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سیاستهای
کالن دانشگاه در
شرایطاپیدمی
کرونا

استمرارفعالیتها
با تاکید بر آموزش
مجازی و حرکت در
مسیر «دانشگاه تهران
دیجیتال»

ایفایمسئولیت
اجتماعی دانشگاه به
عنوان یک دانشگاه
نسل چهارم

ایفایمسئولیتاجتماعی
دانشگاه به عنوان
دانشگاه نسل چهارم
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الف :فعالیتهای
اجرایی
فعال سازی «خوشههای
علمی» همچون «خوشه
اقتصادی» و «خوشه
سرمایهاجتماعی»
و ارائه دهها گزارش
سیاستی

ایجاد
شبکههای
اجتماعیمرتبط
با کرونا

ایجاد شبکه
علمیمشترک
بادانشگاههای
بزرگ

هماهنگی با ستاد اجرایی
فرمان امام (ره)و «صندوق
شکوفایی و نوآوری»
معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری جهت
اجرا و حمایت از طرحها

برگزاری همایش
بینالمللی «تازه های
کرونا در ایران و اروپا»
با حضور سخنرانان
برجسته از ایران ،ایتالیا،
انگلیس و اسپانیا

تهیه پروپوزال اولیه
ایجادآزمایشگاه
سطح  3برای انجام
تحقیقات مرتبط با
ویروس

تشکیلکارگروه
«تشخيص و مقابله
با ويروس كوويد۱۹-
با رويكردهاي
بيوفيزيكي»

تشکیلكارگروه
«ارائهی روشهاي
درمان و توليد
واكسن براي ويروس
كوويد»۱۹-

تشکیلکارگروه
«سیستمهای
هوشمند و
آنالیز داده»

تشکیلكارگروه
«حسگرها و
كيتهايتشخيص
ويروس كوويد»۱۹-

ب:فعالیتهای
پژوهشی
شناسایی ملکولهای
سطحی باردار ویروس
و غیر فعالسازی آنها
با استفاده از آنیونها و
کاتیونهای معلق در هوا

طراحي و ساخت
حسگرهاي زيستي
الكتروشيميايي
براي تشخيص
ويروس كرونا

شناساییبیوفیزیکی
عواملموثربرغیرفعال
شدنآنزیمهایاصلی
ویروسو ممانعتازاتصال
آنبهسلولهایریویبر
اساسدینامیکملکولی

طراحی ،تدوین و
ثبت ماسک شفاف
الکترومغناطیسی
برای دفع و اضمحالل
ویروس

شناسایی الکتریکی
ویروس کرونا در
سطح نانوالکترودها
درسیستم
میکروفلوئیدی

طراحي و توليد
كيت آزمون سريع
تشخیصویروس
کرونا

ساخت دستگاه کمک
تنفس با همکاری
شرکت دانش بنیان
مستقر در پردیس
دانشکدههایفنی

رصدبیمارانوتشخیص
زودهنگامبیماریوارایه
برنامهجامعدادهکاوی
هوشمندبرایتابآوری
درشرایطبحرانیبیماری
جهتمقابلهباویروس

استمرارفعالیتهاباتاکید
بر آموزش مجازی و حرکت
در مسیر «دانشگاه تهران
دیجیتال»
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تقویت چهار الیه
«توانمندساز»،
«کاربرد»«،حکمرانی»
و «پیامد»

سامانه سپاری و
تقویتسامانههای
اطالعاتی

تقویتیادگیری
الکترونیکی (ایلرن و
شبکههایتعاملی)

تقویتزیرساختهای
اطالعاتی(سختافزار
و نرمافزاری)

آموزشهای
تخصصی و حرفهای
برخط

شورایحکمرانی
فناوری اطالعات
مدیریت دانش و
اطالعات

شبکه های تعاملی
و مدیریت چند
رسانه

دبیرخانهمدیران
فناوری اطالعات و
یادگیریالکترونیکی
دانشگاه های برتر

42687

101321

تعداد افرادی که
از ایلرن استفاده
مستمردارند

تعداد کالسهای
مجازی برگزار شده

7787286

32825

تعداد کل اتصال
به کالس مجازی
یا مشاهده مجدد
درس

تعداددانشجویان
فعال در ایلرن

11789

12237

تعداد کل دروس

تعداد دروس فعال

36138

1013712

تعداد افرادی که از
کالس های مجازی
استفاده می کنند

تعداد دفعات
دانلود فایل از
ایلرن

سیر رضایتمندی اعضای هیأت علمی و دانشجویان از خدمات سامانه ایلرن

ضریب استفاده از سرویس ایلرن
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تعدادفایلهای
بارگزاری شده در
ایلرن

حجم کل فایلهای
بارگزاری شده

تعداد ریزعملکرد ها
در ایلرن

12000

82166

 4.71ترابایت

1064001722

11200

تعداد کل تمرین ها

آمارعملکرد
ایلرن و کالسهای
زنده در ترم
99-1
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اقدامات مهم
دانشگاه تهران در سال 1399

1

برای اولین بار در تاریخ دانشگاه تهران ارزیابی درونی تمامی رشتهها در
مقطع کارشناسی توسط مرکز ارزیابی کیفیت انجام شد

2

دورههای «دو وجهی» برای بیش از  70رشته در مقطع کارشناسی دورههای
«دو وجهی» برای بیش از  70رشته در مقطع کارشناسی مصوب شد

3

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

4

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

5

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

6

اخذ موافقت وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تأمین  600واحد مسکونی
در شهر جدید هشتگرد و توافق اولیه در خصوص واگذاری یک قطعه زمین به
مساحت  32هکتار به منظور احداث شهرک سبز و عاری از آلودگی

7

ثبت رسمی «کانون دانشآموختگان» دانشگاه تهران ،در اداره ثبت
شرکتها و به دنبال آن ،ثبت چند کانون دانش آموختگی در واحدهای تابعه
دانشگاه

8

ایجاد تحول کیفی در رویکرد اطالعرسانی و روابطعمومی دانشگاه از طریق
راهاندازی بخشهای جدید در پایگاه خبری-تحلیلی همچون -1پویش
#ایران در آینه -2 ،1400تکمیل بخش وقایعنگاری دانشگاه از سال 1313
تاکنون-3 ،راهاندازی بخش دستاوردهای ملی و بینالمللی-4 ،تکمیل
پروفایل مشاهیر-5 ،بازخوانی آرشیو اخبار و گزارشهای تولیدی  10سال
گذشته و تقسیم بندی موضوعی آنها و ...

9

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

راهاندازی شبکههای اجتماعی و اطالعرسانی رسمی دانشگاه تهران در

11

ایجاد #داشبورد سازمانی دانشگاه تهران با هدف بهبود تعامل با رسانههای
کثیراالنتشار ،رصد جریانهای رسانهای و مانیتور شبکههای اجتماعی در
ارتباط با فعالیت های دانشگاه تهران

12

در سال  ،1399حدود  ۲۲۰رأي از مراجع قضائي و شبه قضائي تحصيل شده
است كه  ۱۷۳رأي آن به نفع دانشگاه تهران بوده است

13

باتالشادارهکلحقوقی،سندتكبرگياراضيپرديسمركزيدانشگاهتهران
پس از ۸۶سال از زمان تأسيس دانشگاه تهران ،در خرداد 1399صادر شد

14

انتشار  99جلد کتاب از سوی انتشارات دانشگاه تهران

15

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

16

ثبت  10اثر از آثار موزههای نگارستان و مقدم در فهرست آثار ملی ایران

17

تدوین اساسنامه شورای سیاستگذاری موزههای دانشگاه تهران

18

افزایش  14.5درصدی تعداد مقاالت منتشر شده در پایگاه استنادی WOS
که به لحاظ کیفی ،این رشد بیشتر در ضرایب کیفیت  ۱۵/۵( Q1درصد) و Q2
( ۱۰/۴درصد) مشاهده میشود

19

اینستاگرام ،لینکدین ،توئیتر ،یوتیوب ،آپارات و ایتا

دااگشنه تهران

اقدامات مهم
دانشگاه تهران در سال 1399

راهاندازی پایگاه خبری-تحلیلی دانشگاه تهران ( )www.news.ut.ac.irبا
هدف توسعه کمی و کیفی اطالع رسانی و تنوعبخشی به فرآیند اطالعرسانی

10

در سال  ،۱۳۹۹در مجموع  ۳۳۱قرارداد کاربردی با نهادها ،موسسات،
شرکتهای دولتی و خصوصی با اعتبار مصوب بالغ بر  ۱۱۶۷میلیارد ریال
منعقد شده است .تنها در یک مورد آن ،تعداد قراردادهای منعقد شده با
«معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» 36 ،درصد رشد داشته است

20
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اقدامات مهم
دانشگاه تهران در سال 1399

1600

21

«توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری» در قلب بخش تجاری شهر تهران،
اصلیترین سیاستی بوده است که به طور زنجیرهای از سوی «پارک علم و
فناوری دانشگاه»« ،سازمان سرمایهگذاری و توسعه» و «طرح شهردانش»
دانشگاه دنبال می شده است

22

بیش از  80درصد برنامههای سال  1399دانشگاه تهران محقق شده است

23

 15فرآیند اصلی در حوزه معاونت آموزشی (اعم از دانشجویی،
دانشآموختگان و اعضای هیأت علمی) سامانهسپاری شده است

24

فعالیت حدود  120انجمن علمی دانشجویی 43 ،کانون فرهنگی فعال290 ،
نشریه دانشجویی و  160نشریه الکترونیکی

25

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

26
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0

پذیرش رتبه های
برتر المپیاد های
دانشجویی و دانش
آموزی

طراحی و احداث فضاهای جدید خوابگاهی و ورزشی با استفاده
نوسازی ،باز جمع کل
پذیرش دانشجو در پذیرش دانشجویان
مقطع کارشناسی از طریق تسهیالت
اعتبارات دانشگاه ،خیرین و بنیادهای حامیان دانشگاه ،صندوق رفاه
ارشد و دکتری طبقاز«بنیاد ملی نخبگان»
آیین نامه های مربوطدانشجویان و وزارت عتف
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دیجیتالی شدن فعالیتها

دااگشنه تهران

راهاندازی چهار
موسسه/پژوهشکده
در حوزه علوم
و فنون نوین

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

تأسیس پژوهشکده سامانههای هوشمند کاربردی به
منظور فعالیتهای پژوهشی بینرشتهای و فرارشتهای

تأسیس موسسه الکتروتکنیک سرطان با هدف توسعه
پژوهش و فناوری در زمینه های نانو بایوالکترونیک و کاربرد
آن در تشخیص و درمان سرطان
تأسیس موسسهی رصد علم ،فناوری و نوآوری با هدف کمک به رفع
نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزهی رصد و ارزیابی وضعیت
عملکرد نظام علوم ،تحقیقات و فناوری و نوآوری در سطوح بخشی ،ملی و
نیز تحلیلگیری پیشرفته دادههای مورد نیاز کسب و کار
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مدلتأثیر
اجتماعی
دانشگاهتهران

تأثیردانشگاه
در پیشبرد
علم و فناوری و
کارآفرینی
نوآوری و کارآفرینی
فناوریهای نوین
توسعه علوم

تأثیردانشگاه
در صیانت از
محیطزیستو
منابعطبیعی
توسعه پایدار
بهینهسازی مصرف انرژی
حفظ منابع طبیعی
و توسعه فضای سبز
صیانت از محیط زیست

تأثیردانشگاه
در توسعه
مسئولیتپذیری
اجتماعی
تأثیردانشگاه
در کمک به
راهبری کشور
توسعه سیاست داخلی
توسعه سیاست خارجی
توسعه قضایی
توسعه اقتصادی
توسعه آموزش عالی
مدیریت بحرانها
توسعه دفاعی
توسعه راه و شهرسازی
امنیت غذایی

توانمندسازی جامعه
سالمت
رفاه و تبعیضزدایی

تأثیردانشگاه
در صیانت از
فرهنگ ،هنر و
تاریخ
توسعه ادبیات فارسی
توسعه فرهنگ و اندیشه
توسعه هنر و معماری
صیانت از تاریخ
و حفظ آثار باستانی
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۳۴۰۰

صدور کارنامه
انگلیسی

10000

مصاحبهآزمونهای
تخصصیدکتری

۱۱۰۰۰

صدور و ارسال
تاییدیهتحصیلی

اقداماتمهم
اجرایی در حوزه
معاونتآموزشی

161

صدور و ارسال کارت نو
دانشجویان،صدور وارسال
گواهیموقتودانشنامه
(دانشآموختگانخارجی)

11960

صدور کارت نو دانشجویان
صدور و ارسال گواهی موقت
و دانشنامه
ن داخلی)
(دانشآموختگا 

پروژه برج
بیوتکنولوژی
(ساختمان
پالک  212بلوار
کشاورزی)

پروژههای
اسکو وقدس
پارک علم
وفناوری

پروژه برج
سالمت
(ساختمان
پالک  208بلوار
کشاورز)

دااگشنه تهران
پروژه ادوارد
براون

توسعهاکوسیستم
نوآوری  -فناوری
در قلب شهر تهران در
قالب طرح
«شهر دانش»
پروژه وصال
پروژه موزه علم
در زمین اری
مالصدرا

قراردادهای منعقد شده با معاونت فناوری ریاست جمهوری
در سال  98و 99

پروژه اکو
سیستم
نوآوری ،فناوری
دانشکده
مهندسیعمران

پروژه
توانبخشی
دانشگاه
علومپزشکی
تهران

مقایسه روند بودجه پارک علم و فناوری

راه اندازی کاتالوگ
سامانههایاطالعاتی
دانشگاه تهران در وب
سایت مرکز فناوری
اطالعات
ارتقا سامانه فرصت
مطالعاتیاعضای
هیات علمی و اجرای
دوره جدید
سامانهسپاری
فرآیندهسته
پژوهشی

سامانهی
رزرواسیون
امکانات دانشگاه
 ارتقا سامانه انتخابات و
رایگیری الکترونیکی در
راستای پاسخ به نیازهای
دوران کرونا

راهاندازی سامانه
همانندجوییپایاننامههاو
پروپوزالها در فرآیندهای
تصویب و دفاع در سامانه
جامع آموزش

سامانهسپاریهای
مهم انجام شده
در سال 1399
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 سامانه ارزیابی
تامینکنندگان کاال و
خدمات دانشگاه تهران
(وندور لیست)
سامانه جدید پرونده
الکترونیکیکارکنان
دانشگاهتهران

راه اندازی سامانه ثبت
آنالین پایان نامهها در
ایرانداک از طریق سامانه
جامع آموزش

استقرار نسخه جدید
نظام نوین مالی

سامانه برگزاری
امتحاناتپایان
ترم  98-2بصورت
غیرحضوری/حضوری

سامانهامضایالکترونیکی
صورتجلسات تصویب طرح
پژوهشی و دفاع از
پایاننامه/رساله

توسعه و ارتقای
زيرسامانههايهوش
سازمانی و پاالیش داده
(ایلرن ،تبعات کرونا)... ،

سامانه رزرو
اماکن ورزشی

اخذ و نصب نماد اعتماد
الکترونیکی(اینماد)
برای درگاههای پرداخت
در سامانه های اطالعاتی
دانشگاهتهران
تثبیت و ارتقا
سامانهترفیع
اعضای هیأت علمی

سامانهسپاری
مدل دووجهی برای
دانشجویانکارشناسی
در سامانه آموزش
راهاندازی و ارتقاء سامانههای
ثبتنام بیمه تکمیلی و عمر و
حادثه و اجرای عملیات ثبت
نام برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۹

استعالممشخصاتهویتی
وتحصیلینودانشجویان
در مقاطع کارشناسی و
تحصیالتتکمیلی

سامانهسپاریفرایند
درخواستهای
دانشجویان

سامانهمتمرکز
اطالعرسانیدیجیتال
(دیجیتالساینیج)

سامانه ارتقای مرتبه
اعضای هیأت علمی

ارتقازیرساخت
احراز هویت مرکزی

دااگشنه تهران

پذیرش
استعداد درخشان
در سال 1399

150
پذیرش
رتبههایبرتر
المپیادهای
دانشجویی و
دانشآموزی

80

760

500

پذیرشدانشجو
درمقطع
کارشناسیارشد
ودکتریطبق
آییننامههای
مربوط

پذیرش
دانشجویان از
طریقتسهیالت
«بنیادملی
نخبگان»

40

میزان رضایتمندی "زیاد" در آذر 99

37

میزان رضایتمندی "زیاد" در فروردین 99

میزان رضایتمندی "متوسط" در فروردین 99

نمودار  -1نمایش ارزیابی کیفیت ارائه دروس به شیوه الکترونیکی از دانشجویان و اعضای هیأت علمی
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پذیرش دانشجو در
مهر و آبان
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دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی و دکتری
عمومی
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منودار  -2منایش پذیرش دانشجو و دانشآموختگی درسال 1399

نمودار  -2نمایش پذیرش دانشجو و دانشآموختگی درسال 1911
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