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در سال  1399و با توجه به شرایط ناشی از اپیدمی کرونا،
سیاست کالن دانشگاه تهران «استمرار فعالیتها با تاکید
بر آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی» و «ایفای نقش
مسئولیت اجتماعی دانشگاه در مواجهه کشور با بحران کرونا»
بوده است.
در این سال ،مجموعه تحوالت دیجیتالی و جهش حرکت به
سوی «آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی» آشکارا نشان
از پیشگامی دانشگاه تهران در نظام حکمرانی آموزش عالی
کشور داشت به طوری که برگزاری کلیه کالسها به صورت
زنده با ضریب دسترسی ۹۹.۹درصد در نیمسال تحصیلی دوم
سال  99حاصل شد و این درحالی است که میزان رضایتمندی
«زیاد» ذینفعان اصلی این تحول ،یعنی دانشجویان و اعضای
هیأت علمی ،به باالی  80درصد در آذرماه سال  1399رسید.
به عنوان یک دانشگاه «نسل چهارم» و باتوجه به سوابق
دانشگاه تهران در ایفای نقش مهم در پروژههای مطالعاتی
کالن ملی همچون «گزارش ملی سیالبها» ،دانشگاه تهران
در قالب مجموعهای از سیاستها  ،راهبردها و فعالیتهای
متنوع از ابتدای شیوع اپیدمی کرونا ،به عنوان یک نهاد
مسئول و پیشگام در مدیریت ابعاد مختلف بحران ناشی از
کرونا ظاهر شد .بخش مهمی از این فعالیتها در قالب تشکیل
و برگزاری نشستهای مشورتی «خوشههای علمی» مختلف،
همچون «خوشه اقتصادی»« ،خوشه سرمایه اجتماعی» انجام
و نتایج مطالعاتی آنها در قالب «گزارشهای سیاستی» در
اختیار نهادها و مسئوالن ذیربط قرار گرفت.
بخش دیگری از این فعالیتها نیز با هدایت معاونت پژوهشی
دانشگاه ،در قالب ایجاد شبکه علمی مشترک با مشاركت
مسئوالن و صاحبنظران دانشگاه تهران و دیگر نهادهای
ذیربط بهویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه شهید
بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران و ستاد احرایی فرمان
امام(ره) ،تشکیل چهار کارگروه علمی و تخصصی ،برگزاری
دهها نشست و سمینار در ارتباط با کرونا ،انجام بیش از
 8پژوهش کالن در سطح دانشگاه و  8پژوهش در سطح
واحدهای دانشگاهی ،و  ...دنبال شد.
در حوزه آموزش« ،تدوین دستورالعمل فعالیتها و مقررات
آموزشی متناسب با شرایط ناشی از اپیدمی کرونا و نیز
ضرورت انعطافپذیری در اجرای آنها» ،محور اصلی تمامی

فعالیتها بوده است .در سال  ،99بیش از  15فرآیند اصلی
آموزشی (اعم از دانشجویی ،دانشآموختگی و امور اعضای
هیأت علمی) به طور کامل «سامانهسپاری» شدند .ضمن
آنکه در سایه تدابیر اتخاذ شده ،امور آموزشی-دانشجویی
مربوط به بیش از « ۱۱۲۰۰نودانشجو» ،امور بیش از 1400
دانشجوی استعداد درخشان و امور مربوط به بالغ بر ۱۲۰۰۰
«دانشآموخته» با موفقیت به سرانجام رسید.
همچنین عالوه بر برنامههای متداول بازنگری رشتههای
آموزشی ،معرفی «دورههای دو-وجهی» در بیش از  70رشته
مقطع کارشناسی و انجام «ارزیابی رشته» ،برای اولین بار
در تاریخ دانشگاه تهران با نظر مشاوران بینالمللی از جمله
مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه آموزشی دانشگاه بود.
در حوزه پژوهشی ،با توجه به اهمیت شاخص «کیفیت»
فعالیتهای پژوهش محور ،سیاست اصلی دانشگاه ترغیب
و هدایت اعضای هیأت علمی و دانشجویان به انتشار مقاله
در نشریات معتبر منتج از پژوهشهای متناسبتر با نیازهای
کشور و پژوهشهای کاربردی و توجه جدی به رعایت «اخالق
حرفهای» در انتشارات و فعالیتهای پژوهشی بوده است .به
لحاظ کمی نیز ،تعداد مقاالت داخلی و بینالمللی چاپ شده
بیانگر رشد مقاالت در پایگاههای استنادی WOS، Scopus
و  ISCدر سال  ۱۳۹۹در مقایسه با سال  ۱۳۹۸میباشد .تنها
در پایگاه استناد  ،WOSتعداد مقاالت دانشگاه تهران 4727
مقاله (11.5درصد رشد نسبت به سال گذشته) بوده است
که به لحاظ کیفی ،این رشد بیشتر در نشریات ۱۵/۵( Q1
درصد) و نشریات  ۱۰/۴( Q2درصد) مشاهده میشود.
به لحاظ طرحها و قراردادهای پژوهشی در سال  ،۱۳۹۹در
مجموع  ۳۳۱قرارداد کاربردی با نهادها ،موسسات ،شرکتهای
دولتی و خصوصی با اعتبار مصوب بالغ بر  ۱۱۶۷میلیارد ریال
منعقد شده است .تعداد قراردادهای منعقد شده با «معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری» 36 ،درصد درصد رشد
داشته است.
از جمله فعالیتهای توسعهای دیگر دانشگاه در این حوزه،
هدایت جهت پژوهشها و مطالعات کاربردی به نیازهای
جامعه (ارتباط با صنعت و جامعه) به ویژه با هدف توسعه
«جوامع محلی» بوده است .در این مسیر ،دانشگاه تهران در
یک سال گذشته هدایت چندین طرح با دامنه اثرگذاری ملی
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و منطقهای همچون « اجرای طرح جامع آبادانی و پیشرفت
شهرستان خواف بر اساس رویکرد معیشت پایدار و توانافزایی
جوامع محلی» « ،توسعه فناوري در جهت بهينهسازي
فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در ميدان
يادآوران» « ،برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا با
مشارکت  10دانشگاه سطح یک کشور» و  ...را برعهده داشته
است .ضمن آنکه در همین راستای جهتدهی پژوهشها با
نیازهای جامعه ،معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به راهاندازی
چهارموسسه/پژوهشکده جدید در حوزه علوم و فنون نوین
کرده است.
در حـوزه فنـاوری و تجاریسـازی« ،توسـعه اکوسیسـتم
نـوآوری و فنـاوری» بـا تاکیـد بـر اسـتفاده از دسـتاوردهای
پژوهشـی دانشـجویان و اسـاتید در قلـب بخـش تجـاری شـهر
تهـران ،اصلیتریـن سیاسـتی بـوده اسـت کـه بـه زنجیـرهای
از سـوی «پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه»« ،سـازمان
سـرمایهگذاری و توسـعه» و «طرح شـهردانش» دانشـگاه دنبال
میشـده اسـت .تدویـن ویـژه برنامههای«جوانـه»« ،رویـش»،
«شـکوفایی» و «رشـد و پساتوسـعه» در «زنجیـره ارزش از ایده
تـا تجاریسـازی» در پـارک علـم و فنـاوری؛ تهیـه ،تدویـن و
فراهمسـازی زیرسـاختهای «مکانیسـمهای مشـاركت بخـش
خصوصـي و عمومي» در پروژههای توسـعهای دانشـگاه تهران از
سـوی سـازمان سـرمایهگذاری و توسعه و مشـارکت در تاسیس
و توسـعه شـرکتهای فناور زایشی با اسـتفاده از سرمایهگذاری
مشـترک بـا بخـش خصوصـی و یـا صندوقهـای ریسـکپذیر،
اجـراء چنـد طرح کلیـدی همچون «پـروژه بـرج بیوتکنولوژی»
و «پروژههـای اسـکو وقـدس پـارک علـم وفنـاوری در قالـب
نوسـازی سـاختمانهای قدیمـی » و برنامهریـزی بـرای اجرای
چندیـن طـرح توسـعهای دیگر در قالب «شـهر دانـش» ازجمله
فعالیتهایـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای علمـی و
حرفـهای ،منابـع ارزشـمند انسـانی و تجیهزاتی دانشـگاه تهران
در حـال پیادهسـازی بـوده اسـت.
در حوزه معاونت طرح و برنامه« ،تحقق  80درصدی برنامههای
دانشگاه در سال « ،»1399اصالح ساختار دانشگاه»« ،تشکیل
شورای بهبود فرآیندها» و ...از جمله دستاوردهای مهم حوزه
معاونت طرح و برنامه محسوب میشود.
همچنین عالوه بر رصد تحوالت سازمانی از منظر «منابع
انسانی و زیرساختی» که در قالب «سالنامه آماری» منتشر
میشود ،تدوین «اولین گزارش تاثیر اجتماعی دانشگاه تهران»
از جمله فعالیتهای شاخص این معاونت در سال گذشته بوده

است .در «گزارش تأثیر اجتماعی دانشگاه تهران» تصویری
جامع از نقش دانشگاه تهران در توسعه همه جانبه کشور از
جمله «تأثیر در کمک به راهبری کشور»« ،تأثیر در صیانت از
فرهنگ ،هنر و تاریخ»« ،تأثیر در پیشبرد علم ،فناوری ،نوآوری
و کارآفرینی»« ،تأثیر در توسعه مسئولیتپذیری اجتماعی» و
«تأثیر در صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی»کشور ارائه
شده است.
درحوزه معاونت بینالملل« ،ارتقای جایگاه بینالمللی دانشگاه
و حضور مؤثر در چرخۀ توسعه و ترویج علم و فناوری جهانی»
محور اصلی فعالیتها بوده است که این هدف ،از طریق تالش
برای ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در نظامهای رتبهبندی،
حضور موثر در نهادها ،سازمانها و اتحادیههای دانشگاهی مهم
و تاثیرگذار ،میزبانی از هیأتهای علمی-تحقیقاتی دانشگاهی
از کشورهای مختلف ،تعامل با بازیگران بینالمللی دانشگاهی و
شبکه سازی علمی در سطح منطقهای و بینالملل ،به خصوص
با اتحادیه اروپا ،روسیه و چین دنبال شده است.
درحوزه معاونت اداری مالی ،پیادهسازی برنامهها و
سیاستهای دانشگاه سبز ،بازنگری آییننامه مالی و معامالتی
دانشگاه و تصویب آن در هیأت امناء؛ حسابرسی و به روز کردن
حسابهای دانشگاه؛ بکارگیری سامانه تدارکات دولت (سامانه
ستاد) به منظور شفافسازی شیوه خرید و برگزاری مناقصات
و مزایدهها؛ اصالح فرآیند مالی کسب درآمد ارزی دانشگاه،
صورت برداری و پایش اطالعات سامانه اموال و ارزشگذاری
آن و محاسبه استهالک اموال و راهاندازی حسابداری اموال
دام و گیاهان و ورود بخشی از اطالعات در سامانه سنا؛
بکارگیری و استقرار  11سامانههای الکترونیکی دولت؛ توافق
با شهرداری شهر قدس در مورد  15000مترمربع زمینهای
شهر قدس(شهرک ابریشم) به منظوز تغییر کاربری زمین به
مسکونی و تجاری؛ اخذ موافقت وزارت مسکن و شهر سازی
برای تامین  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؛
از جمله مهمترین دستاوردهای این حوزه محسوب میشود.
نظارت و اجرای پروژههای متعدد عمرانی در دانشگاه با استفاده
از ظرفیت شورای معماری ،فنی دانشگاه و سیاستهای
دانشگاه سبز جهت اطمینان از توسعه زیرساختهای دانشگاه
با استانداردهای کیفی باال از دیگر فعالیتهای این معاونت
میباشد .عالوه برکیفیت ،مدیریت هزینهها و زمان از دیگر
اصول مورد توجه بوده است.
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در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی ،حمایت ،هدایت و
نظارت بر فعالیت  119انجمن علمی دانشجویی و  43کانون
فرهنگی فعال ،برگزاری  180رویداد علمی-ترویجی و بیش
از  150فعالیت فرهنگی ،انتشار  290نشریه دانشجویی،
انتشار  160نشریه الکترونیکی ،تحت پوشش قراردادن 3995
دانشجوی شاهد و ایثارگر از جمله مهمترین فعالیتهای این
معاونت در سال گذشته بوده است .همچنین ،مدیریت موزهها
و فضاهای فرهنگی دانشگاه در شرایط اپیدمی کرونا از جمله
«ایجاد تور مجازی سیصد و شصت درجه»« ،ثبت  10اثر از
آثار موزههای نگارستان و مقدم در فهرست آثار ملی ایران»،
«تدوین اساسنامه شورای سیاستگذاری موزههای دانشگاه
تهران» و ...نیز از جمله فعالیتهای است که ذیل معاونت
فرهنگی سامان یافته است.
در حوزه معاونت دانشجویی ،اجرای «طرح همدلی» با هدف
حفظ پیوند مسئوالنه دانشگاه با دانشجو درشرایط دشوار
ناشی از پاندمی کرونا با مشارکت  ۲۲۷۰۰دانشجو ،اجرای
طرح «خوشامدگویی» با هدف تسهیل فرآیند اجتماعی شدن
«نو دانشجویان» دانشگاه تهران ،توجه به سالمت روان در
دوران کرونا با افزایش خدمات مشاوره برخط و تلفنی به میزان
 ۲۴۶۶ساعت ،از جمله فعالیتهای مهم حوزه دانشجویی بوده
است .همچنین برگزاری  195وبینار دانشجویی 62 ،وبینار
تخصصی ،تولید و انتشار  131عنوان محتوای بهداشت روان،
شناسایی مشکالت سالمت روان دانشجویان از طریق طرح
«پایش سالمت روان»  ۲۷۳۰۴دانشجوی حین تحصیل و
 ۱۱۹۳۰دانشجوی ورودی  ۹۹و انجام مداخالت الزم ،از
جمله دیگر اقداماتی است که با هدف خدمت رسانی و ارتقاء
وضعیت مراقبتی آنها به دانشجویان دانشگاه انجام شده است.
نوسازی و احداث فضاهای جدید خوابگاهی و ورزشی با
استفاده از اعتبارات دانشگاه ،خیرین و بنیادهای حامیان
دانشگاه ،صندوق رفاه دانشجویان و وزارت عتف ،ارتقاءکیفیت
کم نظیری را در حوزه فضاهای اقامتی دانشجویان نوید
میدهد.
درحوزه روابطعمومی و اطالعرسانی؛ احیاء مجدد « ادارهکل
روابطعمومی» و ایجاد تحول کیفی در فرآیند اطالعرسانی
فعالیتهای دانشگاه مهمترین اقدام صورت گرفته در یکسال
گذشته بوده است .در همین راستا ،راهاندازی پایگاه خبری-
تحلیلی دانشگاه تهران ( )news.ut.ac.irبا هدف توسعه کمی
و کیفی اطالعرسانی و تنوع بخشی به فرآیند اطالعرسانی؛
راهاندازی شبکههای اجتماعی و اطالعرسانی رسمی دانشگاه

تهران در اینستاگرام ،لینکدین ،توئیتر ،یوتیوب ،آپارات و ایتا؛
ایجاد #داشبورد سازمانی دانشگاه تهران با هدف بهبود تعامل
با رسانههای کثیراالنتشار ،رصد جریانهای رسانهای و مانیتور
شبکههای اجتماعی در ارتباط با فعالیتهای دانشگاه تهران
قابل ذکر است.
در حوزه ادارهکل حقوقی؛ «اخذ سند تك برگي براي اراضي
پرديس مركزي دانشگاه تهران» پس از  86سال ،یکی از
مهمترین دستاوردهای نمادین این حوزه محسوب میشود .در
کنار آن ،صیانت جدی از اموال و دارائیهای دانشگاه از جمله
کسب  173رای از مجموع  220رای در مراجع قضایی به نفع
دانشگاه تهران در دعاوي حقوقي مطروحه از سوي دانشگاه،
موفقیت  79درصد در تمامی دعاوی «حقوقی و کیفری» و
دعاوی « حقوق عمومی و دیوان عدالت اداری» از دیگر اقداماتی
است که نشان پویایی این حوزه در یکسال گذشته دارد.

سخن آغازین
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همکارانمحترم/دانشجویانعزیز/دانشآموختگانسرفراز
ضمن تبریک مجدد سال نو و اعیاد شعبانیه ،خدا را شاکریم
که بار دیگر توفیق تقدیم گزارش سالیانه فراهم شد .گزارشی
که در پیش رو دارید گزارش توصیفی-تحلیلی عملکرد دانشگاه
تهران در سال گذشته ( )1399است و بدیهی است که این
گزارش نميتواند منعکس کننده کلیه اقدامات و فعالیتهای
دانشگاه به طور کامل باشد .ولی امید است بتواند تصویری
روشن و اجمالی از دستاوردها و فعالیتهای مجموعه دانشگاه
در یکسال گذشته را به دوستداران و عالقهمندان ارائه کند.
روزهای آغازین اسفندماه  ،98شیوع ویروس کوید ۱۹-به همراه
خطرات و ابهامات پیرامون آن تمامی ذهنها را به خود مشغول
کرد و این موضوع در دانشگاهها به دلیل تجمع دانشجویان در
کالسهای درس و خوابگاهها حساستر بود که البته در دانشگاه
تهران به دلیل گستردگی آن ،پیچیدگیهای مضاعف نیز داشت .با
توجه به اینکه ایران دومین کشور بعد از چین بود که با این بحران
روبرو میشد و متاسفانه اطالعات دقیق و روشنی نیز از کشور
چین در دسترس قرار نمی گرفت ،لذا امکان استفاده از تجارب
بینالمللی فراهم نبود و این بر پیچیدگی مدیریت بحران میافزود.
راهحلهای پیشنهادی اولیه برای مواجهه با کوید 19-بیشتر
حول محور ادامه فعالیت آموزشی دانشگاهها به شیوه حضوری
و مساعدت با دانشجویان غیرمقیم جهت بازگشت آنها به
موطن خود و یا توقف همه فعالیتهای آموزشی دانشگاهها
تا زمانی محدود مانند پایان فروردین بود ،زمانی که امید
میرفت بیماری تحت کنترل قرار گرفته و مدیریت شود.
اما به دالیل زیر هیچ یک از این پیشنهادها نمیتوانست
مطلوب دانشگاه تهران باشد:
دانشگاه تهران بیشترین جمعیت دانشجویی غیرمقیم
را دارد.
پیش بینی دقیقی برای زمان کنترل و پایان بحران
وجود نداشت و ادامه فعالیت دانشگاه به شیوه حضوری
میتوانست سالمت همکاران و دانشجویان را به خطر
بیاندازد.
توقف فعالیتها در دانشگاه تهران بازتاب گستردهای در
کشور به دنبال داشت و به هر میزان که توقف فعالیتهای
دانشگاه تهران پرهزینه است ،شروع دوباره فعالیتهای آن
نیز سخت خواهد بود.
تجربه تعطیلی دانشگاهها در انقالب فرهنگی تجربه
ناخوشایندی بود چرا که ميتواند اثرات ناگواری بر آینده
و زندگی دانشجویان به گذارد.

خوشبختانه در دانشگاه تهران از دهه  80زیرساختها
و ظرفیتهای مناسبی برای آموزشهای الکترونیکی
فراهم شده بود و در سالهای اخیر توسعه داده شده و
بیشتر تجربه شده بود .اگرچه این ظرفیت برای اجرا و
پشتیبانی بیش از  7500عنوان واحد «درسی» قطعاً
کافی نبود.
توسعه فناوریهای دیجیتال و استفاده از «یادگیری
الکترونیکی» به عنوان یک رویکرد جدید در جهان مورد
توجه قرار گرفته بود و لذا شرایط پیش آمده فرصت
مناسبی برای دانشگاه جهت ورود و تجربه این «پارادایم
جدید» را فراهم میکرد.
با توجه به موارد فوق و پس از بحث و بررسی موضوع در اولین
جلسه هیأت رئیسه دانشگاه در سوم اسفند ماه سال ،۱۳۹۸
تصمیم بر تداوم فعالیتهای آموزشی به شیوه الکترونیکی
و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود اتخاذ و به
واحدهای دانشگاه ابالغ شد؛ ضمن آنکه بر استفاده از تمامی
ظرفیتهای آموزش مجازی ،تجهیز و تقویت زیرساختها
تاکید و موضوع در دستور کار مدیران برای پیگیری و انجام
اقدامات بعدی قرار گرفت.
با توجه به این مقدمه ،آنچه در این نوشتار آمده ،گزارش
کالن عملکرد دانشگاه تهران با نگاه توصیفی -تحلیلی در
سال  1399میباشد که با تاکید بر فعالیت در شرایط اپیدمی
کرونا ،در دو بخش الف :اقدامات و سیاستهای کالن دانشگاه
و ب :عملکرد واحدهای ستادی دانشگاه تقسیمبندی و ارائه
شده است .بدیهی است که گزارشهای آماری حاوی اطالعات
تفصیلی متعاقباً توسط واحدهای ذیربط ارائه خواهد شد.
امید است این گزارش بتواند بخشی از انتظارات افکار عمومی
و به خصوص خانواده بزرگ دانشگاه تهران (همکاران محترم
هیأت علمی و کارمندان ،دانشجویان و دانشآموختگان عزیز
و همچنین همه یاران و دوستداران دانشگاه تهران) را محقق
کرده باشد .در پایان الزم است از تمامی واحدهای ستادی
دانشگاه که در به سرانجام رساندن این گزارش نقش ایفاء
کردهاند ،صادقانه سپاسگزاری نمایم.
محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه تهران
1400/1/15

9

اینفوگرافی گزارش عملکرد دانشگاه تهران در سال 1399

سیاستهای
کالن دانشگاه در
شرایطاپیدمی
کرونا
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استمرارفعالیتها
با تاکید بر آموزش
مجازی و حرکت در
مسیر «دانشگاه تهران
دیجیتال»

10

ایفایمسئولیت
اجتماعی دانشگاه به
عنوان یک دانشگاه
نسل چهارم

ایفایمسئولیتاجتماعی
دانشگاه به عنوان
دانشگاه نسل چهارم

الف :فعالیتهای
اجرایی
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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-

گزارش توصیفی  -تحلیلی

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

ب:فعالیتهای
پژوهشی

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

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 ساخت
حسگرهاي زيستي
الكتروشيميايي
براي تشخيص
ويروس كرونا

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

11

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

تقویت
زیرساختهای
اطالعاتی(سخت
افزار و نرمافزاری)

سامانه سپاری و
تقویتسامانههای
اطالعاتی

تقویتیادگیری
الکترونیکی (ایلرن و
شبکههایتعاملی)

آموزشهای
تخصصی و حرفهای
برخط

شورایحکمرانی
فناوری اطالعات
مدیریت دانش و
اطالعات

شبکههایتعاملی
و مدیریت چند
رسانه

دبیرخانهمدیران
فناوری اطالعات و
یادگیریالکترونیکی
دانشگاه های برتر

12

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 کل تمرین ها

تعداد دروس فعال

تعدادفایلهای
بارگزاری شده در
ایلرن
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8371

82166
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آمارعملکرد
ایلرن و کالسهای
زنده در ترم
99-1

 4.71ترابایت

1064001722

حجم کل فایلهای
بارگزاری شده

تعداد ریزعملکرد ها
در ایلرن

36138

1013712

تعداد افرادی که از
کالس های مجازی
استفاده می کنند

تعداد دفعات
دانلود فایل از
ایلرن

ضریب استفاده از سرویس ایلرن

سیر رضایتمندی اعضای هیأت علمی و دانشجویان از خدمات سامانه ایلرن
90
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40

37

میزان رضایتمندی "زیاد" در فروردین 99

میزان رضایتمندی "متوسط" در فروردین 99

50
40
30
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میزان رضایتمندی "زیاد" در آذر 99

نمودار  -1نمایش ارزیابی کیفیت ارائه دروس به شیوه الکترونیکی از دانشجویان و اعضای هیأت علمی
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اقدامات مهم
دانشگاه تهران در سال 1399

14

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 32هکتاربهمنظوراحداثشهرکسبزوعاریازآلودگی

7

ثبترسمی«کانوندانشآموختگان»دانشگاهتهران،درادارهثبتشرکتها
وبهدنبالآن،ثبتچندکانوندانشآموختگیدرواحدهایتابعهدانشگاه

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

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
( )1001/360p.irتوسط 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
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راهاندازی شبکههای اجتماعی و اطالعرسانی رسمی دانشگاه تهران در
اینستاگرام ،لینکدین ،توئیتر ،یوتیوب ،آپارات و ایتا

اقدامات مهم
دانشگاه تهران در سال 1399

راهاندازیپایگاهخبری-تحلیلیدانشگاهتهران()www.news.ut.ac.irبا
هدفتوسعهکمیوکیفیاطالعرسانیوتنوعبخشیبهفرآینداطالعرسانی

10

15
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اقدامات مهم
دانشگاه تهران در سال 1399

1600

20

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

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

15فرآینداصلیدرحوزهمعاونتآموزشی(اعمازدانشجویی،دانشآموختگان
واعضایهیأتعلمی)سامانهسپاریشدهاست

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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1410

مدیریت اسکان چهار هزار و هفتصد دانشجو در خوابگاهها با رعایت کامل
پروتکل های بهداشتی در شرایط سخت کرونایی
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27

طراحی و احداث فضاهای جدید خوابگاهی و ورزشی با استفاده
نوسازی ،باز جمع کل
پذیرش رتبه های پذیرش دانشجو در پذیرش دانشجویان
مقطع کارشناسی از طریق تسهیالت
برتر المپیاد های
دانشجویی و دانش ارشد و دکتری طبقاز«بنیاد ملی نخبگان»
اعتبارات دانشگاه ،خیرین و بنیادهای حامیان دانشگاه ،صندوق رفاه
آیین نامه های مربوط
آموزی
دانشجویان و وزارت عتف
نمودار  -5نمایش حوزه پذیرش استعدادهای درخشان
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نمودار  -6نمایش
 98و 99
علمی
مقاالت
انتشار
Q4

Q2

Q3

Q1

1562

16

1352

1176

1065 1007

884
630

439

تعداد آثار 2019

اعتبار قراردادهای پژوهشی در سال  98و 99

تعداد آثار 2018

نمودار  -7نمایش مقایسه تعداد آثار منتشرشده سال 19 -11
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دیجیتالی شدن فعالیتها

راهاندازی چهار
موسسه/پژوهشکده
در حوزه علوم
و فنون نوین
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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

17

مدلتأثیر
اجتماعی
دانشگاهتهران
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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

18

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

۳۴۰۰

صدور کارنامه
انگلیسی

10000

مصاحبهآزمونهای
تخصصیدکتری

۱۱۰۰۰

صدور و ارسال
تاییدیهتحصیلی
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صدور و ارسال کارت نو
دانشجویان،صدور وارسال
گواهیموقتودانشنامه
(دانشآموختگانخارجی)
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اقداماتمهم
اجرایی در حوزه
معاونتآموزشی

161

11960

صدور کارت نو دانشجویان
صدور و ارسال گواهی موقت
و دانشنامه
ن داخلی)
(دانشآموختگا 
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پروژه برج
بیوتکنولوژی
(ساختمان
پالک  212بلوار
کشاورزی)

پروژههای
اسکو وقدس
پارک علم
وفناوری

پروژه ادوارد
براون
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توسعهاکوسیستم
نوآوری  -فناوری
در قلب شهر تهران در
قالب طرح
«شهر دانش»
پروژه وصال
پروژه موزه علم
در زمین اری
مالصدرا
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پروژه برج
سالمت
(ساختمان
پالک  208بلوار
کشاورز)

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
ارتقاء سامانه فرصت
مطالعاتیاعضای
هیات علمی و اجرای
دوره جدید
سامانهسپاری
فرآیندهسته
پژوهشی

سامانهی
رزرواسیون
امکانات دانشگاه
 ارتقاء 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

 سامانه ارزیابی
تامینکنندگان کاال و
خدمات دانشگاه تهران
(وندور لیست)
سامانه جدید پرونده
الکترونیکیکارکنان
دانشگاهتهران

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)
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استقرار نسخه جدید
نظام نوین مالی
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راهاندازی سامانه ثبت
آنالین پایان نامهها در
ایرانداک از طریق سامانه
جامع آموزش

سامانه ارتقای مرتبه
اعضای هیأت علمی

ارتقاءزیرساخت
احراز هویت مرکزی
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پذیرش
استعداد درخشان
در سال 1399
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150
پذیرش
رتبههایبرتر
المپیادهای
دانشجویی و
دانشآموزی

80

760

500

پذیرشدانشجو
درمقطع
کارشناسیارشد
ودکتریطبق
آییننامههای
مربوط

پذیرش
دانشجویان از
طریقتسهیالت
«بنیادملی
نخبگان»
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میزان رضایتمندی "زیاد" در فروردین 99

میزان رضایتمندی "متوسط" در فروردین 99
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پذیرش دانشجو در
مهر و آبان
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دانشآموختگان مقطع دانشآموختگان مقطع دانشآموختگان مقطع
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی و دکتری
عمومی
عمومی

نمودار  -2نمایش پذیرش دانشجو و دانشآموختگی درسال 1399

نمودار  -2نمایش پذیرش دانشجو و دانشآموختگی درسال 1911
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گزارش توصیفی -تحلیلی عملکرد دانشگاه تهران در سال 1399
الف -سیاستها و اقدامات کالن دانشگاه
با توجه به شرایط خاص ناشی از بحران اپیدمی کرونا ،سیاست
کلی دانشگاه در سال گذشته و در مواجهه با بحران ایجاد شده،
به طور همزمان در دو محور اصلی هدایت میشد-1 :استمرار
فعالیتها از طریق حرکت در مسیر «آموزش مجازی» و تقویت
ظرفیتهای «یادگیری الکترونیکی» دانشگاه و  -2ایفای نقش
موثر در مواجهه کشور با اپیدمی کرونا در راستای ایفای نقش
مسئولیت اجتماعی دانشگاه.

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

ضریب برای سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (ایلرن /
غیر همزمان)  99درصد در نیمسال قبلی و  ۱۰۰درصد در

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

صورت زنده با ضریب دسترسی  ۹۳درصدی در نیمسالهای
اول و ۹۹.۹درصد در نیمسال تحصیلی دوم انجام شد .این

گزارش توصیفی  -تحلیلی

علی رغم محدودیتها و پیچیدگی شرایط و در جهت اطمینان از
کیفیت مطلوب اجرای برنامههای آموزشی دانشگاه و همچنین
بهرهبرداری حداکثری دانشجویان از امکانات ارائه شده ،اقدامات
وسیع و گستردهای از سوی واحدهای مختلف دانشگاه به ویژه
حوزه آموزش ،فناوری دیجیتال و معاونت دانشجویی صورت
گرفت .اقدامات نخست برای ارتقاء و افزایش بهرهوری فرآیند
یادگیری الکترونیکی ،موضوع افزایش توانمندیهای مهارتی
اعضاء هیأت علمی ،دانشجویان و کارشناسان به همراه افزایش
امکانات سختافزاری و نرمافزار بود که در برنامه کاری قرار
گرفت .بدین جهت در طول سال گذشته  ۶دوره آموزشی و ۶
کارگاه آموزشی برای  ۴۶۰عضو هیأت علمی و نزدیک به ۵۰۰
نفر از کارشناسان برگزار شده است .در این مدت کارگروهی
متشکل از ۱۵۰کارشناس رابط امور مجازی دانشکده /پردیسها
تشکیل گردید تا فعالیتهای آموزشی در قالب یادگیری
الکترونیکی بخوبی برگزار گردد.
پیادهسازی کلیه برنامههای آموزشی مصوب برای سال  ۹۹با
استفاده از بسترهای الکترونیکی ضمن تدوین مدلهای موفق
یادگیری الکترونیکی و راهنماهای مرتبط ،برگزاری کالسها به

نیمسال جاری تا به حال میباشد.
تحول دیجیتالی و یادگیری الکترونیکی تائیدی بر پیشگام
بودن دانشگاه تهران در آموزش عالی است .بهبود ارائه
کالسهای الکترونیکی سنکرون در نیمسال  99-1توسط
دو روش ارتباطی متفاوت و در نیمسال  99-2توسط چهار
روش ارتباطی متفاوت با راهاندازی سرورهای داخلی و خارج
از دانشگاه انجام شد .اقدامات زیر قسمتی از تمهیدات انجام
شده برای اجرای یادگیری الکترونیکی است:
ایجاد کالسترینگ برای سامانهها به منظور افزایش
سرعت و پایداری سیستم؛
فراهمسازی دو روش ارتباطی متفاوت برای کالسهای
زنده؛
ارتقاء نرم افزارها و افزایش کیفیت سرویس سامانههای
مدیریت یادگیری و کالسهای زنده؛
ارتقاء و بهسازی زیرساختهای یادگیری به منظور
بهبود کیفیت خدمات؛
نصب و راهاندازی سرورهای رزرو در پردیس
دانشکدههای فنی و در سرورهای خارج از دانشگاه برای
مواقع اضطراری؛
پایش  ۲۴*۷تمامی سرورها و زیرساختها به منظور
جلوگیری از هرگونه اختالل؛
راهاندازی کیان (کارنامه یادگیری الکترونیکی نظام
دانشگاه) که به صورت یکپارچه با سامانههای مدیریت
یادگیری و کالسهای زنده با نمایش نمودارهای مرتبط
با انواع فعالیتهای یادگیری و کالسهای زنده وضعیت
عملکرد را نشان میدهد.
آمار عملکرد ایلرن و کالسهای زنده در ترم  99-1که در
جدول زیر آمده است بیانگر کیفیت و کمیت آموزش دانشگاه
در شرایط شیوع ویروس کوید ۱۹-است:
عالوه بر توسعه امکانات نرمافزاری ،توسعه زیر ساخت نیز از
دیگر مواردی بود که باید مورد توجه قرار میگرفت .در جهت
تحقق این امر ،بودجه تجهیزات مرکز فناوریهای دیجیتالی

جدول  -۱ضریب استفاده از بسترهای الکترونیکی
ترم

تعداد دروس

ضریب سرویس ایلرن

ضریب سرویس کالس زنده

99-1

۱۲۲۷۰

۹۹.۱

۹۳.۲

99-2

۱۰۴۳۲

تاکنون۱۰۰

( ۹۹.۹تا  ۲۷اسفند ماه )۱۳۹۹
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شاهد رشد  350درصدی نسبت به سال گذشته بود که منجر
به تجهیز مرکز «داده پیشرفته» دانشگاه شد .عالوه بر آن،
بهبود و ارتقاء لینک اینترنت ترانزیت اصلی دانشگاه در
دستور کار قرار گرفت که ظرفیت آن از  3Gbpsبه 4Gbps
در نیمسال دوم تحصیلی افزایش یافت .نتایج این اقدامات
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به خوبی در ارتقاء یادگیری الکترونیکی مالحظه شد؛ به ویژه
در نیمسال جاری که دانشجویان و اساتید با حداقل مشکالت
مواجه شدند.
بررسی اجمالی اقدامات و نتایج حاصله با استعانت از آموزشها،
تجارب ،مشارکت و همکاری همه واحدهای دانشگاه ،اعضای
هیأت علمی و کارشناسان ذیربط با همراهی دانشجویان ،نشان
میدهد که دانشگاه به توانمندیها ،قابلیتها و مهارتهای با
ارزشی دست یافته که در شرایط عادی به نظر نمیرسید در
طی یک برنامه میان مدت قابل دسترسی باشد .در این مقطع،
نکته مهمتر آن است که تصویر روشنتری از آینده ترسیم
شده و بهتر میتوان برای چگونگی بهرهمندی از این ظرفیتها
در آینده برنامهریزی کرد.
رسیدن به این مرحله از یادگیری الکترونیکی به واسطه
کوشش مضاعف واحدهای ذیربط دانشگاه و اعضای هیأت
علمی بود که البته با دشواریهای زیادی نیز همراه بود .ولی
آنچه بیشتر مورد تاکید بود ،ارتقاء کیفیت یادگیری دانشجویان

و دسترسی آنها به اینترنت و سخت افزارهای مناسب بود.
بدین منظور ارزیابی کیفیت ارائه دروس به شیوه الکترونیکی ،در
دو مرحله ( ماههای فروردین و آذر ) در قالب پرسشنامههایی از
دانشجویان و اعضای هیأت علمی مورد سنجش و ارزیابی قرار
گرفت .رضایتمندی  ۴۰درصدی «زیاد» و حدود ۳۷درصدی

«متوسط» در ارزیابی فروردین  ۹۹و باالی  ۸۰درصدی «زیاد»
دانشجویان در آذرماه  99از کیفیت آموزش ارائه شده،
انطباقپذیری با شیوه تحصیل در بستر الکترونیکی ،میزان
سهولت دسترسی به سامانه ایلرن و در دسترس بودن اعضای
هیأت علمی در رفع اشکاالت درسی ،نتایج امیدوار کنندهای
بود که میتوان حاصل تالش ارزشمند اعضای محترم هیأت

علمی ،همکاران ،واحدهای پشتیبان و دستاندرکاران امور
اجرایی دانشگاه دانست.
نتایج اجرای طرح «همدلی» که با هدف حفظ پیوند مسئوالنه
دانشگاه با دانشجو درشرایط دشوار ناشی از پاندمی کرونا با
مشارکت  ۲۲۷۰۰دانشجو از طریق تماس تلفنی مستقیم
توسط «مرکز مشاوره» معاونت دانشجويی انجام شد ،نتایج
مشابهی از میزان رضایت دانشجویان از یادگیری الکترونیکی
را بدست میدهد .براساس این بررسی حدود  ۷۲درصد
دانشجویان از این شیوه یادگیری در این ایام رضایت «زیاد»
و «متوسط» داشته و حدود  ۸۴درصد دانشجویان از کیفیت

جدول  -2آمار عملکرد ایلرن و کالسهای زنده در ترم ۱-۹۹
عنوان فعالیت

فراوانی

تعداد افرادی که از ایلرن استفاده مستمر دارند

42687

تعداد دانشجویان فعال در ایلرن

32825

تعداد کل دروس

11789

تعداد دروس فعال

8371

تعداد ریزعملکردها در ایلرن

1064001722

تعداد افرادی که از کالسهای مجازی استفاده میکنند

36138

تعداد کالسهای مجازی برگزار شده

101321

تعداد کل اتصال به کالس مجازی یا مشاهده مجدد درس

7787286

تعداد کل تمرینها

12237

تعداد فایلهای بارگزاری شده در ایلرن

82166

حجم کل فایلهای بارگزاری شده

 4.71ترابایت

تعداد دفعات دانلود فایل از ایلرن

1013712
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تدریس اساتید رضایت «زیاد» و یا «متوسط» داشتهاند.
تضمین تداوم کیفی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
جهت
8000
7000
دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ،تسهیل فرآیند اخذ
6000
وامهای تحصیلی ،شهریه ،تغذیه و لوازم کمک آموزشی به
4000
شرایط مناسب جهت
تعداد  8000نفر و همچنین فراهم آوری3800
شرکت کلیه دانشجویان در کالسهای آنالین از طریق خرید
2000
لپتاپ و پرداخت وام خرید گوشی هوشمند توسط معاونت
0
دانشجويی صورت گرفت.
چالش دیگری که باید مدیریت میشد ،فراهمآوردن شرایط ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در مواجهه کشور
پذیرش دانشجو در دانشآموختگان مقطع دانشآموختگان مقطع دانشآموختگان مقطع
دکتریبه استفاده
نیازمند
آبان دانشجویان
های
انجام پایاننامهها و رساله
کرونا
کارشناسی ارشدبا بحران
دکتری
کارشناسی و
مهر و
عمومی
توجه به ابالغ و
از آزمایشگاه و خوابگاه بود .خوشبختانه با
عمومی به عنوان یک دانشگاه «نسل چهارم» و باتوجه به سوابق
رعایت پروتکلها توسط کمیته مربوطه و آزمایشگاهها ،دانشگاه تهران در ایفای نقش مهم در پروژههای مطالعاتی
امکان حضور محدود دانشجویان در آزمایشگاهها فراهم و کالن ملی همچون «گزارش ملی سیالبها» و ،....دانشگاه
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با بازگشایی محدود خوابگاهها از اردیبهشت ماه سال  ۹۹تهران از ابتدای شیوع اپیدمی کرونا ،به عنوان یک نهاد
با رعایت پروتکلهای بهداشتی امکان اسکان دانشجویان مسئول و پیشگام در مدیریت ابعاد مختلف بحران ناشی از
تحصیالت تکمیلی متقاضی واجد شرایط در مجموعه کرونا ظاهر شد .بخش مهمی از این فعالیتها در قالب تشکیل
خوابگاههای دانشگاه فراهم شد تا وقفهای در فعالیتهای و برگزاری نشستهای «خوشههای علمی» مختلف ،همچون
این بخش رخ ندهد.
«خوشه اقتصادی»« ،خوشه سرمایه اجتماعی» و ،...انجام و
با توجه به تمرکز فعالیتهای آموزشی بر یادگیری الکترونیکی ،نتایج مطالعات آنها در قالب گزارشهای سیاستی در اختیار
الزم بود به سرعت فرآیندها و دستورالعملهای آموزشی نهادها و مسئوالن ذیربط قرار گرفت.
متناسب با شرایط با رعایت چارچوبهای کلی و حفظ کیفیت عالوه براین ،به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی
آموزشی دانشگاه تهیه و به اجرا گذاشته شوند .در جهت انجام دانشگاه تهران در مبارزه با ویروس کوید  ،۱۹اقدامات متعدد
این ماموریتها جلسات شوراهای مربوط شامل؛ «شورای دیگری نیز با مدیریت «معاونت پژوهشی» توسط واحدهای
آموزشی»« ،شورای برنامهریزی و گسترش»« ،شورای مختلف دانشگاه در قالب شبکه بین دانشگاهی انجام شد که
سیاستگذاری و نوآوری آموزشی»« ،شورای سیاستگذاری رئوس آنها به شرح زیر میباشد:

آموزش الکترونیکی»« ،کمیسیون موارد خاص دانشگاه»
و «کمیسیون موارد خاص استانی»« ،کمیته ترفیعات»،
«هیأت اجرایی جذب» و «هیأت ممیزه» و همچنین شوراها
و کمیتههای مربوطه در پردیسها و دانشکده تقریبا بدون
وقفه در طول سال تشکیل شدند وضمن برنامهریزی و تدوین
دستورالعملها و مقررات آموزشی متناسب با شرایط ،وظایف
 1300را نیز به انجام رساندند.
اجرایی محوله
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10000
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ایجاد شبکههای اجتماعی مرتبط با کرونا؛
ایجاد شبکه علمی مشترک با مشاركت مسئوالن
و صاحبنظران دانشگاه تهران؛ و دانشگاههای بزرگ
از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران؛
برگزاری جلسات و نشستهای منظم در کارگروههای
علمی و تخصصی مختلف؛
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 «تازههای کرونا در ایران
و اروپا» با حضور سخنرانان برجسته از ایران ،ایتالیا،
انگلیس و اسپانیا؛
برگزاری نمایشگاه مجازی کرونا با همکاری دانشگاه
علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛
تهیه پروپوزال اولیه ایجاد آزمایشگاه سطح  3برای
انجام تحقیقات مرتبط با ویروس.
فعالیتهای فوق ،از طریق تشکیل کارگروههای علمی و
تخصصی مرتبط با «ویروس کرونا» به شرح ذیل تحقق
یافت:

کارگروه «تشخيص و مقابله با ويروس كوويد ۱۹-با
رويكردهاي بيوفيزيكي»؛
كارگروه «ارائهی روشهاي درمان و توليد واكسن
براي ويروس كوويد»۱۹-؛
کارگروه «سیستمهای هوشمند و آنالیز داده»؛
كارگروه «حسگرها و كيتهاي تشخيص ويروس
كوويد.»۱۹-

کارگروههای علمی و تخصصی شکل گرفته در دانشگاه در
طول یکسال فعالیت خود ،پروژههای تحقیقاتی و دستاوردهای
زیادی در زمینه «مقابله با ویروس کرونا» داشتهاند که بسیاری
از آنها از طریق وبسایت خبری دانشگاه و نیز رسانههای
کثیراالنتشار کشور اطالعرسانی شده اند .برخی از مهمترین
پروژههای انجام گرفته مرتبط با بیماری کرونا در دانشگاه
تهران به شرح ذیل میباشند:
شناسایی ملکولهای سطحی باردار ویروس و غیر
فعالسازی آنها با استفاده از آنیونها و کاتیونهای
معلق در هوا؛
شناسایی بیوفیزیکی عوامل موثر بر غیر فعال شدن
آنزیمهای اصلی ویروس و ممانعت از اتصال آن به
سلولهای ریوی بر اساس دینامیک ملکولی؛
طراحی ،تدوین و ثبت ماسک شفاف الکترومغناطیسی

برای دفع و اضمحالل ویروس؛
شناسایی الکتریکی ویروس کرونا در سطح نانوالکترودها
درسیستم میکروفلوئیدی؛
طراحي و ساخت حسگرهاي زيستي الكتروشيميايي
براي تشخيص ويروس كرونا؛
طراحي و توليد كيت آزمون سريع تشخیص ویروس
کرونا؛
ساخت دستگاه کمک تنفس با همکاری شرکت دانش
بنیان مستقر در پردیس دانشکدههای فنی؛
رصد بیماران و تشخیص زودهنگام بیماری و ارایه
برنامه جامع داده کاوی هوشمند برای تابآوری در
شرایط بحرانی بیماری جهت مقابله با ویروس.

ب -عملکرد واحدهای ستادی دانشگاه
اگرچه شیوع ویروس کوید  ۱۹شرایط ویژهای را بر دنیا ،کشور
و دانشگاه حاکم کرد و باید تمهیدات خاص پیش بینی و اجرا
میشد ،ولی این شرایط مانع از ادامه فعالیت دانشگاه در سایر
حوزهها نگردید .براین اساس ،به موازات سیاستهای کالن
دانشگاه ،هریک از واحدهای ستادی نیز متناسبت با حوزه
و ماموریت اصلی محوله ،اقدامات و فعالیتهای متعددی ،با
توجه به شرایط خاص ناشی از اپیدمی کرونا ،انجام داده اند
که گزارش عملکرد آنها به تفکیک هریک از واحدها ،اعم از
معاونتها و مراکز و  ....به شرح ذیل ،آمده است.

-1حوزه معاونت آموزشی

آنچه در ادامه آمده ،شرح مختصری از فعالیتهای معاونت
آموزشی به تفکیک مأموریتهای محوله شامل الف :برنامهریزی
برای تداوم فعالیتهای اجرایی مرتبط با حوزه آموزش ،ب:
برنامهریزی ،گسترش و نظارت آموزشی ،ج :ارزیابی کیفیت
آموزش میباشد:

الف :برنامهریزی برای تداوم فعالیتهای اجرایی مرتبط
با حوزه آموزش:
پذیرش دانشجو ،فرآیند دانش آموختگی ،رسیدگی به مشکالت
آموزشی دانشجویان ،انجام فرآیندهای دفاع از پیشنهاد و دفاع
از پایاننامهها و رسالهها ،برگزاری آزمونهای تخصصی ،نقل

دانشآموختـه نشـان میدهد کـه علیرغم مشـکالت موجود،
جریـان آمـوزش در دانشـگاه بدون وقفه اسـتمرار یافته اسـت.
همچنین عالوه بر پاسخگویی دانشجویان و دانشآموختگان
بصورت تلفنی و در مواردی حضوری در میز خدمات
آموزشی ،برای کاهش مراجعات حضوری ،میز خدمات غیر
حضوری نیز در حوزه معاونت آموزشی راهاندازی گردید.
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و مقررات آموزشی متناسب با شرایط ناشی از اپیدمی کرونا
و نیز ضرورت انعطاف پذیری در اچرای آنها» ،محور اصلی
تمامی فعالیتهای حوزه آموزش دانشگاه بوده است.

بر اسـاس گـزارش ادارهکل خدمات آموزشـی دانشـگاه ،در
مهـر و آبـان سـال  ،۱۳۹۹بالـغ  ۱۱۲۰۰دانشـجوی جدید در
دانشـگاه ثبتنـام نمودهانـد .در همیـن حال در طول سـال
 ، ۱۳۹۹بالـغ بـر  ۱۲۰۰۰دانشـجو از دانشـگاه دانشآموختـه
شـدهاند کـه شـامل  ۳۸۰۰نفـر در مقطـع کارشناسـی و
دکتـری عمومـی دامپزشـکی ،بالغ بـر  ۷۰۰۰نفـر در مقطع
کارشناسـی ارشـد و حـدود  ۱۳۰۰نفـر در مقطـع دکتـری
میشـود .مقایسـه ایـن تعـداد دانشـجویان پذیرفتـه شـده و
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حوزه آموزش ،گستره وسیعی از فعالیتهای دانشگاهی از
جمله برنامهریزی آموزشی ،توسعه رشتهها ،ارزیابی کیفی
رشتهها ،امور اعضاء هیأت علمی ،جذب و پذیرش دانشجو ،و ...
را شامل میشود .در یک سال گذشته ،تدوین دستورالعملها

و انتقال ،پذیرش دانشجو در پردیسهای بینالمللی «کیش»
و «ارس» طبق شیوه نامه اختصاصی واحدها ،پذیرش دانشجو
از طریق آییننامه استعدادهای درخشان ،برگزاری دورههای
آموزش آزاد و . ...
موضـوع تـوازن در «پذیـرش دانشـجو» و «دانشآموختگـی»
در دانشـگاه بـه دلیـل ارتبـاط آن بـا ظرفیـت پذیرش سـاالنه
و امکانـات واحدهـا در هـر سـال ،امکانـات آزمایشـگاهی و
خوابگاهـی از مالحظـات مهـم در برنامهریزی دانشـگاه اسـت.

یکی دیگر از اقدامات مهم در سال گذشته ،سامانهسپاری
اقداماتی که در حالت عادی بصورت حضوری انجام میگرفت.
در این راستا بسیاری از فرآیندهای اجرایی مانند فرآیند
«تصویب پروپوزال» و «دفاع از پایاننامه و رساله» ،بررسی
درخواست دانشجویان جهت سکونت در خوابگاه ،صدور و
گواهیهای اشتغال به تحصیل ،پیادهسازی مصاحبه دکتری،
صدور گواهی ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی ،تایید

جدول  -3پذیرش دانشجو و دانشآموختگی درسال 1399
عنوان فعالیت

فراوانی

پذیرش دانشجو در مهر و آبان

۱۱۲۰۰

دانشآموختگان مقطع کارشناسی و دکتری عمومی

۳۸۰۰

دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد عمومی

۷۰۰۰

دانشآموختگان مقطع دکتری

1300
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میزان رضایتمندی "زیاد" در آذر 99

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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دانشآموختگان مقطع دانشآموختگان مقطع دانشآموختگان مقطع
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی و دکتری
عمومی
عمومی
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معافیت تحصیلی نودانشجویان (با هماهنگی سازمان نظام
وظیفه) ،اخذ تاییدیه تحصیلی دانشجویان و ...به کمک مرکز
فناوریهای دیجیتالی سامانهسپاری شده است ( ۱۵فرآیند) و
اقدامات دیگری نیز در دست اقدام است که مشروح این موارد
در بخشهای بعدی آورده خواهد شد.
در زمینه برگزاری آزمونها؛ تهیه دستورالعملهای اجرایی
برگزاری امتحانات ،انجام مصاحبه آزمونهای تخصصی
دکتری با بیش از  ۱۰هزار داوطلب در  ۴۵۰اتاق مجازی،
برگزاری آزمونهای زبان بصورت حضوری و مجازی و برگزاری
آزمونهای پایانی دو نیمسال بصورت مجازی و انجام بخشی
از آن با همکاری دانشگاه پیام نور از مهمترین اقدامات دانشگاه
در حوزه آموزش بوده است.

صدور کارت «نو دانشجویان» ،صدور و ارسال گواهی موقت
و دانشنامه برای  ۱۱۹۶۰نفر از دانشآموختگان داخلی در
مقاطع مختلف و  ۱۶۱نفر دانشآموختگان خارجی ،صدور
بیش از  ۳۴۰۰کارنامه انگلیسی ،صدور و ارسال بیش از ۱۱۰۰۰
مورد تاییدیه تحصیلی به سازمانهای دولتی و غیردولتی و
دانشگاهها و لغو تعهد بیش از  ۵۰۰۰نفر از دانشآموختگان
نیز از اقدامات مهم اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه بوده
است.
در حوزه ساماندهی و مدیریت دروس عمومی ،پایه و

مشترک ،اقدامات خوبی مانند همانندسازی ارائه کلیه دروس

عمومی و اختصاص شماره «یکتا» به هر درس در دانشگاه
انجام پذیرفت و ساماندهی و همسانسازی دروس پایه نیز
در دست اقدام است.
همچنین آییننامه یادگیری پروژه محور در شورای آموزشی
دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و اجرای آزمایشی این طرح
از نیمسال دوم  1399-1400مورد تایید قرار گرفت .امید
میرود اجرای این شیوه آموزشی در دانشگاه در کنار اجرای
برنامههای «دو وجهی» و «دوره کهاد» موجب توانمندسازی
بیش از گذشته دانشجویان شود.
ب :در حوزه برنامهریزی ،گسترش و نظارت آموزشی:
در مورد بازنگری برنامههای درسی و تعریف برنامههای درسی
جدید اقدامات مناسبی در دانشگاه انجام گرفت که مهمترین
آن بازنگری برنامههای درسی و پیادهسازی  70برنامه درسی

کارشناسی در «مدلدو وجهی» میباشد .با پیادهسازی
برنامههای بازنگری شده ،برای دانشجویان مقطع کارشناسی
امکان اخذ واحد از رشتههای دیگر از نیمسال دوم سال
تحصیلی  1399-1400فراهم شده است .تدوین و تصویب 7
رشته جدید با محوریت حوزه بینرشتهای ،مجوز اجرای 30
رشته و بازنگری بیش از  50رشته از دیگر اقدامات مهم این
حوزه بوده است.
در حوزه امور اعضای هیأت علمی ،کلیه فعالیتهای مربوط

جدول  -4اقدامات مهم اجرایی حوزه معاونت آموزشی
عنوان

فراوانی (نفر)

مصاحبه آزمونهاي تخصصی دکتری

10000

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

۱۱۹۶۰

صدور و ارسال کارت نو دانشجویان ،صدور و ارسال گواهی موقت و دانشنامه
(دانشآموختگان خارجی)
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صدور کارنامه انگلیسی

۳۴۰۰

صدور و ارسال تاییدیه تحصیلی

۱۱۰۰۰

لغو تعهد

۵۰۰۰
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جذب در هیأت اجرایی جذب دانشگاه و کمیتههای مربوط
در واحدها و دانشگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و استخدام
و انتقال حدود  70نفر مورد تأیید قرار گرفت .همچنین بالغ بر
 ۲۰۰۰درخواست ترفیع اعضای هیأت علمی مورد رسیدگی
و اقدام قرار گرفت.
در حوزه پذیرش استعدادهای درخشان ،بر اساس مقررات

در سال  99بیش از  ۱۵۰نفر از رتبههای برتر المپیادهای
دانشجویی و دانشآموزی در دانشگاه مورد پذیرش قرار
گرفتهاند .همچنین افزون بر  ۷۶۰نفر دانشجو در مقطع
کارشناسی ارشد و دکتری طبق آییننامههای مربوط توسط
واحدهای دانشگاه مورد پذیرش قرار گرفتهاند و همچنین
افزون بر  500نفر از دانشجویان از تسهیالت «بنیاد ملی
نخبگان» بهرهمند شدهاند.

گزارش توصیفی  -تحلیلی

به جذب،ترفیع ،تبدیل وضعیت و ارتقاء در طول سال استمرار
داشته است .در این مدت بیش از  ۱۰۰۰پرونده متقاضیان

مربوط اقدامات خوبی در سطح دانشگاه انجام شده است.
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نمودار -4تعداد رشتههای دو-وجهی به تفکیک واحدها

نمودار -4تعداد رشتههای دو وجهی به تفکیک واحدها

در حوزه آموزشهای آزاد ،علیرغم شرایط موجود ،ارائه
آموزشهای حرفهای با استفاده از فضای مجازی توسط
واحدها تداوم یافت و درآمد اختصاصی دانشگاه نسبت به
سال گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار بود .همچنین
در این خصوص تفاهمنامههای همکاری متعددی با نهادها و
سازمانها به امضا رسید.
ج :ارزیابی کیفیت آموزش
ارزیابی کیفیت بخش جدائی ناپذیر هر واحد پیشرو و در تراز
جهانی است و طبیعتاً موضوع ارزیابی کیفیت میباید همواره

در دانشگاه مورد توجه جدی قرار گرفته و مبنای هرگونه
برنامهریزی و شاخص عملکرد قرار گیرد.
چنانچه در گزارش سال قبل هم آمد ،نتایج ارزشیابی
برنامههای آموزشی مبنای توسعه رشتهها ،پذیرش دانشجو و
جذب هیأت علمی قرار گرفته و لذا با همکاری همه واحدهای
دانشگاه و همت «مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه» سرانجام

پس از سه سال مطالعات پیوسته تطبیقی و بینالمللی،
اجرای ارزیابیهای پایلوت ،برگزاری نشستهای توجیهی،
انجام مشاورههای مختلف ،و  ...اولین «ارزیابی رشته» ،1برای
اولین بار در تاریخ دانشگاه تهران اجرا و به صورت همزمان،

جدول  -5آمار پذیرش استعدادهای درخشان
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عنوان فعالیت

نفرات

پذیرش رتبههای برتر المپیادهاي دانشجویی و دانش آموزی

150

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری طبق آییننامههاي مربوط

760

پذیرش دانشجویان از طریق تسهیالت «بنیاد ملی نخبگان»
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«مسئولیت
4727و ابتکارات معطوف به
عالوه بر رهبری اقدامات
5000
4276
4237
اولین ارزيابي يكپارچه كیفیت برنامه (رشته) مقطع كارشناسي اجتماعی» دانشگاه در شرایط اپیدمی کرونا که پیشتر به آن
4000
3295
رشته ،شامل
دانشگاه تهران در ١٢٨
 ١٠۶ 3145رشته يكتا و  ٢٢اشاره شد ،فعالیتهای گسترده دیگری نیز همچون قراردادهای
پژوهشی ،طرحهای کاربردی ،رصد انتشارات 3000
شآموختگي  ١٣٩٢لغايت ،١٣٩٧
رشته موازي طي سالهای دان 
مقاالت علمی
2000تحقیقاتی
در کلیه واحدهای آموزشی دانشگاه و در سه محور «تدوين در نشریات معتبر داخلی و خارجی ،راهاندازی مراکز
گزارش وضعیت رشته» توسط گروههای آموزشی و دانشکدهها ،جدید ،انتشارات دانشگاه و ...از جمله مهمترین فعالیتهای
1000
«گردآوري دادههای ثبتي در سه حوزه اجراي آموزش ،نظارت حوزه «معاونت پژوهشی» محسوب میشوند .خروجی بسیاری
آموزشي ،و هزينه آموزشي» توسط سه ادارهكل مربوطه،
از این فعالیتها  ،طبق روال همه ساله ،در 0
بیست و نهمین
WOS
SCOPUS
«ارزيابي يكپارچه كیفیت رشته
ISCهاي دوره كارشناسي دانشگاه» جشنواره پژوهش و فناوری سال دانشگاه در قالب «برترینها»
نظارت بر
نمایش
کلیهانتشار به
شد19.
گذاشته-11
علمی سال
مقاالت
مقایسه
تهران-6،و نمایش
توسط پژوهشکده زبان ملل دانشگاهنمودار
فرآیندهای پیش گفته توسط مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه آنچه در ادامه آمده ،گزارش مختصر حوزه معاونت پژوهشی
انجام شده است.
دانشگاه ذیل چهار محور  -1فعالیتهای پژوهشی و فناورانه
Q1
Q2
ابتكار جديد دانشگاه در این مرحله ،که هم راستا باQ4نظرات Q3
دانشگاه -2 ،ایجاد و راهاندازی مراکز پژوهشی جدید و تقاضا
مشاوران بینالمللي و مطالعات تطبیقي پژوهشكده زبان ملل
مرکز اسناد
محور  -3انتشارات دانشگاه  -4کتابخانه مرکزی و1800
1562
دانشگاه تهران عملیاتی شد ،مرتبط ساختن داده
هاي ثبتي دانشگاه تهران است:
1600
1352
با نتایج ارزيابيهای کیفیت بود .در ارزیابی مذکور گروههای
-1فعالیتهای پژوهشی و فناورانه دانشگاه 1400
1176
1065
1200مستند،
1007و براساس آمار و گزارشهای
ارزیابیکننده «اعضای هیأت علمی»« ،دانشجویان  ١٢٠واحدی» ،به صورت کلی
884
«دان 
1000ویروس
شآموختگان» و «کارفرمایان دانشگاه تهران» شرکت جستند .فعالیتهای پژوهشی و فناوری دانشگاه در ایام شیوع
800
630
از آنجا که این ارزیابی تنها در یک مرحله انجام شده ،ضروری کرونا نه تنها افت نداشته ،بلکه شاهد افزایش قابل توجهی نیز
600
439
است سایر مراحل مربوطه نیز اجرایی گردد تا نتایج آن بتواند با بوده است.
400
 200کیفیت
درجه اطمینان بیشتری مبنای بازنگری رشتهها در آینده بشود .در این خصوص و با توجه به اهمیت شاخص
0
دانشگاه ترغیب
همچنین برنامهریزی برای اجرای ارزیابی رشته در سایر مقاطع ،فعالیتهای پژوهش محور ،سیاست اصلی
2018
تعداد آثار
دکتری ،وآثار
از جمله کارشناسی ارشد و تعداد
گسترش
علمی و دانشجویان به انتشار مقاله
هیأت
2019کانونهای ارزیابی و هدایت اعضای
باشد،
دانشگاه می
کننده به دانشجویان خارجی ،که مورد
سال -11
تعداد آثار
مقایسه
عنایت -نمایش
نمودار 7
 19پژوهشهای متناسبتر با نیازهای
منتج از
منتشرشدهمعتبر
در نشریات
ميتواند سایر گامهای مهم در ارزیابی رشتهها باشد.
کشور و پژوهشهای کاربردی و نیز توجه جدی به رعایت

گزارش توصیفی  -تحلیلی

هماهنگ و یکپارچه در کلیه رشتههای دوره کارشناسی
دانشگاه تهران انجام شد.
4680

 -2حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
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 2019در مقایسه با سال  2018بیانگر رشد کیفی آثار در
سال  2019است و این رشد در نشریات  ۱۵/۵( Q1درصد) و
نشریات  ۱۰/۴( Q2درصد) مشاهده میشود.
جذب محققان داخلی و خارجی :منابعانسانی فرهیخته،

«اخالق حرفهای» در انتشارات و فعالیتهای پژوهشی است.
در جهت تحقق این سیاست ،اقدامات زیر در معاونت پژوهشی
صورت گرفته است:
تاسیس کمیته اعتبار سنجی نشریات بینالمللی؛
انتشار لیست نشریات نامعتبر؛
فعالسازی کمیته تخلفات پژوهشی؛
دریافت کد بینالمللی اخالق پژوهش؛
تشکیل کمیتههای هشتگانه اخالق پژوهش در
دانشکدهها؛
استفاده از نرمافزار مشابه یاب؛
برگزاری کارگاههای اخالق پژوهش؛
انتشار کتاب ،بروشور و  ...پیرامون اخالق پژوهش.

کارآمد و محقق مهمترین عامل ارتقاء کیفیت و اثربخشی
دانشگاه هستند .در کنار توجه جدی به جذب اعضای هیأت
علمی و پذیرش دانشجویان برجسته ،بکارگیری محققان در
قالب «پژوهشگر» و «پسا دکتری» با جدیت در دانشگاه دنبال
شده است.
در بازه زمانی شش سال اخیر ،در مجموع  500پژوهشگر
«پسا دکتری» داخلی در دانشگاه تهران پذیرش شده اند.
در سال 99از طریق سامانه جدید 800 ،پژوهشگر داخلی
ثبت نام نمودهاند که  93پژوهشگر توسط واحدها مورد
پذیرش قرار گرفتند .سازمانهای حمایتکننده پژوهشگران
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به عنوان یکی از دستاوردهای اقدامات فوق ،گزارش کمیته
اعتبارسنجی نشریات بینالمللی خوشبختانه نشان از کاهش
انتشار مقاله از سوی همکاران دانشگاهی در نشریات بدون
1600
توجه به بیشتر به رعایت اخالق در
امتیاز و یا نامعتبر و
1400
پژوهش میباشد.
1200
انتشار مقاالت علمی :یکی از شاخصهای مهم و تعیین کننده

پسادکتری داخلی نیز «صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران کشور»« ،گرنت استاد میزبان»« ،طرح کاربردی استاد
1410
میزبان»« ،جوایز بنیاد ملی نخبگان» (همانند چمران ،عالمه
طباطبایی) و «فدراسیون سرآمدان علمی کشور» بودهاند.
1000
عملکرد موثر علمی افراد و نهادهای علمی ،چاپ مقاله در میزان پذیرش پژوهشگران «پسادکتری داخلی» و «پسادکتری
760
800
600ویژه بینالمللی میباشد .گزارشهای غیرمقیم» در نمودارها طی سالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹در
نشریات معتبر ملی و به
500
خصوص تعداد مقاالت داخلی و بینالمللی نمودارهای زیر آمده است.
آماری دانشگاه در 400
 WOS، 150و  ISCدر پژوهشهای کاربردی :ازجمله شاخصهای تأثیر اجتماعی،
چاپ شده بیانگر رشد200مقاالت Scopus
انجام پژوهشهای کاربردی جهت تبادل دانش و یافتههای
سال  ۱۳۹۹در مقایسه 0با سال  ۱۳۹۸است.
دانشگاه و سازمانها و دستگاههای
بین
پژوهشی
و
علمی
جدید
پذیرش پایگاه
نمایه شده در
مقاله
نمودار فوق نشان میدهد که چاپ
جمع کل
دانشجو در پذیرش دانشجویان
رتبه های
پذیرش
تسهیالت
از
کارشناسی
مقطع
های
المپیاد
برتر
است .بدین منظور اقدامات و فعالیتهای ملی
طریقکشور
اجرایی
 WOSنسبت به سال گذشته از رشدی معادل 11/۵درصد
دانشجویی و دانش ارشد و دکتری طبق «بنیاد ملی نخبگان»
آیین نامه های مربوط و بینالمللی زیادی انجام شده است که بطور اجمالی در زیر
(یازده و نیم درصد) برخوردار است .آموزی
همچنین مقایسه تعداد آثار نمایه شده در  WOSدر سال آمده است:
نمودار  -5نمایش حوزه پذیرش استعدادهای درخشان
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پروژهیابی از طریق سامانه ساتع
در حال حاضر  223عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان
مجری در سامانه ساتع حضور دارند .آمار نشان میدهد طی

سال  1399از تعداد  128پروپوزال ثبت شده در سامانه32 ،
قرارداد ثبت نهایی شده است .ارزش مصوب قراردادهای
ثبت شده در سامانه از ابتدای سال  99تا کنون 84640
میلیون ریال محاسبه شده است .ارزش مبالغ پرداخت شده

بر اساس نامه تخصیص در سامانه (اتمام فرآیند) از ابتدای
سال تا کنون  34400میلیون ریال است.
قراردادها
بخش دیگری از طرحهای کاربردی دانشگاه ،انعقاد قراردادهای
پژوهشی با نهادها ،سازمانها و دیگر مراکز دولتی و خصوصی است
۱۱۶۷

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

گزارش توصیفی  -تحلیلی

۱۱۶۷

۸۵۰

۸۵۰

۶۲۹

که ذیل معاونت پژوهشی دانشگاه و در قالب فرمتهای مختلف
سامان مییابند و از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

-3.1قراردادهای پژوهش کاربردی :در سال  ،۱۳۹۹در مجموع
 ۳۳۱قرارداد کاربردی با نهادها ،موسسات ،شرکتهای
دولتی و خصوصی با اعتبار مصوب بالغ بر  ۱۱۶۷میلیارد ریال
منعقد شده است .اعتبار جذب شده در سال  ۱۳۹۹معادل
 ۸۵۰میلیارد ریال تا  ۲۵اسفندماه بوده است.

-3.2قراردادهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

گزارشها نشان از رشد  ۳۶درصدی در تعداد قراردادهای
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال  ۱۳۹۹دارد
که این افزایش ،منجر به رشد  ۱۸درصدی در اعتبار مصوب
این دسته از طرحها شده است.

۸۵۶

۸۵۶

۶۲۹

۳۵۱

۳۳۱

۳۵۱

۳۳۱

اعتبار جذب شده قراردادهای جاری

(میلیارد ریال)
قراردادهای جاری
اعتبار جذب شده

(میلیارد ریال)

اعتبار مصوب قراردادهای منعقده

(میلیارد ریال)
قراردادهای منعقده
اعتبار مصوب
۹۹

۹۸

(میلیارد ریال)

تعداد قراردادهای منعقده

تعداد قراردادهای منعقده

قراردادهای ۹۸
۹۹
کاربردی منعقده طی دو سال  19و 11
نمودار  -11نمایش مقایسه

نمودار  -10نمایش مقایسه قراردادهای کاربردی منعقده طی دو سال  ۹۸و ۹۹

 -11 ۷۳نمایش مقایسه قراردادهای کاربردی منعقده طی دو سال  19و 11
نمودار
۷۳

۳۳
۱۳

۱۳

اعتبار جذب شده (میلیارد ریال)

اعتبار جذب شده (میلیارد ریال)

۳۳

۲۲

۲۲

اعتبار مصوب (میلیارد ریال)
۹۹

۹۸

اعتبار مصوب (میلیارد ریال)

۲۲

۲۲

۱۱

۱۱

تعداد قراردادهای منعقده

تعداد قراردادهای منعقده

نمودار  -11نمایش مقایسه قراردادهای منعقده ریاست جمهوری طی دو سال  19و 11
۹۹
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۹۸

 19و1199
مقایسه قراردادهای
نمایش مقایسه
-11نمایش
نمودار-11
نمودار
سال 98و
طیدودوسال
جمهوریطی
ریاست جمهوری
منعقده ریاست
قراردادهای منعقده

-3.3قراردادهای فرارشتهای :تنوع و گستردگی دانشگاه
تهران یک فرصت ویژه را برای فعالیتهای گروهی و بین
رشتهای فراهم میکند که ميتواند طرحهای کالن را اجرا
نماید که تعدادی از این طرحها به شرح ذیل آورده میشود:
سازمان حفاظت محیط زیست:

اصالح و تقویت سایت مؤسسه انتشارات بهمنظور
ارتقای فروش اینترنتی؛
تجدید نظر درآییننامه مؤسسه و تصویب آن در هیأت
امنای دانشگاه؛
اصالح و یکپارچهسازی بایگانی کتابهای مؤسسه با
ذخیره در سامانه  Storageدانشگاه؛
استفاده از فناوری اطالعات به منظور تسریع شفافیت
و بهینهسازی فرآیندها؛
افزایش سرعت تولید کتاب الکترونیکی تا سه برابر؛
تقلیل مدت زمان داوری از  ۴۷روز در سال  ۱۳۹۸به
 ۳۷روز در سال ۱۳۹۹؛
تقلیل مدت زمان ویراستاری الکترونیکی کتاب از ۶۰
روز در سال  ۱۳۹۸به  ۴۷روز در سال .۱۳۹۹

ب-انتشار کتاب (پذیرش و داوری)

دریافت  ۲۰۳عنوان کتاب جدید و بررسی در
کمیتههای تخصصی؛
تأیید  ۶۳عنوان کتاب در کمیتههای تخصصی و
قرارگیری در فرآیند آمادهسازی و چاپ.
چاپ  ۹۹عنوان کتاب جدید (چاپ اول) ۴۵ :عنوان
تألیفی و  ۵۴عنوان ترجمهای؛
تجدید چاپ  ۱۵۵عنوان کتاب  ۱۰۹ :عنوان تألیفی و
 ۴۶عنوان ترجمهای.

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

-2ایجاد و راهاندازی مراکز پژوهشی جدید و تقاضامحور
از جمله فعالیتهای توسعهای دانشگاه ،ایجاد و راهاندازی
موسسات و مراکز پژوهشی جدید متناسب با نیاز کشور
(ارتباط با صنعت و جامعه) میباشد .در یک سال گذشته،
معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به راهاندازی چهار موسسه/
پژوهشکده در حوزه علوم و فنون نوین کرده است:
تأسیس موسس ه علوم و فناوریهای کوانتومی با
هدف توسع ه پژوهش و فناوری در زمین ه توسعه علوم
و فناوریهای کوانتومی؛
تأسیس پژوهشکده سامانههای هوشمند کاربردی به
منظور فعالیتهای پژوهشی بین رشتهای و فرارشتهای؛
تأسیس موسسه الکتروتکنیک سرطان با هدف توسعه
پژوهش و فناوری در زمینههای 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.

الف-اصالح فرآیندها

گزارش توصیفی  -تحلیلی

فهرست انتشار آاليندههاي هوا شامل منابع انسانساز
و تدوين و ارزيابي سناريوهاي اصلي كاهش آلودگي هوا
در كالن شهرها با مشارکت ده دانشگاه سطح یک کشور
و محوریت دانشگاه تهران؛
شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان :تدوین و اجرای
طرح جامع آبادانی و پیشرفت شهرستان خواف براساس
رویکرد معیشت پایدار و توانافزایی جوامع محلی؛
شرکت ملی نفت ایران :توسعه فناوري در جهت
بهينهسازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت
در ميدان يادآوران؛
بنیاد برکت :توسعه فنآوری جهت مقابله با بیماری
کووید 19-؛
مرکز علوم و فناوری کوانتوم :پژوهش و تأمین
تجهیزات درراستای توسعه علوم و فناوریهای کوانتومی؛
وزارت راه و شهرسازی :پژوهش برای تهیه طرح ویژه
تفصیلی محدوده پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع).

-3انتشارات دانشگاه
ارتقاء و بهینهسازی فرآیندها و مکانیسمها در حوزه انتشارات
دانشگاه ،انتشار تألیفات علمی ،توسعه همکاریهای بینالمللی
در زمینه انتشار آثار مشترک و ...از جمله فعالیتهای قابل
توجه است که در این بخش از معاونت پژوهشی دانشگاه
صورت گرفته و برخی از آنها در ذیل آمده است:

ج-گزارش مالی

فروش  ۱۲۹۷۳۹جلد کتاب به مبلغ ۴۶میلیارد ریال
که در مقایسه با دوره مشابه  ۴۸درصد از نظر تعداد و ۴
درصد از نظر مبلغ به دالیل شرایط بازار و شیوع کرونا
دچار افت شده است؛
افزایش فروش اینترنتی نسخه فیزیکی کتاب از طریق
سایت مؤسسه نسبت به دوره مشابه ۸۲ :درصد از نظر
تعداد و  ۱۲۹درصد از نظر مبلغ؛
فروش ۱۴۱۵۳جلد کتاب الکترونیکی ( )epubدر
اپلیکیشن کتابخوان به طوری که نسبت به دوره مشابه
 ۱۹۰درصد از نظر تعداد و  ۱۸۲درصد از نظر مبلغ
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افزایش فروش یافته است.
الزم به توضیح است که در چهارماهه نخست سال ،1399
انتشارات دانشگاه تهران ،با هدف کمک به ترویج فرهنگ
کتابخوانی در شرایط اپیدمی کرونا 400 ،عنوان از کتابهای
خود را به صورت رایگان در «کتابخوان الکترونیکی» قرار داد.

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

گزارش توصیفی  -تحلیلی

36

د :نشر بینالملل
چاپ  ۳عنوان كتاب بهصورت مشترك با انتشارات
اشپرينگر در سال ۱۳۹۹؛
عقد تفاهمنامه همكاري با مركز ساماندهي ترجمه و
نشر معارفاسالمي و علومانساني و شروع ترجمه ۳عنوان
کتاب به زبانهای خارجی بهمنظور انتشار در کشورهای
مختلف؛
عقد تفاهمنامه همكاري با انتشارات  Scienceچين؛
پيگيري نشر غيرقانوني كتابهاي مؤسسه در كشور
افغانستان از طریق معاونت بینالملل دانشگاه؛
مذاكره با مركز ايرانشناسي اسپانيا برای ترجمه
کتابهای مؤسسه انتشارات به زبان اسپانیائی ؛
تفاهمنامه با مركز نشر دانشگاهي براي ترجمه و چاپ
۵عنوان از كتابهاي مؤسسه به زبانهاي خارجي؛
ترجمه کامل فرهنگ لغت چینی «شینخوان» در
اجرای تفاهمنامه مؤسسه با هلدینگ نشر بازرگانی چین.
-4فعالیتهای حوزه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
دانشگاه تهران
در حوزه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ،اهم
اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در بازه زمانی سال گذشته
را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
توسعه کتابخانه دیجیتال آریان و افزایش منابع
دیجیتال در آن  100-درصد رشد؛
دسترسی وسیع به پایگاههای اطالعات علمی داخلی
و خارجی؛
فهرستنویسی و ورود اطالعات منابع از جمله کتب
فارسی و التین ،پایاننامهها ؛
نشریات ،اسناد تاریخی ،منابع غیرکتابی و کتب چاپ
سنگی در نرم افزار آذرسا؛
بارگذاری کتب چاپ سنگی ،نشریات ،کتب قدیمی و
پایاننامهها برای مطالعه آنالین؛
برگزاری سخنرانیهای آنالین تخصصی در حوزه نسخ
خطی و اسناد تاریخی؛
راهاندازی سامانه مشترک جستجوی منابع کتابخانههای
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

ارائه خدمات با روشهای ممکن به متقاضیان همچون
تلگرام و ایمیل و حضوری؛
توسعه ارائه خدمات با استفاده از سامانه مانند تسویه
حساب دانشجویان و تحویل پایاننامه؛
بارگذاری نسخه خطی و ارائه دسترسی بهصورت
رایگان برای همه؛
بارگذاری پایاننامه تمام متن -با قابلیت خرید آنالین
«فقط خواندن» برای دانشگاهیان -بعد از اتصال به
شبکه دانشگاه؛
بارگذاری اسناد تاریخی تمام متن -باقابلیت خرید
آنالین؛
بارگذاری عکس تاریخی (روی عکس و پشت عکس)-
با قابلیت خرید آنالین؛
کتاب التین از ناشرین اشپرینگر ،الزویر و وایلی( که
دانشگاه مالکیت آنها را دارد) -دسترسی فقط از داخل
شبکه  -رایگان؛
انتشار جلد سوم ،ششم و نهم فهرست اسناد تاریخی
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد؛
انتشار کتاب تاریخ شفاهی کتابخانه مرکزی و مرکز
اسناد دانشگاه تهران.

-3اکوسیستم فناوری و تجاریسازی دانشگاه تهران

به منظور تکمیل فرآیند یادگیری دانشجویان در قالب مهارت
آموزی و کارآفرینی ،خلق ثروت از دانشهای بدست آمده
در دانشگاه و انجام مسئولیت اجتماعی در جهت حل مسائل
جامعه و افزایش مشارکت در امور توسعه کشور ،پیادهسازی
و تعمیق زنجیره آموزش ،پژوهش ،کاربرد ،نوآوری ،فناوری
و تجاریسازی از طریق سیاستگذاری و برنامهریزی در
حوزههای مختلف و معاونتهای دانشگاه در دستور کار
دانشگاه قرار دارد .در بخشهای قبلی اقدامات بخشهای
آموزش ،پژوهش و فناوری دیجیتال در جهت پیادهسازی
این زنجیره توضیح دادهشد و در ادامه زنجیره فناوری در
قالب «پارک علم و فناوری» و «تجاریسازی» توسط معاونت
سرمایهگذاری و توسعه و همچنین پیادهسازی طرح شهر
دانش به عنوان یک الگوی منحصر بفرد توسعه مراکز نوآوری
و فناوری در قلب بخش تجاری شهر تهران و در کنار مهمترین
پردیس دانشگاهی کشور ،دانشگاه تهران ،توضیح داده میشود.

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

پاندمی کرونا زنگ خطری بود که اهمیت نیاز به علم
و فناوری را بیش از پیش نمایان کرد و لزوم توجه به

اعتبار جذب شده قراردادهای جاری
(میلیارد ریال)

اعتبار مصوب قراردادهای منعقده
(میلیارد ریال)
۹۸ ۹۹

تعداد قراردادهای منعقده

نمودار  -11نمایش مقایسه قراردادهای کاربردی منعقده طی دو سال  19و 11
۷۳

جدول -6وضعیت پارک علم و فناوری در سال 1399

بودجه و مالی

۳۳منابع
۱۳

میلیارد ریال)
جذب شده (
اعتبار
فضاها و
ساختمانها

(عرصه و اعیان)

مصارف

۲۲

329.427.327.321 ۲۲

390.128.969.801

۱۱

در حال احداث

در حال بهرهبرداری

در حال بازسازی

۹۸34.236
۹۹

75.372

769،466

اعتبار مصوب (میلیارد ریال)

تعداد قراردادهای منعقده

نمودار  -11نمایش مقایسه قراردادهای منعقده ریاست جمهوری طی دو سال  19و 11
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نمودار  -12نمایش مقایسه روند بودجه مصوب پارک علم و فناوری

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

نمودار  -19نمایش مقایسه روند بودجه اختصاصی مصوب و تحقق یافته پارک علم و فناوری
نمودار  -13نمایش مقایسه روند بودجه اختصاصی مصوب و تحقق یافته پارک علم و فناوری

جدول  -19رویش برنامههای حمایتی زنجیره ارزش پارک علم و فناوری
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توسعه دانش را در راستای مقابله با خطرات ناشناخته و
غیر مترقبه دوچندان نمود .به همین منظور پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران به عنوان سردمدار توسعه فناوری،
نوآوری و بومیسازی نیازهای رو به رشد در این محیط پر
تالطم بر آن شد تا با تالش روزافزون و تقویت بازوهایی
اجرایی خود عالوه بر هدایت مسیر توسعه فناوریهای
نو ،زمینهساز خوداتکایی و رشد بنیانهای دانشی کشور
گردد .آنچه در ادامه میآید ،نمایانگر بخش از فعالیتها
و اقدامات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سال
گذشته ( )1399است.
جداول و منحنیهای باال به خوبی نشاندهنده ثابتبودن
بودجه عمومی پارک در سالهای  ۹۸و  ۹۹بوده در حالیکه
بودجه اختصاصی از سال  ۹۶با نرخ مناسبی افزایش یافته

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -
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است.
معادل فضاهای در اختیار پارک ،فضای درحال بازسازی در
حال آماده شدن و معادل نیمی از فضای موجود در حال
ساخت و ساز میباشد .این فضاها جدا از فضاهای پیش
بینی شده در شهر دانش و مراکز نوآوری در حال احداث،
در واحدهای مختلف دانشگاه است که با اجرای این پروژهها،
فضاهای در اختیار پارک به بیش از دو برابر افزایش مییابد.
نکته قابل توجه دیگر گستردگی فضاهای در اختیار پارک
است که در واحدهای مختلف دانشگاه گسترش یافته و مفهوم
شبکه نوآوری و فناوری دانشگاه را عینیت بخشیده است
(جداول زیر)
فضاها و ساختمانها

جدول  -7ساختمانهای در حال بهرهبرداری (فضای در اختیار شركتهاو ستاد پارک)
ردیف

نام ساختمان

وضعیت

عرصه (متر)

اعیان (متر)

1

ساختمان شماره یک

در اختیار پارک

40000

4940

2

ساختمان شماره دو

در اختیار پارک

_

2800

3

ساختمان شماره سه

در اختیار پارک

_

1400

4

ساختمان شماره چهار

در اختیار پارک

276

840

5

امین

اجاره

200

330

6

دکتر هشترودی

اجاره

166

600

7

تربیت بدنی

اجاره

_

1224

ردیف

نام ساختمان

وضعیت

عرصه (متر)

اعیان (متر)

8

کشاورزی یک

اجاره

783.75

522.5

9

کشاورزی دو

اجاره

1035

690

10

کشاورزی  -سوله یک

اجاره

300

200

11

کشاورزی  -سوله دو

اجاره

900

600

12

کشاورزی  -سوله سه

اجاره

900

602

13

ابوریحان

اجاره

750

1300

14

فومن

در اختیار پارک

250

500

15

البرز

اجاره

500

2950

16

سالن نوروزی

اجاره

333

222

17

برج سبز طبقه 1و6

اجاره

135

135

18

سوله کوی دانشگاه

اجاره

935

355

19

مهر

اجاره

500

310

20

جغرافیا

اجاره

_

345

21

فارابی

اجاره

1706

1112

22

بیمارستان دامپزشکی

اجاره

1725

1150

23

تبریزچی

در اختیار پارک

_

850

51394.75

23977.5

جمع

جدول  -8ساختمانهای در حال بازسازی پارک علم و فناوری

2

مهر 2

آماده سازی

167

835

3

قدس

درحال آماده سازی

264

1320

4

زمین هفدهم

آماده سازی

1150

1150

5

روانشناسی

درحال آماده سازی

150

131

6

برج دامپزشکی

آماده سازی

2554

16000

7

مرزداران

آماده سازی

_

858

8

مرادآباد

آماده سازی

741990

_

746756

22710

جمع

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

1

اسکو

درحال آماده سازی

481

2416

گزارش توصیفی  -تحلیلی

ردیف

نام ساختمان

وضعیت

عرصه (متر)

اعیان (متر)

جدول  -9ساختمانهای در حال احداث پارک علم و فناوری
ردیف

نام ساختمان

اعیان (متر)

1

P4

22000

2

TH1

6681

3

TH2

1700

4

دیتا سنتر

1857

جمع

32238
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ردیف نام شعبه

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -
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نوع مرکز

1

کشاورزی

مرکز
رشد

2

فارابی

مرکز
رشد

3

ابوریجان

مرکز
رشد

4

کیش

مرکز
رشد

5

فومن

مرکز
رشد

6

ارس

مرکز
رشد

7

کوی
دانشگاه-
سالن
شهید
نوروزی

-

مرکز
نوآوری

تعداد
شرکت
کننده

حوزه کاری

فضا

سهم
پارک

سهم
طرف
مقابل

تامین
اعتبار

تعداد

توضیحات

340

50

50

12،000

21

0

مرکز نوآوری
شعبه فضا
دارد-
هزینه
بازسازی الزم
دارد

کشاورزی

850

40

60

گیاهان
دارویی

1300

50

50

شهر
هوشمند

130

شیمی

360

صنایع
غذایی

160

مرکز
نوآوری

مرکز
نوآوری

مرکز
نوآوری

مرکز
نوآوری

مرکز
نوآوری

مرکز
نوآوری

هوش
مصنوعی

235

30

70

تأمین
بودجه
نشده

5

0

مرکز نوآوری
شعبه فضا
دارد-
هزینه
بازسازی الزم
دارد

15،000

4

0

فاز اول
یال شرقی
بازسازی
شده -فاز دوم
طبقه دوم
بازسازی شده

1،500

1،500

50

30

50

70

1

4

مرکز نوآوری
شعبه فضا
ندارد-
هزینه
بازسازی الزم
دارد

2

مرکز نوآوری
شعبه فضا
دارد-
هزینه
بازسازی الزم
دارد

تأمین
بودجه
نشده

3،000

Nopark
فضا
دارد -
بازسازی انجام
شده

1

4

بازسازی انجام
شده و هزینه
بازسازی نیاز
ندارد

8

کوی
دانشگاه-
سوله

-

1،800

0

6

بازسازی انجام
شده و هزینه
بازسازی نیاز
ندارد

5،000

0

0

مرکز نوآوری
شعبه فضا
دارد-
هزینه
بازسازی الزم
دارد

G5

340

9

تحول
دیجیتال

-

مرکز
نوآوری

فناوریهای
نوین

1700

100

10

جغرافیا

-

مرکز
نوآوری

ژئوساینس

345

60

40

11

روانشناسی

-

مرکز
نوآوری

سالمت
روان

140

40

60

12

تربیت
بدنی فاز
یک

-

مرکز
نوآوری

عمومی

2100

13

دامپزشکی

-

مرکز
نوآوری

دامپزشکی

200

4،000

14

کارل
لوکس

-

مرکز
نوآوری

فناوریهای
نوین

_

_

15

نفت

-

مرکز
نوآوری

پتروشیمی

1788

16

هاشمی

مرکز
رشد

-

عمومی

17

اقتصاد
چرخشی

مرکز
رشد

-

عمومی

18

همشهری

مرکز
رشد

مرکز
نوآوری

رسانه

5000

30

70

در حال
مذاکره جهت
تامین سرمایه

63،000

100

0

71،000

100

0

0

0

0

در حال
مذاکره جهت
تامین سرمایه

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

0

76،500

0

0

در حال
احداث

مرکز
نوآوری
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5،000

0

5

مرکز نوآوری
شعبه فضا
دارد-
هزینه
بازسازی الزم
دارد

بازسازی انجام
شده  -هزینه
بازسازی نیاز
ندارد
4

بازسازی نیاز
ندارد

2،000

درحال
احداث-
تامین اعتبار
شده توسط
شرکت اسنپ
تا 80000

100،000

انعقاد قرارداد
همکاری با
همشهری

41
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ردیف

معاونت علمی
ریاست جمهوری

درصد
ابالغ

اعتبار
مصوب

ابالغ اعتبار -
دریافتی

هزینههاي
انجام شده

مانده

1

مرکزنوآوری قدس

30

11،000

3،300

15،333

-12،033

2

مرکزنوآوری تحول دیجیتال

30

28،000

8،400

0

8،400

3

مرکزنوآوری ابوریحان

30

15،000

4،500

1،500

3،000

4

مرکزنوآوری اقتصاد
چرخشی

0

20،000

0

0

0

5

مرکزنوآوری پردیس
کشاورزی کرج

0

0

0

470

-470

6

مرکزنوآوری تربیت بدنی

0

63،000

0

0

0

7

مرکزنوآوری دامپزشکی

40

4،000

1،600

0

1،600

8

مرکزنوآوری دانشکده
جغرافیا

40

1،800

720

928

-208

9

مرکزنوآوری روانشناسی

40

5،000

2،000

3،291

-1،291

10

مرکزنوآوری فومن

40

1،500

600

0

600

ردیف

معاونت علمی ریاست
جمهوری

درصد
ابالغ

اعتبار
مصوب

ابالغ اعتبار -
دریافتی

هزینههاي انجام
شده

مانده

11

مرکزنوآوری کیش

40

1،500

600

0

600

12

مرکز نوآوری نفت

0

20،000

0

0

0

170،800

21،720

21،522

198

جمع کل
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ردیف

طرف تفاهمنامه

تاریخ شروع

مدت تفاهمنامه (سال)

1

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

1399/03/20

5

2

موسسه عصر کسب و کار ایرانیان کارینا

1399/03/20

1

3

بنیاد ملی توسعه فناوری

1399/04/01

2

4

دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

1399/04/09

3

5

پردیس فارابی دانشگاه تهران

1399/04/01

5

6

پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران

1399/05/06

5

7

سازمان نقشهبرداری کشور

1399/05/06

3

8

شرکت همشهری

1399/05/08

3

11

اداره کل خوابگاههای دانشگاه تهران

1399/04/01

5

12

پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تهران

1399/06/04

5

13

صندوق نوآوری و شکوفایی

1399/06/02

1

14

پارک علم و فناوری استان سمنان

1399/06/25

4

15

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

1399/07/01

5

16

شرکت تریتا داروی هزاره سوم

1399/07/08

1

17

مرکز نوآوری لیزر ایران

1399/07/01

3

18

مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود کسب و کار

1399/06/11

2

19

انجمن ایرانی مطالعات جهان

1399/08/01

1

20

شرکت نوآوری ،پژوهش و توسعه ویرا

1399/09/29

5

21

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

1399/08/24

3

22

پارک علم و فناوری ایرانیان

1399/09/04

3

23

پردیس علوم

1399/09/11

 4ماه

24

مرکز راهبردی فناوریهای همگرا

1399/09/23

2

25

شرکت کاریز اعتماد رایانه مهر

1399/09/01

1

26

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری نوآفرین

1399/09/25

1

27

خبرگزاری علم و فناوری

1399/10/01

2

28

شرکت شهاب

1399/10/25

2

29

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

1399/11/05

3

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

10

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

1399/05/21

3
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9

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران

1399/04/23

5

جدول  -13کارگزاری ثبت اختراع پارک علم و فناوری
تعداد متقاضیان

تعداد پذیرش شدگان

متقاضیان
مردود شده

تعداد متقاضیان
در حال بررسی

تعداد متاضیان
عودت داده شده

236

82

92

25

37

جدول  -14کارگزاری فرابورس پارک علم و فناوری
تعداد متقاضیان

تعداد قبول

پذیرفته شده مشروط

مردود

تعداد در حال بررسی

85

31

11

12

31

جدول  -15سامانه مرکز تعامالت بینالملل پارک علم و فناوری
تعداد متقاضیان

درحال همکاری

مردود

تعداد در حال بررسی

21

12

5

4
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جدول  -16زنجیره ارزش « از ایده تا تجاریسازی» در پارک علم و فناوری

متقاضیان عضویت
183

پذیرشهای جدید
83

واحدهای فناور عضو
314

میزان اشتغالزایی
شركتها
نفر 2395

گردش مالی شركتها
11.839.832
میلیون ریال

سطح فناوری شركتها
سطح فناوری 74%
متوسط و باالتر

کارگاههای
مهارت آموزی
ساعت 258

وبینار 150ساعت

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

گزارش توصیفی  -تحلیلی

حمایت مالی انجام شده
میلیون ریال 24.882

خدمات کسب وکار
ارائه شده
دسته خدمت 4

قراردادهای
صنعت -فناوری
میلیون ریال 129.315

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان حلقهای بین
دانشگاه و صنعت و با حمایت از ایدههای نو و شرکتهای
دانش بنیان و فناور ،شرایط کار و فعالیت را تسهیل کرده و
با خلق زنجیره ارزش «از ایده تا تجاریسازی» توانسته است
نقشی هر چند کوچک در جهت ارتقاء ،پیشرفت و توسعه
فناوری کشور ایفاء نماید.
یکی از مهمترین برنامههای دانشگاه در حوزه نوآوری و فناوری
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میزان صادرات
دالر 17200

کمک به تبدیل نتایج حاصل از پایاننامهها و رسالهها به کسب و
کار جدید و خلق ثروت است به گونهای که بیشترین شرکتهای
مستقر در پارک شرکتهای زایشی درون دانشگاه باشند .این
موضوع در قالب شیوهها و پشتیبانیهای مختلف دنبال شده است
که در ادامه کلیاتی از این پشتیبانیها آورده شده است.
زنجیره ارزشی پارک

مسئلهیابی

ایدهیابی

پرورش ایده

برنامه جوانه

برنامه رویش

برنامه شکوفایی

برنامه جهش

ایجاد
کسب و کار

برنامه رشد

توسعه
کسب و کار

برنامههای
پسارشد و توسعه

جدول  -17خدمات انتقال فناوری در پارک علم و فناوری

فن بازار مجازی
طرح جیکو
ﺳﺮﻣﺎﻪﻳﻪ
ﻧﺸﺴﺖﺳﺮﻣﺎﻳ
ﻧﺸﺴﺖ
تجاریسازی بیش فعال
ﮔﺬار
ﮔﺬار
پارک
گپ
ﻛﺎرﮔﺰاران
ﺳﺮﻣﺎﻪﻳﻪ
ﻛﺎرﮔﺰارانﺳﺮﻣﺎﻳ
محصول
ﮔﺬار
رونمایی ﮔﺬار

ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪهگذار
سرمای
ارزﺎﺑﻳﺎﺑﻲﻲنشست
ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ
ارزﻳ
کارگزاران سرمایهگذار
اﺳﺘﻘﺮار
ﻓﻀﺎيياﺳﺘﻘﺮار
ﺗﺎﻣﻴﻦﻦﻓﻀﺎ
ﺗﺎﻣﻴ
ارزیابی موشکافانه

ﻛﻤﻚ
ﻛﺎر،ﻛﻤﻚ
ﻛﺴﺐو وﻛﺎر،
ﻛﻠﻴﻨﻴﻚﻛﺴﺐ
ﭘﺎرك،ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ
ﻛﺎﻓﻪﭘﺎرك،
ﻣﻨﺘﻮرﻳﻨﮓ،ﻛﺎﻓﻪ
ﻛﺴﺖ،ﻣﻨﺘﻮرﻳﻨﮓ،
ﭘﺎركﻛﺴﺖ،
ﻣﺸﺎوره،ﭘﺎرك
ﺧﺪﻣﺎتﻣﺸﺎوره،
آﻣﻮزش،ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎتآﻣﻮزش،
ﻣﺎﻟﻲ،ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎتﻣﺎﻟﻲ،
ﺧﺪﻣﺎت

استقرار
تامین فضای
ﻓﻨﺎوري
ﺷﺒﻜﻪﻓﻨﺎوري
ﻋﻀﻮﻳﺖدردرﺷﺒﻜﻪ
ﻣﺰاﻳﺎيﻋﻀﻮﻳﺖ
ﻣﺰاﻳﺎي
ﺑﺮﺧﻮرداريازاز
ﺑﺮﺧﻮرداري
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه،
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه،
ﺗﺎﻣﻴﻦﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،
ﺑﻪﺑﻪﺗﺎﻣﻴﻦ

رویش

3.000

تعداد متقاضیان

تعداد هسته پذیرش شده

2.000

56

30

1.000

اعتبار حمایتی مصوب (ریال)

3.780.000.000

اعتبار پرداخت شده (ریال)

413.716.490

میلیون ریال

جدول  -18رویش برنامههای حمایتی زنجیره ارزش
پارک علم و فناوری

4.000

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

ﻓﻨﺎوري
ﻋﻠﻢو وﻓﻨﺎوري
ﭘﺎركﻋﻠﻢ
ارزشﭘﺎرك
زﻧﺠﻴﺮهارزش
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲزﻧﺠﻴﺮه
ﻫﺎيﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
ﻫﺎي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
روﻳﺶﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
-18روﻳﺶ
ﺟﺪول-18
ﺟﺪول

گزارش توصیفی  -تحلیلی

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

ﻓﻨﺎوري
ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎوري
ﭘﺎركﻋﻠﻢ و
ارزشﭘﺎرك
زﻧﺠﻴﺮهارزش
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲزﻧﺠﻴﺮه
ييﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
ﻫﺎﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
روﻳﺶﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶروﻳﺶ
-14ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻧﻤﻮدار-14
ﻧﻤﻮدار

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

ﻓﻨﺎوري
ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎوري
ﭘﺎركﻋﻠﻢ و
ارزشﭘﺎرك
زﻧﺠﻴﺮهارزش
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲزﻧﺠﻴﺮه
ﻫﺎيﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
ﻫﺎي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
-19ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﺟﺪول-19
ﺟﺪول
10.000

شکوفایی

تعداد متقاضیان

تعداد هسته پذیرش شده

64

23

اعتبار حمایتی مصوب (ریال)

8.685.000.000

اعتبار پرداخت شده (ریال)

8.000
6.000
4.000
2.000

4848

میلیون ریال

جدول  -19شکوفایی برنامههای حمایتی زنجیره ارزش
پارک علم و فناوری

791.950.000
ﻓﻨﺎوري
ﻓﻨﺎوري
ﻋﻠﻢ و
ﭘﺎركﻋﻠﻢ و
ﭘﺎرك
زﻧﺠﻴﺮهارزش
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲزﻧﺠﻴﺮه
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
ﻫﺎي
ﻫﺎي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
-15ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻧﻤﻮدار-15
ﻧﻤﻮدار
حمایتی
های
ارزشه
برنام
شکوفایی
نمایش
-15
نمودار
زنجیره ارزش پارک علم و فناوری

ﻓﻨﺎوري
ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎوري
ﭘﺎركﻋﻠﻢ و
ارزشﭘﺎرك
زﻧﺠﻴﺮهارزش
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲزﻧﺠﻴﺮه
ﻫﺎيﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
ﻫﺎي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﺷﺪوﺗﻮﺳﻌﻪ
-20ﭘﺴﺎﭘﺴﺎرﺷﺪ
ﺟﺪول-20
ﺟﺪول

45

ﺟﺪول  -20ﭘﺴﺎ رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري

پسارشد و توسعه

3.000

تعداد متقاضیان

تعداد شرکت پذیرش شده

2.000

24

16

1.000

اعتبار حمایتی مصوب (ریال)

3.777.100.000

اعتبار پرداخت شده (ریال)

2.427.510.000

میلیون ریال

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

4.000

نمودار  -16نمایش پسا رشد وتوسعه برنامههای
ﻧﻤﻮدار  -16ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺴﺎ رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري
حمایتی زنجیره ارزش پارک علم و فناوری

ﻋﻠﻢوو ﻓﻨﺎوري
ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ
ارزشﭘﺎرك
زﻧﺠﻴﺮهارزش
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲزﻧﺠﻴﺮه
ﻫﺎيﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
رﺷﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 --21رﺷﺪ
ﺟﺪول 21
ﺟﺪول
ﻓﻨﺎوري

جدول  -21رشد برنامههای حمایتی زنجیره ارزش
پارک علم و فناوری

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

گزارش توصیفی  -تحلیلی

46

تعداد متقاضیان

تعداد شرکت پذیرش شده

39

14

اعتبار حمایتی مصوب (ریال)

8.640.347.333

اعتبار پرداخت شده (ریال)

8.000
6.000

49

4.000
2.000

میلیون ریال

رشد

10.000

3.080.273.333
نمودار  -17نمایش رشد برنامههای حمایتی
ﻋﻠﻢووﻓﻨﺎوري
ﭘﺎركﻋﻠﻢ
ارزشﭘﺎرك
زﻧﺠﻴﺮهارزش
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲزﻧﺠﻴﺮه
ﻫﺎيﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
رﺷﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶرﺷﺪ
--17ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻧﻤﻮدار17
ﻧﻤﻮدار
ﻓﻨﺎوري
زنجیره ارزش پارک علم و فناوری

ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﻨﺎوريي وو ﺻﻨﺪوق
ﻋﻠﻢ وو ﻓﻨﺎور
ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ
ﺣﻤﺎﻳﻳﺘﺘﻲﻲ ﭘﺎرك
ﻫﺎي ﺣﻤﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
اﻗﺪاﻣﺎت وو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ،اﻗﺪاﻣﺎت
واﺣﺪﻫﺎيي داﻧﺸﮕﺎه،
ﺳﺎﻳﻳﺮﺮ واﺣﺪﻫﺎ
ﻛﻨﺎر ﺳﺎ
در ﻛﻨﺎر
در
ﭘﮋوﻫﺶ وو
فناوری دانشگاه تهران در راستای حمایت از شرکتهای
در کنار سایر واحدهای دانشگاه ،اقدامات و فعالیتهای
ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺎﺑﻞ
ﻛﺮوﻧﺎ ﻧ
ﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ
ﻮع ووﻳﻳﺮوس
ﻮع
ﻫﻨﮕﺎم
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻫﺎدر
ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻬﺮان
ي وداﻧﺸﮕﺎه
ﻓﻨﺎوري
ﻓﻨﺎور
ﺧﻼﺻﻪ ا ايي ازاز ا اﻳﻳﻦﻦ
ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺷﻴﻴ
در
ﺗﻬﺮان ازاز
داﻧﺸﮕﺎه
آسیبﻧﻴﻴﺰﺰدیده.
فناوری
پژوهش و
صندوق
فناوری و
علم
حمایتی پارک
اﺳﺖ
هنگامﺷﺪه
اداﻣﻪدرآورده
اداﻣﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت
اﺳﺖ ::
ﺷﺪه
آورده
اﻗﺪاﻣﺎت
ویروس کرونا نیز
شیوع
شركدردرتها
دانشگاه تهران از
قابل توجه است که خالصهای از این اقدامات در ادامه آورده در شرایط کرونا پارک علم و فناوری دانشگاه به  125شرکت
ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ
در ﺑﺤﺮان
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻫﺎدر
اﻋﻼم ﻧﻧﻴﻴﺎزﺎز ﺷﺮﻛﺖ
آوريي اﻋﻼم
ﺟﻤﻊ آور
ﺣﻤﺎﻳﻳﺘﺘﻲﻲ وو ﺟﻤﻊ
ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻫﺎيي ﺣﻤﺎ
ﺠﺎد ﺑﺴﺘﻪ
ا اﻳﻳﺠﺎد
ﻛﺮوﻧﺎ؛؛
..١١
فناور عضو/مستقر ،بسته حمایتی با مبلغ ۴۱۱،۷۸۷،۳۳۳
شده است :
؛
ﺷﺎرژ
ﮔﺮﻧﺖ
ﻧﺎم
ﺑﺎ
ﻫﺎ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻪ
ﻲ
ﺘ
ﻳ
ﺣﻤﺎ
اﻋﺘﺒﺎر
ي
اﻋﻄﺎ
.
٢
ریالﺷﺎرژ؛
نیازﻧﺎم ﮔﺮﻧﺖ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﺑﺎ
جمعﻳﺘﻲ ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻤﺎ
بست.ههای اﻋﻄﺎي
 .1ایجاد ٢
تحت عنوان گرنت شارژ شرکتها  -توسعه فضای
آوری اعالم
حمایتی و
ﻋﻠﻢ وو ﻓﻨﺎور
ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ
ﭘﺎرك
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻫﺎي
ﺷﺮﻛﺖ
کارﻳﻲ
ﺷﻜﻮﻓﺎ
ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآور
ﻋﺘﻒ ،ﺻﻨﺪوق
وزارت ﻋﺘﻒ،
ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎﺑﺎ وزارت
کرونا؛ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت
شركتها در..٣٣بحران اﻧﺠﺎم
ﻓﻨﺎور
ﻳﻲ وو
ﺷﻜﻮﻓﺎ
ﻧﻮآوريي
اﻧﺠﺎم
صندوقيي پژوهش و
ضمن
نمود.ي در
پرداخت
کسب و
حمایتی به شركتها با نام گرنت شارژ؛ فناوری ۲۳۰۰۰ ،میلیون ریال تسهیالت و  ۵۴۵۰۰میلیون
 .2اعطای
اعتبارﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان؛؛
داﻧﺸﮕﺎه
نوآوریﻲ؛شکوفایی ریال ضمانتنامه صادر کرده است .در کنار این فعالیتها،
صندوق
مکاتبات با وزارت
 .3انجام
ي ﺣﻤﺎ
ﻨﺎرﻫﺎي
عتف،وﺑﻴﻴﻨﺎرﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺰاريي وﺑ
ﺑﺮﮔﺰار
ﺣﻤﺎﻳﻳﺘﺘﻲ؛
..٤٤
شرکتهای مستقر در پارک وسایل و تجهیزات متنوع تولید و
و شرکتهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓ
ﻛﺮوﻧﺎ ﺟﻬﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺮوﻧﺎ
راﺳﺘﺎيي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
در راﺳﺘﺎ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻫﺎدر
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ
ﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺬﻳﻳﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺠﺎم ﭘﺬ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم
ﺴﺘﻲﻲ ازاز اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﻬﺗﻬﻴﻴﻪﻪ ﻟﻟﻴﻴﺴﺘ
ﻣﻌﺮﻓﻲﻲ
..٥٥
در اختیار مراکز بهداشتی و مردم قرار دادند که نقش مهمی
 .4برگزاری وبینارهای حمایتی؛
ﺣﻤﺎﻳﻳﺘ
ﻧﻬﺎدﻫﺎازيي ﺣﻤﺎ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ
اقداماتﺘﻲﻲ؛؛
 .5تهیهﺑﻪﺑﻪ
انجامپذیرفته توسط شركتها در در مقابله با این ویروس ایفا نمودند.
لیستی
ﺖ ازاز ﺷﺮﻛﺖ
ﺣﻤﺎﻳﻳﺖ
راﺳﺘﺎيي ﺣﻤﺎ
در راﺳﺘﺎ
ﺗﻬﺮان در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻓﻨﺎوريي داﻧﺸﮕﺎه
حمایتی؛وو ﻓﻨﺎور
ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻨﺪوق
اﻗﺪاﻣﺎت
مقابله..با کروناﮔﺮدآور
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻫﺎيي
ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﺮدآوريي
راستای ٦٦
نهادهای
معرفی به
جهت
صندوق؛ پژوهش و فناوری دانشگاه  -2سازمان سرمایهگذاری و توسعه
ﺑﺤﺮان؛
در ﺑﺤﺮان
اقداماتدر
ﺐ ددﻳﻳﺪه
گردآوریﺐ
 .6آﺳ
ﺪه
آﺳﻴﻴ
دیده در
آسیب
های
ﻼتشرکت
حمایت از
تهران در
جزءازازمهم زنجیره
تهران و
دانشگاه
تأسیس
نهادهای نو
ﺻﻨﺪوق یکی
ﺣﻤﺎﻳﻳﺖ
ﺣﻤﺎ
راﺳﺘﺎ
ﺗﻬﺮان در
ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﮋوﻫﺶازوو ﻓﻨﺎور
ﭘﮋوﻫﺶ
ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺪه
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻼت
راستای ﺗﺴﻬ
ﺖ
راﺳﺘﺎيي
در
داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﻨﺎوريي
ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺪه
ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺴﻬﻴﻴ
..٧٧
بحران؛
نوآوری و فناوری دانشگاه ،سازمان «سرمایهگذاری و توسعه»،
ﺐ ددﻳﻳﺪه.
آﺳﻴﻴﺐ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻫﺎيي آﺳ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺪه.
 .7تسهیالت پرداخت شده توسط صندوق پژوهش و با زیر مجموعههايی شامل شرکتی هم نام و مدیریت امور وقف
50
50

دانشگاه است .ماموریت عمده این سازمان افزایش بهرهوری
امکانات و منابع دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط و تامین
سرمایه و مشارکت در تبدیل ایده به کسب و کارهای نوآورانه
است .در ادامه ،گزارشی از عملکرد این سازمان در سال
گذشته ارائه میگردد.

تهيه دستورالعمل جامع نحوه مشاركت بخش
خصوصي و عمومي( )P.P.Pبا دانشگاه تهران
فرمت فراخوان ،راهنماي جذب سرمايه گذار؛
فرآيند فراخوان ،جذب و انتخاب سرمايه گذار؛
تهيه فرمت طرح توجيهي فني اقتصادي؛
تهيه فرمت قرارداد تيپ.
تهيه گزارش جامع روشهاي تامين مالي «شهر
دانش» دانشگاه تهران
گزارش به صورت مكتوب به مديريت شهر دانش
تحويل شده است.

طرح ارزیابی امکانسنجی و چگونگی حضور
دانشگاه تهران در کشورهای همسایه و چگونگی
بازاریابی و جذب دانشجویان بینالملل
گزارش طرح در چند مجلد آماده گرديد

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

پروژه تهيه طرح توجيهي گلخانههاي كوچك مقياس
با پارك علم و فناوري سجاد
گزارش طرح در چند مجلد آماده گرديد.

گزارش توصیفی  -تحلیلی

تغییر سهامداری و افزایش سرمایه شرکت توسعه
سرمایهگذاری
پس از اخذ مصوبات الزم در خصوص تغییر سهامداری از
هیأت رئیسه و هیأت امنای محترم دانشگاه و همچنین
ارزشگذاری شرکت توسعه سرمایهگذای و تأیید کارشناس
رسمی دادگستری در سال  ،98در سال  ، 99تغییر ترکیب
سهامداری شرکت توسعه و تبدیل آن به یک شرکت خصوصی
با کاهش سهامداری دانشگاه تهران و انتقال سهام دانشگاه
به بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران ،بنیاد حامیان
دانشکده فنی ،بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی و صندوق
رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران ،مطابق با جدول
ذیل نهایی و عملیاتی گردید .عالوه بر این اقدامات مربوط به
افزایش سرمایه شرکت از رقم  500میلیون ريال به عدد 5000
میلیون ريال و همچنین اعمال تغییرات بندهای اساسنامه و
ثبت اساسنامه جدید شرکت توسعه پس از افزایش سرمایه
صورت گرفت.
مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایهگذاری در فعالیتهای
توسعهای دانشگاه؛ مستلزم شیوه ،فرآیند و تهیه دستورالعملهای

قانونی به همراه اخذ مجوز از هیأت امنا بوده است که خوشبختانه
مجوزهای الزم از هیأت امنا اخذ و در ادامه دستور العمل ذیربط
نیز به شرح زیر مصوب گردید.

جدول  -22سهامداران شرکت توسعه سرمایهگذاری دانشگاه تهران
شرکت توسعه سرمایهگذاری دانشگاه تهران

ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

1

دانشگاه تهران

4.999.999

49.99999

2

بنیاد عامالمنفعه حامیان دانشگاه تهران

1.600.000

16

3

صندوق رفاه اعضاء هیئت علمی

1.600.000

16

4

بنیاد حامیان دانشکده فنی

1.300.000

13

5

بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی

499.961

4.99961

6

رسول سعدی

10

1000.0

7

سعید فالح پور

10

1000.0

8

محمد مرادی

10

1000.0

9

علی اسالمی بیدکلی

10

1000.0

10.000.000

100

جمع
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تهيه طرح توجيهي اقتصادي -فني -مهندسي ايجاد
نيروگاه برق خورشيدي  100كيلو واتي
انعقاد قرارداد  BOLTبا سرمايهگذاران بخش
خصوصي؛
اخد مجوزات الزم از وزارت نيرو؛
ورود تجهيرات به كشور.
ساماندهی شرکتهای وابسته به دانشگاه تهران
از بین  ۱۶۰شرکت ،تعاونی و موسسهای که دانشگاه
تهران در آن سهامدار بوده است؛ در مرحله اول ۱۱۲
شرکت تعیین تکلیف شد .از میان  ۴۸شرکت باقیمانده
در مرحله بعد  ۱۸مورد از شرکتهایی که عنوان دانشگاه
تهران را داشتند ،و  ۳مورد که دانشگاه فقط سهامدار
آنها بود ،منحل گردیدند .وضعیت سایر شركتها در
دست بررسی و اقدام است.
از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

گزارش توصیفی  -تحلیلی

تأسیس شرکتهای مشترک
تأسیس شرکت مشترک (سهام داری  )٪۳۴با تیم بذر
هیبرید و ثبت آن به نام «شرکت ژینودانه دانش آریا»؛
ثبت شرکت بیمارستانی دانشگاهیان با سهامداری
 ٪۲۰دانشگاه تهران؛
ثبت شرکت هوشمند مواد سبز آریا (همسا) با
سهامداری  ٪۳۴شرکت توسعه سرمایهگذاری دانشگاه
تهران در خصوص پروژه سیم ارتودنس؛
ثبت شرکت سبز اقلیم تخت جمشید با سهامداری
 ٪۳۴شرکت توسعه سرمایهگذاری دانشگاه تهران در
خصوص پروژه کشت گیاهان دارویی.
تاسيس شركت رادين بورس ( ٤٠درصد دانشگاه
تهران و  ٦٠درصد شركت فناوري اطالعات بورس
تهران) بمنظور توسعه سامانه هسته معامالتي بورس
كشور».
نگارش طرح تجاری
تهيه طرح تجاري مطابق با فرمت شوراي اقتصاد
خريد تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه تهران از محل بند
الف تبصره  3و آمادگي جهت طرح در شورا؛
بروزرسانی و ویرایش اکسل مالی قرارداد طرح توجیهی
پردیس کیش مجددا ً در دست اقدام است.
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تفاهمنامههای سازمان توسعه و سرمایهگذاری
امضاء تفاهمنامه با شرکت بهاسنج در راستای تسریع
و بهبود عملکرد ارزشگذاری استارتآپها.

جلب مشارکت سرمایهگذار در پروژههای دانشگاه و
سایر پروژههای مربوطه
برگزاری و شرکت در  ۷۴جلسه با افراد ،ارگانها
و سازمانهای مختلف در راستای پیشبرد اهداف
دانشگاه تهران و جلب مشارکت در خصوص طرحهای
سرمایهگذاری و پتانسیلهای موجود در دانشگاه تهران
و نیز سایر پروژهها ،صورت گرفته است.
سایر طرحها
آزمایشگاههای دانشگاه تهران
به منظور استفاده از ظرفیتها و تجهیزات آزمایشگاههای
دانشگاه تهران در راستای اندازهگیری عیار طال،
رایزنیهای اولیه با انستیتو الکتروشیمی دانشگاه تهران
و بانک صادرات ایران صورت گرفت .جلساتی نیز در این
راستا برگزار شد و هم اکنون در مرحله تعیین چگونگی
نمونهبرداری از شمش طال و در فرآیند بررسی فنی قرار
دارد.
پارکینگهای دانشگاه تهران
در راستای اهداف دانشگاه و شرکت ،پروژه افزایش
بهرهوری پارکینگهای دانشگاه تهران کلید خورد.
در حال حاضر اقدامات پیش نیاز اعم از جلسات و
برنامهریزیها صورت گرفته است و در فاز بعدی نیاز به
اقدام عملی و دستورات کتبی خواهد بود.
مذاکره با بانک پاسارگاد
این مذاکرات در راستای تأمین مالی «شهر دانش» و
تأسیس تأمین سرمایه و گروه خدمات مالی انجام شده
است.
پیشنویس تفاهمنامه همکاری چندجانبه با بانک
پاسارگاد تهیه و در اختیار آن بانک قرار گرفت.
پروژه زمین کشاورزی پردیس کرج
تنظیم متن قرارداد اجاره شرکت توسعه سرمایهگذاری و
پردیس کشاورزی کرج و نیز صورتجلسه شرکت توسعه
و شرکت سبز اقلیم تخت جمشید در راستای پروژه
گیاهان دارویی ،در دست اقدام است.
موزه باستانشناسی دانشگاه تهران
پیگیری و هماهنگی جلسات مربوط به موزه باستانشناسی
دانشگاه تهران و همچنین ویرایش فراخوان جذب
سرمایهگذار در این خصوص.
سایر موارد
تنظیم متن تفاهمنامه  3جانبه میان دانشگاه تهران،
دانشگاه خاتم و بانک پاسارگاد؛

تنظیم متن تفاهمنامه میان دانشگاه تهران و گروه
مالی سنبان؛
ایجاد خط درآمدی جدید از محل سرمایهگذاری در
سهام شرکتهای بورسی.

استارتآپهای ارزشگذاری شده و در حال تصمیمگیری
از میان استارتآپهای وارده به صندوق جسورانه ،تعداد 9
استارتآپ ارزشگذاری گردیده و  7مورد از آنها در فرآیند
تصمیمگیری نهایی است.

عملکرد در حوزه موقوفات
گزارش عملکرد «سازمان توسعه و سرمایهگذاری» در حوزه
موقوفات در سال  ۱۳۹۹بر اساس وظايف محوله به چند
بخش تقسيم ميشود :الف) عملكردهاي عملياتي و درآمد
زايي موقوفات ،ب) عملكردهاي مربوط به امور تغيير كاربري و
تبديل به احسن نمودن موقوفات ،ج) عملكرد سازمان در امور
نظارتي و د) جذب موقوفات جدید در سال  .۱۳۹۹خوشبختانه
با کوششهای مجدانه فنی و حقوقی ،مدیریت موقوفات در
دانشگاه نظم بسیار مطلوبتری پیدا کرده و این امر باعث جلب
اعتماد واقفین به منظور وقف طیف گستردهای از امالک و
مستغالت ،کاالهای فرهنگی وعلمی به دانشگاه شده است.

سرمایهگذاری جسورانه
استارتآپ پلیمر گستر فرتاک پارس در حوزه نانونی
استارتآپ ژینودانه دانش آریا در حوزه بذر هیبرید

در راستای مذاکره و جلسات انجام شده با استارتآپها ،به
بررسی اولیه و بررسی کارشناسی در خصوص  ۶۷استارت آپ
میتوان اشاره کرد که از مسیرهای ذکر شده که در ادامه آمده
است ،وارد صندوق شده اند:
شرکت در جلسات دوشنبههای استارتآپی؛
شرکت در جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛
مشارکت در جلسات گروه مالی فیروزه.

همانگونه که ذکر شد طرح شهر دانش به عنوان یک تجربه
عملی از شکلگیری اکوسیستم نوآوری -فناوری در قلب
شهر تهران با استفاده از ظرفیتهای علمی و حرفهای،
منابع ارزشمند انسانی و تجهیزاتی دانشگاه تهران در حال
پیادهسازی است که بخش اولیه و مهم این طرح ،طراحی
شهری و معماری آن با توجه به مختصات فیزیکی ،ماموریتی
و با استفاده از آخرین یافتههای علمی بوده است .نوآورانه و

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

مذاکرات با استارتآپها:

-3طرح شهر دانش ،شهر هوشمند شهر سبز

گزارش توصیفی  -تحلیلی

صندوق سرمایهگذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

فراخوان صندوق جسورانه
در آبان ماه  ،1399فراخوان صندوق به صورت تأدیه ٪۳۰
به مبلغ  ۴.۵میلیارد ريال توسط بورس تأیید و در سامانه
«کدال» بارگزاری گردید .سهامداران صندوق از جمله تأمین
سرمایه سپهر ،تأمین سرمایه تمدن ،صندوق پژوهش و فناوری
غیردولتی دانشگاه تهران میزان سهم خود را پرداخت نموده
و دانشگاه تهران ،شرکت توسعه سرمایهگذاری دانشگاه تهران
و تأمین سرمایه لوتوس هنوز موفق به واریز وجه نگردیدهاند.

جدول  -23اسامی استارت آپهاي ارزشگذاری شده
ردیف

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

نام استارت آپ

کامیاب طب نوین
راهکار هوشمند سینا
( ASQسامانه تبادلی ارزیابی سالمت کودکان  3تا  10سال)
دستگاه هولتر فشار خون
راهکار نوین سیاق
ویدئو کیک
بیمیتز
هوم سرویز
کارخانه گیاهی
گنجه
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گستردگی طرح به همراه تعدد ذینفعان باعث شد که طرح
مدتها توسط کمیتهها و مشاوران بررسی و تدوین شود که
در نهایت در سال  1399جلسات متعددی با اعضای شورای
کمیسیون ماده  5شهرداری و شورای عالی معماری و شهرسازی
و سازمان میراث و فرهنگی جهت تصویب طرح توسعه
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید
که در این جلسات سعی گردید تا رایزنیهای الزم جهت رفع
موانع انجام شود .خوشبختانه طرح نهائی پیشنهادی دانشگاه
با مدیریت و سرپرستی رئیس محترم پردیس هنرهای زیبا با
انجام تغییرات اساسی در طراحی مشاور قبلی طرح با جلب
نظر نهادهای حاکمیتی ذیربط تهیه و امیدواریم در ماههای
نخست سال جاری مصوبات الزم از کمیسیون ماده  ۵اخذ
گردد .این مصوبه در کنار پروژههای نوسازی در حال تکمیل
شروع پروژههای جدید را تسریع خواهد کرد

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

گزارش توصیفی  -تحلیلی
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پروژههای در دست اجرا

-1پروژه برج بیوتکنولوژی (ساختمان پالک  212بلوار
کشاورزی) :برج بیوتکنولوژی از اولین طرحهایی است که

مراکز نوآوری وآموزشی را در یک ساختمان و در کنار مراکز
کسب وکار ذیربط گرد هم میآورد .این برج در سال ۱۳۹۹
پیشرفتهای مهم و قابلمالحظهای به لحاظ فنی و مهندسی
داشته است .از جمله مقاومسازی کامل سازه و تکمیل سازه
الحاقی انجام گردید .پوشش ضد حریق کامل روی اسکلت
اصلی انجام گردید .همچنین تیغه چینیهای جدید به همراه
نصب وال پستها در کلیه طبقات انجام گردید .نمای شمالی
و زیرسازی اصلی کریتن وال آن انجام شد .تاسیسات برق و
مکانیکی در اسفند  ۹۹آغاز گردید .به غیر از مسائل اجرایی
پروژه ،مباحث فنی و ایرادات طراحی در نماها و سایر نقاط
پروژه تا حدودی مرتفع گردید .امید است با ادامه پشتیبانیهای
معاونت علم وفناوری و مشارکت واحدهای ذیربط دانشگاه
عملیات عمرانی این ساختمان بزودی خاتمه یابد.
-2پروژههای اسکو و قدس پارک علم و فناوری :اقدامات
اولیهای در خصوص ساختمانهای اسکو و قدس جهت
استقرار شرکتهای دانشبنیان پارک علم و فناوری انجام
گردید که در نهایت با تحویل ساختمانها به پارک علم و
فناوری ،ادامه عملیات اجرایی توسط پارک که شامل تخریب
تیغهها و مقاومسازی اسکلت در بخشهایی از ساختمانها
و همچنین تیغه چینی جدید انجام پذیرفت .امید است در
ماههای اول سال جاری این پروژهها به پایان برسد.
پروژههای آماده اجرا

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

در سال  1399با اهداف تعیین شده جهت استقرار پارک علم
و فناوری و شرکتهای دانش بنیان در حوزههای سالمت و
زیستفناوری ،فرآیند انتخاب مشاور برای طراحی برج سالمت
در این سایت دانشگاهی ،از طریق مسابقه بین مهندسین
مشاور واجد شرایط و ذیصالحی که قب ً
ال با دانشگاه تهران
همکاری داشتهاند ،انجام گردید .در این مسابقه طرحهای
نسبتاً خوبی با شرایطی که برای مسابقه در نظر گرفته شده
بود دریافت گردید و سرانجام طرح برنده این مسابقه اعالم
گردید .قرارداد مرحل ه اول طراحی با اهداف مهمی از قبیل
طراحی ساختمان هوشمند و ساختمان با مصرف انرژی کم با
برنده مسابقه منعقد گردید.
-2پروژه وصال :طراحی ساختمان وصال با رویکرد کاربریاز
نوع ICTبا سازه جدید روی سازه موجود اسکلت بتنی با
متراژ ده هزار متر مربع سقف که با کیفیت نسبتاً خوبی اجرا
گردیده بود انجام وتکمیل گردید .با این رویکرد دانشگاه عم ً
ال
نزدیک به  20میلیارد تومان هزینه ساخت اسکلت بتنی اولیه
را حفظ نموده و در نهایت ادامه کار با ساخت سازه جدید
فلزی روی سازه قدیمی بتنی انجام خواهد گردید.
-3پروژه ادوارد براون :طراحی بلوک ادوارد براون طی فرآیند
دقیق و طی رفت و برگشتها و جلسات متعدد با مهندسین
مشاور منتحب ادامه یافت .در این فرآیند ،مباحث سرمایهگذاری
روی پروژه و تأثیرات آن در طراحی طی جلسات با مهندسین
مشاور و تعدادی از سرمایهگذاران مطرح گردید که نهایتاً در
زمستان  1399طراحی پروژه تقریباً با چهار گزینه پیشنهادی از
سوی مشاور به دفتر «شهر دانش» تحویل داده شد .پس از آن
طی دوجلسه این گزینهها برای تعدادی از اعضای شورای عالی
معماری و فنی دانشگاه ارائه گردید و نقطهنظرات و توصی ه اعضا
به مشاور مطرح گردید .در نهایت در اسفند  1399گزینههای
برتر با اصالحاتی که توسط مشاور پروژه انجام گردید ،به دفتر
شهر دانش جهت تصویب نهایی تحویل گردیده است که این
دفتر در حال بررسی نهایی آن میباشد.
 -4پروژه موزه علم در زمین اری مالصدرا :در سال 1399
طی فرآیندی که توسط دانشگاه وبا همکاری شهرداری
تهران وخیر محترم یاریگر ساخت موزه علم (خانواده محترم
ترکمان) شکل پذیرفت ،مسابقهای بین مهندسین مشاور برتر
کشور جهت طراحی موزه علم در زمین اری انجام گردید که
نهایتاً چند طرح برتر توسط داوران پروژه که تعدادی از آنها
از اعضای شورای عالی و معماری دانشگاه تهران میباشند،
انتخاب گردید .پس از انتخاب طرحهای برتر ،از طراحان برتر
تقاضا گردید تا در جلسهای متشکل از خیر محترم ،مجری
شهر دانش و تعدادی از مدیران دانشگاه و اعضای شورای عالی
معماری و فنی دانشگاه ،طرحهای خود به همراه توضیحات

تکمیلی را ارائه نمایند .پس از بحث و بررسی طرح برتر انتخاب
که پس از تایید رئیس دانشگاه تهران ،مقرر شد مراحل تهیه
فاز یک و مدارک الزم جهت ارائه به کمیسیون ماده  ۵توسط
مشاور منتخب تهیه شود.

-5پروژه اکو سیستم نوآوری ،فناوری دانشکده مهندسی
عمران :با توجه به اختصاص زمین جدید درخیابان عروجی

-4مرکز فناوریهای دیجیتالی

تحول دیجیتال امروزه در اکثر حوزهها بسیار مورد توجه قرار
گرفته است .لذا دانشگاه تهران نیز به عنوان نهادی پیشرو
و فعال در نوآوری باید در این زمینه هم اقدامات پایهای و
اساسی انجام میداد که بخشی از این فعالیتها ،پیشتر در
بخش «سیاستها و اقدامات کالن دانشگاه» ارائه شد و در
ادامه سایر اقدامات و برنامه به طور مجمل ذکر میگردد.
عملکرد مرکز فناوریهای دیجیتالی در سال  1399برخواسته
از ارتقای کیفیت خدمات دیجیتالی به طور عام و حرکت در
مسیر «تحول دیجیتالی» و «دانشگاه دیجیتال» به طورخاص
است .با شیوع همهگیری ویروس کوید  ،19این حرکت شتاب
بیشتری به خود گرفت و استفاده از فناوریهای دیجیتالی را
ضروریتر از سابق ساخت و مسئولیت مرکز را بیشتر از پیش
کرد.
هر چند مرکز فناوریهای دیجیتالی دانشگاه تهران بیش از دو
دهه است که وارد این عرصه شده بود ،اما توجه به فرصتهای

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

اخذ اعتبار پروژههای عمرانی شهر دانش
در سال  1399جهت اخذ اعتبار برای تملیک و یا خرید امالک
در سطح شهر دانش ،و همچنین تامین اعتبار اجرای پروژهها
با مشارکت بانکها و بخش خصوصی اقدامات موثری انجام
گرفت که پیشبینی میشود شاهد افزایش سرعت توسعه
شهر دانش در سال جاری ( )1400باشیم.

گزارش توصیفی  -تحلیلی

برای ساخت این واحد و با عنایت به پیشنهاد شرکت کیسون
جهت ساخت کامل آن بعنوان یاریگر ،بالفاصله برنامهریزیها
برای تخریب ساختمانهای موجود در سایت انجام گردید
که نهایتاً با کمک ادارهکل طرحهای عمرانی و پشتیبانی
دانشگاه ،ساختمان مربوط به خوابگاه تخریب گردید .تخریب
ساختمانهای باقیمانده جهت واگذاری کل زمین به پاریگر
محترم دردست اقدام است.
 -6پروژه توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران :طی
جلسات متعدد با مشاورین و دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،اقدامات الزم برای شروع آن پروژه در دفتر شهر دانش
انجام گردید که امید است با توجه به تأمین مالی پروژه ،موانع
برطرف و فعالیت عمرانی آن آغاز گردد.

حاصل باعث شتاب استفاده روزافزون از فناوریهای نوین
شد و بدین ترتیب تحولی نوین در نماد آموزش عالی
کشور پایهگذاری شد .در کنار گسترش استفاده از ابزارها
و فناوریهای نوین ارتباطی ،ایده شکلگیری «دانشگاه
تهران دیجیتال» که مدتها ذهن متخصصان دانشگاه را به
خود مشغول کرده بود ،بیش از پیش قوتگرفت .با توجه
به استقبال همه ارکان دانشگاه به فضای مجازی و بهرهوری
از فناوریهای دیجیتالی ،آمادگی دیجیتالی دانشگاه نسبت
به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشت .ارتقاء سطح
مرکز فناوریهای دیجیتالی (با دو رکن مرکز فناوری اطالعات
و مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش) به سطح
«معاونت» دانشگاه در این سال به صورت کامل استقرار یافت
و تاثیر زیادی در اجرای امور در دانشگاه داشت.
در حقیقت ،دانشگاه دیجیتال دانشگاهی است که مبتنی
بر فناوریهای دیجیتال ،نظام مدیریتی و آکادمیک خود را
با رویکردی اکوسیستمی متحول نموده و با خلق تجربهای
جذاب برای ذینفعانش به عملکردی عالی دست یافته است.
تضمین کیفیت به معنی تامین نیاز کاربران بشکل مطلوب
است و با توجه به نقش فناوری دیجیتال در کلیه فعالیتهای
دانشگاه لزوماً ارائه خدمات مطلوب در این حوزه با دقت و
سرعت امری ضروری است .در این جهت مرکز فناوریهای
دیجیتالی  ۱۰سال است که «واحد پشتیبانی خدمات» خود
را راهاندازی کرده است .نمودارهای صفحه بعد بخوبی نشان
میدهد که چگونه این مرکز موفق شده تا از تماسهای تلفنی
و مراجعات حضوری خود کاسته و کاربران خود را به سوی
ثبت «تیکت» به منظور پاسخگویی بهتر ،پاسخگویی سریعتر،
ثبت و مستندسازی درخواستها و پاسخها هدایت نماید.
در نمودار شماره  19نرخ کاهش تماسهای تلفنی با وجود
حذف خدمترسانی حضوری مشاهده میشود:
سامانهسپاری و سامانههای اطالعاتی
یکی از اهداف تحول دیجیتال مکانیزه کردن و سامانهسپاری
فعالیتها است که دقت ،سرعت و کیفیت امور را افزایش داده
و نیاز به مراجعه حضوری را کاهش میدهد .سامانهسپاری

فعالیتها از برنامههای مستمر و مهم دانشگاه است که با
اعالم نیاز و همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه مسئولیت
اجرا و پیادهسازی آن به عهده مرکز فناوریهای دیجیتالی
دانشگاه است .در ادامه موارد شاخص و کالنتر صورت گرفته

در سال گذشته آورده شده است:

-1اقدامات کالن مرتبط با حوزه آموزش
سامانه برگزاری امتحانات پایان ترم  98-2بصورت
غیرحضوری/حضوری :فراهمآوردن امکان برگزاری
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نمودار  -19نمایش مقایسه تعداد تیکتهای ثبت شده در سالهای اخیر
نمودار  -18نمایش مقایسه تعداد تیکتهای ثبتشده در سالهای اخیر
از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

گزارش توصیفی  -تحلیلی

نمودار  -19نمایش مقایسه تعداد تیکتهای ثبت شده در سالهای اخیر
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امتحانات پایان ترم بصورت غیرحضوری و حضوری،
طراحی و سامانهسپاری فرآیندهای الزم جهت انتخاب
نحوه برگزاری امتحان ،انتخاب محل آزمونهای حضوری،
انتقال نمرات تستی و پاسخنامههای تشریحی از سیستم
دانشگاه پیامنور به سامانه آموزش دانشگاه تهران

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

اجتناب از مراجعه حضوری دانشجویان جدید و افزایش
دقت در گردآوری اقالم اطالعاتی پایه مرتبط با ایشان،
امکان استعالم سیستمی اطالعات ثبت احوال ،دریافت
عکس از ثبت احوال ،سوابق تحصیالت دانشگاهی،

حذف کاغذ و سامانهسپاری فرآیندهای مرتبط با فرآیند
دفاع دانشجویان ،امکان امضا و تأیید الکترونیکی صورت
جلسات دفاع از پروپوزال ،پایاننام ه و رسالههای دانشگاه
تهران در سامانه آموزش دانشگاه تهران فراهم و مستقر

استعالم مشخصات هویتی و تحصیلی نودانشجویان
در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی :به منظور
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سامانه امضای الکترونیکی صورتجلسات تصویب
طرح پژوهشی و دفاع از پایاننامه/رساله :بهمنظور

گردید.

تثبیت و ارتقاء سامانه ترفیع اعضای هیأت علمی:

تثبیت سامانه ترفیع اعضای هیأتعلمی (موسوم به ساتاد)
و توسعه امکانات جدید به این سامانه در سال  1399در
دستور کار قرار گرفت .از جمله اقدامات صورت پذیرفته
میتوان به گزارش تخلف در زمینه ثبت مکرر فعالیتها،
دریافت نمایش درصد همکاری دروس ،نمایش میزان
اصالح چاپ مجدد کتاب ،ایجاد امکان جهت مذاکره بین
اعضای کمیته ترفیعات ،امکان ارسال تمدید قرارداد و
تفکیک آن از درخواستهای ترفیع و اضافه نمودن شروط
ایجاد بازه ،اشاره کرد .شایان ذکر است بیش از 2100
هیأت علمی دانشگاه تهران ساالنه یکبار از طریق این
سامانه فرآیند ترفیع خود را دنبال میکنند.

سامانهسپاری مدل دو وجهی برای دانشجویان
کارشناسی در سامانه آموزش :سامانهسپاری مدل

برای مدیریت شرایط خاص ناشی از کرونا و کاهش آسیب
به فعالیتهای پژوهشی دانشجویان ،سامانهسپاری ثبت
و بررسی درخواست دانشجویان برای حضور فیزیکی در
آزمایشگاهها و خوابگاهها ،در بهار  1399انجام شد.
سامانه رزرو اماکن ورزشی :سامانهسپاری فرآیند رزرو
اماکن ورزشی مخصوص دانشجويان خوابگاهي در سال
 1399به اتمام رسید.

-3اقدامات کالن در حوزه مرتبط با امور اداری و مالی
راهاندازی و ارتقاء سامانههای ثبتنام بیمه تکمیلی و
عمر و حادثه و اجرای عملیات ثبتنام برای دوره -۱۳۹۹
 :۱۴۰۰با اعمال کلیه قوانین ثبتنام به صورت اتوماتیک

عملیات ثبتنام انجام و در نهایت حدود  ۱۱۵۰۰نفر
ثبتنام خودکار و  ۲۳۰۰نفر ثبتنام جدید در بیمه
تکمیلی و حدود  ۳۱۰۰نفر ثبتنام خودکار و  ۱۰۰نفر
ثبتنام جدید در بیمه عمر و حادثه صورت پذیرفت.

صاحب و محل فعالیت درگاههای پرداخت اینترنتی
لزوم اخذ اینماد الکترونیکی مطرح است تا کاربران با
اطمینان به پرداخت وجه اقدام نمایند .در این راستا
برای درگاههای دانشگاه «اینماد» و گواهی امنیت
ارتباط با صورتحساب بانک مرکزی اخذ شد.
سامانه جدید پرونده الکترونیکی کارکنان دانشگاه
تهران :به منظور ارتقاء خدمات ،طراحی و توسعه سامانه

جدید آرشیو اسناد کارکنان (اعضای هیأت علمی و
غیرهیأت علمی) صورت پذیرفت .یکپارچگی سامانه
مذکور با سایر سامانههای دانشگاه مانند اتوماسیون از
پیچیدگیهای سامانه جدید محسوب میشود.
سامانه ارزیابی تامینکنندگان کاال و خدمات دانشگاه
تهران (وندور لیست) :درراستای نیازمندی مطرح شده

از سوی اداره بازرگانی و امور قراردادهای دانشگاه،
سامانه شناسایی و ارزیابی تامینکنندگان کاال و خدمات
دانشگاه تهران راهاندازی شد .این سامانه در راستای
ارزیابی و تشخیص صالحیت و رتبهبندی تامینکنندگان
کاال و خدمات در سطح دانشگاه تهران با هدف افزایش
کارایی مناقصات و پیمانها ،اطمینان از کیفیت خدمات
و کاالهای دریافتی ،عدالت در بکارگیری مناقصهگران
توانمند ،ایجاد محیط رقابتی ،شفافسازی و ایجاد
وحدت رویه در ارزیابی و ارجاع کار به تامینکنندگان
ایجاد شده است.
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-2اقدامات کالن مرتبط با حوزه دانشجویی
سامانهسپاری فرآیند درخواستهای دانشجویان:

اخذ و نصب نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) برای
درگاههای پرداخت در سامانههای اطالعاتی دانشگاه
تهران :با توجه به الزام قانونی ،به منظور احراز هویت

گزارش توصیفی  -تحلیلی

دووجهی در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران صورت
پذیرفت.
سامانه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی :با توجه
به موفقیت سامانه ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه
تهران ،در سال  1399سامانهسپاري فرآيند ارتقاي
مرتبه اعضاي هيأت علمي (موسوم به پاد) نیز در دستور
کار بود که طراحی و پیادهسازی آن به اتمام رسیده
است و به زودی درسطح دانشگاه مستقر خواهد شد.

استقرار نسخه جدید نظام نوین مالی :بهمنظور
بهینهسازی نسخه سامانههای نظام نوین مالی و تغییر
معماری به جهت افزایش سرعت،شرکت پیمانکار نسخه
جدیدی تهیه و پس از طی فرآیند تست و رفع اشکاالت،
در سطح دانشگاه مستقر گردید.

-4اقدامات کالن مرتبط با حوزه پژوهشی
راهانـدازی سـامانه همانندجویـی پایاننامههـا
و پروپوزالهـا در فرآیندهـای تصویـب و دفـاع در
سـامانه جامع آموزش :مشـابهتیابی طرح پیشـنهادی

در فرآینـد تصویـب پروپـوزال و پایاننامـه در فرآینـد
دفـاع از طریـق وب سـرویس در سـامانه جامـع آموزش
دانشـگاه تهـران بـه منظـور جلوگیـری از تقلـب علمی،
امکانپذیـر شـد .شـایان ذکـر اسـت کـه طبـق قانـون
تمام دانشـگاههای کشـور ملزم به اجـرای همانندجویی
هسـتند و دانشـگاه تهـران بـه عنـوان اولیـن دانشـگاه
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کشـور زیرسـاخت الزم بـرای ایـن منظـور را بـرای
دانشـجویان خـود فراهـم کـرده اسـت.

راهانـدازی سـامانه ثبـت آنالیـن پایاننامههـا در
ایرانـداک از طریـق سـامانه جامـع آمـوزش :امـکان

ثبـت آنالیـن ( )1طرح پیشـنهادی پایاننامه  /رسـالهها
در فرآینـد تصویـب پروپـوزال و ( )2پایاننامـه  /رسـاله
در فرآینـد دفـاع از طریـق وب سـرویس در سـامانه
پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری اطالعـات ایـران (ایرانداک)
بـا هـدف تجمیـع و غنیسـازی پایـگاه اطالعـات و
مـدارک علمـی کشـور ،از طریق سـامانه جامـع آموزش
دانشـگاه تهـران فرآهم شـد.
سامانهسپاری فرآیند هسته پژوهشی :هستههای
پژوهشی به منظور گسترش فعالیتهای پژوهشی گروهی
بینرشتهای تدوین شده است .با سامانهسپاری این فرآیند،
امکان ثبت سیستمی درخواستهای تشکیل هسته فرآهم
و در دوره اول اجرا 43 ،درخواست ثبت شده است.
از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

گزارش توصیفی  -تحلیلی

-5اقدامات کالن مرتبط با حوزه معاونت بینالملل
ارتقاء سامانه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
و اجرای دوره جدید :ارتقاء سامانه فرصت مطالعاتی

اعضاء هیأت علمی با مهاجرت به بستر جدید و اجرای
دوره  1400-1399از اقدامات صورت پذیرفته در حوزه
بینالملل میباشد.

-6سایر اقدامات
راهاندازی کاتالوگ سامانههای اطالعاتی دانشگاه
تهران در وبسایت مرکز فناوری اطالعات:
ارتقا سامانه انتخابات و رایگیری الکترونیکی در
راستای پاسخ به نیازهای دوران کرونا:
توسعه و ارتقای زيرسامانههاي هوش سازمانی و
پاالیش داده (ایلرن ،تبعات کرونا :)... ،پیادهسازی سامانه

ایلرن در هوش سازمانی به منظور ارائه گزارشهای
مدیریتی در راستای ارزیابی کمی و کیفی برگزاری
کالسهای آنالین ،تدوین و پیادهسازی شاخصهای
تبعات کرونا ،شاخصهای عملکردی جدید
سامانه متمرکز اطالعرسانی دیجیتال (دیجیتال
ساینیج) :امروزه استفاده از سامانههای متمرکز اطالعرسانی

54

دیجیتال با سرعت باالیی در حال رشد است و نقشی
پررنگتر در روابط عمومی سازمانها و نهادهای مختلف
ایفا میکند .این سامانهها با هدف مدیریت راه دور تابلوهای
دیجیتال ،محتواهای الزم را طوری تعریف میکنند که برای
نمایش بر روی نمایشگرهای دیجیتال جهت انجام امور

تبلیغاتی و اطالعرسانی در یک موقعیت جغرافیایی خاص و
در بازه زمانی مشخص مناسب باشد.
ارتقا زیرساخت احراز هویت مرکزی :روزانه بطور
میانگین حدود  60هزار درخواست ورود به سامانههای
اطالعاتی دانشگاه از طریق احراز هویت مرکز دانشگاه
وجود دارد .برای پاسخگویی به این تعداد درخواست،
ارتقا زیرساخت احراز هویت مرکزی در دستور کار گرفت.
بطور مشخص راهاندازی سامانه پایش احراز ،تدوين
سياست و استقرار مدیریت قفل کاربران و مدیریت دوره
پسوورد از جمله اقدامات صورت پذیرفته است.
سامانهی رزرواسیون امکانات دانشگاه :ارتقاء
زیرساخت و واسط کاربری رزرواسیون امکانات دانشگاه
شامل کالس ،اتاق جلسات و تجهیزات صورت پذيرفت.
تبديل اين سامانه به سامانهي نوبتدهي خدمات دانشگاه
در دستور کار است.
اقدامات در مسیر حرکت به سوی دانشگاه تهران دیجیتال
مرکز فناوریهای دیجیتالی مدل پیشنهادی «دانشگاه تهران
دیجیتال» را براساس فعالیت در چهار الیه «توانمندساز»،
«کاربرد»« ،حکمرانی» و «پیامد» طراحی و اجرا میکند .در
این مدل ،برخی از اقداماتی که در مسیر «دیجیتالیشدن»
صورت میگیرد ،به شرح ذیل است:
آموزشهای تخصصی و حرفهای برخط :مرکز در راستای
حرکت به سوی دانشگاه دیجیتال نگاهی جدیتر به استفاده
از «موک» در دورههای تخصصی و حرفهای آزاد و همچنین
برای اولین بار در ارائه دروس تخصصی رسمی دانشگاهی در
قالب «موک» نمود.
موک دانشگاه در سال  1399عالوه بر عرضه الکترونیکی
دروس مهارتی و تخصصی جدید ،اقدام به انجام فعالیتهایی
در جهت برندینگ «موک» دانشگاه و شناساندن آن به عموم
جامعه نموده است.
مدیریت دانش و اطالعات :شورای راهبری مدیریت دانش و
فرآیندهای دانشگاه تهران در سال  99شکل گرفت .این شورا
با توجه به مدیریت فرآیندها سعی در استقرار نظام ثبتی در
جهت ثبت دادهها ،اطالعات و دانش میکند.
شبکههای تعاملی و مدیریت چند رسانه :به منظور بهرهبرداری
کامل از ارتباطات چندرسانهای ،راهاندازی و استقرار کامل
سامانه بیان (بستر یکپارچه انتشار نمای دانشگاه) و نیز ایجاد
اتاقهای تعامل و الکترونیکی در سال  99انجام شد.
شورای حکمرانی فناوری اطالعات :دبیرخانه شورای حکمرانی
در مرکز فناوریهای دیجیتالی در این سال شکل گرفت و برای
برنامهریزی جلسات و پیگیری مصوبات  14جلسه دبیرخانه

تشکیل شد .مسائلی از قبیل طراحی نقشه کالن دانشگاه
دیجیتال ،نیازهای واحدهای دانشگاه در حوزه فناوری اطالعات،
بودجه فناوری اطالعات دانشگاه و نحوه اجرای درخواستهای
واحدهای دانشگاه در حوزه فناوری اطالعات در جلسات مطرح
شد و منجر به صدور  36مصوبه شد.

دبیرخانه مدیران فناوری اطالعات و یادگیری الکترونیکی
دانشگاههای برتر :دبیرخانه مدیران فناوری اطالعات و روسای

مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاههای برتر (سیزده دانشگاه)
از آذر  99تا اسفند  99در مرکز فناوریهای دیجیتالی دانشگاه
تشکیل شد .برنامهریزی برای ایجاد کنسرسیوم دانشگاهی در
حوزه فناوری اطالعات و یادگیری الکترونیکی و اشتراک
محتوای تولید شده آموزشی انجام شد.

-5حوزه معاونت طرح و برنامه
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در «گزارش تأثیر اجتماعی دانشگاه تهران» ،به عنوان
اولین گزارش رسمی تأثیر اجتماعی دانشگاهی در ایران،
سعی شده است تصویری از نقش دانشگاه تهران در توسعه
کشور ارائه شود .در این راستا ،مدل ارزیابی تأثیر اجتماعی
دانشگاه تهران با در نظر داشتن اولویتهای راهبردی و نیز
نظرات ارزشمند نخبگان و متولیان امر در پنج محور «تأثیر
در
کشور»،
راهبری
ﻛﻤﻚدرﺑﻪکمک به
دانشگاه
دانشگاه در
«تأثیرداﻧﺸﮕﺎه
»ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻛﺸﻮر«،
راﻫﺒﺮي
در
صیانت از فرهنگ ،هنر و تاریخ»« ،تأثیر دانشگاه در پیشبرد
در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري ،ﻧﻮآوري و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ«» ،ﺗﺄﺛﻴﺮ
داﻧﺸﮕﺎه
»ﺗﺄﺛﻴﺮ
تأثیرﻳﺦ«،
گزارشو ﺗﺎر
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ
ﺎﻧﺖ از
تهران
دانشگاه
اجتماعی
تدوین اولین
ﺻﻴ-1
علم ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی»« ،تأثیر دانشگاه در
اﺟﺘﻤﺎﻋبی
عالی ،نقش
عنوان
تهران ،به
دانشگاه
در
دانشگاه
«تأثیر
مسئولیت
توسعه
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺴﺖ و
اجتماعی»ﻴ وﻂ زﻳ
پذیریﺎﻧﺖ از ﻣﺤ
در ﺻﻴ
داﻧﺸﮕﺎه
بدیلی»ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻲ« و
آموزشﺮي
نمادﻴﺖﭘﺬﻳ
ﻣﺴﺌﻮﻟ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
داﻧﺸﮕﺎه در
در تاریخ معاصر ایران داشته است .از بدو تأسیس تاکنون ،در
صیانت از محیطزیست و منابعطبیعی» تعریف شده است.

گزارش توصیفی  -تحلیلی

معاونت طرح و برنامه از جمله مهمترین واحدهای حوزه
ستادی است که تمرکز اصلی آن بر «برنامهریزی ،تدوین
بودجه و اصالحات ساختاری» متمرکز میباشد .عالوه براین،
رصد تحوالت سازمانی از منظر «منابع انسانی و زیرساختی»
که در قالب «سالنامه آماری» منتشر میشود و نیز تدوین
«اولین گزارش تاثیر اجتماعی دانشگاه تهران» از جمله
فعالیتهای شاخص این معاونت در یکسال گذشته بوده است.
آنچه در ادامه میآید ،شرح مختصری از اهم فعالیتهای حوزه
1399ﺮمیباشد:
تهران در
دانشگاه
معاونت وطرح و
داﻧﺸﮕﺎه
سال »ﺗﺄﺛﻴ
ﻣﺤﻮر
در ﭘﻨﺞ
برنامه اﻣﺮ
ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن
ﻧﺨﺒﮕﺎن

تمامی نقاط عطف تاریخی نام دانشگاه تهران به چشم میخورد.
این دانشگاه مهد پرورش بسیاری از رهبران اجتماعی ،علمی،
حرفه ای ،سیاسی ،ادبی و هنری ایران بوده است .دانشگاه
تهران از دیرباز مکانی برای هم فکری و همافزایی نخبگان
جامعه بوده و به دلیل جامعیت آن وظایف متعدد ملی مانند
مدیریت برخی موزههای علمی و فرهنگی و صیانت از برخی
آثار بیبدیل تاریخی به عهدۀ این دانشگاه گذاشته شده است.
تعامل دوطرفه با جامعه همواره شعار و هدف دانشگاه تهران
بوده است و این موضوع در اسناد باالدستی دانشگاه نیز به
وضوح نمود پیدا کرده است« .مسئولیتپذیری اجتماعی» و
«اخالق حرفهای» به عنوان یکی از سه محور اصلی در سومین
برنامه راهبردی دانشگاه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
بررسی تأثیر اجتماعی دانشگاهها در کشور ما و حتی در سطح
بینالمللی امری نو محسوب میشود .با این وجود به نظر
میرسد در آیندهای نزدیک به یکی از مهمترین مؤلفههای
ارزیابی عملکرد در حوزه آموزش عالی تبدیل خواهد شد.

ﻃﺒﻴﻌﻲ« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮدار  -20ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺪل ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮانتهران
دانشگاه
نمودار  -20نمایش مدل تأثیر اجتماعی

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺜﺮت ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻣﻴﺮاث )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮزه ،ﺟﻨﮕﻞ ،اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻓﺎﺧﺮ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮي،
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺖدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از داﻧﺸﮕﺎه ،رﺳﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﻠﻲ ،ﺑﺎﻧﻚ دادهﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان«
ﻧﻴﺰ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺨﺒﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه از ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎي داﻧﺸﮕﺎه )ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ،
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شایان ذکر است با توجه به کثرت نخبگان و میراث (شامل
موزه ،جنگل ،اماکن تاریخی ،نمادهای فاخر و آثار هنری،
آزمایشگاهها و مؤسسات خدمتدهنده به بیرون از دانشگاه،
رسالتهای ملی ،بانک دادههای ارزشمند و اختراعات
بینالمللی) وابسته به دانشگاه تهران ،بانک اطالعاتی تحت
عنوان «بانک اطالعاتی تأثیر اجتماعی دانشگاه تهران» نیز
طراحی و تکمیل شده است .به این ترتیب نخبگان دانشگاه
از میان اعضای دانشگاه (شامل عضو هیأت علمی ،دانشجو،
نخبگانی
دانشآموخته و کارمند) ،براساس مجموع فعالیتهای
ِ
آنان در حوزههای آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری ،فرهنگ،
و مدیریت و خدمت ،شناسایی شدهاند .این گزارش میتواند
در جهت حرکت هدفمند به سوی فعالیتهای اثربخشتر،
افقهای روشنی پیش روی برنامهریزان دانشگاه و آموزش
عالی بگشاید.

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

گزارش توصیفی  -تحلیلی

 -2برنامهریزی راهبردی ،آمار و پایش شاخصها

گزارش ارزیابی عملکرد سومین برنامه راهبردی
پنجساله دانشگاه که در حوزه معاونت طرح و برنامه
تدوین شده است ،نشان میدهد که هرچند وجود

برخی چالشهای مهم در کشور ،همچون موضوع
ارتباطات بینالمللی و شیوع جهانی بیماری کرونا،
محدودیتهایی در اجرای بخشی از برنامههای دانشگاه
ایجاد کرده است ،اما با اصراری که مدیریت دانشگاه
در تحقق برنامهها داشته است ،تاکنون به طور متوسط
نزدیک به  ۸۰درصد تطابق میان برنامه و عملکرد اتفاق
افتاده است.

به دلیل نیاز به اطالعات دقیق از وضعیت دانشگاه
در حوزههای مختلف آموزشی ،پژوهشی ،بینالمللی
و اجرایی ،سالنامه آماری دانشگاه تدوین و سپس در
اختیار مدیران دانشگاه قرار گرفت تا وضعیت دانشگاه
ساالنه رصد شده و نقاط ضعف و قوت دانشگاه قابل
سنجش باشد.

 -3ساختار تفصیلی و اصالحات تشکیالت دانشگاه
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با گذشت  ۱۵سال از تغییرات اساسی در ساختار
تفصیلی دانشگاه و نزدیک کردن آن به اهداف و
برنامهها و همچنین سازگاری هر چه بیشتر با قوانین و
مقررات مصوب ،سازمان تفصیلی جدید دانشگاه تهران
پس از نزدیک به دو سال بررسی ،نهایی و در سامانه
پرسنلی دانشگاه ،سامانه  HESوزارت عتف و سامانه
ن راستا واحدهایی
کارمند ایران بارگذاری شد .در ای 
مانند دانشکدههای کارآفرینی ،مطالعات جهان ،علوم و

فنون نوین و معارف و اندیشه اسالمی که فاقد ساختار
تفصیلی مصوب هیأت امنا بودند در کنار سایر واحدهای
دانشگاه که بخشی از ساختار آنها مصوب و بخشهایی
غیر مصوب بودند ،همگی منطبق با آییننامههای مصوب
شدند .همچنین ،سازمان تفصیلی واحدهای خودگردان
دانشگاه شامل پردیسهای بینالمللی کیش و ارس و
پردیس البرز تدوین و تصویب شده و اساسنامه آنها به
تایید هیأت امنا قرار گرفت .همچنین نسبت به بازنگری،
اصالح و تصویب دستورالعمل ساختار واحدهای آموزشی
که در اسفند ماه  ۱۳۹۸توسط معاونت طرح و برنامه
تهیه شده بود ،در هیأت امنا تصویب و در سال ۱۳۹۹
نزدیک به  ۸۰درصد آن اجرایی شد.
با جابجایی مرکز یادگیری الکترونیکی از حوزه معاونت
آموزشی به حوزه فناوری اطالعات و فضای مجازی و
تغییر عنوان آن به مرکز فناوریهای دیجیتالی دانشگاه
و اصالحات ساختاری آن و در آخر تصویب در هیأت
امنا ،جایگاه این مرکز که اهمیت آن در دوره همهگیری
بیماری کرونا بیشتر نمایان شد ،به سطح معاونت ارتقاء
یافت.
با توجه به اینکه ماموریتهای مربوط به مدیریتهای
استانی آموزش عالی و نظارت و ارزیابی آموزش عالی
استان تهران به دانشگاه تهران تفویض شده است،
ساختار دبیرخانه اجرایی مدیریت استانی آموزش عالی
و همچنین مرکز نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت
آموزش عالی استان تهران تدوین و به تصویب هیأت
امنای دانشگاه رسید.
اجرای برخی دستورالعملهای پرسنلی دانشگاه که به
دلیل روشن نبودن دستورالعملهای اجرایی بالتکلیف
بودند ،با همکاری متقابل مدیریت برنامهریزی و مدیریت
نیروی انسانی عملیاتی شدند که از مهمترین آنها،
بازنگری در رسته و رشتههای شغلی ،دستورالعملهای
اجرایی سختی کار کارمندان ،اصالح ضرایب حقوقی
پرسنل قرارداد خدماتی و ...
بررسی نیازهای پرسنلی دانشگاه و تعیین وضعیت
نیروهای مازاد در برخی حوزهها و کمبود نیرو در برخی
حوزههای دیگر دانشگاه

 -4حوزه بهبود فرآیندها

یکی از مهمترین اموری که باید مورد مطالعه
قرار گیرد ،فرآیندهای اجرایی در حوزههای مختلف
دانشگاه ،از جمله حوزههای آموزشی و دانشجویی که
با خیل عظیم دانشجویان مواجه هستند و همچنین

حوزههای اداری دانشگاه است .شورای بهبود فرآیندها
در سال  ۹۹تشکیل و بخشی از اقدامات در موضوعات
دانشجویان را به نتیجه رسانده (مانند اجرای فرآیند
سامانهسپاری تصویب پروپوزال و دفاع از رساله و
حذف بارگذاری مدارک هویتی و مبنا قرار گرفتن
اطالعات اخذ شده از ثبت احوال در سامانه گلستان)
و مطالعه در بهبود سایر موضوعات از برنامههای اصلی
این حوزه میباشد.

-5بودجه و اعتبارات

برنامهریزی و برگزاری کارگاههای مختلف برای آگاهی
مدیران دانشگاه از ظرفیتهای قانونی بودجه و راهکارها
برای افزایش منابع درآمدی از موضوعات مورد توجه
این معاونت در سال  ۹۹بود که باید در سال ۱۴۰۰
توسعه یابد .ظرفیتهایی همچون بازاریابی و جذب
دانشجویان بینالمللی ،مشارکت در طرحهای تحقیقاتی
بینالمللی ،توسعه و بهبود دورههای حرفهای آزاد و
جذب سرمایههای داخلی و خارجی در اجرای پروژههای
مشترک و مانند آنها میتواند دانشگاه را از وابستگی زیاد
به اعتبارات دولتی رها سازد و موجب پایداری دراز مدت
خواهد شد.
ارائه پیشنهادهایی برای تغییر برخی تبصرههای
بودجه و یا اضافه نمودن برخی تبصرهها در بودجه سال
 ۹۹و  ۱۴۰۰که هرچند همه آنها به تصویب مجلس

امروزه با تحول و تغییر شکل ارتباطات در نظام بینالملل،
دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین بازیگران در این عرصه
شناخته میشود .بدون مرز بودن دانش ،باعث میشود که
دشواریها و مشکالت دیپلماتیک نتواند مانعی جدی در
روابط علمیشود و دانشمندان بتوانند از طریق همکاریهای
علمی و پژوهشی مرزهای سیاسی را در هم شکسته و
زمینه ارتباطات گسترده تر را فراهم آورند .این موضوع،
بینالمللیسازی آموزش عالی را به یکی از راهبردهای مد نظر
دولتها و به تبع آن دانشگاهها تبدیل کرده است .در دانشگاه
تهران نیز انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشترک
بینالمللی ،گفتگوی بین فرهنگی و تسهیل فرآیندهای
بینالمللیسازی همواره به عنوان یکی از اولویتهای اصلی
مطرح بوده و «ارتقای جایگاه بینالمللی دانشگاه و حضور
مؤثر در چرخۀ توسعه و ترویج علم و فناوری جهانی» به
عنوان هدف اول برنامه راهبردی دانشگاه انتخاب شده است.
البته شیوع کرونا ،شرایط جدیدی را در ارتباطات علمی به
وجود آورده است و نیاز به مکانیزمهای جدید برای انطباق با
شرایط نو در جهت گسترش تعامالت بینالمللی ضروری بود.
دانشگاه تهران نشان داده که چگونه هر چالشی را ميتواند
به فرصتی جدید در عرصه تعامالت علمی بینالمللی تبدیل
کند .دانشگاه تهران با مشارکت شرکای بینالمللی خود
توانست حضوری پویا در جامعه علمی بینالمللی در فضای
مجازی نیز داشته باشد.
با توجه به هدف اول برنامه راهبردی دانشگاه مبنی بر
«حضور موثر در چرخه توسعه و ترویج علم» ،فعالیتهای
معاونت بینالملل را میتوان در قالب دو محور دنبال کرد:
الف-فعالیتهای کیفی و توسعهای و ب-فعالیتهای اجرایی
و ستادی.
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زیادی که به دلیل محدودیتهای مالی رخ داد ،دانشگاه
توانست با بهرهگیری از برخی ظرفیتهای دیگر مانند
اعتبارات توازن و متفرقه سال  ۹۹را پشت سر گذاشته
و حتی پروژههای مهمی مانند تونل دانشگاه ،بازسازی
خوابگاههای دانشجویی ،ساخت خوابگاه جدید،
مقاومسازی ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
هوشمندسازی تاسیسات ،اصالح قناتها و  ...را به اجرا
بگذارد.

-6حوزه معاونت بینالملل دانشگاه

گزارش توصیفی  -تحلیلی

کتابچه بودجه سال  ۱۳۹۹دانشگاه و ضوابط اجرایی
آن به موقع تدوین و به تایید هیأت رئیسه دانشگاه رسید،
اما به دلیل اتفاقات غیرقابل پیشبینی (بیماری کرونا،
تغییر ضرایب فوقالعاده کارمندان و ضریب فوقالعاده
جذب اعضای هیأت علمی) که در قالب بودجه مصوب و
درآمدهای اختصاصی باید تأمین اعتبار میشد ،موجب
تغییرات عمدهای در بودج ه مصوب و بازنویسی آن در
سه نوبت شد.
بخش عمدهای از فعالیتهای دانشگاه با مدیریت
تخصیص درآمدها اداره شدند و علیرغم چالشهای

شورای اسامی نرسید ،اما موارد مصوب راهگشای بخشی
از برنامههای دانشگاه شد.
اقدامات جدی برای استفاده از ظرفیت بند و تبصره
ه قانون بودجه سال ( ۹۹که در سال  ۱۴۰۰نیز تکرار
میشود) و مذاکراتی که با با سازمانهای مختلف
برای تهاتر بدهیها صورت گرفت ،هر چند در سال
 ۹۹به نتایج نهایی نرسید ،اما شرایط اجرا برای سال
 ۱۴۰۰فراهم شده است تا بتوان بدهیهای دانشگاه به
سازمانهای مختلف را از طریق قانون تهاتر تسویه کرد.
چندین طرح کالن اقتصادی در جلساتی که در
حضور شورای طرحهای کالن اقتصادی مطرح شدند با
اصالحاتی به تصویب رسیدند.
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الف:فعالیتهای کیفی و توسعهای
ارتقاء جایگاه دانشگاه در نظامهای رتبه بندی بینالمللی
و داخلی
اگر چه مبنای سیاستگذاری و برنامهریزی دانشگاه نظامهای
ردهبندی جهانی نیست ،ولی تطابق بسیاری از شاخصهای
این ردهبندیها با جهتگیری فعالیتهای دانشگاه ،باعث
انعکاس مثبت نتایج عملکرد دانشگاه در این ردهبندیها
شده است .نتایج بدست آمده از ردهبندیها ،خوشبختانه
نشان از بهبود رتبه دانشگاه تهران در سال گذشته در دو
نظام مهم  QSو  TIMESدارد .همچنین در نظام URAP
نیز دانشگاه تهران واجد رتبه اول کشور و رتبه  254جهانی
گردیده است .تغییرات عمدتاً رو به رشد جایگاه دانشگاه در
نظامهای رتبهبندی زمانی اهمیت مضاعف مییابد که بدانیم

این رشد علیرغم همه محدودیتهای تحریمی و مشکالتی
که در انتقال پول و یا ویزا و یا دسترسی به منابع علمی و
همچنین نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای بودجهای حاصل
شده است.
تعامل و تقویت مؤسسات پژوهشی مشترک بینالمللی
از جمله مهمترین وظایف موسسات پژوهشی نوع سوم در
دانشگاه تهران ،کمک به توسعه روابط و تعامالت خارجی و
بینالمللی است .در این راستا ،برخی از موسسات پژوهشی
دانشگاه تهران با همکاری نزدیک با موسسات بینالمللی و
دانشگاههای خارجی کار میکنند که از جمله میتوان به
«بنیاد روسکی میر» و «مرکز چینشناسی» دانشگاه تهران
(کنفوسیوس) اشاره داشت که در سال  1399شاهد فعالیتها
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گزارش توصیفی  -تحلیلی
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و دورههای آموزشی مختلف توسط این دو موسسه بودیم.
راهاندازی مراکز بینالمللی همچون مرکز پژوهشی آسیا،
کنفسیوس ،روسکیمیر ،برخی از کرسیهای یونسکو در
سالهای گذشته حاکی از ظرفیتهای تعاملی گسترده
بینالمللی دانشگاه بود و مدلهای جدیدی از همکاری
بینالمللی دانشگاهها را مطرح نمود که در صورت مساعدشدن
شرایط ،ظرفیت بزرگی برای توسعه و شکوفا شدن همکاریهای
علمی ایجاد خواهد نمود که دانشگاه باید برای بهرهبرداری از
آنها همیشه آمادگی داشته باشد.

تعامل با بازیگران بینالمللی دانشگاه و شبکه سازی
در سال گذشته و بعلت لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی،
جلسات ماهانه با حضور مشاوران بینالملل دانشگاه به صورت
مجازی برگزار و در خصوص مسائل عمده بینالمللی پردیسها
و دانشکدهها و رفع مشکالت دانشجویان بینالمللی و تبادالت

عضویت در اتحادیههای بینالمللی دانشگاهی
عضویت در اتحادیههای دانشگاهی به عنوان یکی از راهکارهای
مهم همکاری علمی -بینالمللی و افزایش تابآوری دانشگاهها
برای خروج از شرایط بحران شناخته شده است .از مهمترین
اتحادیههای بینالمللی دانشگاهی که دانشگاه تهران در
آنها عضویت دارد میتوان به «اتحادیه دانشگاههای آسیا-
اقیانوسیه» «،اتحادی ه دانشگاههای برتر ایران و روسیه»« ،اتحادیه
دانشگاههای فرانکفونی»« ،اتحادیه بینالمللی دانشگاهها» و
«فدراسیون دانشگاههای جهان اسالم» اشاره داشت.
از جمله موضوعات مهم در زمینه حضور و عضویت دانشگاه
تهران در اتحادیههای دانشگاهی ،حضور ریاست دانشگاه
تهران به عنوان رئیس اتحادیه دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه
تا اول ژانویه  2021بود .ریاست دانشگاه در حال حاضر عضو
شورای بورد اتحادیه دانشگاههای جهان و دانشگاههای آسیا و
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میزبانی از هیأتهای رسمی و تشریفات بینالمللی
برخی از مهمترین هیأتهای رسمی در سال  ۱۳۹۹که با
هماهنگی معاونت بینالملل از دانشگاه بازدید داشتهاند
عبارتند از :وزیر خارجه و سفیر سوئیس ،سفیر ایتالیا ،سفیر
نیکاراگوئه ،سفیر عراق ،رایزن فرهنگی عراق ،رایزن فرهنگی
و علمی فرانسه ،رئیس دانشگاه وین اتریش ،رئیس دانشگاه
یوننان چین ،رئیس دانشگاه اونناننیکاراگوئه ،رئیس
دانشگاه سنتپیترزبورگ ،و هیأت عالیرتبه دانشگاه دمشق.
این تعامالت خوشبختانه نتایج ثمر بخشی داشته و برای
مثال مشکل حضور دانشجویان عراقی در برخی از واحدهای
دانشگاه مرتفع و منجر به پایهریزی همکاریهای جدید با این
کشورها شد.

گزارش توصیفی  -تحلیلی

تفاهمنامهها و قراردادهای بینالمللی
در سال گذشته ،تفاهمنامههای زیادی جهت توسعه همکاریهای
علمی -بینالمللی بین دانشگاه تهران و دانشگاههای دیگر
کشورها منعقد شد که یکی از مهمترین این موارد که ذیل
تفاهمنامه و برنامه راهبردی همکاری دانشگاه تهران با دانشگاه
سنتپترزبورگ روسیه در سال  99مورد توافق قرار گرفت،
حمایت از طرحهای مشترک استادان دو دانشگاه در حوزههای
«نانوفناوری»« ،زیست فناوری»« ،انرژی» و «فناوری اطالعات»
است که در قالب صندوق مالی مشترک دو دانشگاه با نام
«دهخدا -مندلیف» شکل خواهد گرفت .این همکاری بین دو
دانشگاه مورد حمایت مرکز مطالعات و همکاریهای بینالمللی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری خواهد بود.

استادان و دانشجویان ایرانی و سایر امور به بحث و تبادل
نظر پرداخته شده است .فعالیتهای بینالمللی بسیاری از
پردیسها ،دانشکدهها و واحدهای مختلف دانشگاه در سال
گذشته و در بسترهای مجازی ورای تصور بوده است .جلسات
متعدد علمی و همکاریهای متنوع واحدها که با وجود کرونا،
با همکاری مشاورین بینالملل در قالب وبینارهای مختلف
برگزار شده ،بسیار تاثیرگذار بوده اند.
در راستای برنامه بینالمللیسازی دانشگاه و نیز ضرورت گسترش
و پیگیری روابط علمی با دانشگاهها ،مؤسسات ،مراکز پژوهشی
کشورهای مختلف و مجامع مرتبط بینالمللی ،کارگروههای
«نهگانه بینالمللی» دانشگاه تهران در معاونت تشکیل شده و
جلسات آنها به طور مرتب در سال گذشته برگزار شده است.
تالش شده است که این کارگروهها در حفظ ارتباط همکاران و
دانشجویانی که در فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور به سر
میبرند با دانشگاه نقش پررنگی ایفا نمایند.
کرسیهای یونسکو سرمایههای پرپتانسیل بینالمللی کشور
هستند که دانشگاه تهران میزبانی بیش از نیمی از کل
کرسیهای کشور را به عهده دارد .رویکرد توسعه همکاریهای
علمی منطقهای در بستر این کرسیها شانس بیشتری برای
موفقیت دارد که الزم است مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
هماهنگی و پیگیری امور مربوط به کرسیهای یونسکو در
دانشگاه تهران به صورت منظم در معاونت بینالملل پیگیری
شده و خوشبختانه تمام کرسیهای دانشگاه موفق به تمدید
دوره دوم فعالیت خود شدهاند .در سال گذشته ،جلسات
هماهنگی و دریافت گزارشات از این کرسیها به صورت
فصلی و با حضور روسای کمیسیون ملی یونسکو و نمایندگی
کشورمان در پاریس برگزار شد.
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اقیانوسیه بوده و در شرایط تحریمی و مخالفت با حضور ایران
در مجامع بینالمللی ،این حضور اهمیتی مضاعف مییابد .این
درحالی است که حضور در این اتحادیهها موضوعی رقابتی در
بین دانشگاهها است و برخی کشورها حاضرند برای محقق
شدن آن هزینههای هنگفتی بپردازند.

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

گزارش توصیفی  -تحلیلی
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توسعه همکاریهای بین دانشگاهی ویژه با روسیه
با ابتکار رئیس محترم دانشگاه مسکو و همکاری دانشگاه
تهران و بدنبال تشکیل نشست مشترک و سالیانه دانشگاههای
برتر ایران و روسیه ،همکاریهای مشترک بین دانشگاهی دو
کشور وارد مرحله جدیدی شد و باعث توسعه همکاریهای
علمی بین دو کشور گردید .یکی از عوامل توسعهاین همکاری
ها ،همت سفیر وقت جمهوری اسالمی ایران در مسکو بود که
با بازگشت ایشان به دانشگاه و انتصاب ایشان به عنوان مشاور
رئیس دانشگاه در امور بینالملل و دبیر اجالس دانشگاههای
برتر ایران و روسیه و دبیر کارگروه همکاریهای بینالمللی با
روسیه ،آسیای مرکزی و قفقاز همکاری بین دانشگاه تهران
ودانشگاههای مناطق فوق سرعت و شدت بیشتری به خود
گرفته که برخی از این اقدامات در ادامه آورده شده است:
مذاکرات متعدد با انستیوی جمعیتشناسی آکادمی
علوم روسیه و توافق در مورد برگزاری اولین همایش
بینالمللی جمعیتشناسی ایران ،روسیه و کشورهای
حوزه قفقاز و دریای خزر با همکاری دانشگاه تهران با
تامین مالی از سوی روسیه؛
برقراری ارتباط دانشگاه تهران با دانشگاه سیبری از
طریق مذاکره با دانشگاه فناوری و ارتباطات سیبری
واقع در نوویسیبریسک روسیه ،پیشنهاد همکاری با
دانشگاه تهران در این حوزه و تعیین دانشکده برق به
عنوان طرف همکاری؛
شروع همکاری با دانشگاه تومسک روسیه و پیشنهاد
وبینار مشترک درباره شرایط کرونا و تجربه دو کشور.
این وبینار در فروردین امسال برگزار خواهد شد؛
برگزاری کنفرانس مجازی دانشجویی «ایران و روسیه؛
زمینههای جدید همکاری در قرن »۲۱؛
پیگیری همکاری پردیس هنر با ازبکستان در زمینه
مرمت آثار باستانی و هناهنگی با وزارت.
برگزاری جشنواره بینالملل با دانشگاه علوم پزشکی تهران
با وجود مشکالت مربوط به همهگیری کرونا ،جشنواره
بینالملل مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی
تهران امسال به صورت نیمهحضوری و با تاکید بر فضای
مجازی و آنالین با حضور سفرا و نمایندگان سیاسی برخی
کشورها در تهران برگزار شد .در این جشنواره ضمن ارائه و

نمایش برنامههای مختلف به صورت فیلمهای ضبط شده پیام
دانشجویان بینالمللی ،سفرای کشورها ،فیلمهای دانشگاه و ...
از برگزیدگان این جشنواره تقدیر به عمل آمد.
ب :فعالیتهای اجرایی و ستادی
-1اطالعرسانی و پیگیری مسائل دانشجویی
همانند دانشجویان ایرانی ،موضوع تحصیل و اقامت دانشجویان
بینالملل پیگیری و با هماهنگی واحدهای ذیربط اقدامات
الزم صورت گرفت تا امر تحصیل این دانشجویان باحداقل
اختالل مواجه باشد.
-2پذیرش دانشجویان بینالمللی
پذیرش  ۱۲۵درخواست تا آخر دی ماه سال  ۱۳۹۹و ثبت
نام  ۹۲دانشجوی بینالمللی جدید به صورت حضوری و
غیرحضوری در نمیسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
( ۲۰دانشجوی کارشناسی ۴۹ ،دانشجوی کارشناسی ارشد و
 ۲۳دانشجوی دکتری) .متقاضیان از  ۲۳کشور که که بیشتر
از کشورهای افغانستان ( ،)۵۷عراق ( )۱۸و چین ( )۵هستند.
-3تبادالت دانشجوئی
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از فرصتهای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﺪوزي،
داﻧﺶ اﻓﺰاﻳﻲ ،بهروزرﺳﺎني اﻃﻼﻋﺎت ،آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮفتهاي
ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ .علیرغم اثرات
منفی ویروس «کووید  »19در ناتمام گذاشتن تحقیقات
میدانی/آزمایشگاهی/کتابخانهای ،عدم صدور ویزای بهموقع،
عدمپذیرش و یا به تعویق انداختن پذیرش دانشگاهها  /اساتید
کشور مقصد ،مشکالت سنوات مجاز تحصیلی برای دانشجویان
همچنان این اداره در اعزام دانشجویان تالشهای زیادی نمود.
از جمله اقدامات انجام شده در بخش تبادالت دانشجویی
میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
بررسی و موافقت با تقاضای  ۳۲نفر از دانشجویان
دکترا جهت اعزام به فرصت مطالعاتی؛
صدور حکم و اختصاص کمک هزینه دانشگاه به ۱۷
نفر از دانشجویان براساس مبلغ مصوب شده ؛
تمدید دورههای فرصت مطالعاتی  ۱۴نفر از دانشجویان
طبق آئین نامهها و بخشنامههای موجود؛
معرفی  ۲۷دانشجو برای استفاده از بورس وزارت عتف
جهت اعزام به فرصت مطالعاتی؛
معرفی  ۴نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده
مطالعات جهان برای استفاده از بورس ()DAAD؛
فعال کردن تفاهمنامههای همکاری بینالمللی موجود
در بند مربوط به تبادل عضو هیأت علمی و دانشجو

-5امور بینالملل اعضای هیأت علمی
برگزاری جسات متعدد ،ارائه پیشنهادات جهت
تهیه پلتفورم به منظور تدوین آییننامه جدید شرکت
اعضای هیأت علمی در همایشهای مجازی و وبینارهای
بینالمللی؛
بررسی اجرایی شدن تعهدات  ۱۵عضو هیأت علمی
که در سال گذشته به فرصت مطالعاتی اعزام شدهاند؛
بررسی پرونده  ۲۹نفر از متقاضیان دوره فرصت
مطالعاتی در سال ۱۴۰۰؛

-7حوزه معاونت اداری و مالی

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه با توجه به تنوع و حجم
زیاد مسئولیتها و فعالیتها ،اعم از مباحث مرتبط با امور
پرسنلی و اداری اعضای هیأت علمی و کارمندان ،امور
مالی و حسابرسی ،پشتیبانی و امور ساختمانها و تعمیر و
نگهداری ،رفاهی و تسهیالت ،حقوقی ،آموزش کارمندان،
تدارکات ،برگزاری مناقصات و مزایدهها ،امور خرید و
قراردادها ،حفاظت اموال و امالک ،نظارت بر اجرای اداری و
مالی در کلیه واحدهای دانشگاه ،امور مرتبط با مدیریت سبز،
تعامل و پاسخگویی به نهادهای نظارتی (دیوان محاسبات،
سازمان بازرسی ،دیوان عدالت اداری) با همکاری ادارهکل
حقوقی و نهادهای باالدستی(نظیر خزانه کل کشور ،سازمان
بازنشستگی ،سازمان تامین اجتماعی ،سازمان برنامه و بودجه،
وزارت علوم ،شهرداری و  )...همکاری با دانشگاههای سطح
یک ،همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تعامل با شورای
صنفی کارکنان و سازمان بسیج اساتید و کارمندان و ...بدون
شک میتوان گفت یکی از پرمشغلهترین و پرمسئولیتترین
معاونت دانشگاه میباشد .در سال  ۹۹نیز با بروز ویروس کرونا
بر حجم وظایف این معاونت افزوده شده است.
یکی از مشکالت دانشگاه در سال  ۹۹محدودیتهای مالی
دانشگاه بود .در سال ۹۹درحالی که افزایش بودجه دانشگاهها
از محل بودجه عمومی فقط  ۸درصد بوده وعالوه برآن برخی
از درآمدهای دانشگاه محقق نگردیده و تورم سالیانه نیز
فشار مضاعفی بر هزینههای دانشگاه اعمال میکرد ،شاهد
افزایش حقوق کارمندان در دو مرحله و اعضا هیأت علمی در
یک مرحله بودیم.
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-4آئیننامـه فرصتهـای مطالعاتـی /کنفرانسهـای
بینالمللـی اسـاتید و دانشـجویان
بازنگری و بررسی آبین نامههای مربوطه با نمایندگان
معاونت آموزشی ،معاونت پژوهشی ،ادارهکل خدمات
آموزشی ،ادارهکل منابعانسانی ،ادارهکل خدمات
حقوقی در بیش از  10جلسه و تصویب آن در تاریخ
1399/6/22در هیأت رئیسه دانشگاه؛
برگزاری جلسات متعدد درباره حمایت از کنفرانسهای
بینالمللی مجازی برای تدوین آییننامه شرکت در
همایشهای مجازی و تهیه شیوه نامه و فرمهای مربوطه؛
بررسی و پیگیری برای سامانهسپاری فرآیند فرصت
مطالعاتی دانشجویی با هماهنگی ادارهکل آموزش دانشگاه
و مرکز آمار و انفورماتیک.

-6امور کنسولی
دفتر امور کنسولی دانشگاه تهران کلیه امور کنسولی متقاضیان
و دانشجویان بینالملل را از ابتدای تقاضای تحصیل در دانشگاه
تا زمان فارغ التحصیلی و تسویه حساب بر عهده دارد .خدمات
کنسولی ارائه شده به دانشجویان در سال  ۱۳۹۹شامل مکاتبه
با سازمان امور دانشجویان جهت موافقت با خروج دانشجویان
در اوج بحران و پذیرش  ۲عضو هیأت علمی ۱۲۵ ،دانشجو،
 ۳محقق برای ادامه تحصیل ،شرکت در کارگاهها و برنامههای
کوتاهمدت دانشگاه بوده است.
گزارش توصیفی  -تحلیلی

(سنتپترزبورگ ،المانوسف مسکو) ؛
معرفی  10دانشجو در قالب تبادالت با دانشگاه
سنپترزبورگ برای ترم بهار 2021؛
پذیرش  1دانشجو در رشته حقوق عمومی از دانشگاه
سنتپترزبورگ؛
بررسی و معرفی تقاضای  ۵دانشجو در قالب برنامه
مدرک مشترک بینالمللی با  ENSAM؛
اطالعرسانی به دانشجویان در مورد بورسهای متقابل
ایران و چین ،بورس یکساله مطالعات ژاپن ،بورس
دانشگاه مک کواری استرالیا ،بورس کوتاه مدت دولت
هلند ،بورس دانشگاه تومسک روسیه ،بورس جایکا،
بورس دانشگاه واسدا؛
معرفی پذیرش دانشجو برای مدارس تابستانی/
زمستانی /بهار زبانشناسی مسکو (به صورت آن الین) ؛
معرفی پذیرش دانشجو در موسسه حقوقی دانشگاه
روسیه (ام گ او) ؛
معرفی بورس  ۴دانشگاه اسپانیا در قالب طرح
اراسموس پالس برای اساتید و دانشجویان دکترا .

اعزام  ۴عضو هیأت علمی به فرصت مطالعاتی یکساله؛
اعزام عضو هیأت علمی به مأموریت پژوهشی؛
 ۱مأموریت پژوهشی بین  ۲تا  ۶ماه
 ۷مأموریت پژوهشی یکساله
 ۱۱مورد تمدید دوره ماموریت پژوهشی.
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خوشبختانه با مدیریت خوب مالی دانشگاه توسط کلیه واحدها
به ویژه معاونتهای مالی و طرح و برنامه وکمک سازمان
برنامه و بودجه و سایر دستگاههای ذیربط مانند وزارت عتف،
معاونت علم و فناوری و ،...دانشگاه نه تنها تمامی تعهدات خود
را انجام داد بلکه پروژههای زیادی را شروع و یا به انتها رساند
که در بخشهای مختلف این گزارش آمده است.
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گزارش توصیفی  -تحلیلی
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اقدامات کلیدی انجام شده در سال 99
 -1مدیریت مطلوب مالی دانشگاه با همکاری و هماهنگی
معاونت طرح و برنامه دانشگاه علیرغم محدودیتهای
سخت مالی؛
 -2بازنگری آییننامه مالی و معامالتی دانشگاه و تصویب
آن در هیأت امناء؛
 -3حسابرسی و به روز کردن حسابهای دانشگاه که
امری کمسابقه بود؛
 -4بکارگیری سامانه تدارکات دولت (سامانه ستاد) به
منظور شفافسازی شیوه خرید و برگزاری مناقصات و
مزایدهها؛
 -5اصالح فرآیند مالی کسب درآمد ارزی دانشگاه :برای
اولین بار در کشور با پیشنهاد دانشگاه تهران با کمک
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی و دیوان
محاسبات کشور نسبت به ایجاد ساز وکاری جهت کسب
درآمد ارزی و واریز آن به خزانه و دریافت معادل آن ارز
اقدام گردید که در این خصوص شیوه حسابداری و فرآیند
مالی آن با همکاری دانشگاه تهران به اتمام رسید؛
 -6صورتبرداری و پایشاطالعات سامانه اموال و
ارزشگذاری آن و محاسبه استهالک اموال و راهاندازی
حسابداری اموال دام و گیاهان و ورود بخشی از اطالعات
در سامانه سنا؛
 -7بکارگیری و استقرار  11سامانههای الکترونیکی
دولت؛
 -8اخذ سند مالکیت پردیس مرکزی دانشگاه با
پیگیری ادارهکل حقوقی؛
 -9پیگیری و روشنسازی پرونده ادعای طلب بانک
صادرات؛
 -10تنظیم صورتهای مالی و اخذ تاییدیه وزارت اقتصاد
و دارایی برای دومین سال پیاپی؛
 -11مذاکره و توافقات اولیه با بنیاد مستضعفان در
خصوص زمینهای پردیس ابوریحان و زمینهای شهر
قدس؛
 -12توافق با شهرداری شهر قدس در مورد 15000
مترمربع زمینهای شهر قدس(شهرک ابریشم) بهمنظور

تغییر کاربری زمین به مسکونی و تجاری؛
 -13تکمیل و به روز کردن پروندههای ارتقاء کارکنان؛
 -14افزایش حقوق کارمندان و صدور احکام مربوطه در
اول بهمن ماه؛
 -15مذاکره و اخذ موافقت سازمان صندوق بازنشستگی
در خصوص اعمال پایههای ویژه و ممتاز اعضای هیأت
علمی دانشگاه و موافقت سازمان با بازنشستگی اعضاء؛
 -16تکمیل خوابگاه دانشجویان متاهل با همکاری بنیاد
جمال زاده؛
 -17تکمیل فاز اول و شروع اجرای فاز دوم مقاومسازی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛
 -18اجرای پروژه فاضالب و تصفیه خانه مرکز همایشهای
بینالمللی خزرآباد؛
 -19هوشمندسازی و پایش مستمر موتورخانههای
سرمایشی و گرمایشی؛
 -20برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران و کارمندان
دانشگاه توسط مرکز آموزش ضمن خدمت؛
 -21مذاکره با وزارت مسکن و شهرسازی :در رابطه با
رفع مشکل مسکن کارکنان و اخذ موافقت وزارت مسکن
و شهرسازی نسبت به تامین  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؛
 -22مدیریت و تشکیل ستاد مبارزه با ویروس کرونا و
تدوین و ابالغ دستورالعملهای مرتبط؛
 -23تدوین و تصویب دستورالعمل شناسایی و ارزیابی
تامینکنندگان کاال و خدمات؛
 -24رعایت کامل اصول مدیریت سبز در ساخت بناها
و ساختمانهای جدید و همچنین خریدهای جدید در
راستای صرفهجویی در مصرف انرژی ؛
 -25اجرای فاز اول پروژه بازسازی و مرمت تونل
تاسیسات دانشگاه؛
 -26نظارت بر ساخت و سازهای در حال اجرا پس از
اخذ تایید شورای عالی معماری دانشگاه؛
 -27تشکیل هیأت امنای صندوق رفاه هیأت علمی
و پیگیری و رایزنیهای الزم در جهت رفع مشکالت
صندوق رفاه؛
 -28برگزاری جشنوارههای تقدیر از قرزندان نمونه،
تقدیر از بازنشستگان و برگزاری روز کارمند نمونه با
رعایت پروتکلهای بهداشتی؛
 -29همکاری با وزارت عتف در خصوص تدوین آیین نامهها
و مذاکره با صندوق بازنشستگی و بیمه تامین اجتماعی و

رفع موانع مشترک دانشگاهها با سازمانهای مذکور؛
 -30مذاکره با سازمان مالیاتی کشور و کاهش 90
درصدی جرائم مالیاتی؛
 -31تعامل با نهادهای نظارتی و رفع ابهامات فی مابین.

-8حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی

یکی از اولویتها و سیاستهای دانشگاه تهران در برنامهها و
فعالیتهای خود افزایش مهارتهای نرم ،اجتماعی و حرفهای
دانشجویان مانند خالقیت ،نوآوری ،روحیه انتقادی ،خود
مدیریتی ،کارآفرینی ،روحیه کار جمعی و تیمی است که برخی
از این مهارتهای بواسطه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
بدست میآید .لذا معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در
برنامههای خود این موضوعات را به دقت مد نظر قرار داده و
متناسب با این برنامهها اقدامات خود را شکل داده است.

نمودار  -22نمایش انجمنهای علمی دانشجویی در سال 1399
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ادارهکل امور فرهنگی و اجتماعی

گزارش توصیفی  -تحلیلی

اهم اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در
سال ۱۳۹۹
تبیین و تعمیق فرهنگ و هویت دانشگاهی؛
ایجاد بستر و فضای معنوی و فعالیتهای دین محور؛
ارتقای كمي و كيفي فعالیتهای تشكلهاي دانشجويي
و افزایش مشارکت دانشجویان در آنها؛

افزايش مهارتهاي تخصصي دانشجويان در جهت
آمادهشدن براي ورود به بازار كسب و كار؛
فراهمنمودن بستر مناسب برای نقشآفرینی هرچه
بیشتر اعضای هیأت علمی در حوزهی فرهنگی و
اجتماعی ،ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی و اخالق
حرفهای و توسعهی توانمندیها و شایستگیهای حرفهای
اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران؛
برنامهريزي براي استفاده بهینه از ظرفيت خانواده
دانشجويان در مسیر توسعه دانشگاه؛
تنوعبخشي به فعاليتها با استفاده از بستر فضاي مجازي
و فناوري اطالعات و ایجاد بسترهای الزم برای استفاده از
فضای مجازی در امور فرهنگی و ورزشی دانشگاه؛
سامانهسپاري امور فرهنگي با راهاندازي سامانه جامع
فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران؛
برقراري ارتباط با مدارس براي ترويج علم و فناوري
و كمك به انتخاب آگاهانه رشته تحصيلي؛
توسعه فضاهای فیزیکی فرهنگی و ورزشی؛
کمک به ارتقای تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه.
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گزارش توصیفی  -تحلیلی
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ادارهکل تربیتبدنی و امور ورزشی
برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی متناسب با
شرایط دوران کرونا؛
شرکت در مسابقات آمادگی جسمانی ،تکواندو و
تنیس روی میز به شکل مجازی؛
ورزشخانه (ورزش در خانه)
مشاوره سالمت جسم ؛
مشاوره ورزشی؛

ارائه تمرینات متناسب؛
خود ارزیابی بدنی؛
تشکیل انجمنهای ورزشی دانشجویان ،اعضای هیأت
علمی و کارکنان دانشگاه
پیگیری افزایش فضاهای تربیت بدنی:
استخر -کارگر شمالی
سالن ورزشی چند منظوره -کارگر شمالی.

ادارهکل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر
جدول  -25تعداد دانشجویان ایثارگر شاغل به تحصیل شاهد در سال 1399
مقطع

دانشجويان تحت پوشش

دانشجويان داراي سهميه ورودي 5%

جمع

كارشناسي

1451

1940

3391

1794
83
667
3995

كارشناسي ارشد
دكتري حرفهاي
دكتري تخصصي
جمع

3415
116
908
7830

1621
33
241
3835
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7830

8000
7000

6000
5000

2000

3391
1940
1451

16211794

1000
0

116 33 83
كارشناسي ارشد

كارشناسي
جمع

دكتري حرفه اي

دانشجویان داراي سهمیه ورودي %5

667

241

908

جمع

دكتري تخصصي
دانشجویان تحت پوشش
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3000

3415

گزارش توصیفی  -تحلیلی

4000

38353995

1911
نمودار  -25نمایش دانشجویان ایثارگر شاغل به تحصیل شاهد در سال
نمودار  -25نمایش دانشجویان ایثارگر شاغل به تحصیل شاهد در سال 1399
جدول  -26آمار کارکنان ایثارگرشاغل در دانشگاه

کارکنان

622

اعضای هیأت علمی

215

جمع

837
837
622

215
Series1
کارکنان

اعضای هیات علمی

جمع
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اجرای طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
500

475
دانشجویان تحت پوشش

450
400
350

اساتید مشاور

300
250
200

163
129

106
74
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پردیس هنرهای زیبا

پردیس دانشکده های فنی

دامپزشکی

پردیس ابوریحان

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

پردیس علوم

روانشناسی و علوم تربیتی

جغرافیا

زبانها و ادبیات خارجی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

اقتصاد

مدیریت

الهیات و معارف ا سالمی

ادبیات و علوم انسانی

4

9

6

علوم اجتماعی

6

19
1 6

24
2 19 3

6

6

3

42

50

پردیس فارابی

5

12

15
3 3

4

59

حقوق و علوم سیاسی
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41

69

45

100

86
53 53

150

0
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اداره نظارت بر فعاليت تشكلهاي اسالمي دانشجويان
300

239

250

200

150

100
53
34

31

جنبش عدالتخواه دانشجویی جامعه اسالمی دانشجویان

66

بسیج دانشجویی

50
20

انجمن اسالمی دانشجویان انجمن اسالمی دانشجویان
مستقل

0
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20

انجمن اسالمی دانشجویان انجمن اسالمی دانشجویان
مستقل

0
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سال ۱۳۹۹
سال ۱۳۹۸

103

13

31

100

53
12

12

34

جنبش عدالتخواه جامعه اسالمی بسیج دانشجویی انجمن اسالمی
دانشجویی

دانشجویان

دانشجویان

مستقل

23

20

انجمن اسالمی

50
0

دانشجویان
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گزارش توصیفی  -تحلیلی

نمودار  -29نمایش تطبیقی تعداد برنامههای تشكلهای اسالمی طی سالهای  1398و 1399

اداره امور موزهها و فضاهای فرهنگی دانشگاه
بخش اول :آمار بازدیدها و درآمدها
جدول  -27درآمد حاصل از فروش بلیت باغ موزه نگارستان طی سالهای  1398و 1399

اسفند
نا تما

1398

ریال9.137.660.000

1399

ریال2.029.720.000

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد اردیبهشت فروردین

1398 2,411, 907,08 635,55 658,35 784,44 848,05 842,76 678,04 472,17 418,63 481,09
98,830 452,03

-

184,62 258,99 293,47 409,09 201,71 130,98

-

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

8412

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

133,234

1399

599,52

نکته :بنابر ابالغ ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا نسبت به تعطیلی
موزهها ،درآمد حاصل از فروش بلیت باغ نگارستان در سال 1399
نسبت به سال  ،1398حدود 78درصد کاهش داشته است.

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

گزارش توصیفی  -تحلیلی

بخش دوم :اهم اقدامات و برنامههای انجام شده
راهاندازی سایت جدید باغ موزه نگارستان و خانه موزه
مقدم دانشگاه در بستر UCMS؛
ایجاد تور مجازی سیصد و شصت درجه (دو زبانه
فارسی و انگلیسی) باغ موزه نگارستان به آدرس360p. :
ir/1001؛
اجرای فاز اول سنگ فرش حاشیه درب شمالی و شرقی
باغ موزه نگارستان؛
تهیه و تدوین شناسنامه آثار دو مجموعه باغ موزه
نگارستان و خانه موزه مقدم؛

ایجاد مقدمات برگزاری اولین همایش علمی و
جشنواره موزههای دانشگاهی کشور؛
ثبت  10اثر از آثار موزههای نگارستان و مقدم در
فهرست آثار ملی ایران؛
آغاز فعالیت موزه هنرهای تجسمی معاصر بانک
پاسارگاد در باغ موزه نگارستان؛
پیگیری راهاندازی موزه آثار استاد پرویز تناولی در
باغموزه نگارستان؛
تدوین اساسنامه شورای سیاستگذاری موزههای
دانشگاه تهران.
تاالر مولوی
تعداد نمایشهای اجرا شده17 :؛
تعدادکل دانشجویان مشارکتکننده در اجراها و
برنامهها :بالغ بر  4000دانشجو؛

جدول  -29تعداد برنامههای تاالر مولوی
عنوان
اسفند
نا تما

بهمن

دی

فراوانی

تعداد نمایشهای اجرا شده
آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

17

تیر

848,05و برنامه
در اجراها
تکننده
 472,17مشارک
دانشجویان
تعداد کل
ها 658,35
784,44
842,76
678,04
418,63
481,09

خرداد اردیبهشت فروردین
907,08 635,55

184,62 258,99 293,47 409,09
201,71
تعداد 130,98
98,830 452,03
اجراها
تماشاگران کل

-

8412 -
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تعداد تماشاگران کل اجراهاي جشنوارهها

4000

1010
17
تعداد نمایشهای اجرا
شده

تعداد کل دانشجویان
مشارکت کننده در
اجراها و برنامه ها

1399

1010

8412

68

4000
1398
2,411,

تعداد تماشاگران کل
اجراها

تعداد تماشاگران کل
اجرا های جشنواره ها

نمودار  -91نمایش برنامههای تاالر مولوی
نمودار  -31نمایش برنامههای تاالر مولوی

تعداد تماشاگران کل اجراها 8412 :نفر بدون در نظر
گرفتن مخاطب جشنوارهها؛
تعداد تماشاگران کل اجراهای جشنوارهها :حدودا
 1010نفر در ده روز.

-9حوزه معاونت دانشجویی و سازمان خدمات
دانشجویان

معاونت دانشجویی دانشگاه حوزهای است که به طور مستقیم در
خدمت دانشجویان بوده و تالش میکند با رفع مشکالت ،موانع و
ایجاد تسهیالت الزم از قبیل ارائه وام ،تغذیه  ،اسکان و خدمات
بهداشت روان و جسم ،زمینه رشد و تعالی آموزشی و پژوهش
دانشگاه را فراهم نماید .در سال کرونایی نیز این حوزه با درک
مسائل و مشکالت پیش آمده با توجه به پاندمی کرونا ،ضمن
انجام وظایف و مسوولیتهای ذاتی ،توجه ویژهای به ارائه خدمات
متناسب با شرایط پیش آمده داشته است .اهم فعالیتهای این
معاونت در چهار بخش به شرح ذیل ارائه میشود:

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -
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-1توسعه خدمات بهداشت و سالمت روان
مرکز مشــاوره دانشــگاه تهران به عنوان یکی از مهمترین و
معتبرترین مراکز مشاوره کشــور با درکی واقعبینانه در سال
کرونایی با توســعه کیفی و کمی فعالیتهای خود به منظور
مقابله بــا آثار مخرب روحی و روانی شــیوع ویــروس کرونا
برنامههاي متعددی به شرح ذیل را برنامهریزی و اجرا نمود.
طرح همدلی :چنانچه در اوایل این گزارش نیز ذکر شد «طرح
همدلی» با هدف حفظ پیوند مسئوالنه دانشگاه با دانشجویان
درشرایط دشوار ناشی از پاندمی کرونا با مشارکت  ۲۲۷۰۰دانشجو
اجرا شد .به نظر میرسد این طرح به همراه طرح خوشامدگویی
که با هدف تسهیل فرآیند اجتماعی شدن نودانشجویان دانشگاه

طی  3847تماس تلفنی انجام شد ،دستاوردهای مثبت بسیاری
برای دانشجویان و دانشگاه داشته و عالوه بر تقویت ارتباط مثبت
بین دانشجو و دانشگاه توانست با شناسایی و مداخله بهنگام در
مشکالت دانشجویان در هر سه سطح پیشگیری ،از بروز و تشدید
مشکالت زیادی در دانشجویان جلوگیری نماید .این طرح به
تقویـت حـس ارزشـمندی در دانشـجویان و احسـاس تعلـق
بـه دانشـگاه بـه جهـت پیگیـری در ایام شـیوع کرونا ،ایجاد
حس مثبت و خوشایند درکشدگی ،ایجاد بسـتر مناسـب بـرای
ارتباط مؤثر دانشـجویان با مرکز مشـاوره دانشـگاه و شکلگیری
تصویر مثبت در دانشـجویان از خدمات حمایتی مرکز مشـاوره
کمک کرد.
بــه موازات «طرح همدلی» و «طرح خوشــامدگویی» ،برخی
دیگر از خدمات مرکز مشــاوره دانشــگاه را می توان به شرح
ذیل برشمرد:
 .1ارتقا مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی دانشجویان
در ترم مجازی و کاهش انزوای اجتماعی دانشجویان؛
 .2برگزاری مسابقات کشوری مجازی دومینو ویژه
دانشجویان دانشگاههای کشور با محورهای سالمت روان؛
 .3توسعه خط مشاوره تلفنی و مشاوره بر خط؛
 .4ارتقای سواد سالمت روان دانشجویان با برگزاری
وبینارهای سالمت روان؛
 .5برگزاری بیش از  195وبینار که کلیه دانشجویان کشور
امکان استفاده از آن را داشتند .تعداد شرکتکنندگان
176352نفر به ساعت است؛
 .6ارتقاء توانمندی کارشناسان و متخصصان مراکز
مشاوره دانشگاهی با برگزاری سلسله وبینارها؛
 .7تولید و انتشار  131عنوان محتوای بهداشت روان؛

جدول  - 30خدمات مرکز مشاوره دانشگاه در سال 1399
ردیف

نوع خدمات

تعداد

شیوه

1

ارائه خدمات مشاوره آنالین

15366

از طریق اپلیکیشن مشورپ

2

ارائه خدمات مشاوره تلفنی

9300

مشاوره تلفني

3

ارائه خدمات مشاوره و رواندرمانی حضوری

5191

حضوری

4

ارائه خدمات روانپزشکی حضوری

3069

حضوری

5

خدمات نوروتراپی (نقشه مغزی-تحریک الکتریکی)

746

حضوری

6

خدمات مددکاری اجتماعی

9204

حضوری

7

پیگیری تلفنی وضعیت روانشناختی ()tel followup

2038

جمع

43665

تماس تلفني
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برگزاری سلسله وبینارهای ویژه کارشناسان و
.8
1400
متخصصان مراکز مشاوره دانشگاهی و تاکنون برگزاری
120062
وبینار تخصصی برگزار شده و تعداد شرکتکنندگان
 1000نفر به ساعت است.
47812
800
خدمات بهداشت و سالمت جسم
 -2توسعه
گذشــته با وجود همهگیری ویروس کرونا ،خدمات
در ســال600
400

ردیف

1
2
3
4

70

200
0

تشــخیصی درمانی توسط مرکز بهداشــت و سالمت دانشگاه
توســعه یافته و حتی در ایام قرنطینه به مراجعین دانشگاهی و
دیگر شــهروندان بدون وقفه خدمات ارائه نمود به طوریکه در
مجموع بیش از نودهزار مراجعه در سال گذشته صورت پذیرفته
است .جزئیات برخی از این خدمات به شرح ذیل است:
 .1ارزیابی سالمت تمامی دانشجویان متقاضی خوابگاه
بطوریکه بحرانی در خصوص این بیماری در این مدت

جدول -31اقدامات ادارهکل خدمات دانشجویی دانشگاه در نیمسال اول سال 1399
انواع وامهای دانشجویی نیمسال اول سال 99-00
تحصیلیوام ویژه
تحصیلی شهریه وام ویژه
دکتری دکتری
شهریه صندوق
بانک
توسعه
توسعه 3
1126
ویژه 163
 1233وام967
دکتری بانک

تعداد تاکنون

ازدواج
ودیعه ضروری وام لب1233
تاپ
مسکن (موارد
نخبگان خاص)
967

39.41 18.965

25.788 3.423

1.2

29

1.1

57163 414

20.7

1.71

مبلغ (میلیون ریال)
مسکن
متأهلی
70

17.5

18.956
39.410
تعداد
3.423

مبلغ(میلیون لایر)

5

25.788
1126
وام ویژه دکتری صندوق
1911
سال
اول
نیمسال
در
دانشگاه
یی
دانشجو
خدمات
کل
اقدامات اداره
نمودار -99نمایش
1.200
3
نخبگان
ودیعه مسکن

6

1.100

7

ضروری (موارد خاص و غیره)
وام لپ تاپ

29

414

20.700

8

ازدواج

57

1.710

9

مسکن متاهلی

70

17.500

جمع

129.796
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1400
1200
1000
800
600
400
200
0
تحصیلی

شهریه

1233

967

39.41 18.965

وام ویژه وام ویژه
دکتری دکتری
بانک صندوق
توسعه
1126
163

3

29

414

57

70

25.788 3.423

1.2

1.1

20.7

1.71

17.5

ودیعه ضروری وام لب
تاپ
مسکن (موارد
نخبگان خاص)

ازدواج

مسکن
متأهلی
تعداد
مبلغ(میلیون لایر)

در خوابگاه مشاهده نگردید؛
 .2فعالیت کلینیک ویژه و خدمات دهی به 11000
مراجعهکننده از شهروندان در ده رشته تخصصی پزشکی؛
 .3برقراری پوشش بیمه حادثه رایگان برای کلیه

دانشجویان دانشگاه با تامین اعتبار از سوی دانشگاه .
 .4ارزیابی سالمت بیش از  10200دانشجوی ورودی
دانشگاه در مهر  99و استخراج اطالعات مربوط به
دانشجویان دارای بیماری زمینهای؛
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جدول  - 32اقدامات ادارهکل خدمات دانشجویی دانشگاه در نیمسال دوم سال 1398-1399
ردیف

انواع وامهای دانشجویی نیمسال دوم سال 98-99

تعداد تاکنون

مبلغ (میلیون ریال)

1

تحصیلی

1139

6.048

2

شهریه

881

24.933

3

وام ویژه دکتری بانک توسعه

199

4.179

4

وام ویژه دکتری صندوق

628

22.608

5

وام ضروری دکتری

54

1.620

6

7

ودیعه مسکن نخبگان
ضروری (عادی)

12

207

4.800
1.967

8

مسکن

28

2.575

ازدواج

17

240

موارد خاص (بیماریهای خاص و غیره)

1

20

9

جمع

690.91

71

مبلغ(میلیون لایر)

تعداد

1139
881

628

199

207

240

6.048

24.933

4.179

22.608

1.62
54

4.8
12

1.967

2.575
28

17
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72

20
1

تحصیلی

شهریه

وام ویژه
وام ویژه
دکتری
دکتری
بانک توسعه صندوق

وام
ضروری
دکتری

ودیعه
مسکن
نخبگان

ضروری
(عادی)

مسکن

ازدواج

موارد خاص
(بیماری
های خاص
و غیره)
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نمودار  -34نمایش اقدامات ادارهکل خدمات دانشجویی دانشگاه در نیمسال دوم سال 1398-1399

 .5تهیه و توزیع 195تبلت در بین دانشجویان بازمانده از
آموزش مجازی از طریق وام دانشجویی و کمک خیرین.
-3خدمات دانشجویی
ادارهکل خدمات دانشجویی دانشــگاه در سال گذشته تالش
نمود فرآیند آموزش و تســویه حســاب دانشــجویان به رغم
مشــکالت عدیده در سال کرونایی ،با مشــکل روبه رو نشود.
برخی از اقدامات و خدمات ارائهشده به شرح ذیل می باشد:.
 .1ایجاد واحد دانشجویان کمتوان جسمی حرکتی
( )disabledبهمنظور شناسایی جامعه هدف (تهیه
آییننامه دانشجویان کمتوان جسمی حرکتی ،دریافت
کمکهاي خیرانه در امور دانشجویان کمتوان جسمی
حرکتی ،هدفمند کردن کمکهاي دانشگاه به این
دانشجویان طبق آییننامه)؛
 .2فراهمنمودن زمینه مشارکت دانشجویان در بهبود
خدمات ارائه شده از طریق برگزاری انتخابات شوراهای
صنفی دانشجویان؛
 .3تهیه و تدوین پروتكل بهداشتي ،تغذیهای غذاخوريهاي
دانشجويي در زمان اپيدمي بيماري كرونا،
 .4بازدید و نظارت بهداشتی و تغذیهای از غذاخوریهاي
فعال در زمان شیوع بیماری کرونا؛
 .5تهیه تجهیزات جدید سلف سرویسهای دانشجویی
شامل دستگاه پخت اتوماتیک و دستگاه کامبی استار؛

 .6تسهالت وام ارائه شده :توسعه میزان و انواع وامهاي
دانشجویی خصوصا ایجاد تسهیالت جدید جهت خرید
لپتاب به منظور تعمیق عدالت آموزشی در استفاده از
کالسهای مجازی و آنالین.
-4اسکان دانشجویان
درسال کرونایی فراهم آوردن اسکان دانشجویان در خوابگاهها
یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات دانشــگاههای کشور بود
که در این زمینه مجموعه خوابگاههای دانشگاه تهران با هدف
حمایت از توســعه پژوهش و ضرورت حضور دانشــجویان در
آزمایشــگاهها ،مزارع و کارگاهای فنی با تهیه شــیوهنامههای
متناسب با دستورالعملهای ستاد مقابله با کرونا ،از اردیبهشت
ماه به صورت محدود پذیرایی دانشجویان خوابگاهی بوده است.
در مجموع بیش از چهار هزار و هفتصد نفر از دانشــجویان از
خدمات خوابگاهی بهرهمند شدهاند .بخشی از فعالیتهای در
این حوزه به شرح ذیل می باشد.
هوشمندسازی  34موتورخانه در چارچوب سیاستهای
خوابگاه سبز؛
ایجاد سامانه ثبت درخواستهای الکترونیکی دانشجویان
متأهل؛
بهبود وضعیت خوابگاههای موجود با رویکرد کیفیسازی
و کارآمدی؛
بازطراحی و اجرای  1100متر فضای فرهنگی ،رفاهی

از جمله جلوههای مسئولیت اجتماعی دانشگاه ،معرفی
فعالیتهای مختلف دانشگاه و چهرههای موفق و اثر گذار آن
به جامعه است و یکی از مسیرهای این اطالعرسانی به عهده
روابط عمومی است .به همین دلیل احیاء مجدد «ادارهکل
روابط عمومی» در دستور کار قرار گرفت که در ادامه مروری
بر فعالیتهای این اداره کل ارائه میشود.
روابطعمومی با داشتن دو کارکرد مهم «مدیریتی» و «ارتباطی»
از ارکان اصلی دانشگاه تهران در دستیابی به اهداف ،رسالت و
مأموریتهای اصلی محسوب میشود .با توجه به دو کارکرد
فوق ،عملکرد روابطعمومی دانشگاه در دو حوزه «اجراء» و
«محتوا» به شرح ذیل است:

تدوین ،تکمیل و انتشار روزشمار تاریخی  1400دانشگاه
تهران و توزیع حدود  1000نسخه از آن در بین مسئوالن
و مقامات کشور؛
مستندسازی (ضبط و فیلمبرداری)  30برنامه/آیین
رسمی در دانشگاه؛
مستندسازی (عکاسی) از  100برنامه/آیین رسمی در
دانشگاه؛
ارائه خدمات دیجیتال و مجازی در تمامی جلسات/
نشستهای برگزار شده در حوزه ستادی دانشگاه؛
انجام امور اجرايي و همکاري در برگزاري مراسم و
جشنوارههاي مختلف مانند :مراسم آغاز سال تحصيلي
دانشگاهها و مراکز پژوهشي و فناوري ،جشنواره بينالملل،
جشنواره آموزش ،جشنواره پژوهش ،جشنواره پيشکسوتان،
جشن فرزندان ممتاز ،جشنواره واقفين و خيرين ،مراسم
کارکنان نمونه؛
ساماندهي تبليغات محيطي دانشگاه و انجام امور
تبليغات و اطالعرساني در فضاي عمومي دانشگاه ،در
مراسمها و برنامههاي رسمي؛
برنامهريزي و برگزاري مراسمهای مناسبتي و تهيه
يادمانها و هداياي مربوط .

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

-10حوزه روابط عمومی و اطالعرسانی

ثبت رسمی «کانون دانشآموختگان» دانشگاه
تهران ،در اداره ثبت شرکتها و به دنبال آن ،ثبت چند
کانون دانشآموختگی در واحدهای تابعه دانشگاه؛
تهیه ،بستهبندی و ارسال بیش از  3500بسته ویژه
برای «نودانشجویان» مقطع کارشناسی و ارسال آنها
به سراسر کشور (با توجه به شرایط کرونایی و عدم
برگزاری آیین استقبال از نو دانشجویان در دانشگاه)،؛

گزارش توصیفی  -تحلیلی

و ورزشی در خوابگاه قدس 3؛
بازسازی اساسی خوابگاه شهدای دانشجو با مساحت
 1700مترمربع در پنج طبقه با ظرفیت  160نفر؛
بازسازی اساسی خوابگاه رودکی با مساحت  2700مترمربع
در هشت طبقه با ظرفیت  180نفر؛
بازسازی اساسی خوابگاه قدس با مساحت 1700
متر مربع در هفت طبقه با ظرفیت  155نفر؛
آغاز عملیات عمرانی ساخت خوابگاه جدید با ظرفیت
 167نفر تحت عنوان خوابگاه دانشجویان استعداد درخشان
با پیشرفت  25درصدی پروژه؛
آغاز عملیات عمرانی ساخت خوابگاه جدید با ظرفیت
 300نفر با حمایت بنیاد خیریه مرحومه جمالزاده پیشرفت
 85درصدی پروژه؛
بهسازی انبار کوی دانشگاه تهران با مساحت 1000م
متر مربع؛
بهسازی سالن بدنسازی کوی دانشگاه با مساحت 500
متر مربع؛
تعمیر و بهسازی وسایل ورزشی به ارزش بیش از
بیست میلیارد ریال؛
اصالح و تعویض ایزوگام  5خوابگاه به میزان 1700
متر مربع؛
احداث آسانسور درخوابگاههای شهید مطهری ،قدس
 ،3رودکی و قدس 1؛
احداث موتورخانه در خوابگاههای امین و  16آذر1؛
ایجاد  )Red roomو(  Yellow roomبه منظور
مدیریت دانشجویان مبتال و یا مشکوک به ویروس کرونا
و پیگیری وضعیت  30دانشجوی مشکوک و مبتال به
ویروس کرونا.

عملکرد در حوزه اجرا:

عملکرد در حوزه محتوا:

راهاندازی پایگاه خبری-تحلیلی دانشگاه تهران
( )news.ut.ac.irبا هدف توسعه اطالعرسانی و تنوع
بخشی به اطالعرسانی؛
ایجاد تحول کیفی در رویکرد اطالعرسانی و روابط
عمومی دانشگاه از طریق راهاندازی بخشهای جدید
در پایگاه خبری-تحلیلی همچون -1پویش علمی
#ایران در آینه  1400با انجام بیش از  50مصاحبه عمیق
و علمی با اعضای هیأت علمی دانشگاه-2 ،تکمیل بخش
وقایعنگاری دانشگاه از سال  1313تاکنون-3 ،راهاندازی
بخش دستاوردهای ملی و بینالمللی-4 ،تکمیل پروفایل
مشاهیر-5 ،بازخوانی آرشیو اخبار و گزارشهای تولیدی
 10سال گذشته با هدف تقسیم بندی موضوعی آنها و...؛
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تولید ،تنظیم و انتشار بیش از یک هزار و  200محتوای
رسانهای (اعم از خبر ،گزارش ،مصاحبه ،و  )...و انتشار آن
در وبسایت رسمی دانشگاه؛

راهاندازی شبکههای اجتماعی و اطالعرسانی رسمی
دانشگاه تهران در اینستاگرام ،لینکدین ،توئیتر،
یوتیوب ،آپارات و ایتا؛

فعالسازی بخش چندرسانهای ادارهکل (با متوسط
تولید  4الی  5کلیپ از فعالیتهای دانشگاه در ماه)؛

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

بهروزرسانی مداوم و مستمر وبسایت دانشگاه (تمامی
بخشها و زیرمجموعههای سایت اصلی)؛
پايش سايتهاي تابعه دانشگاه و اعالم موارد اصالحي
به واحدها؛

از عملکرد دانشگاه تهران 1399 -

گزارش توصیفی  -تحلیلی

ایجاد پوشش خبری مناسب برای فعالیتهای
دانشگاه تهران در رسانهها و روزنامههای کشور (به
طور متوسط ماهیانه  150انعکاس خبری رصد شده) از
طریق همکاری نزدیک با رسانههای کثیراالنتشار؛
ایجاد #داشبورد سازمانی دانشگاه تهران و رصد
جریانهای رسانهای و مانیتور شبکههای اجتماعی در
ارتباط با فعالیتهای دانشگاه تهران؛

تدوین و انتشار منظم نشریه «مدت» ،ارگان خبری-
تحلیلی و دوزبانه دانشگاه ( 6شماره عادی و یک ویژه
نامه «روز بزرگداشت مقام زن» در سال )1399؛
مدیریت ایمیلهای ارتباطات همگانی عامهها با دانشگاه و
ارجاع آن به مسئوالن مربوطه یا پاسخگویی به این ایمیلها.

-11حوزه ادارهکل حقوقی
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گستردگی امکانات دانشگاه در قالب امالک و مستغالت،
دارائیها و سایر اموال منقول و سرمایههای معنوی به همراه
جایگاه ویژه آن در سطح ملی و بینالمللی ،نیاز به صیانت و
حفاظت مستمر و مقتدرانه دارد که بخش مهمی از تحقق این
امر به عهده اداره کل حقوقی دانشگاه است.
تاریخ دانشگاه نشان میدهد هر زمان ادارهکل وظایف خود را
به درستی و با دقت انجام داده است ،منافع قانونی و مشروع
دانشگاه به خوبی صیانت شده است ولی درمواردی که بی
توجهی حاکم بوده است ،دانشگاه شاهد ضررو زیانهای زیادی
بوده است .خوشبختانه در سالهای اخیر باتوجه به این امر
مضاعف بوده که نتایج پرثمر آن به خوبی قابل مالحظه است.
در ادامه خالصهای از اقدامات حقوقی دانشگاه در سال گذشته

( )1399آورده شده است.
با تالشها و كوششهای انجام شده در سال  ،1399حدود ۲۲۰
رأي از مراجع قضائي و شبه قضائي تحصيل شده است كه ۱۷۳
رأي آن به نفع دانشگاه تهران بوده است .الزم به ذکر است که
در بخش دعاوي حقوقي مطروحه از سوي دانشگاه و يا دعاوي
حقوقي كه عليه دانشگاه مطرح شده ،موفقيتهاي چشمگيري
براي دانشگاه تهران حاصل شده و اين ادارهكل موفق شده ،در
دعاوي مالي له يا عليه دانشگاه ،از ميلياردها تومان از اموال
دانشگاه حفاظت كند .اين رقم شامل اموالي كه يا مستقيماً به
نفع دانشگاه تحصيل شده و يا از خروج اموال از ملكيت دانشگاه
و يا ايجاد تعهد مالي براي دانشگاه پيشگيري شده است و
همچنين آرا متعددي به نفع دانشگاه صادر شده كه جنبه
غيرمالي داشته و قابل ارزيابي مالي نيست ،اما با صدور اين آرا،
عالوه بر اين كه اعتبار علمي دانشگاه و مدارك تحصيلي صادره
مورد صيانت قرار گرفته است ،استقالل اداري ،مالي و معامالتي
دانشگاه از سوي مراجع قضائي تأييد شده و حقوق اعضاي هيأت
علمي و غير هيأت علمي دانشگاه در برقراري حقوق بازنشستگي
آنان احقاق شده است .صرفاً در يك فقره رأي حدود  ۷۵ميليارد
تومان حكم ،به نفع دانشگاه تهران تحصيل شده است.

در حوزه اداره امالك و مستندسازي نيز دستاوردهاي چشم
گيري بدست آمده كه «اخذ سند تك برگي براي اراضي
پرديس مركزي دانشگاه تهران» در هجدهم خرداد ماه
 ۱۳۹۹و پس از  ۸۶سال از تأسيس دانشگاه تهران یکی از
اين اقدامات ميباشد.

همچنین آمار موفقيت دانشگاه در دعاوي «حقوقی و کیفری»
و دعاوی « حقوق عمومی و دیوان عدالت اداری» ( ۲۱۹دعوا
و شكايت) ٪۷۹ ،بوده است .به صورت تفکیکی ،از  ۶۹پرونده
«حقوقي و كيفري» ۵۳ ،رأي در مراجع قضایی به نفع دانشگاه
تهران تحصيل شده است (موفقيت  ۷۶درصدی ) .از 150
پرونده مربوط به «حقوق عمومی و دیوان عدالت اداری» نیز،
 120رای به نفع دانشگاه صادر است (موفقیت  80درصدی).

سخن پایانی

بدون شک آنچه در این گزارش انعکاس یافته ،نميتواند
دربرگیرنده تمامی فعالیتها و تحوالت و دستاوردهای مهم
دانشگاه تهران در یکسال گذشته باشد .با توجه به گستردگی
فعالیتها و دامنه اثرگذاری آنها و نیز تعدد واحدهای زیرمجموعه
( پردیسها ،دانشکدهها ،موسسات و مراکز پژوهشی ،و  ،)...گزارش
عملکرد هریک از آنها در قالب اطالعات آماری و تفصیلی متعاقبا
توسط روابطعمومی دانشگاه از طریق وبسایت خبری -تحلیلی
 news.ut.ac.irبه اطالع عمومی خواهد رسید.

