
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تهران  دانشگاه ارجمند آموختگان  دانش و عزیز دانشجویان  ،محترم همکاران 

 و رانیا مردم همه نیهمچن و محترم خانواده و زانیعز شما همه ي برا سعادت و یسالمت ي آرزو و نو سال مجدد کیتبر ضمن

   .می کن  میتقد  زانیعز  شما  به  را  8139  سال  در  تهران  دانشگاه  عملکرد  از  یگزارش  تا  شد  اری  قیتوف  هم  امسال  که  میشاکر  را  خدا  ،جهان

 روسیو  وعیش  با  زین   سال   انیپا  در  و  شد  متحمل  را  ي ادیز  ي هایسخت  ما   ملت   که   می بنام  کشور  ي برا  پرحادثه  ی سال  دی با  را  1398  سال

  بانیپشت  ي هاسازمان  و  روها ین  و  ی درمان  کادر  وقفه  ی ب  ي هاکوشش  و  ي ثارگریا  رغمی عل  بحران  نیا  متاسفانه  که  میبود  مواجه  19  دیکو

  یتخصص و یعلم ي هاتی قابل ژهیو به کشور ي هاتیظرف همه از استفاده  و همگان مشارکت هیسا در میدواریام و دارد ادامه همچنان

  حضور لیبدل دیشا و نمود متاثر هم را دانشگاه کشور مونینام ي رخدادها است یع یطب .میباش  مشکل نیا بر زودتر هرچه  غلبه شاهد

 يفکر بلوغ و یهمراه لیبدل کنیول رفتیپذ ریتاث اتفاقات نیا از نهادها ریسا از ش ی ب دیشا دانشگاه گر،مطالبه و ختهیفره جوانان

  سر پشت را 98 سال یبخوب دانشگاه کشور مسئول ي ونهادها دولت یبانیپشت و همکاران همه معاضدت و مشارکت و انیدانشجو

 . گذاشت

  دانشگاه  ي سو از گرفته انجام اقدامات و  دانشگاه ی اجتماع تی مسئول موضوع به  آغاز در تا  باشد آن ترمناسب دیشا مقدمه نیا با

 . شود پرداخته 98 سال ي ها یسخت و مشکالت با مواجهه در

 



بین الملل مسئولیت
اجتماعی

کارآفرینی اداري-مالی

• کمیته سیالب
• خوشه هاي فکري و مشورتی
• باشگاه دانش آموزي 
• و دانشگاهخانواده انجمن 
• پروژه هاي ملی
• قراردادهاي پژوهشی
• هسته هاي پژوهشی
• پژوهشیموسسات 
• آموزش هاي آزاد
• آموختگانکانون دانش 

• تعامل با صندوق بازنشستگی 
)ممتازهاي ویژه و بازنشستگان و پایه (

• بازنگري آیین نامه استخدامی
• پرسنل قرارداد معین و اعطاي پایه 

افزایش حقوق پرسنل خدماتی
• تدوین دستورالعمل سختی کار
• ارتقاء نظام مالی
• احداث خوابگاه، ساختمانهاي آموزشی، 

پژوهشی
• هوشمند سازي و کنترل مصرف انرژي
• شهر دانش
• یکسان سازي حقوق اعضاء هیات علمی
• افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

طرح هاي رویش و شکوفایی•
شبکه فن آوري دانشگاه•
مراکز نوآوري•
آموزش هاي آزاد•
مرکز مدیریت مهارت آموزي و •

مشاوره
دوره هاي دو وجهی•
دوره هاي کهاد•

المللارتقاء در تراز بین •
یبهترین عملکرد بین الملل•
بین المللیقراردادهاي جدید •
ین موسسات مشترك بتاسیس •

المللی
هاي مطالعاتی و فرصت •

ماموریت هاي پژوهشی
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 یاجتماع يها تیمسئول و دانشگاه  

 و حجم که ي اگونه به شد شروع روستا صدها و شهر هاده و کشور استان وپنجست یدرب لیس بحران گرفتن شدت با 98 سال

 جمهورس ی رئ  ابتکار  واسطه  به   و  جهت  نیا  در  شد.   ی مل  سطح  در  توجه  سته یشا  که  بود  ي حد  به  هاالبی س   بروز  به   منجر  ي هابارش  تداوم

  کرد. دایپ رانیا در گذشته ي هاالبیس از متفاوت  یتیوضع رخداد نیا هاالبیس یمل گزارش ژهیو أتیه ن ییتع در محترم

 ابعاد یبررس مسئول را تهران دانشگاه سیرئ  استیر به مستقل یعلم ي هات یشخص از نفر ستیب یحکم یط جمهورس یرئ

 شدهواقع  ي هاالبیس   مختلف  جوانب  درباره  ییگوپاسخ   ي برا  زین   سؤال110  اتیه  نیا  لیتشک  حکم  مه یضم  به  و  کردند  حادثه  گوناگون

   .)افتی شیافزا سوال 127 به  بعدا هاسوال نیا (تعداد شد  ابالغ أتیه به

 تیاهم و ابعاد ي دارا ي احادثه ای یعیطب ي رخداد ي ارشته نی ب و جانبههمه زانیم نیا تا یبررس نهیزم در یمل تجربه نیاول نیا

 سؤاالت و حکم در  یمطالعات عرصه چهارده کرد. آغاز 1398 نیفرورد 27 در جمهورس ی رئ حکم با را خود کار أت یه  است. یمل

 أتیه  ي هاکارگروه  به  یانسان  منابع  و  آموزش  نام  با  زین  یپانزدهم  کارگروه  أتیه  ي اعضا   صیتشخ  به  و  بود  شده  مشخص  جمهورس یرئ

 يجا  در  ي اتجربه  ن یچن  و  ندارد  سابقه  هم  کشورها  گرید  در  هاالبیس   یمل  گزارش  هی ته   منظور  به  أتیه   لیتشک  نحوه  نیا  شد.  افزوده

  بطور نفر  700 حدود که کشور ی کارشناس و یعلم  ي هاتیظرف همه ي ریبکارگ  با  أتیه ن یا .است مستقل  یابیارز ستهیشا خود

  ار یبس  تیظرف  از  کشور  یعلم  مراکز  و  هادانشگاه  که  داد  نشان  اند،داشته  فعال  نقش  یتخصص  ي هاکارگروه  ي هاگزارش  هیته  در  میمستق 

  شی پ  را  حیصح  و  یعلم  ي هالیتحل  و  کارها  راه  توانیم  هاي توانمند  نیا  از  ي مندبهره  و  ي ریبکارگ  صورت  در  و  هستند  برخوردار  یباالئ

 .داد قرار کشور ي رو

  عالوه   أتیه  که  است  آن  نمود  اشاره  بدان  توانمی  کلی  طور  به  نچهآ  اما  ندارد  وجود  أتیه  هاي یافته  کل  ارائه  فرصت  گزارش  ینا  در     

 یریتمد ي برا کالن و منسجم ي الگو یک است کرده یسع 98 اوائل و سال اواخر هاي سیالب مختلف هاي جنبه جامع بررسی بر

 کرونا یروسو یوعش یریتمد یچگونگ  ي برا یخوب ي الگو تواندیم مثال ي برا .نماید ارائه بحران از بعد و حین قبل، درایران، هابحران

 و کننده  یین تع موضوع ینا در تهران دانشگاه  ونقش سهم  اما بود ملی أتیه یک أتیه اگرچه که  آن یگرد نکته  باشد. یرانا در

  کارگروه،  یسرئ قالب در تهران دانشگاه اعضاي  مشارکت  آنکه ضمن خوشبختانه .بود ینسنگ  یاربس ینهزم ینا در دانشگاه یتمسئول

 و أتیه یرخانهدب  دانشگاه،  یربطذ يواحدها یرسا و  یپژوهش معاونت  فعال حضور ،بود چشمگیر بسیار کارگروه  یردب یا و کارگروه  عضو

 براي  برخط  و  دیجیتال  شیوه  به  را  اسناد   و  منابع   گذاري   اشتراك  و  ذخیره  امکان  که  تهران  دانشگاه  دانش  مدیریت  زیرساخت  همینطور
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  شوند  گرفته بکار و مطالعه بدقت أتیه هاي یافته آنکه  ید ام .دند بو أتیه یتموفق ي برا  مهم یعامل و مباهات یهما کردمی  فراهم اعضا

 . شود ینچن ینا ئیرخدادها بابت زیان و ضرر دچار کمتر کشور آینده در تا

شورتی و فکري هايخوشه فعالیت ادامه به باید ادامه در  که پرداخت کشور یک سطح هاي دانشگاه ودیگر تهران دانشگاه م

  به  محترم  مجلس  و  دولت  با   زنییرا  قالب  در  هاخوشه  یحنتا  شد  یسع  و  گرفته   شکل  اعضا  ینب  ي بهتر  ي همفکر  و  یهمگون  خوشبختانه

  آمده  بودجه  الیحه  در  عتف  شوراي   ذیل  فناوري  و  پژوهش  صندوق  تشکیل   مانند  پیشنهادها  این  از  برخی  رسدمی  نظر  به  و  نشسته  ثمر

  یمال  منابع  درضمن  و  سازد  هموار  بسیار  را  هانامهپایان  و  هارساله  کردن  کاربردي   مسیر  تواندمی  مالی  منایع  تامین  صورت  در  که  است

 . نماید تامین  فناوري  و پژوهش جهت هادانشگاه ي برا یدي جد

 بررسی  را  آن  ي اقتصاد  و  یفرهنگ  ی،اجتماع  ی،علم  هاي جنبه  و  پرداخته  نیز  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  موضوع  به  هاخوشه  البته

  شد خواهد سعی و شده منعکس محترم دولت به  کارهاراه این که اندنموده آن از پس  و شیوع زمان در کارراه ارائه در سعی و کرده

  شود. ارائه ، است شده  بینیپیش  موضوع همین براي  که  گفتگو تاالر در مطالب چکیده

 انجام  از یمهم جنبه عنوان به تواندمی دهد افزایش را عموم رضایتمندي  یا و زندگی کیفیت که کاربردي هايپروژه انجام

  گرفت صورت تهران دانشگاه در همکاران توسط ي ارزشمند اقدامات گذشته  سال در خوشبختانه  باشد.  دانشگاه یاجتماع یتمسئول

 .شودیم ارائه آن از یکوچک بخش که داشته یشافزا ٪34 ریالی ارزش نظر از منعقده هاي ادقرارد حجم که اي گونه به

 ک ی سطح ي ها دانشگاه یعلم أتیه ي اعضا ي همکار و همت به  شهرهاکالن هوا ي ها ندهیآال  انتشار ي اههی س یمل ي پروژه انجام

  .شودی م  یتلق  نوآورانه  ي امر  وهیش   ازنظر  هم  و  موضوع  نظر  از  هم  تهران  دانشگاه  تیمحور  با   هادانشگاه  نیا  یپژوهش  ومی کنسرس   قالب  در

  مستقل  بصورت  شهرها  از  کی  هر  در  انتشار  کاهش  ممکن  ي وهایسنار  هوا،  ي هاندهیآال   انتشار  هاهیس  ي محاسبه  بر  عالوه  پروژه،  نیا  در

  ستیل در گذشته سال در پروژه، نیا .شد خواهد ارائه یاستان و ي کشور مقامات به ي سازادهیپ منظور به آن جینتا و شده یبررس

   قرارگرفت. قیتشو مورد ستیز طی مح حفاظت سازمان طرف از و بود عتف وزارت یپژوهش ي ها پروژه منتخب 

ش موفق يقراردادها ن یب از  يعلو ادی بن با یی روستا جوامع ییافزاتوان :کرد اشاره لیذ ي هاطرح  به توانیم رگذار یتاث و یپژوه

 راه ي نقشه و تالیجید تحول سند نیتدو ران،یا گمرك با یگمرک جامع سامانه توسعه  )،ي اقتصاد رونق حوزه در ي کشور (منتخب 

  فایا  کشور  تال یجید  توسعه  در  نیادیبن   نقش  تواندیم   که  ي ارشته  ن ی ب  یطرح  ،اطالعات  ي آورفن  پژوهشگاه  با  یمل  سطح  در  آن  ي اجرا

 از  نشان  مسئله  نیا   که  ،یاسالم  انقالب  مسکن  ادی بن    با  خوزستان  و  کرمانشاه  در  لی س  از  دهید  بیآس  مناطق  یاجتماع  ي توسعه  ،کند

 . باشدیم  صنعت  و دانشگاه تراثربخش و قیعم گسترده، ي همکار
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 گرید  ي کشورها  و  مراکز  گرید پژوهشگران  از  و ردیبرگ  در  را  تخصص  چند  که  یهای تیفعال  که  دهدیم  نشان  ریاخ  ي هاسال  تجربه

سته نامه نیآی دانشگاه  ،لیدل نی هم به ؛بود خواهد ترقیعم و اثرگذارتر معموال  شود، مندبهره ش يهاه   ن یب  ت یفعال که را یپژوه

 توسط  اعتبار نیتام  با ي جار سال در است دیام و نمود مصوب یالمللنیب ي هاي همکار به نگاه با را کشور ي ازهای ن جهت در ي ارشته

  .ردیگ خود به یاجرائ شکل مربوط سامانه ي انداز راه و دانشگاه

سۀ پنج لیتشک و عتف وزارت توسط  یعلم  قطب 19 بی تصو قالب  در یتخصص  و یپژوهش ي هاتی فعال تی تقو نگاه، نیا با   موس

 و علم ي مرزها در هاداده کالن پردازش و رهیذخ و  ي ابر محاسبات ،انشیررااب نه یزم در ي فناور و پژوهش توسعه هدف با ( انشیررااب

 کشور یپژوهش و یعلم ي ازهاین رفع به کمک هدف با( یعیطب  منابع یحکمران قاتیتحق مرکز ،)یخصوص  بخش مشارکت با ي فناور

 و ر یمیروسک ي مرکزها  و مکتوب آثار در پژوهش موسسۀ ،)ستیز ط یمح و یع یطب  منابع  داری پا تیریمد و یحکمران حوزه در

  ی پژوهش  تیفعال توسعه توانیم را )یعلم ي هاتی فعال و المللی بین و  یمل موسسات با  یعلم ارتباطات توسعه منظور به( وس یکنفس

  موضوع   در  مسکن  ادیبن   با  ییهانامهتفاهم  دانشگاه،  ی علم  لیپتانس  یاثربخش  منظور  به  ن،یهمچن  نمود.  منظور  جامعه  با  دانشگاه  تعامل  و

  توسعه  بانک ،ییدارا و ي اقتصاد امور وزارت یمال اطالعات مرکز ،یاجتماع رفاه  و کار تعاون وزارت یاجتماع رفاه معاونت ،البیس

 . شد  منعقد خراسان سنگان فوالد یمعدن عیصنا شرکت خواف؛  شهرستان ي فرماندار با  جانبه سه ي همکار و الیپا  شرکت، صادرات

 پژوهشگران و انیدانشجو به آنکه ضمن  و هستند دانشگاه یمیقد مراکز جمله از تهران دانشگاه انتشارات موسسه و ي مرکز کتابخانه

  استفاده  آنها انتشارات و امکانات از زین یالملل نیب و کشور پژوهشگران و یعلم جامعه دهند، یم ارائه را ي ارزشمند خدمات دانشگاه

 را یمل و یالملل نی ب معتبر یعلم ي ها گاهیپا به تهران دانشگاه انیدانشگاه یدسترس امکان آنکه ضمن ي مرکز کتابخانه کنند. یم

 نموده لیتسه را یخط نسخ ژهیو به  کتابخانه یعلم منابع و مدارك به دانشگاه از خارج انیمتقاض یدسترس  امکان است نموده فراهم

  است  کرده یسع دی رس امنا اتی ه بی تصو به که اساسنامه در راتییتغ شنهادیپ  با تهران دانشگاه انتشارات موسسه 98 سال در .است

 سال نیا در .دینما لیتسه را یالملل نیب  معتبر ناشران با مشترك انتشارات امکان و داده شیافزا را خود انتشارات تیکم و تیف یک

. نمود فراهم را سندگانینو یسیو انگل یکتب فارس یکیفروش، امکان نشر الکترون شیافزا ٪28 و کتاب عنوان 390 کنار در موسسه

  دانشگاه  و نیچ یبازرگان  نشر نگر،یریاشپ انتشارات با مشترك ي لوگو  با کتاب چاپ و ي همکار نامه  تفاهم امضاء با نیا بر عالوه

  .دینما دایپ ي تر ي قو حضور یالملل نی ب ي بازارها در است توانسته هیروس نسکی ابیلیچ

واده انجمن و آموزيدانش باشگاه تاسیس  دارد بدنبال را جامعه و  دانشگاه تعامل  توسعه که یگراقداماتید از شگاه و خان  دان

 ییافزاتوان  ،یفرهنگ  و  یعلم  ي هاحوزه  در  نوآور  و  خالق  آموزاندانش  از  تیحما  .بود  98  سال  در  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  حوزه  در

http://research.ut.ac.ir/wp-content/uploads/2017/07/TN-_Bonyad_Maskan-_sylab.pdf
http://research.ut.ac.ir/wp-content/uploads/2017/07/TN-_Bonyad_Maskan-_sylab.pdf
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 ،آموزاندانش  به همشاور ارائه و یل یتحص  تیهدا ،ی رفاه و ی فرهنگ ،یعلم ي هاتی ظرف  ی معرف مستعد، آموزاندانش از تیحما و

  ، یلیتحص ي هارشته با آموزاندانش ییآشنا تهران، دانشگاه  در لی تحص ي برا آنها  قیتشو و مستعد آموزاندانش جذب و یی شناسا

  استعدادها  سنجش  نرم،  ي هامهارت  آموزش  مستعد،  و  نخبه  آموزاندانش   یی شناسا  جهت  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  با   ارتباط  ي برقرار

 و خانواده انجمن لیتشک از هدف . است تهران دانشگاه ي آموزدانش باشگاه  ي اندازراه اهداف جمله از آموزاندانش ي هاي توانمند و

  امور  بهبود در دانشجویان خانواده ي ماد و ي معنو ي هات یظرف از استفاده  و دانشگاه و خانواده بین  رابطه  تحکیم و تقویت   دانشگاه

 . است خانواده با مؤثر تعامل راه از جامعه با آن ارتباط  و دانشگاه پذیري   مشارکت سطح ي ارتقا و دانشگاه

  لذا  ؛کند  ینیآفر نقش  نهادها و جامعه ي فناور و دانش ارتقاء در تواندیم  دانشگاه که است ي احوزه ،آزاد يها آموزش حوزه

  نیتضم و اجرا بر شتر یب نظارت منظور به حوزه نیا در اقدامات هی کل ي سپارسامانه  و آزاد  ي هاآموزش کپارچهی سامانه ي اندازراه

-دانش توسط هادوره ي رگزارب تی فیک یابیارز ران،یپذدانش نامثبت  ،یآموزش ي هادوره ي برگزار درخواست  :شامل هادوره  تیف یک

  ي هادستگاه  و  هاسازمان  با   نامه تفاهم  و  قرارداد  عقد  نیهمچن  و  ي ریرهگ   ت یقابل  با  و  باال   ت یامن   بیضر  با   زبانه  دو  نامهیصدورگواه  ،رانیپذ

 کشور  وزارت   ي هاي اریده  و  هاي شهردار  سازمان  با   یآموزش  ي همکار  نامهتفاهم  ي امضا   ،آزاد  آموزش  ي هادوره  ي برگزار  ي برا  ییاجرا

 است.  بوده  98 سال در حوزه نیا اقدامات نیمهمتر از کشور کل ي برا حوزه نیا در  یآموزش ي هادوره ي برگزار ي برا

 کمک  به  دانشگاه  یدانش  محصول  که  است  یندهائیفرا  و  ساختارها  توسعه  و  جادیا  جامعه  و  دانشگاه  تعامل  ي راهکارها  از  گرید  یکی

 تیرضا  و  یداخل  ناخالص  دیتول  شیافزا  خود  که  ردی قرارگ  جامعه  خدمت  در  و  شده  لیتبد  محصول  به  ی خصوص  و  یدولت  یمال  ي نهادها

  شکل  هدف  نیا  با  توجه با  دانشگاه در نام  ن یهم با  ی شرکت و توسعه و ي گذارهیسرما سازمان س یتاس .داشت خواهد همراه  به را مردم

  و ي کار حوزه 98 درسال که بود ی خصوص بخش مشارکت  با جسورانه صندوق لی تشک مجموعه نیا ي دستاوردها جمله از که  گرفت

 شده آغاز ي گذارهیسرما ندیفرآ و گرفته قرار موافقت مورد ي گذارهیسرما مورددو حاضر حال در و افتی گسترش آن تیفعال دامنه

 با مواجه اجرا در عمال و است دانشگاه  به متعلق صددرصد آن سهام که دانشگاه توسعه و ي گذارهی سرما شرکت گرید طرف از است.

 و انیحام ي ادهای بن   به دانشگاه یمال  ي هانامهنیآئ ساسا بر خود سهام از یبخش فروش حال در است یاجرائ و یقانون ي هاتیمحدود

  س یتأس  .دینما ت یفعال  دانشگاه اهداف ي راستا در ی ول یخصوص شرکت  کی مشابه تا است  دانشگاه یعلم تأیه اعضا رفاه  صندوق

  غشاء  نانو دیتول و ي دیبریه بذر نهیزم در مشترك ي هاشرکت سیتاس جهت در اقدام و تهران بهادار اوراق بورس با مشترك شرکت

 . باشدیم  شرکت نیا اقدامات گرید از ین  نانو دیتول ي راستا در ي مری پل یتوخال افیال
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  ی الملل  نی ب و ی مل شهرت و آوازه که  بوده خود  ختهیفره و برجسته آموختگان  دانش ی بانیپشت به  مفتخر همواره تهران دانشگاه

  آموختگان  دانش  با  را  الزم  ارتباط  و  برده  یکاف   بهره  تی ظرف  نیا  از  است   نتوانسته  یخوب  به  تاکنون  دانشگاه  اما  . است  اشکار  یخوب  به   آنان

  دانش  دفتر و است یر حوزه کل اداره همت  با تهران دانشگاه  آموختگان دانش کانون لیتشک با  امر ن یا خوشبختانه .دینما برقرار خود

  ی گردهمائ  نیاول  ي برگزار  با  و  شد  ي دیجد  مرحله  وارد  نشگاهدا  ي واحدها  از  ي تعداد  آموختگان   دانش  ي هاکانون  کمک  با   و  آموختگان

  ءمنشا کانون نیا استقرار، و یقانون ي ندهایفرا لیتکم با و دیجد سال در است دی ام .نمود بکار آغاز عمال دانشگاه آموختگان  دانش

   .باشد شگاهدان و آموختگان دانش به ي موثر خدمات

 

 کارآفرین دانشگاه :تهران دانشگاه

  و  کسب به دانشگاه یعلم ي ها  افتهی از یبخش لیتبد و وجامعه دانشگاه  تعامل ي ریگ  شکل در دانشگاه  موفق ي نهادها گرید از

 ریمس در هارساله و نامهانیپا قراردادن آن هدف که یکوفائش و شیرو يها طرح جهت نیا در است. ي فناور و علم پارك ،کار

 مورد  نه یزم  نیا  در  هسته   80  حدود  که   ي اگونه  ه ب  افتی  ادامه  ي شتری ب   قوت  با   98  سال  در  است  پارك  تیحما  با  کار  و   کسب  یاحتمال

 مورد  ي هاهسته  تعداد  99  سال  در  ي جمهور  استیر  ي فناور  و  علم  معاونت   و  عتف  وزارت  ی بانی پشت  با   است  دیام  و  گرفت  قرار  تیحما

شگاه يفناور شبکه طرح برآن عالوه .ابند ی شیافزا گذشته  از ش یب تیحما   به منحصر را ي فناور و علم پارك ي هات یفعال که دان

 يدارا  که  دانشگاه  ي هاواحد  یتمام  در  شد   یسع  و  افتی  امهاد  ي شتریب  شدت  با   98  سال  در  دینماینم  محدود  موجود  یکیزیف  ي فضاها

 18  از  شیب  حدود  به  پارك  اریاخت  در  ي فضاها  تا  تسا  شده   باعث  طرح  نیا  .ردیگ  شکل  شبکه  نیا  ،هستند  الزم  ي مندعالقه  و  تیظرف

وآور  مراکز  جادیا  ،نیا  بر  عالوه  .ابدی  شیافزا  مترمربع  35000  از  شیب   به  یطراح  و  ساخت  حال  در  ي فضاها  زی ن و  مترمربع  هزار  در  ين

  دانشگاه  تحقق طیشرا که است ي گرید مناسب بستر ي جمهور استیر ي فناور و علم معاونت یبانیپشت با دانشگاه مختلف ي واحدها

 . کندیم فراهم  گذشته از ش یب را نیکارآفر

  اموال،  دانشگاه نیا سیتاس زمان از ي ادیز نیریخ که است شده باعث جامعه و تهران دانشگاه خوب تعامل و شهرت گاه،یجا

  ی چاپ  و  یخط  اسناد  و  کتب   ایهدا  نیا  از  ی بخش  کنند.  اهدا  دانشگاه  به   وقف  قالب  در  را  خود  ارزشمند  .. .   و  ي هنر  ،یخیتار،یعلم  مدارك

 يهنر   اقالم  گرید  ی بخش  و   رندیگیم  قرار  ي برداربهره  مورد  واقف  تی ن   اساس   بر  و  ي نگهدار  دانشگاه  ي مرکز   کتابخانه   در  عمدتا  که   است
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 قرار عموم دید معرض در و شده ي نگهدار نگارستان باغ موزه ای و  مقدم خانه موزه در مثال ي برا که هستند یخیتار ارزش ي دارا و

  است  مردم  توجه  و  ت یعنا  مورد  همچنان  دانشگاه   که  دهد   نشان  تا  گرفت  قرار  دانشگاه  اریاخت  در  ي گرید  اقالم  98  سال  در  . است  گرفته

  خود   هاموزه  نیا  خوشبختانه  .دارد  عهده  به  نیریخ  اتین  به  توجه  با  آثار  نیا  ي نگهدار  حفظ،  جهت  در  ین یسنگ   فهیوظ  دانشگاه  البته  و

 موزه  باغ از 1398 سال در نفر هزار صدیس از شی ب کهطوري به اند کرده فراهم دانشگاه ي برا را مردم با ترگسترده ارتباط امکان

 . کردند دیبازد مقدم موزه  خانه و نگارستان

  سازمان  .است  توسعه  و  ي گذار  هیسرما  معاونت  بعهده  آنها  ي بردار  بهره  تیریمد  که   هستند  امالك  دانشگاه  اتیوقف  از  ي گرید  بخش

  دانشگاه ي فضا در نیریخ نیا ک ین نام همواره تا داده انجام ن یواقف اتینظر براساس امالك نیا اداره جهت در را خود اهتمام تینها

 باشد.  انداز ن یطن کشور و

  موضوع  به   دی با  کرد  ادی  چهارم  و  سوم  نسل  دانشگاه  ي ریگشکل  عنوان  به   آنها  از  توانیم   که   هاتی فعال   نیا  همه  کنار  در  است  یهیبد

  محتوا   شامل  آموزش  تیف یک  .شود  پرداخته  است  دانشگاه  ي هاتیفعال  همه  محور  و  هیپا  که  دانشگاه  ت یفعال  نیمهمتر  عنوان  به  آموزش

 جمله از خدمات ارائه  وهیش  و ندهایفرا کارمندان، و د یاسات ي هاتیقابل  و هاي توانمند آموختگان،  دانش و انیوجدانش تی فی ک وه، یش و

 .دهند یم نشان را  یآموزش ي هاتی فعال ی چگونگ که هستند ي موارد

 يسپار سامانه شامل  گرفته صورت دانشگاه تالیجید ي فناور مرکز کمک با که یآموزش خدمات ي سپار سامانه  استیس ادامه

   ياجرا  و  تی تثب  جهت   است.   بوده  رساله   و  نامه   انی پا  دفاع  و  پروپوزال  بیتصو  ندیفرآ   و  مختلف  ي های گواه  صدور  جامع،  آزمون  ندیفرا

  پس   و  شد  برگزار  کارشناسان  و  رانیمد  حضور  با  یآموزش  ي هادوره  واحدها  همه  در   رساله  و   نامهانیپا  دفاع  و  پروپوزال  بیتصو  ندیفرآ

 مختلف  مراحل  ي سپار  سامانه  با  است  یع یطب  .شد  ییاجرا  واحدها  تمام  در  گذشته  آذرماه  از   ها،دانشکده  از  یبعض  در  یآموزش  ي اجرا  از

  نامه انیپا  به  یدسترس  امکان  و  شده  فراهم  رانداكیا  ریمس  از  سیسرووب  شکل  به  یهمانندجوئ   امکان  رساله  و  نامهانیپا  دفاع  و  بیتصو

  ي هامعاونت  و  تالیجید  ي فناور  مرکز  یهمراه  و  ي همکار  واسطه  به  مهم  نیا  .شودیم   فراهم  انی متقاض  همه  ي برا  دانشگاه  ي هارساله  و

 . است  شده ریپذامکان پژوهش و آموزش

  و    ی کیالکترون  و  ي حضور  ي ها وهیش  به   خدمات  زیم  جادیا  کرد،  اشاره   آنها   به  توانیم   دانشگاه  آموزش  ةحوز  در  که ي موارد  گرید  از

  ،هادرخواست به   یدگ یرس زمان  کاهش ، کارشناسان  یدگیرس در  یکیزیف ي هاپرونده کامل  حذف ها،  واحد نیب خدمات شبکه جادیا

 ی درس  ي واحدها  تعداد  کنترل  ،یدرس  ي هابرنامه  فیتعر  (  یآموزش  ي ها نامهنییآ   و  مقررات  ي،اجرا  خدمات  ارائه  در  شتریب   نظم  جادیا

  ی دسترس  ،یلیتحص  رشته  اساس  بر  شده  اخذ  دروس  کنترل  ،  مصوب  سرفصل  نیآخر  اساس  بر  )  ...  ،ي اریاخت  ،یاصل  درس  نوع  حسب  بر
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  نیعناو حیتصح و کنترل  مصوب، سرفصل  نیآخر اساس بر دروس ارائه الزام ،ي کاربر ي خطا بدون ستم یس اساس بر واحد قیتطب  به

   ....)ی استان و دانشگاه خاص موارد ي هاونی سیکم در هاپرونده موقع  به  یدگی رس نمرات، قعمو به اعالم دروس، نیالت و یفارس

 در  دانشجو  نفر  700  از  شیب  ي جار  یلیتحص  سال  در  که  ي اگونه  به  درخشان  استعداد  ي هانامهنییآ  راه  از  دانشجو  رشیپذ  شیافزا

 دانشجو  رشیپذ  نیشتریب  که  شدند  رشیپذ  مربوط  ي هانامهنییآ  قالب  در  ي دکتر  مقطع   در  نفر  130   حدود  و  ارشد  ی کارشناس   مقطع 

 یعلم ي ادهایالمپ در دانشگاه اول رتبه  کسب نیهمچن  است.  بوده گذشته سنوات یط در درخشان، استعداد ي هانامهن ییآ قالب در

 . باشدیم دانشگاه افتخارات از مدال ست یب  افتیدر با کشور ییدانشجو

 لزوما  و  بود  روبرو  ها تناقض  یبرخ  و  راتییتغ  با   زمان  گذر  در  که  یعلم  اتیه  ي اعضا   یاستخدام  نامه نییآ  بیتصو  و  اصالح   ،ي بازنگر

 .آمد در اجراء  مرحله به  1398  مهر  از و دیرس دانشگاه ي امنا اتیه  بیتصو به ،نبود  منطبق دانشگاه روز ي ازهاین  با

  یمبان  و  استخدام  جذب،  ي ها استیس  لذا  ،دارد  دانشگاه  عملکرد  و  ندهیآ  در  یمهم  اریبس  نقش  یعلم  اتیه  جذب  تیکم  و  تیف یک

   .شد ابالغ ها واحد  به  و شده نیتدو و نییتع ،ي بازنگر هاشاخص اساس بر واحد هر در تیظرف اعالم

 اعضاي   اي حرفه  هاي شایستگی   افزاییتوان  طرح  شد   شنهادیپ  دانشگاه  یاجتماع  و   یفرهنگ  معاونت  توسط   که  مهم  اقدامات  گرید  از

 مدیر و علمی هیات عضو هر طرح این در است. شده  یاجرائ یآموزش معاونت مشارکت با که  است دانشگاه مدیران و علمی هیات

  ارتقاء  سبب  بتواند  تا  اند  شده  طراحی  طوري   آموزشی  هاي دوره  بگذارند.  را  خود  حرفه  با   متناسب  آموزشی  هاي دوره  است  الزم  دانشگاه

 آموزش  ي هابرنامه  مقررات،  و  نیقوان   با  ییآشنا  یادگیري،  -یاددهی  هاي مهارت  زمینه  در  علمی  هیات  عضو  هر  اي حرفه  هاي شایستگی 

  شود.  نرم  ي هامهارت  و  یالمللنی ب  ي هاتیفعال  ي هامهارت  جامعه،  با  ارتباط  و  ینیکارآفر ،ي فناور  پژوهش،  ي هامهارت  ،دانشگاه  و  یعال

 ي هاپژوهش  ژهیو  به  ،یپژوهش  ي هامیت  لیتکم  ي برا  پژوهشگر  ي ریبکارگ  بر  یمبن  دانشگاه  استی س   به   بود  خواهد  مناسب  نجایا  در

 جذب زانیم از فراتر یعلم اتیه جذب از مانع متعدد ي هاتیمحدود است یعیطب .شود پرداخته فناورانه ي هاتیفعال و ي کاربرد

 آموختگان  دانش  جمله  از  کشور  در  یخوب  اریبس  یعلم  ي استعدادها  گرید  طرف  از  یول  شودیم  است،  نفر  کصدی  از  کمتر  که  یفعل  انهیسال

  اتیه   لذا  ؛ باشند  هاي فناور  توسعه  و  ي کاربرد  ي هاپژوهش   در  یقاتی تحق  ي هامی ت  کننده  ل یتکم  توانندی م  که  دارند  وجود  تهران  دانشگاه

 براساس پژوهشگران نیا مصوبه نیا براساس .نمود مصوب را پژوهشگر عضو ي ری بکارگ  بر یمبن سه یرئ اتیه مصوبه دانشگاه مناءا

  ی تمام مشمول آنکه  ضمن و شده دانشگاه همکار نیمع مدت ي برا ی اختصاص درآمد ي دارا ي واحدها ای و یعلم اتیه ضا اع ي تقاضا

 خود  درخواست پژوهشگر 13 کنونتا  شد. خواهد محسوب زین دانشگاه در شانیا خدمت سابقه ،شوندی م اتیمال  و مهیب  ی قانون موارد

 ي برا  یانشائ  احکام  و  یمعرف  دانشگاه  ینیکارگز  به  یپژوهش  معاونت  توسط  نفر  شش  تعداد  نیا  از  که  اندهنمود  ثبت  مذکور  سامانه  در  را
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 پسا  پژوهشگر  عنوان  به  کشور  از  خارج  یرانیا  آموختگاندانش  جذب  بر  عالوه  موضوع  نیا  است  یهیبد   .است  شده  صادر  شدگان  یمعرف

  شناخته  ي جار  سال   در  کشور  برتر  گاه یپا  عنوان  به  و  نموده  جذب  پژوهشگر   138  تعداد  است  توانسته  دانشگاه  تاکنون  که   بوده  ي دکتر

  ي هیکل  ي برا  است.  نموده  یداخل  ي دکتر  پسا  پژوهشگر  109  تعداد  جذب  به  مبادرت  یپژوهش  معاونت  1398  سال  در  ن،یهمچن  شود.

  1398 سال یط در که است شده صادر التیتسه یبرخ از استفاده زین و تردد کارت افتیدر منظور به موقت تیهو کد پژوهشگران

   است. شده جادیا التیتسه نی ا نفر 362 ي برا

  به  دانشگاه  حرکت  ي برا ي ارزشمند اقدام ،تالیجید ي فناور مرکز کمک به  یعلم اتیه  ي اعضا ع یترف ند یفرآ کامل ي سپار سامانه 

 . شود  یاتیعمل  دیجد  سال   در  است  دی ام  که   است  اقدام  دست   در  زی ن  ارتقاء  ند یفرآ   ي سپار  سامانه   آن  بدنبال   و  بوده   سبز  دانشگاه   ي سو

  کند   تیتقو  را  انیدانشجو  در  تیخالق  و  ینیکارآفر  تواند یم  که  یوجه  دو  مدل  اساس  بر  یکارشناس   دوره  یدرس  ي هابرنامه  نامه  نییآ

  . شد ابالغ  دانشگاه ي واحدها به و د یرس دانشگاه ي زیربرنامه ي شورا  بیتصو به ي جار سال ماه وریشهر در یکارشناس  مطالعات از پس

 بر عالوه .ندینمایم یط را یینها بیتصو ندیفرا و نداهشد ي بازنگر اساس نیا بر هابرنامه از یتوجه قابل تعداد کنون تا خوشبختانه

 . است شده برگزار و فعال دانشگاه در کهاد دوره 30 از ش ی ب کنون تا آن

  آموختگاندانش و دانشجویان سازي آماده و ینیکارآفر حوزه در انیدانشجو ي هاي توانمند توسعه جهت دانشگاه اقدامات گرید از

  منظور به کشور ايحرفه و فنی آموزش سازمان با دانشگاه یاجتماع و یفرهنگ معاونت  نیب ي انامه تفاهم کار، بازار به ورود براي 

 آموزي  مهارت  هاي کارگاه   هدفمند  برگزاري   امکان  مرکز  این  ي انداز  راه  با  که  شد  امضا  مشاوره  و  آموزي مهارت  مدیریت  مرکز  اندازي راه

 . شودمی میسر اي حرفه و فنی آموزش سازمان همکاري  با

  که  بود مستقل طور به و احدو هر در هیپا و یعموم ي هادرس شدنبرگزار ي ارهیجز ،آموزش حوزه در دانشگاه ي هاضعف از یکی

 دروس  ارائه  تیوضع  بهبود  و  یسامانده  بود.   ت یفی ک   به  یاحتمال  ي ها ب یسآ  آن  از  مهمتر  و  کرده  لیتحم  دانشگاه  به  را  يادیز  ي هانهیهز

  و دانشکده / سیپرد هر در شجوندا  توسط واحد  انتخاب امکان ه،یپا و یعموم ي ها درس کد شدن  کسانی دانشگاه، در هیپا و ي عمو

  گذشته  سال از که بود ي اهیپا اقدامات جمله از اند ده ینرس  شده نیی تع تیظرف نصاب حد به  که ییهاکالس عیتجم نظر، مورد استاد

 . افتی خواهد ادامه قوت  با ي جار سال در  و داشته بدنبال را  یمطلوب اریبس ج ینتا و شده آغاز

  تی فعال دهه دو از ش یب  یط  در که چرا ،کرد محسوب رانیا در ی کیالکترون ي ریادگی شگامانیپ از توانیم را تهران دانشگاه

 ي واحدها و یک یالکترون ي ریادگی مرکز توسط آزاد ای و مدرك به منجر ي هاآموزش ارائه و ساخت ریز توسعه قالب در را ي اگسترده

  ادامه جهت دانشگاه به یبزرگ اریبس کمک امکانات و تجارب نیا کرونا روسیو وعیش رخداد در .است  داده امجان مربوطه  یآموزش
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 م یتقو  ساسا  بر  دانشگاه  یآموزش  ي ها برنامه  درصد  60  از  شیب  که  ي ا  گونه  به  کرد  یکیالکترون  ي ریادگی  قالب  در  یآموزش  ي هاتیفعال

  یکیالکترون ي هاکالس ي محتوا هیته اگرچه .شد یعلم اتیه اعضا و انیدانشجو وقت رفت هدر مانع عمل در و شد برگزار یآموزش

 زحمات که  دانشگاه یتالیجید ي فناور مرکز محترم همکاران همت به یول داشت دنبال  به را یعلم اتیه همکاران ي برا ی اضاف کار

 در تهران دانشگاه بودن شرویپ گرید کباری ،یآموزش معاونت تیریمد و انیدانشجو و دیاسات فعال مشارکت  شدند، متحمل را ي ادیز

 .داد نشان را  ایدن ي هادانشگاه  نیبهتر  با بودن طراز هم و کشور

  اریبس و ارزشمند اقدامات دانشگاه  تالیجید مرکز ي هابخش ریسا ،ی کیالکترون ي ریادگی حوزه در ارزشمند ي هات یفعال بر عالوه

 ، یکل طور به  .است آمده گزارش یقبل ي هابخش در آنها از یبخش که داده انجام گذشته  سال در ژه یو به هاسال  طول در را ي موثر

  سمت   به  حرکت  به   کمک  و   دانشگاه  نفعانیذ  تیرضا  ت،ی فی ک  بهبود  باعث   که  دانشگاه  ي هاتیفعال  از  ي اریبس  ي سپار  سامانه   به  توانیم

  و   تهران  دانشگاه  تیسا  وب  ي سازنهی به  و  توسعه  باند،   ي پهنا  ها،رساختیز  توسعه  دی با  ان یم  نیا  در  .نمود  اشاره  ،باشدیم   سبز  دانشگاه

 ي هاتیسا  نیترموفق  از  یکی  استیر  حوزه  کل  اداره  توسط  دانشگاه  تیسا  وب  ي محتو  نیتام   با  که  دانشگاه  مجموعه  ریز  ي هاتیسا  وب

  مشارکت   با  تهران  دانشگاه  کتابخانه   تال یجید  منابع  سامانه  و  )دوم  (فاز  کتابخانه   دیجد  سامانه  است،  مطلوب  یالمللنیب  گاهیجا  با  و  کشور

  و  ی مال نینو ي ها سامانه انیم کپارچهی ارتباط جادیا قیطر از یکنترل نظام ي ساز ادهیپ  و ساختار یطراح دانشگاه، ي مرکز کتابخانه

 تیریمد حوزه در مختلف ي هاسامانه ي اندار راه از نیا بر عالوه .نمود ذکر را هاسامانه گرید و تهران دانشگاه جامع ي هاسامانه ریسا

 قرار  استفاده  مورد  یخوب  به  امنا  اتیه  و  ي فکر  ي هاخوشه  الب،یس  یمل  گزارش  هیته  مانند  مختلف  موضوعات  در  که  برد  نام  دیبا  دانش

 و ی سامانده موثر و کپارچهی شکل به  دانش تیر یمد ي هاسامانه کمک به  دانشگاه ي دستاوردها و هاتی فعال ه یکل است دی ام و گرفت

   .رند یگ قرار استفاده مورد

 

 دانشگاه المللی بین هاي فعالیت 

  و افت  با المللن یب حوزه ي برا 1398 سال .است بوده  دانشگاه یالملل ن یب ي هات ی فعال و گاهیجاارتقاء  دانشگاه اهداف از گرید یکی

 اعزام، ي هابرنامه در دانشگاه  یپرداخت التیتسه با ارتباط در تعادل خوردن برهم و ي ارز نوسانات ادامه بود؛ همراه فراوان ي زهایخ

 و کرونا ي ماریب  وعیش شیافزا سکیر لیدل به  مرزها شدن  بسته  و منطقه  و کشور طیشرا ران،یا هی عل یستیترور و یاس یس اقدامات

 بر  داد. قرار ریتأث تحت را یالمللنیب انیدانشجو رشیپذ و یالمللنیب تعامالت و تبادالت حوزه خاص صورت به که ي دیجد مشکالت
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شگاه یالمللنی ب گاهیجا يارتقا راهبرد ي ریگی پ در دانشگاه الملل، نیب  و برنامه و طرح نیمعاون يبرآوردها اساس  در حضور و دان

 الملل»ن یب  تراز  در  دانشگاه   5  ارتقاء  «  پروژه  در  که  ي ابگونه  داشته  شرفتیپ  برنامه   مطابق  ی باالئ  حد  در  یجهان  ي وفناور  علم  دیتول  چرخه

  و قاتیتحق علوم، وزارت یالمللن یب و یعلم ي هاي همکار دفتر یابیارز براساس و ،ي کشور دوم رتبه ي فناور و قاتیتحق علوم، وزارت

کرد نی بهتر اول رتبه کسب ي فناور -رتبه براساس نمود. کسب  را 1398 سال  در کشور سطح  ي هادانشگاه نی ب یالمللنیب عمل

  بودن  جامع به توجه با که بوده یمل دوم ای و اول دانشگاه جزء همواره و کرده کسب را یخوب تیموقع دانشگاه زین ی جهان ي هاي بند

   شود. یم محسوب ي ارزشمند دستاورد شودی م منتشر یفارس زبان به آن ي دستاوردها از یبزرگ  بخش که تهران دانشگاه

  پترزبورگ   سنت  ه، یترک  موالنا  و  اروپا  هیاتحاد  اراسموس  با   یالملل  نیب  يقراردادها  ی نسب  شیافزا  شاهد   دانشگاه  گذشته   سال   در

  کره   و  نیچ  ي کشورها  با  را  خود  ي هایهمکار  و  بوده  کرونا  روسیو  وع یش  رغمیعل  یخارج  پژوهشگر  و  یخارج  ي دانشجو  رشیپذ  ه،یروس

سات  قالب   در  هیروس  و شترك  موس  يهاتیمامور  و  مطالعاتی  يهافرصت  ها،کنگره  به  دیاسات  ان،یدانشجو  اعزام  .است  داده  ادامه  م

ش  .دهد انجام  را هانهیزم نیا در خود تعهدات شد موفق دانشگاه و افتی ادامه یمال  تیمحدود رغمیعل یپژوه

 

 دانشجویی خدمات و یحقوق ،يادار -مالی برجسته اقدامات 

 جمله از است. یمال و ي ادار معاونت  دارد دانشگاه ي واحدها ری سا تی موفق تضمن در یمهم نقش که دانشگاه يواحدها از یکی

  یبازنشستگ کسورات رداختپ عدم  بابت  دانشگاه یتومان اردیلیم 150 یبده لیتبد معاونت نیا یانسان  منابع کل اداره مهم اقدامات

  و طرح معاونت  خوب ي زیربرنامه با  مبلغ  نیا رداختپ با هک بود تومان اردیلیم  5 به 1384 از قبل ي هاسال در یعلم اتیه ي اعضا

ستگ  صندوق  با  مستمر  یزنیرا  با  مهم  نیا  .شد  برطرف یعلم  اتیه  همکاران  از  نفر  750  از  شیب   یبازنشستگ  مشکل  برنامه ش  ،یبازن

   .گرفت صورت یمال و ي ادار معاونت خوب تیریمد با یعلم اتیه صاحبنظر همکاران مشارکت و کمک

  ار یبس ندیفرا کی از پس  ممتاز و ژهیو ي هاهیپا  یبازنشستگ  کسورات با  رابطه در ی بازنشستگ صندوق با توافق مهم اقدام نیدوم

   .شد موکول ي جار سال  به نآ ي اجرا ناوکر روسیو وعیش  لیبدل  که بوده خود سامانه اصالح درصدد صندوق  .بود یطوالن

گر و اصالح ،ارتقاء پرونده 600 از شیب لیتکم ستخدام نامه نییآ يبازن  اداره و برنامه و طرح معاونت ي همکار با کارمندان یا

عضا  حقوق  شیافزا  احکام  صدور  ، یحقوق   امور  کل   بهداشت،  وزارت  یعلم  اتیه   اعضا  حقوق  با  ي ساز  کسانی  منظور  به  یعلم  اتیه  ا



13 

 

  از  امنا اتیه مصوبه و بودجه و برنامه سازمان سی رئ بخشنامه اساس بر کارمندان حقوق شیافزا نیهمچن و یپزشک آموزش و درمان

 . است بوده  98 سال در  دانشگاه یانسان منابع کل اداره ي هاتیفعال گرید

عطا موضوع   منظور  به یخدمات همکاران  حقوق شیافزا  و ي ریبکارگ زمان از نیمع قرارداد همکاران به ارتقاء يها رتبه يا

 از یکی که آن ي اجرا و کارمندان کار یسخت دستورالعمل نیتدو ن یهمچن و  نیمع قرارداد همکاران با  آنها  حقوق اختالف  کاهش

 ي ها شکاف  و داشته ي ا حرفه عدالت ي اجرا در ی سع که بود ي موثر اقدامات گرید از بود گذشته انیسال  ی ط کارمندان ي ها خواسته

 . دهد یم  کاهش را کارمندان نی ب حقوق

 و مقرر موعد در هافیرد همه ي هاحساب بستن ،ي سپار سامانه و یمال  نظام ء ارتقا مانند ي متعدد اقدامات زین یمال حوزه در

 مقررات ي اجرا ي راستا  در نهایا همه که  گرفته صورت یمال مقررات ي اجرا بر نظارت و اسناد به  یدگ یرس اداره ي انداز راه و ءایاح

 .است  بوده امکان حد در یبروکراس کاهش البته و امنا  اتیه مصوب

گاه احداث ي ها پروژه راهبري  در ربطیذ ي واحدها ي همکار  با یخوب اقدامات یمال و  یبان ی پشت کل ریمد حوزه در  خواب

شجویان   ايلرزه بهسازي  مربع، متر هزار 16 زیربناي  با دامپزشکی دانشکده ،ساختمان مربع  متر 5800 زیربناي  با ي کو در دان

 در  ي وتکنولوژی ب   برج  ساختمان  مربع،   متر  هزار  25  مساحت  به  جهان  مطالعات  دانشکده  مربع،  متر  هزار  16  زیربناي   با  ادبیات  دانشکده

 ادوارد ابانیخ در واقع دانشگاه منظوره چند  یورزش ی فرهنگ ي نوآور مرکز  ،دانش) شهر  (در مربع  متر  6000 ي ربنای ز با کشاورز بلوار

 دانشگاه  يادار و  یآموزش يهاساختمان  ،دانش) شهر (در مترمربع 30000 با وصال برج و مربع متر 45000 يربنایز با براون

  نی همچن . است گرفته صورت مترمربع 15000 ي ربنا یز با  تهران دانشگاه علم  موزه مترمربع،  10000 ي ربنایز با ارس شعبه تهران

 پروژه دو عنوان به  دانشگاه ساتی تاس تونل ي بازساز و مرمت و اتیادب دانشکده ي ساز  مقاوم پروژه دو شروع و مناقصات ي برگزار

 . اند داشته یخوب  ي ها شرفتیپ و شروع  آنها اقدامات 98 سال در که هستند  ي دیکل

 ینیگزیجا  و   اصالح  لیقب  از  ي متعدد  اقدامات  نهیزم  نیا  در  که  است  دانشگاه  مهم  ي هاي ریگ جهت  از  سبز  دانشگاه  ي سو  به  حرکت

 ي واحدها  در  مصرف  کنترل  و  شی پا  منظور  به   برق  و   آب  ي کنتورها  نصب   و  کیتفک   ،هاموتورخانه  يهوشمندساز   ،یی روشنا  ستم یس

 هايکمیته  تشکیل ،)380 به 414 از دانشگاه رتبه (ارتقاي  2018 سال در متریک گرین بندي رتبه گزارش ارسال و تهیه  دانشگاه،

 انجام و واحدها سبز مدیریت کمیته با مشترك جلسه برگزاري  دانشگاه، هاي دانشکده و هاپردیس سطح در سبز مدیریت

  پردیس سطح در انرژي  مصرف در جویی صرفه و آب مصرف سازي بهینه سبز، فضاي  پسماند، مدیریت زمینه در مرتبط بازدیدهاي 

 . است گرفته  صورتسبز مدیریت با مرتبط آموزشی و فرهنگی هاي برنامه  تدوین نیهمچن و  انشگاه،د مرکزي 
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  ارتقاء جهت در را ي ارزشمند اقدامات رفاه  ت یریمد و خدمت  ضمن آموزش مرکز  شامل  یمال و ي ادار معاونت گرید بخش دو

  ی هیبد  و  اندداده  صورت  یرفاه  حدمات  ارائه  قیطر  از  ي تمندیرضا  شیافزا  و  آموزش  قیطر  از  دانشگاه  کارکنان  ي احرفه  ي هاي توانمند

 . است داشته دانشگاه  ي هااستیوس ها برنامه ي اجرا در  یمهم نقش دوبخش نیا خدمات  تیف یک  که است

 کل اداره و مشاوره مرکز ه،یتغذ ،یدانشجوئ خدمات درمان، و بهداشت مرکز از متشکل تهران دانشگاه یدانشجوئ معاونت حوزه

 ژهیو به و کارکنان به را ي ارزشمند خدمات توانست خوشبختانه ها نهیهز ادیز شیافزا و یمال ي ها تیمحدود رغمیعل خوابگاهها

  و  یدرمان خدمات ارائه شهر، سطح ي خوابگاهها ژهیو به هیتغذ و خوابگاهها ي نگهدار و ریتعم به شتریب توجه دهد. ارائه انیدانشجو

  دانشگاه  اهداف  جمله  از  است.  بوده  98  سال  در  حوزه  نیا  اقدامات  ملهج  از  انیدانشجو  یورزش  و  یفرهنگ  امور  به  شتریب  توجه  و  مشاوره

  گسترده  شکل به انیدانشجو یصنف ي شوراها لیتشک  با که است انیدانشجو مشارکت و ي همکار با یدانشجوئ خدمات امور شبردیپ

 .دیگرد  فراهم  گذشته از شیب امکان نیا  خوشبختانه ي تر

  است ي ا دهی چ یپ و مهم اریبس امور جمله از تهران دانشگاه  یگستردگ به توجه با آنها  ت یتثب  و یقانون  حقوق از دفاع و حق احقاق

از   یبخش به خوب نیو همکاران ا تیریمد ریاخ ي دانشگاه گذاشته شده و خوشبختانه در سالها ی حقوقامور  کل اداره عهده به که

- یحقوق گردیپ تهران، دانشگاه آموختگاندانش موقت  نامهیگواه و دانشنامه صدها اصالت از دفاعامر مهم بر آمده اند.  نیعهده ا

قانون  يدر اطراف دانشگاه به منظور اجرا ي فکر تیاقدامات ناقض حقوق مالک گریو د نامهانیپا فروش یرقانونی غ دةیپد ییقضا

دانشگاه در  سهی رئ اتیه ماتیامنا و تصم اتیمصوبات ه ژهیقانون و به و ي نظارت بر اجرا ،یو مقابله با تقلب در آثار علم ي ریشگیپ

 ن یی تب و ییقضا مراجع در آن ي امنا اتیه جمله از دانشگاه یقانون مصوبات از دفاع ،یحقوق ي اظهارنظرها و قراردادها و هامانیپ

  ت یتثب و ي مستندساز به اهتمام کشور،  کل محاسبات وانید و یبازرس سازمان عتف، وزارت جمله از ینظارت مراجع نزد هاآن مقصود

 یی هاسامانه در دانشگاه حضور ي برا ي همکار اند،بوده  سند فاقد دهه چند از شیب که یاراض ژهیو به و دانشگاه هیابن  و یاراض تیمالک

 جادیا  دانشگاه،  هیابن   و  یاراض  تی مالک  اسناد  ي نگهدار  و  حفظ  در  ییدارا  و  اقتصاد  وزارت  با  ي جد  ي همکار  ستاد،  سامانه  و  سادا  همچون

 ش یپا و  قانون تیحاکم تحقق ي برا دسترس در ی حقوق منبع  کی  عنوان به  دانشگاه  ی حقوق امور ي برا روزآمد یرسان اطالع تیسا

درصد    85از    شی دانشگاه در ب  تی در حوزة دانشگاه و موفق  یخدمات حقوق  کنندگانمصرف   ي برا  یحقوق  قواعد  ي اجرا  ي ریپذین یب شیپ

  یو اقدامات اداره کل امور حقوق   هاتالش  از  یهمگ  اند، شده  طرح  دانشگاه  تی طرف  به   ای   بوده   دانشگاه   آنها طرف  ایکه    یاتیو شکا  ي دعاو

   . بوده است   1398دانشگاه در سال  
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  دانشگاه  یکل   ی ابیارز  منظور  ن یدب  است.   آن  انه یسال   یابیارز  و  دانشگاه   ساله  پنچ  برنامه   نیتدو  برنامه،  و   طرح  معاونت  فیوظا  از  یکی

 دوم سال طول در هاتیفعال اقدام، برنامه زین و ")  1400-1396( دانشگاه ي راهبرد برنامه نیسوم " ي هابرنامه و اهداف شبردیپ در

 ارائه دانشگاه ي زیربرنامه ي شورا به و نیتدو تهران دانشگاه ي راهبرد برنامه نیسوم عملکرد گزارش نیدوم و یابیارز )1397( برنامه

 : است ریز جدول طبق راهبردي  برنامه )1397( دوم  سال عملکرد ارزیابی گزارش این اساس بر  شد.

 درصد راهبرد هدف

 تحقق

 یالمللنیب جایگاه ارتقاي  -1

 مؤثر یجهان حضور و دانشگاه

 فناوري و علم تولید چرخه در

 89 المللین یب یآموزش ي هاي همکار گسترش

 120 یالمللن یب وفناوري  یپژوهش ي هات یفعال تقویت
 59 المللین یب همکاري  ي ندهایفرا و هارساخت یز ي ساز نهی به

 يسو به حرکت و ينوآور -2

 نیکارآفر و پرداز دهیا دانشگاه

 27 يسازي تجار و ي پرداز دهیا ي سوبه  دانشگاه ي هاپژوهش هدایت

 58 کارآفرین و پرداز دهیا یانسان یۀسرما پرورش
 88 محصول تا اندیشه ةریزنج ي ریگشکل ي برا الزم ي هارساختیز ارتقا

 80  ي به منابع درآمد یبخشو تنوع  یتیرینظام مد اصالح
-تیمسئولاخالق و  يارتقا  -3

 یاجتماع  ذیريپ

 

 84 پذیريمسئولیت  و ي احرفه اخالق تیتقو
 102 سبز  دانشگاه ي سوبه   حرکت ست،یزط ی مح حفظ

 65 دانشگاه  اهالی  سالمت يارتقا و یتیحما  طیمح گسترش

 تعداد ن یانگ ی م معتبر،  یالمللن یب ي هاهینما در شده هینما مقاالت سرانه استاد، به دانشجو نسبت مانند ها شاخص یبرخ

  ، ییکارفرما و ي پسارشد ،ي رشد ي هاشرکت  رشد،  ش یپ ي هاهسته  تعداد معتبر هینما ي دارا یالمللنی ب اتینشر در مقاله هر به ارجاع

  ت یمأمور و مطالعاتی فرصت به یعلم أتیه اعضاي  اعزام درصد فناوري، و علم پارك در مستقر ي هاشرکت  مالی گردش زانیم

 يهاشاخص اما رفتند؛ شیپ برنامه از جلوتر ای و برنامه حدود در یمطالعات فرصت به یاعزام ي دکتر انیدانشجو تعداد پژوهشی،

  زنده  ي هازبان  از  یکی  به  شدهعرضه  ي هارشته   درصد   ،یالمللن یب  و  ی مل  سطح  در  شدهثبت   ي معنو  تی مالک  و  پتنت  تعداد  مانند  ي گرید

 داراي  ي هارشته   نسبت  و  گرفتند  صورت  متوسط   سطح  در  تقاضامحور  ي هاپژوهش   سرانه  ، ي دکتر  و  ارشد  مقطع   در  هارشته   کل  به   ایدن

 يهابخش از یمال تیحما ي دارا ي هانامه انیپا درصد ،یدولت و یخصوص بخش ي همکار ۀناممانیپ عقد با ي کارورز و کارآموزي 
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  سال  عملکرد یابیارز است دیام  .اندبوده فیضع سطح  در یاعتباربخش ي هانامه یگواه تعداد و یخصوص و یدولت ،ی خدمات ،ی صنعت

 . شود ارائه ي بزود  1398

 ساختار  قالب   در  دانشگاه   ی سازمان  ساختار  کامل   ي بازنگر  ، گرفت  صورت  برنامه  و  طرح   معاونت  ةحوز  در  که  ي گر ید  مهم  اقدام

 سهییر اتیه و ییاجرا اتیه ای و امنا  اتیه بیتصو  به  ازین  شدن ی قانون ي برا که یی هاسمت تمام . بود یسازمان  ي هاپست  و ی لیتفص

 دیجد ساختار اساس بر 99 سال  دیجد احکام که شد  مستقر دانشگاه یپرسنل ستمی س ي رو کامل طور به  و دی رس بیتصو به داشت،

 نشست   نیآخر  در  و  نیتدو  آن  دستورالعمل  )هاگروه  و  هادانشکده  ها،سی(پرد  واحدها  یپژوهش  و  یآموزش  ساختار  ةحوز  در  بود.  خواهد

  شدن  کوتاه  منظور به دستورالعمل نیا اساس بر گرفت.  قرار 1399 سال  کار دستور در آن ي اجرا و د یرس بیتصو به  امنا  اتیه

 نیا ي اجرا با شود یم  ینی ب شی پ بود. خواهد سطح دو در حداکثر دانشگاه یآموزش ي واحدها یتیریمد ساختار ،ییاجرا ي ندهایفرا

  و  پژوهش آموزش، ي هاحوزه در ي ارشته نی ب يهاي همکار توسعه موانع از یکی  و شده ترچابک یاجرائ حوزه در دانشگاه  مصوبه، 

 .شود برداشته انیم از ي فناور

 که است دانشگاه یاجتماع ریتاث گزارش هیته توسعه و ي گذار هیسرما و برنامه و طرح ي هامعاونت  مشترك اقدامات گرید از

 . شود منتشر تهران دانشگاه توسط رانیا در بار نیاول ي برا گزارش نیا 1399 سال در دوارمیام

کم ریپذ  تی مسئول دانشگاه و نیکارآفر دانشگاه  چهارم، و سوم نسل دانشگاه تحقق ي برا دانشگاه مهم ي ساختها ریز از یکی  لیت

 طرح ي اجرا یماه چند که یموانع ي جمهور استی ر یحقوق معاونت یحقوق نظر به توجه با  خوشبختانه که است دانش شهر  طرح

  مطالعات ي مبنا بر دانشگاه توسط دانش شهر محدوده یلیتفص طرح  شنهادیپ است دیام .دیگرد  مرتفع  بود کرده روبرو مشکل با را

  بیتصو به 99 سال در یدولت و یخصوص بخش گذاران هیسرما و مالکان مشارکت جلب و شده یکارشناس ي ها یطراح و یعلم

  ، یفرهنگ ساختمان ،ي وتکنولوژی ب  برج 99 سال در شود یم ینیب  شی پ برسد. ربطیذ مراجع ریسا و ي ساز شهر 5 ماده ونیسیکم

 .برسند ي بردار بهره به نفت وزارت مشارکت و ي فناور و علم معاونت یبانیپشت با گرید ساختمان چند و یکدامپزش دانشکده ي فناور

 . شد خواهد شروع خداوند به توکل با یکپزش علوم دانشگاه و تهران  دانشگاه توسط گرید بزرگ پروژه نیچند ي اجرا برآن عالوه

 و قیدق شرح امکان و نشده شامل را ها سیپرد و ها دانشکده شامل دانشگاه اقدامات همه گزارش نیا که است آشکار ناگفته

 اقدامات  همه  به  ی دسترس  ي برا  است   یهیبد  و  است  اتیکل  در  اقدامات  ارائه  گزارش  نیا  هدف   . ستین   ریامکانپذ  ها   تی فعال  همه  مفصل 

  نمود. مراجعه دانشگاه ي واحدها گرید  و ها معاونت ي گزارشها و ها تیسا وب به  یستیبا
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 رخداد  نیا  از  و  بوده   ناوکر  روسیو  تر  عیسر  هرچه  تیریمد  و  کنترل  شاهد  جهان  و  ما   مردم  1399  سال   در  کنم  یم  آرزو  خاتمه  در

 در .. و یاجتماع امور اقتصاد، حوزه تفکر، در یراتییتغ ایجاد سبب ادیز احتمال به کرونا روسیو وع یش .میریفراگ را الزم ي هادرس

 ،م ی کن  استفاده  روسیو  نیا  وعیش  ي ها  امد یپ   با  مقابله  و  کنترل  ي برا  خود  توان  حداکثر  از  دیبا  آنکه  ضمن  ما  نیبنابرا  شد.  خواهد  جهان

  یاله  الطاف  منی  به   که  دوارمیام  اریبس   . میکن   فکر  هم   کرونا  پسا  ي روزها  به  یاخالق  و  ی علم  ینگاه  با  و  روشن  و  باز   یذهن   با   است  الزم

  رقم  تهران  دانشگاه  ي برا  را  تر  موفق  و  بهتر  یسال  دانشگاه،   بانانیپشت  و  دوستداران  و  انیدانشجو  همکاران،  همه  مشارکت  و  ي همکار  و

 اقدامات  و  یاله  قاتیتوف  مرهون  ادیز  موانع  و  مشکالت  رغمیعل1398  سال  در  دانشگاه  ي هاتیموفق  و  اقدامات  که  گونههمان  زد،  میخواه

 بود.  دانشگاه رانیمد و دوستداران همه و انیدانشجو کارمندان، ،یعلم اتیه  اعضاء
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