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 :گرددمیاعالم ، به شرح ذیل 9911 سال دانشگاه تهران در معاونت آموزشیحوزه  عملكرد گزارش خالصه

با خبر شیوع ویروس کرونا مواجه شد و  دانشگاه تهران را  مانند  8991-99آغارین نیمسال دوم تحصیلی  هایهفته

م گیری صحیح و به موقع در خصوص ادامه  مسائل خود نموده است. تصمی درگیرها سازمانو  نهادهاسایر 

در پیش روی مدیریت  ونگی تداوم آن مهمترین مسئله دانشگاه و چگ هایفعالیتبعنوان محور آموزشی  هایفعالیت

که  8991در سوم اسفند ماه سال اولین جلسه هیات رییسه دانشگاه  پس از  بحث و بررسی موضوع در دانشگاه بود.

و کی آموزش الکترونی گیریبهرهآموزشی با  هایفعالیتتداوم یم بر در کشور بود تصممقارن با اعالم خبر بروز بیماری 

زیر  18مجازی اتخاذ گردید و به واحدهای دانشگاه  ابالغ شد. خوشبختانه در دانشگاه تهران از دهه  هایظرفیت

، ولی این ظرفیت برای  اجرا و پشتیبانی بیش فراهم شد الکترونیکی هایآموزشخوبی برای  هایظرفیتو  هاساخت

، آموزش مجازی ممکن هایتمامی ظرفیتاستفاده از ضمن تاکید بر ذا نبود. لقطعا کافی عنوان درس  0088از  

 نیز مورد تاکید قرار گرفت. هاساختتجهیز و تقویت زیر 

 

  ه راهبرد مهم  در دستور کار معاونت آموزشی قرار گرفت:آموزشی دانشگاه  س هایفعالیتبرای  تداوم 

  ؛هاکالسو نظارت  بر  تشکیل  ریزیبرنامه ، دانشگاه یآموزش هایفعالیتاز وقفه و اختالل در  یریجلوگ  

   فرایند  دانشجو،حوزه آموزش شامل: پذیرش  بااجرایی مرتبط  هایفعالیتتداوم  برای ریزیبرنامه 

و نامه پایانپیشنهاده و دفاع از از های دفاع فرایند، سیدگی به مشکالت آموزشی دانشجویان، رآموختگیدانش

 یهاآزموناساس بر المللیبین هایپردیسدر و انتقال، پذیرش دانشجو تخصصی، نقل های آزمون برگزاریرساله، 

ی آموزش هادورهری برگزا، های درخشاناستعداد نامهآییننشجو از طریق ، پذیرش داو سوابق تحصیلیاختصاصی 

رفیع و ، ت، فرایند تبدیل وضعیتو استخدامجذب مربوط به اعضای هیات علمی شامل: همچنین امور آزاد  ... و 

 و  اقدامات اجرایی مرتبط؛ها فعالیتدرسی و سایر  هایبرنامهبازنگری و ، تعریف ارتقای اعضاء

   مقررات با لحاظ  و نیقوان یدر اجرا یرینعطاف پذاو  طیب با شرامتناس یآموزشو مقررات  هادستورالعمل نیتدو

 .دانشگاه  یآموزش تیفیو حفظ ک یکل ینمودن  چارچوب ها

و گسترش،  ریزیبرنامه، شورای آموزشیشورای  ی مربوط شامل :جلسات شوراها  در جهت انجام  این ماموریت ها

موارد خاص دانشگاه آموزش الکترونیکی، کمیسیون  گذاریسیاستو نوآوری آموزشی، شورای  گذاریسیاستشورای 

و کمیته ها و همچنین شورایی جذب و هیات ممیزه و کمیسیون موارد خاص استانی ، کمیته ترفیعات، هیات اجرا

تدوین ریزی و برنامهضمن  تشکیل شدند وه تقریبا بدون وقفه در طول سال دانشکدو  هاپردیسدر های مربوط 

 محوله را نیز  به انجام رساندند.ایف اجرایی وظ ،اسب با شرایط و مقررات آموزشی متن هادستورالعمل

   و امکانات رشیپذ  تیبا ظرفارتباط آن  لیبه دلدر دانشگاه  آموختگیدانشو دانشجو  رشیپذموضوع توازن در 

بر اساس گزارش  دانشگاه است.یزی ربرنامهمالحظات مهم در از  یو خوابگاه یشگاهی، امکانات آزمادر هر سال هاواحد

ثبت نام جدید در  دانشگاه نفر دانشجوی  88288بالغ  8999خدمات آموزشی دانشگاه  در مهر و آبان  سال  کلاداره

نفر   9188که شامل از دانشگاه دانش آموخته شده اند نفر دانشجو  82888بالغ بر   8999در طول سال نموده اند و 

نفر  8988و حدود  نفر در مقطع کارشناسی ارشد   0888دکتری عمومی دامپزشکی، بالغ بر در مقطع کارشناسی و 
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رغم  دانشجویان پذیرفته شده  و دانش آموخته  نشان می دهد که  علی دتعدا.  مقایسه این شودمیدر مقطع دکتری 

 در دانشگاه  بدون وقفه استمرار یافته است. مشکالت موجود، جریان آموزش 

  98با برگزاری ر مرتب تشکیل شد. در طی این مدت در طول سال گذشته بطوورای آموزشی دانشگاه جلسات ش

. اتخاذ گردیدو مقررات آموزشی   هادستورالعملو اجرای تدوین تصمیمات مورد نیاز برای وق العاده جلسه عادی و ف

اجرا  و امه و مقررات آموزشی برای شیوه ن، نامهآیینتصویب مصوبه شورای آموزشی شامل  828 در طی این مدت

 اداره هرچه بهتر  امور  ابالغ گردید.

مشکالت آموزشی  جلسات کمیسیون موارد خاص دانشگاه و کمیسیون موارد خاص استانی جهت بررسی  مسائل و   

 ار گرفت. درخواست مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قر 0888و  بالغ بر تشکیل شد   بی وقفه در طول سالدانشجویان 

بصورت تلفنی و حضوری در میز خدمات آموزشی،  برای کاهش  آموختگاندانشعالوه  بر پاسخگویی دانشجویان و 

 مراجعات  حضوری، میز خدمات غیر حضوری  نیز راه اندازی گردید.

در این  در حالت عادی بصورت حضوری انجام می گرفت.که اقداماتی  سامانه سپارییکی دیگر از اقدامات مهم   

، بررسی درخواست  و رساله نامهپایانمانند فرایند تصویب پروپوزال و دفاع از های اجرایی بسیاری از فرایند راستا

دور ، صمصاحبه دکتری  سازیپیاده ،دور و گواهی های اشتغال به تحصیلص ،سکونت در خوابگاهدانشجویان جهت 

معافیت تحصیلی نودانشجویان با هماهنگی سازمان نظام وظیفه، تایید  ،گواهی ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی

 فرایند ( و اقدامات  دیگری نیز در دست اقدام است. 80اخذ تاییدیه تحصیلی دانشجویان....سامانه سپاری شده است.) 

ی ها احبه آزمونمصم انجاامتحانات، اجرایی برگزاری  یهادستورالعملتهیه  :ها آزمون خصوص برگزاریدر

ی زبان  بصورت حضوری هاآزموناتاق مجازی، برگزاری  008هزار داوطلب در بیش از  88بیش از تخصصی دکتری با 

بخشی از آن  با همکاری دانشگاه پیام نور  نیمسال بصورت مجازی و انجام  دو های پایانی زی و برگزاری آزمونو مجا

 از مهمترین  اقدامات دانشگاه  بوده است.

  88908نفر نو دانشجو در مقاطع مختلف، صدور  و ارسال گواهی موقت و دانشنامه  برای   88290ت نام پذیرش و ثب

کارنامه    9088خارجی، صدور  بیش از  آموختگاندانشنفر  808در مقاطع مختلف و  داخلی آموختگاندانشنفر از 

و    ها دانشگاهی دولتی و غیردولتی و هازمانسامورد تاییدیه تحصیلی به   88888انگلیسی ، صدور و ارسال  بیش از 

نیز از اقدامات مهم  اجرایی حوزه خدمات آموزشی دانشگاه بوده   آموختگاندانشنفر از    0888لغو تعهد  بیش از   

 است.

سازی ارائه کلیه دروس مشترک اقدامات خوبی مانند همانند، پایه و مدیریت دروس عمومی در حوزه ساماندهی و

دروس پایه نیز  سازیهمسانانجام پذیرفت و سامان دهی و اره یکتا به هر درس در دانشگاه ی و اختصاص شمعموم

 در دست اقدام است.

در شورای آموزشی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و اجرای آزمایشی این یادگیری پروژه محور  نامهآیینن همچنی

 گرفت. مورد تایید قرار8999-088طرح  از نیمسال دوم 

های درسی برنامهتعریف درسی و  هایبرنامهمورد بازنگری : در ، گسترش و نظارت آموزشیریزیبرنامهدر حوزه 

برنامه  08 سازیپیادهو های درسی برنامهدر دانشگاه انجام گرفت که مهمترین آن بازنگری جدید  اقدامات ارزشمندی 

دانشجویان مقطع های بازنگری شده، برای برنامه سازیده. با پیاباشدمیدو وجهی درسی کارشناسی در مدل 

 فراهم شده است.  تدوین 8999-088دیگر از نیمسال دوم  سال تحصیلی  هایرشتهامکان اخذ  واحد از   کارشناسی
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دیگر اقدامات رشته از  08بازنگری بیش از و رشته  98، مجوز اجرای ایرشتهین برشته جدید با محوریت  0و تصویب 

 ین حوزه بوده است.ا

و ارتقاء در طول سال تبدیل وضعیت  ،ترفیع ربوط به جذب،م هایفعالیتدر حوزه امور اعضای هیات علمی کلیه 

نشگاه و کمیته در هیات اجرایی جذب داپرونده متقاضیان جذب  8888یش از استمرار داشته است. در این مدت ب

نفر مورد تایید قرار  08حدود رار  گرفت و  استخدام و انتقال قها و دانشگاه مورد رسیدگی های مربوط در واحد

 و اقدام قرار گرفت.اعضای هیات علمی مورد  رسیدگی   درخواست ترفیع 2888همچنین بالغ بر  گرفت.

یادگیری  در دو مرحله ) ماههای  فروردین و آذر( فرایند به منظور  ارزیابی کیفیت  ارائه دروس به شیوه مجازی

قرار  مورد سنجش و  ارزیابی اعضای هیات علمی دانشجویان و در قالب پرسشنامه هایی از ی الکترونیکی و یادده

از  کیفیت  ،99درصدی دانشجویان در آذرماه  18و باالی  99در ارزیابی فروردین درصدی  08 رضایت مندیگرفت. 

میزان سهولت دسترسی به سامانه ایلرن  و در در بستر الکترونیکی، ، انطباق پذیری با شیوه تحصیل ارائه شدهآموزش 

اعضای محترم هیات علمی و دست حاصل تالش ارزشمند  ،هیات علمی در رفع اشکاالت درسی دسترس بودن اعضای

 اندرکاران  امور اجرایی  دانشگاه است.

ام شده است. در های درخشان بر اساس مقررات مربوط اقدامات خوبی در سطح دانشگاه انجاستعداددر حوزه پذیرش 

نشگاه مورد پذیرش قرار در دا آموزیدانش وبرتر المپیادهای دانشجویی  هایرتبهنفر از  808سال جاری بیش از 

های مربوط  توسط   نامهآییندر مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  طبق نفر دانشجو  008. همچنین  بالغ برگرفته اند

از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان بهره مند نفر از دانشجویان  088اند. بالغ بر  های دانشگاه مورد پذیرش قرار گرفتهواحد

 شده اند.

برگزار حرفه ای با استفاده از فضای مجازی  هایآموزشآزاد  نیز علی رغم  شرایط موجود،  هایآموزشدر حوزه  

 رسید.  ءبه امضاها سازمانها و نامه های همکاری متعددی با نهاد گردید و تفاهم

شد  و  اندازیراهدانشگاه های آزاد آموزش، سامانه یکپارچه هادورهانتظام بیشتر در برگزاری به منظور ساماندهی و  

آزاد  هایآموزش نامهآیینهمچنین  بصورت الکترونیکی فراهم شد.ها سازمانتوسط امکان دریافت استعالم گواهی ها 

ی مشارکت بیشتر مناسبی برانامه جدید، امکان اساس آیین فت و بردانشگاه مورد بازنگری قرار گردر هیات رئیسه 

 فراهم شده است. هادورهبرگزاری و ارائه اعضای هیات علمی در 

ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان تهران می توان به موارد  ،دبیرخانه هیات نظارتاز مهمترین اقدامات  

 زیر اشاره نمود:

 یدانشگاه و موسسه آموزش عال 88و عملکرد  تیوضع یابیو ارز دهایبازد یلیتحل یینهاو ارسال گزارش  هیته 

  ؛پژوهشگاه کیو 

 و مراکز آموزش عالی  ها دانشگاههای ها و چالشتهیه گزارش تحلیل وضعیت، نقاط ضعف و قوت، آسیب

و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای وضعیت و کیفیت آنها در  8991-8999استان تهران در سال تحصیلی 

 ؛نظام ریسه ز
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 در امور آموزشی در دوره ها دانشگاهاقدامات  یلیو ارسال گزارش تحل هیآنها و ته یاخذ گزارشات، بررس

میزان پوشش و کیفیت تولید ، رائه دروس به صورت مجازینحوه ا: کرونا به وزارت عتف شامل یدمیاپ

 های مد نظر برای نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم.های الزم و برنامهوسعه زیرساختت محتوای الکترونیکی

 ساعا/  یمانه آموزش عالاس یندهایانجام امور و فرا(HESشامل تدو :)اعالم  هایاصالحیهو  هادستورالعمل نی

 .شده

 

 

 

 

 معاونت آموزشی در یک نگاهحوزه های اهم اقدامات 

 (9911سال در )

 

              

         

                       
                    

               
      

                                     

                             
     

                       
                      

                
      

                  

ساختار معاونت اموزشی -8 شکل  
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و نظارت آموزشی ریزیبرنامه کلاداره ساختار – 2شکل  

 

 

 

اداره  برنامه ریزی، س    و ن ارت آموزشی
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، سنجش و نظارت آموزشیریزیبرنامهشورای  -9شکل    
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درسی دو وجهی هایبرنامه سازیپیاده -0 شکل   
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سنجش و نظارت آموزشی ریزیبرنامهشورای  هایفعالیت – 0شکل   
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Total 14 15 16 17

شورای س اس گ اری و نوآوری دانشگاه

 آوری دانشگاهو نو گذاریسیاستشورای  – 0شکل 
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سنجش و نظارت و آموزشی ریزیبرنامهشورای  هایفعالیتنمایش  -0شکل   
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 تعداد  ل رش ه هایدانشكده  ردی 
م     ارش اسی

تعداد مدل دو و هی 
م و  دوره  ارش اسی

یتاری  ت وی  برنامه در شورانام رش ه
ت برنامه ریزی ، گ  رش و ن ار 

آموزشی دانشگاه

تو   ات

دانشكده ح و  و علوم 
س اسی

                       
 

                    
 

و  دانشكده ترب ت بدنی
علوم ورزشی

99
                      

 

درسی دووجهی دریافتی از واحدها هایبرنامه -1شکل  
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 ردی  دانشكده های   ی
99 

             

                     

              

             

              

                    

              

                           

             

               

                        

            

              

دانشكده علوم ا  ماعی

                               

                                      

                                        

                                  

                                                           

                                                         

درسی مدل دو وجهی در سامانه آموزش هایبرنامه سازیپیاده جدول – 9شکل  
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تعداد  ل رش ه دانشكده  ردی 
های م    
 ارش اسی

تعداد مدل دو و هی 
م و  دوره 
 ارش اسی

تاری  ت وی  برنامه در شوراینام رش ه
 برنامه ریزی ، گ  رش و ن ارت آموزشی 

دانشگاه

تو   ات

دانشكده روان ش اسی و 
99علوم ترب  ی

                    

                        

                 

                  99دانشكده   را  ا

 ردی  ه رهای زی ا

99 

               

         

            

              

                      

                                                                         
               

                                   

                                   

                                                                       
                                                                          

                                                                  
                                                                  

                                                           

                                                         

آموزش سامانه در وجهی دو مدل درسی هایبرنامه سازیپیادهجدول  – 88شکل   
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تعداد  ل رش ه های دانشكده  ردی 
م     ارش اسی

تعداد مدل دو و هی 
م و  دوره  ارش اسی

تاری  ت وی  برنامه در شوراینام رش ه
ی برنامه ریزی ، گ  رش و ن ارت آموزش 

دانشگاه

تو   ات

دانشكده زبان ها و ادب ات خار ی

11
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      دانشکده تربیت بدنی 
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         دانشکده ح و  و علوم سیاسی

      دانشکده ج رافیا

      دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 
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          ردی   فارابی 
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ر مقطع کارشناسیدپذیرش دانشجو نمایش  -82شکل   
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  جدو  کلی  رفیت   یرش اع م شده و  بت نام شده دانشجو در م    کارشناسی ارشد به تفکی  واحدها سا  

 رفیت  بت نام شده  رفیت اع م شده دانشگاه  ردی    نام دانشکده 
جم  نوبت دومنوبت او  جم  نوبت دومنوبت او  

   80008   88901دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
  0890  0808دانشکده اقتصاد 

   0190  0890دانشکده الهیات و معار  اس می 
  219  9099دانشکده معار  

   1090  0890دانشکده تربیت بدنی 
  880  8988دانشکده دامپزشکی 

   802888   888889دانشکده ح و  و علوم سیاسی
   1002   1008دانشکده ج رافیا
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   0129  0998دانشکده زبانهای خارجی 
    102999    001999 ردی  دانشکده های فنی 

   208890   202818 ردی   فارابی 
   20100   28810 ردی  علوم 

   9008   0009دانشکده علوم اجتماعی 
   80200   80819دانشکده علوم و فنون 
   0001   0800دانشکده کارآفرینی

   22802   81290 ردی  کشاورزی و مناب   بیعی
   1020   0090 ردی   ابوری ان 
   28090   81990دانشکده مدیریت 

   0898   0000دانشکده م العات جهان
  0082  0090موسسه  ئوفیزی  
 02  880بیوفیزی  مرکز ت  ی ات بیوشیمی

   819880   890889 ردی  هنرهای زیبا 
                        جم  ک  دانشگاه

 8002   88 ردی  البرز

 8200   88 ردی  کی 

 8889   88 ردی  ارس

                                             

ارشد کارشناسی م    در دانشجو   یرش  رفیت اع م

ارشد ر مقطع کارشناسیدجدول پذیرش دانشجو  -22شکل   
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  جدو  کلی  رفیت اع م شده و  بت نام شده دانشجو دوره  دکتری سا  

 رفیت  بت نام شده رفیت اع م شده دانشگاه  ردی    نام دانشکده 

    نوبت دومروزانهجم  نوبت دومروزانه

  980  2082دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
 08 08دانشکده اقتصاد 

  289  8988دانشکده الهیات و معار  اس می 
  828  880دانشکده معار  و اندیشه اس می

  800  801دانشکده تربیت بدنی 
  209  0820دانشکده دامپزشکی 

  0028  0021دانشکده ح و  و علوم سیاسی
  8988  8189دانشکده ج رافیا

  2980  2081دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 
  800  809دانشکده زبانهای خارجی 

  2120  9898 ردی   فارابی 
   29289   28200 ردی  دانشکده های فنی 

  0089  0020 ردی  علوم 
  9881  2020دانشکده علوم اجتماعی 
  900  9888دانشکده علوم و فنون 

   88888   9120 ردی  کشاورزی و مناب   بیعی
  9888  2080 ردی   ابوری ان 
  000  0081دانشکده مدیریت 
  899  890موسسه  ئوفیزی  
  800  820بیوفیزی  مرکز ت  ی ات بیوشیمی

  880  10دانشکده کارآفرینی
  200  8988 ردی  هنرهای زیبا 
  890  820دانشکده م العات جهان
                    جم  ک  دانشگاه
     ردی  البرز
       ردی  کی 
       ردی  ارس

دکتری م    در دانشجو   یرش  رفیت اع م

                                             

ر مقطع دکتریجدول پذیرش دانشجو د -02شکل   
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خدمات آموزشی کلاداره آینده هایبرنامه -80 شکل  

 



 
   
   

38 

 

دب رخانه ه  ت ن ارت، ارزیابی و ت م   

    ت آموزش عا ی اس ان تهران 

 

 

 

                                                                 

 

 

                                              

                                                             

                                                     

                                                                                                        

                                                              

                                                                                                    

                                                                       

پایان ترم حوزه امتحانات هایفعالیت -20 شکل   

 



 
   
   

39 

 

 HES گزارشات آماری سامانه -09 شکل 

 

 

 HES گزارشات آماری سامانه -00 شکل 

 



 
   
   

41 

 

 
HES گزارشات آماری سامانه -00 شکل   

 

 

                                           

                                                                  

                                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                               

                      
                                     
                       
                

                         
                     

                

دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی گزارش -00 شکل  

 



 
   
   

40 

 

                                                                        

 

 

                                            

                                                                                                    

                                   

                                                                                   

                                                                                                             

                                   
•                             
•                                          
•                                                                               

دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی گزارش -00 شکل   

 

 

                                                                        

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                

                                             

                                                                                                         

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   
                                                       

                                                                                                               

                            
                       
                          

•                         
•                                                         
•                                            

دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی گزارش -01 شکل   

 



 
   
   

42 

 

                                                                        

                                                 HES                                                  

                                                                                                    

                                                                                                       

                                                                                                         

               

                                                                                                             

                                                               

دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی گزارش -09 شکل   

 

 

د  ر ساماندهی و مدیریت درو  

عمومی،  ایه و مش ر  دانشگاه تهران

 

 

 



 
   
   

43 

 

هراندفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی،  ایه و مشتر  دانشگاه ت

اهدانشگ برنامه  ر  و آموزشی م ترم معاونی  هماهنگی با دانشگاه مشتر  و  ایه عمومی، دروس التدری  ح   رداخت نامه آیی  تدوی  

گاهدانش س   در درس هر به یکتا شماره اختصاص با  بدنی تربیت و انگلیسی زبان فارسی، معار ،  عمومی دروس کلیه ارائه سازی همسان 

ای دانشکده بی  واحد اخ  در دانشجویان مشک  رف  برای دانشگاه س   در ک س ارائه آموزشی ساعت تصوی  و  یشنهاد ارائه 

دانشگاه آموزشی ت ویم در آن در  و دانشگاه آموزشی شورای در عمومی دروس آزمون روز تصوی  و  یشنهاد ارائه 

ابوری ان و علوم های  ردی  س   در آن همسان اجرای و فیزی  دانشکده توس  ی  فیزی  درس م توای تولید قرارداد انع اد 

  دانشگاه آموزشی شورای در آن تصوی  و م ور  رو ه یادگیری نامه آیی  تدوی  

دفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی. پایه و مشترکاقدامات  -80 شکل   

 

 

هراندفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی،  ایه و مشتر  دانشگاه ت
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دفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی. پایه و مشترک نمایش -80 شکل   

 

 



 
   
   

44 

 

هراندفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی،  ایه و مشتر  دانشگاه ت
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ی دروس عمومیهاکالسمقایسه آماری  -20 شکل  

 

 

هراندفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی،  ایه و مشتر  دانشگاه ت

 
ساماندهی و مدیریت دروس عمومی پایه و مشترک نمایش -90 شکل  

 

 



 
   
   

45 

 

هراندفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی،  ایه و مشتر  دانشگاه ت
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متوس  جمعیت  ک سی
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یت کالسیمتوسط جمع نمایش -00 شکل   

 

 

دفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی،  ایه و مشتر  دانشگاه تهران

آی ده های برنامه

ه این سازی ارائساماندهی کلیه دروس پایه فیزیک، ریاضی و شیمی دانشگاه و همسان  
یان ارائه های ریاضی، فیزیک و شیمی بعنوان متولدروس در سطح دانشگاه توسط دانشکده

دروس مزبور
...تولید محتوی دروس فیزیک دو ، دروس ریاضی یک، دو، معادالت دیفرانسیل،  
8999-8088محور از نیمسال دوم اجرای طرح یادگیری پروژه  

مشترک و پایه. عمومی دروس مدیریت و ساماندهی دفتر آینده هایبرنامه -00 شکل   

 

 



 
   
   

46 

 

د  ر اس عدادهای درخشان

 

 

 

 

           

 
المپیاد –استعداد درخشان  گزارش دفتر -00 شکل  

 

 



 
   
   

47 

 

                      

                                                                                                        

                                                                                                                                   

                 

                                                                                                                              

                    

                                                            

                                                                               

دفتر استعدادهای درخشان اقدامات  -00 شکل   

 

 

 

گزارش عملكرد 

د  ر آموزش های آزاد دانشگاه تهران

 

 



 
   
   

48 

 

                                 

 

•                                                          

•                                                                            

                                                                                                       

                                                        

                                                                                                                     

                                                  

•                                       

•                                                          

•                               

آزاد هایآموزشدفتر اقدامات  -01 شکل   

 

 

                                       

 

 

                                               

                                                     

                                                                                              

                                                         

•                                  

•                                      

•                                     

آزاد هایآموزشدفتر اقدامات  -09 شکل   

 



 
   
   

49 

 

                                       

آینده های برنامه

:زیر موارد نظیر امکاناتی با آزاد آموزش های سامانه توسعه•

بازخورد ارائه و نظرسنجی ا  عات، تکمی  هویت، احراز جهت دان    یران  ن  راه اندازی•

بازخورد ارائه و نمرات دروس، ا  عات ورود جهت اساتید  ن  راه اندازی•

ملی کد اساس بر افراد هویت احراز سیستم به آزاد آموزش های سامانه اتصا •

علوم وزارت ت صیلی سواب  استع م سیستم به آزاد آموزش های سامانه اتصا •

آزاد آموزش های سامانه در هوشمند و اتوماتی  بصورت ایمی  و  یام  توس  ا    رسانی سروی  راه اندازی•

دان    یران و دانشکده ها برای ویدئویی بصورت آزاد آموزش های سامانه از استفاده راهنمایی ب   راه اندازی•

نمرات ریز همراه به شده  ادر گواهینامه های آن ی  استع م•

آزاد آموزش های دفتر برای ا    رسانی و  سایت راه اندازی•

 

آزاد هایآموزشآینده دفتر  هایبرنامه -81 شکل   

 

 

                                       

درخواست ها داشبورد   

                                

آزاد هایآموزشداشبورد درخواست های دفتر  نمایش -81 شکل   
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   درخواست ها تعداد  دانشکده ها مشارکت داشبورد
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آزاد هایآموزشداشبورد مشارکت دانشکده ها دفتر  نمایش -21 شکل   

 

 

                                       

        :شده برگزار دوره های تعداد داشبورد

35

33

21

20

20

4

2

1

1

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

            

               

                    

                      

                  

                                

                        

             

                             

                

آزاد هایآموزشی برگزار شده دفتر هادورهداشبورد تعداد  نمایش -91 شکل   
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          :    شده  ادر گواهینامه های تعداد داشبورد

681
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آزاد هایآموزشصادر شده دفتر  هایگواهینامهداشبورد تعداد مایش ن -01 شکل   

 

 

 


