاه -9
الملی، جذب اساتید  هاي نهادهاي بین بورس استفاده از الملی، هاي بین دانشجویان در کنفرانس



دانش  حرکت به سوي دانشگاه کارآفرین، مدیریت درخصوص رسانی اطالع و المللی، همکاري بین
 .جلب همکاريبودن امور،  دانش محور بر اساس فرهنگ انجام کارها ترویج و دانشگاه سبز و مدار

 .جهت انتشارات مشترك المللی اساتید بین
 .واقیانوسیه هاي آسیا اتحادیه دانشگاه اول نایب رئیس عنوان پیگیري معرفی ریاست دانشگاه تهران به -10

 .ها دانشگاه المللی عضو کمیته اجرایی اتحادیه بین عنوان پیگیري معرفی ریاست دانشگاه تهران به -11

 

 در معاونت آموزشی شده انجام ترین اقداماتمهم

 

 خدمات آموزشی کل اداره

سپاري کامل فرآیند دانش آموختگان در حوزه آموزش و حذف ارسال پرونده فیزیکی به اداره سامانه .1
 کل.

 الکترونیکی شدن فرآیند صدور گواهی موقت. .2

 به کارگیري سامانه لغو تعهد آموزش رایگان. .3

 .EMS) جامع آموزش ( مانهبا سا ( SRM ) جایگزینی کامل سامانه مداد .4

 به کارگیري پرونده الکترونیکی و توقف کامل استفاده از پرونده فیزیکی. .5

 آموختگان. هاي حوزه دانش نامه و سایر فرم اي شدن صدور دانش انجام اقدامات اولیه جهت سامانه .6

 پرونده فیزیکی.بندي فرآیند ثبت نام و حذف کامل تشکیل  تسهیل فرآیند ثبت نام نودانشجویان و زمان .7

 نامه هاي آموزشی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري. تدوین و تصویب شیوه .8

 و دکتري. ارشد مقاطع کارشناسی، کارشناسی هايورودي کلیه ثبت نام سازي یکپارچه .9

انتقال و صدور کارت دانشجویی کلیه دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري به  .10
 کل. اداره



 نام، بررسی و اعالم نتایج متقاضیان دکتري و حذف تشکیل پرونده فیزیکی. سپاري ثبت سامانه .11

هاي دانشجویان و حذف فرآیند حذف پرداخت غیرالکترونیکی خارج از اي شدن پرداخت سامانه .12
 سامانه.

الت ها جهت حل مشک هاي افراد در سامانه آموزش جهت بازتعریف دسترسی بررسی انواع دسترسی .13
 مربوط.

 ) به اداره کل. EMS, SDR هاي آموزش ( انتقال مدیریت راهبري سامانه .14

هاي بنیاد نخبگان،  هاي موجود در خصوص سهمیه ریزي جهت استفاده حداکثري از ظرفیت برنامه .15
المپیاد و استعداد درخشان (رشد حدود صد درصدي پذیرش در سال تحصیلی جاري و امکان پذیرش 

 ها). آتی با توجه به ایجاد هماهنگی براي پذیرش در کلیه رشته حد اکثري در سال

 نظارت و ریزي برنامه کل اداره

 95آموزشی طی سال  نظارت ریزي، گسترش و آموزشی و شوراي برنامه ریزي شوراي برنامه جلسه 24  -1
 :استگرفته  قرار بررسی مورد ذیل پرونده به شرح مورد 130 تعداد برگزار گردیده و مجموعاً

 17 درخواست ایجاد رشته جدید مورد 

 20 هاي تحصیلی مصوب وزارتی درخواست اجراي رشته مورد 

 82 تحصیلی مختلف هاي درسی در مقاطع بازنگري برنامه مورد 

 10 هاي کلی شورا سیاستگذاري مورد 

موجود در سامانه دروس ارائه شده و همخوانی اطالعات  نحوه بر نظارت این مدیریت با توجه به اهمیت - 2
سپاري سرفصل مصوب رشته تحصیلی و در راستاي استفاده بهینه از این سامانه، سامانه آخرین جامع آموزش با

امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان، کاهش خطاهاي کاربري در سامانه و تسریع در امور دانشجویان مبادرت 
ي هر پردیس/ دانشکده نموده است. بر سرفصل مصوب برا آخرین بر اساس به تعریف برنامه درسی

در  تا کنون 93مقطع تحصیلی و سال ورود دانشجو از سال  بر اساس برنامه درسی 1100 اطالعات اساس همین
 .سیستم بارگذاري شده است



برگزار گردیده و  95علمی طی سال  هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت جلسه 34  -3
 :گرفته است قرار بررسی مورد ذیل پرونده به شرح 2159 تعداد مجموعاً

 1810 موافقت شده است. مورد 117  علمی که با هیأت پرونده جذب و استخدام اعضاي 

 و تبدیل وضعیت  قرارداد پرونده مربوط به تمدید 349 تعداد 

 بوده است که طی ذیل به شرح 95و فراخوان شهریور  94نموده در فراخوان بهمن  ثبت نام متقاضیان تعداد -4
علمی به واحدها ارجاع  صالحیت گرفته و جهت طرح در کارگروه قرار بررسی مورد در این مدیریت 95سال 

 شده است:

 1508 تعداد :94کننده در سامانه نور رضوي در فراخوان بهمن  ثبت نام متقاضیان تعداد 

 1163 تعداد :94کننده در سامانه جذب دانشگاه در فراخوان بهمن  ثبت نام متقاضیان تعداد 

 1296 تعداد :95کننده در سامانه نور رضوي در فراخوان شهریور  ثبت نام متقاضیان تعداد 

 384 تعداد :95کننده در سامانه نور رضوي در فراخوان شهریور  ثبت نام متقاضیان تعداد 

آنها به  ارائه با توجه به نیاز دانشجویان به دریافت کارنامه التین، گواهی اشتغال به تحصیل التین و -5
و التین جهت  فارسی صورت ها به هاي دانشکده/ پردیس هاي دیگر، لیست کلیه دروس و عناوین رشته دانشگاه

 شده توسط واحدها در سامانه اصالح گردید. تأیید بررسی و تصحیح به کلیه واحدها ارسال و موارد

و تهیه  94-95تحصیلی  اول نیمسال مقرر از موعد ورود نمرات توسط واحدها و قفل نمرات در کنترل -6
 .شده قفل نمرات و ابالغ آن به واحدها زمان بندي العمل دستور

علمی برگزیده آموزشی در  هیأت از اعضاي تقدیر به منظور برگزاري سومین جشنواره آموزش دانشگاه - 7
 .مرکزي دانشگاه کتابخانه در تاالر عالمه امینی   95 /02 /13 مورخ روز دوشنبه

سال گذشته)  5(االستخدام علمی جدید هیأت بررسی مسائل و مشکالت استخدامی اعضاي جلسه برگزاري  -8
 .هاي فنی در سالن شهید شهید چمران پردیس دانشکده   95 /03 /16 مورخ در روز یکشنبه



ر پردیس در سالن شهید دهشو  مورخ آموزشی دانشگاه در روز دوشنبه هاي گروه برگزاري همایش مدیران  -9
 .علوم

سه  علمی در روز هیأت ترفیع سالیانه اعضاي نظام پرسش و پاسخ آئین نامه تطبیق جلسه برگزاري - 10
 .پردیس هنرهاي زیبا آوینی در سالن شهید   95 /08 /11 مورخ شنبه

با مرکز جذب وزارت علوم جهت رفع اشکاالت سامانه نور رضوي  متعدد برگزاري جلسات  -11
 .مرکز جذب محترم رسمی به ریاست صورته ب موضوع انعکاس و

با همکاران مرکز فناوري اطالعات و فضاي مجازي دانشگاه جهت رفع اشکاالت  متعدد برگزاري جلسات  -12
 .علمی دانشگاه تهران هیأت سامانه جذب اعضاي

 .پذیرش دانشجو ظرفیت راه اندازي سامانه اعالم - 13

 .حصیلی در سامانه آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهاي ت ورود اطالعات رشته  -14

آموزشی دانشگاه و تصویب آئین نامه  ریزي بازبینی آئین نامه شوراي برنامه  -15
 .دانشگاه محترم رئیسه هیأت  95 /02 /27 مورخ جلسه در

 .امنا هیأت 85مصوب سال  التدریسحق بازبینی آئین نامه  -16

 .علمی دانشگاه تهران هیأت ترفیع سالیانه اعضاي نظام اجرایی آئین نامه تطبیق نامهشیوه  تهیه  -17

 .علمی دانشگاه تهران هیأت اعضاي يارتقا اجرایی آئین نامه شیوه نامه تهیه - 18

برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه جامع آموزش دانشگاه توسط همکاران این مدیریت  - 19
 .ها نفر از کارشناسان آموزش پردیس/ دانشکده 133 تعداد براي

هاي درسی  و بازنگري برنامه تدوین برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ایجاد و اجراي رشته و  -20
 .ها نفر از کارشناسان پردیس/ دانشکده 98 تعداد توسط همکاران این مدیریت براي

علمی توسط همکاران این مدیریت  هیأت ضايبرگزاري کارگاه آشنایی با فرآیند جذب اع  -21
 .ها نفر از کارشناسان جذب پردیس/ دانشکده 28 تعداد براي



پذیرش دانشجو توسط همکاران این مدیریت  ظرفیت برگزاري کارگاه آشنایی با سامانه اعالم - 22
 .ها نفر از کارشناسان پردیس/ دانشکده 27 تعداد براي

  

 
 هاي در دست اقدام حوزه معاونت جموعه فعالیتهاي مهم و همچنین م فعالیت

 دانشجویی امور کل اداره دانشجویی

 
راه اندازي سامانه جدید تغذیه بر پایه کیف پول الکترونیکی و امکان استفاده هر دانشجو از تمام سلف  -1

 .هاي دانشگاهسرویس

 .پرشیکا، پگاه، ب آ و غذاي خانگیاندازي رستوران ایجاد تنوع در غذاي دانشجویان با استفاده از راه -2

هاي معمول با استفاده از سامانه جدید  امکان رزرو دو نوع غذا و تحویل غذاي انتخابی دانشجویان در سلف -3
 .تغذیه

تنوع و افزایش کمیت کنار  هاي دانشجویی دانشگاه از نظر کیفیت، سرویس ي غذاهاي سلف ارتقاي منو  -4
 .غذا

 .مواد اولیه خریداري شده از نظر کمی و کیفی ارتقاء و بهبود -5

 .ساخت انبار استاندارد مواد غذایی اداره کل امور دانشجویی  -6

 ها خوابگاه امور کل اداره

 .هاي دانشگاه به انضمام آبیاري مکانیزه تکمیل نوسازي فضاي سبز مجموعه خوابگاه -1

 .ساراخرید تجهیزات سالن بدنسازي کوي پسران و خوابگاه  -2

 .آسانسور و ایجاد محل توزیع غذاي دوم هاي خوابگاه چمران به تجهیز ساختمان -3

 .هاي خوابگاه جالل آل احمد براي مدیریت انرژي و صدا دوجداره کردن پنجره -4

 .ها تخت خوابگاهی جدید در خوابگاه 1000 ایجاد -5

براي افزایش کیفیت وایجاد ارتباط برخط اداره  راه اندازي سامانه خوابگاهی بر پایه سامانه آموزش گلستان -6
 .ها با معاونت آموزشی کل خوابگاه

 .هاي موجود و ارتقاي سطح کیفی خدمات خوابگاهی بازسازي خوابگاه -7



 .نفري کوي پسران دانشگاه 250آغاز به ساخت خوابگاه  -8

 .شروع به کار بازسازي سالن اندیشه کوي -9

 بهداشت و درمان کل اداره

هاي رادیولوژي، دندانپزشکی، فیزیوتراپی و بخش بستري و پذیرش مرکز  نوسازي و بهسازي فضاهاي بخش -1
 .جراحی و اتاق عمل

 .آزمایشگاه و دندانپزشکی هاي ماموگرافی، رادیولوژي، تجهیزات بخش خرید و نوسازي -2

 .نشگاهشروع به کار ساخت درمانگاه کوي و بازسازي آزمایشگاه مرکز بهداشت دا -3

 مرکز مشاوره دانشجویی

 .توسعه فضایی فیزیکی و راه اندازي کلینیک نوروتراپی -1

 .صورت حضوري و برخط دو توسعه مرکز مشاوره شغلی و برگزاري نمایشگاه کار به -2

 .هاي زندگی براي کلیه دانشجویان ورودياجراي طرح آموزش مهارت -3

 .از دخانیاتتصویب و آغاز اجراي طرح دانشگاه عاري  -4

مرتبط با مسائل روانشناختی، اجتماعی  نامه و رساله هاي تصویب و آغاز طرح حمایت مالی چهار برابري پایان -5
 .و فرهنگی دانشجویان

 

 

 معاونت اداري و مالی دانشگاه هايفعالیتترین مهم

 

ادالنه و بدون تالش در جهت حاکم کردن رویکرد و سیاست هاي تعاملی، شفاف سازي، قانونمندي، ع -1
 تبعیض حل مسائل و معضالت فرارو از طریق گفتگو در حوزه معاونت اداري. 

پیگیري جدي اجراي حسابداري تعهدي در دانشگاه و برگزاري جلسات هماهنگی مستمر به منظور  -2
ماهه گذشته  6اطمینان از پیشرفت کار و کسب موفقیت بسیار خوب در این خصوص به طوري که طی 



 95درصد در شهریورماه  10فت حسابداري تعهدي در بخش دریافت و پرداخت از حدود درصد پیشر
 بوده است. 95درصد در اسفند ماه  80به بیش از 

دانشگاه سطح یک کشور. در این جلسات مسائل  13شرکت در جلسات ماهانه معاونین اداري و مالی  -3
هاي استفاده از تجربیات یکدیگر راه حلشود و با ها به بحث و بررسی گذاشته میمشترك دانشگاه

مناسبی انتخاب می شود. اقدامات مشترك معاونین اداري و مالی ازجمله برگزاري نشست هایی با 
نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانه داري کل کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

د.  باالخص مذاکرات صورت گرفته در رابطه با در بسیاري موارد موجب رفع بسیاري از موانع گردی
اسناد خزانه اسالمی، صکوك اسالمی، تعیین سقف حقوق مدیران، پاداش بازنشستگی،  افزایش 

 ها و .... منجر به نتایج مثبتی شد.اعتبارات دانشگاه

و پیگیري و حمایت هاي نرم افزاري و سخت افزاري از اقدامات اداره حقوقی دانشگاه و حمایت  -4
پیگیري هاي مستمر در رابطه با مستندسازي امالك دانشگاه و احقاق حقوق دانشگاه در اقصی نقاط 
کشور و خلع ید از متجاوزین به امالك دانشگاه. به طور مثال اقدام انجام گرفته در رابطه با باغ بقایی 

ستقرار نیروهاي ریزي الزم در خصوص احیا و بازسازي باغ مذکور و اواقع در شهر قدس و برنامه
 دانشگاه در باغ.

 برگزاري مراسم روز انتخاب کارمند نمونه و تقدیر از فرزندان ممتار کارکنان دانشگاه. -5

هاي مستمر پروژه مقاوم سازي دانشکده حقوق و جلوگیري از تعطیلی کار توسط کارفرما به پیگیري -6
ر موقت این پروژه تامین مالی گردد تا دلیل اتمام اعتبار طرح. تالش شد از سایر منابع دانشگاه به طو

 بینی شده اتمام یابد.طرح مطابق زمان بندي پیش

اتمام و تحویل موقت پروژه کتابخانه دانشکده الهیات به رغم اینکه اعتبار طرح پایان یافته بود، مدیریت  -7
جابجایی  اي در اتمام طرح صورت نگیرد و با برگزاري جلسات متعدد با پیمانکار وباشد تا وقفه

 اعتبارات مشکل مالی طرح به طور موقت حل گردید.

 برگزاري مناقصه پروژه خوابگاه دانشجویان خارجی و انتخاب پیمانکار، عقد قرارداد و شروع طرح. -8

 برگزاري مناقصه پروژه ساختمانی پردیس بین المللی کیش و انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد. -9



 اجراي طرح بازسازي باشگاه کارکنان.پیگیري و نظارت مستمر حضوري بر  -10

به رغم فشار و اصرار واحدها در خصوص جذب نیروهاي جدید، با توجه به سیاست دانشگاه مبنی  -11
برعدم ورود نیروي جدید به دانشگاه، سعی گردید حتی یک نفر نیروي جدید به نیروهاي جدید اضافه 

ی سعی شد نیروهایی که بدون مجوز در دانشگاه نشود. و از طرفی نیز با پیگیري هاي اداره منابع انسان
مشغول به کار هستند، شناسایی شوند و از واحدهاي مربوطه خواسته شد که به کار این گروه از نیروها 

 خاتمه دهند.

هاي گذشته دانشگاه، با برگزاري جلسات مشترك با مسئولین سازمان تامین اجتماعی و تقسیط بدهی -12
ن دانشگاه حل گردید و برخی از آنها به زودي بازنشسته خواهند شد و نفر از کارکنا  302مشکل 

 شوند.تعدادي نیز در سال آینده با تعاملی که با سازمان بازنشستگی خواهیم داشت بازنشسته می

 6سازي فاز اول طرح فضاي سبز و ارائه طرح به شهرداري منطقه تشکیل کمیته فضاي سبز و آماده -13
ت مشترك با شهرداري و هماهنگی در خصوص شروع فاز اول طرح فضاي تهران و برگزاري جلسا

 .96سبز از اوایل سال 

تشکیل شوراي راهبري مدیریت سبز دانشگاه و انتخاب اعضاي شورا و برگزاري جلسات مشترك با  -14
هاي سازي برنامهریاست شرکت بهینه سازي سوخت و دستیابی به توافقات اولیه در خصوص اجرایی

بز و همچنین مذاکره با انجمن مدیریت سبز کشور و توافق با انجمن مذکور به منظور مدیریت س
 .96شناخت وضع موجود و تدوین برنامه شوراي راهبري مدیریت سبز در دانشگاه در سال 

همکاري الزم با نهادهاي نظارتی و ایجاد تعامل و ارتباط نزدیک با اعضاي آنها با برگزاري جلسات  -15
 مشترك.

 ي جلسات هفتگی هیات اجرایی دانشگاه. برگزار -16

برگزاري جلسات هفتگی شوراي مدیران حوزه معاونت اداري و مالی به منظور هماهنگی بین ادارات  -17
 چهارگانه حوزه معاونت اداري و مالی.

برگزاري مناقصه بیمه تکمیلی و انتخاب کارگزار بیمه با کمترین هزینه و ارتقاي خدمات طرح و رفع  -18
 بسیاري از موانع. 



 به منظور تسهیل در پرداخت وام کارکنان. انجام مذاکرات با دو بانک -19

 برگزاري جلسات مستمر هماهنگی با روسا و مدیران سطوح مختلف دانشگاه. -20

 ها، دانشکده ها وسایر واحدهاي دانشگاه.ه معاونین اداري و مالی پردیسبرگزاري جلسات ماهان -21

 هاي مستمر با شوراي صنفی کارکنان و مددکاري.برگزاري نشست -22

 بازنگري در آیین نامه ارتقاي کارکنان. -23

 شرکت دو روز در هفته در جلسات هیات رئیسه. -24

 شرکت در جلسات کمیسیون دائمی هیات امناء. -25

 یات ممیزه.شرکت در جلسات ه -26

 شرکت در جلسات شوراي حقوقی دانشگاه. -27

 شرکت در جلسات کمیته ارزیابی دانشگاه. -28

 شرکت در جلسات کمیته تخصیص. -29

تحقیقات و  هاي کشور که توسط وزارت علومشرکت در جلسات معاونین اداري و مالی دانشگاه -30
 فناوري برگزار می شود.

 

 حوزه اداري و مالی دانشگاه 1396برنامه سال 

 رفع برخی موانع موجود بیمه تکمیلی -1

 احیاي اداره رفاه دانشگاه و تالش در جهت فراهم سازي و ارتقاء خدمات رفاهی به کارکنان -2

یکی از مهمترین برنامه حوزه معاونت اداري و مالی در سال آیند موضوع مدیریت سبز در دانشگاه و  -3
 کارهاي صرفه جویی در هزینه ها اجراي عملی برخی از برنامه ها ي مدریت سبز و اجراي راه

 تدوین طرح جامع فضاي سبز و زیبا سازي دانشگاه -4



برنامه ریزي در جهت اجراي کامل حسابداري تعهدي در سایر بخش ها از جمله اموال و حقوق و  -5
 دستمزد و گزارشات مالی 

 اصالح و احیاي ساختار حوزه معاونت اداري و مالی بویژه در بخش مالی دانشگاه -6

 د نظر در سیستم حمل و نقل و ایاب و ذهاب مدیرانتجدی -7

فراهم سازي امکانات الزم در خصوص آموزش و آشنایی مدیران با مقررات و آیین نامه هاي مالی و  -8
 استخدامی دانشگاه

اصالح نظام دستمزد و حقوق نیروهاي قراردادي و کاهش فاصله حقوق نیروهاي قراردادي از محل  -9
 صرفه جویی در هزینه ها

ایجاد یک سیستم نظارتی بر هزینه کرد اعتبارات پژوهشی با همکاري بانک ملت و اسفاده از قابلیت  -10
 هاي حسابداري تعهدي

 اجرایی سازي نطام ارزیابی کارکنان بطور کامل در سطج دانشگاه -11

 ایجاد یک فضا و امکانات الزم به منظور تکریم بازنشستگان -12

 ل دانشگاهتهیه طرح جامع آموزش هاي کاربردي پرسن -13

 

 

 


