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 مقدمه

یا همان کرونا آغاز شد و کل زندگی اجتماعی  91-کوید گیرهاز همان آغاز با بیماری هم 9911سال 

-های متأثر از این بالی قرن بیست و یکمی حوزۀ علم بهرا تحت تأثیر خود قرار داد. یکی از حوزه

-طور خاص بود. پاندمی برای آموزش شرایط جدیدی آفرید که اگر فناوریشکل عام و آموزش به

کرد. ترین چالش حیات خود را تجربه میتردید این حوزه بزرگهای نوین ارتباطی نبودند بی

ها ینی انسانزگکه یکی از بارزترین تظاهرات ناخوشایندش دوری 91-شرایط جدید متأثر از کوید

نشینی نامیمون تهدید و فرصت را در پی حفظ فاصلۀ اجتماعی بود، هم از هم در قالب تن دادن به

 داشت.

ترین عرصه برای بحث های علمی که مناسبویژه در محیطها از هم بهجدا افتادن فیزیکی انسان 

واسطه است، تهدیدی تردیدناپذیر است که آثار شومش در پسابحرانی طوالنی و بالفصل و بی

واهد گرفت. اما تعلل تاریخی کوید در آمدن باعث شد که بشر به امکانی سخت دامن بشریت را خ

دست یابد که آثار ویرانگر آن را تقلیل دهد و ارتباط را باواسطۀ فناوری برقرار و حفظ نماید. 

-برداری از فضای مجازی برای آموزش شد تا حداقل انسانحاصل این تهدید و تحول، فرصت بهره

 مالقات کنند.   -فضای مجازی -های عالم و در طلب علم یکدیگر را در حضور واسطۀ نامرئی

کرد، این سال را در کنار پردیس البرز نیز که واپسین سال دهۀ نخست حیات خود را تجربه می

سایر واحدهای دانشگاه تهران مجازی آغاز کرد و مجازی به پایان برد، امری ناخواسته که تأثیرش 

های کرونایی، ها انکارناپذیر است. با وجود همۀ محدودیتروند انجام امور در همۀ حوزهبر 

تدریس، تحصیل و تحقیق در کنار امور اداری ادامه یافت. آموزش مجازی و تداوم انجام امور در 

قالب کار حضوری و دورکاری سالی متفاوت را برای استادان، دانشجویان و کارکنان پردیس البرز 

 گنجد.که شرح کامل آن در این مقال نمی زد رقم

های صورت گرفته، بلکه شده و فعالیتآید نه همۀ کارهای انجامآنچه در این گزارش موجز می

های مختلف پردیس هایی است که در بخشای تیتروار از حجم عظیمی از کارها و فعالیتشمه

 البرز صورت پذیرفته است. 

خوب و شروع قرنی نیکو که  9011پایانی باشد برای آغاز یک  9911لخ ها و تجربۀ تسختی امید که

 . مَعَ العُسرِ یُسرًا إِن َّ
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  اداره خدمات آموزشی 

 ؛رشته( ۶1رشته( و دکتری ) ۳۶رسال لیست تقاضای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد )ا .1

 ؛های جدیدریزی در خصوص ایجاد و پذیرش دانشجو در رشتهبرنامهمکاتبه با مدیران گروه و اداره  .2

های مستقل و غیر هماهنگی با مدیران گروه و رابطین جهت اخذ و تنظیم برنامه آموزشی )کالس .۶

 ؛ مستقل(

ریزی معاونت تطبیق و بازنگری برنامه درسی براساس سر فصل مصوب وزارت علوم و اداره برنامه .4

 ؛آموزشی دانشگاه

سال تا پایان آن و مکاتبه و کیفیت آن از شروع نیم elearnها در سامانه ر برگزاری کالسنظارت ب .5

  ؛با اساتید و مدیران گروه

مکاتبه مستمر با مدیران گروه جهت تشکیل منظم جلسات شورای تحصیالت تکمیلی گروه بمنظور  .۳

 های آموزشی دانشجویان در زمان شیوع بیماری کروناسیدگی به درخواستر

 2۶۳های دانشجویان و موافقت با جلسه کمیسیون موارد خاص در خصوص درخواست ۳برگزاری  .7

به  ۶۸۸1و  ۶۸۹2های سالمورد بوده است( در نیم 2۳۶ها درخواست حذف ترم )کل درخواست

 ؛علت شیوع بیماری کرونا

سال تحصیلی و شناور بودن زمان برگزاری آن با توجه به آزمون جامع دکتری در هر نیمبرگزاری  .۹

 ؛شرایط خاص دانشجویان در دوران بیماری کرونا

 ADOBEمصاحبه مجازی دکتری با هماهنگی مدیران گروه توسط نرم افزار  ۳۶7برگزاری  .۸

CONNECT  ؛1۶۸۸در سال 

پذیرش دانشجویان خاص و انجام تمام امور آموزشی )متقاضیان انتقال خارج به داخل، دانشجویان  .11

 .متقاضی بورس بنیاد، متقاضیان فرصت مطالعاتی(
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 9۱ های همکارتعداد پردیس / دانشکده

 9۳ تعداد مدیران گروه )مسئولین رشته(

 ۶ تعداد پرسنل اداره آموزش

 0۱۳ سرانه دانشجو برای هر کارشناس اداره آموزش

 ۸9۲ بیماری کروناالتحصیلی به صورت غیر حضوری در دوران انجام امور فارغ

 ساعت 9 ها توسط هر کارشناسمیانگین پاسخگویی به پیغام

 پیغام در هر ماه 9۱1 ها توسط کارشناستعداد پاسخگویی به پیام
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  اداره پژوهش 

سال تحصیلی به صورت در هر نیم نامهپایانعنوان پروپوزال، رساله و  251رگزاری جلسات دفاع بیش از ب .1

 ؛آنالین

شرکت در جلساتی که جهت تکمیل بخش همانندجو و اجرای امضا الکترونیکی در سامانه جامع آموزش  .2

توسط مرکز انفورماتیک دانشگاه و دفتر تحول سازمانی برگزار گردید. )پردیس البرز در هر دو مورد به 

 ؛ یاب )دیباگر( سامانه را داشته است.(پایلوت انتخاب شده است و به نوعی نقش عیب عنوان

 ؛ها قبل از صدور مجوز دفاعها و رسالهنامههمانندجویی تمامی پایان .۶

نویسی، انتخاب استاد راهنما و شروع فرآیند تدوین ارائه مشاوره به دانشجویان در مورد نحوه پروپوزال .4

 ؛نامهرساله / پایان

های پژوهشی دانشجویان پردیس البرز، در قالب آئین نامه الح و اجرای آئین نامه حمایت از فعالیتاص .5

 ؛ مورد تأیید شده و مبالغ پرداخت گردیده است.( ۶1درخواست بررسی شده،  42مربوطه )از 

 414.111.111: 1۶۸۸های پژوهشی دانشجویان در سال )کل مبلغ هزینه شده بابت حمایت از فعالیت .۳

 ؛ ریال بوده است(

  (1جدول مبالغ مصوب پیوست است. )جدول شماره 

های مختلف )مدیریت، ضوری و غیرحضوری با اعضا هیئت علمی دانشکدهرگزاری چندین جلسه حب .7

های مرتبط با صنعت و جامعه و ارائه پیشنهادات در دو فنی، علوم( در خصوص انجام مقدمات فعالیت

 ؛مرحله به هیئت رئیسه پردیس البرز

 ؛حورهای تقاضامها و رسالهنویس دستورالعمل دوره دکتری با محوریت پژوهشتدوین پیش .۹

 ؛پیگیری و انجام مکاتبات مربوط به سامانه ساتع و قراردادهای پژوهشی .۸

مقاله مستخرج از رساله دکتری با ذکر نام پردیس البرز در مجالت علمی پژوهشی معتبر  175چاپ  .11

 ؛وزارت علوم و معاونت آموزشی دانشگاه

 پیگیری چاپ و انتشار مجلدهای ذیل: .11

( و انتشار الکترونیکی توسط policy paperیه سیاستی )جلد از گزارش پژوهش توص 51لف( چاپ ا

 ؛انتشارات دانشگاه تهران
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ای، بررسی موانع و ملزومات توسعه»سازی نسخه نهایی گزارش پژوهش ب( پیگیری اصالحات و آماده

 .1411و چاپ در بهار « هابازدارنده

 های پژوهشی دانشجویان پردیس البرزنامه حمایت از فعالیتمبالغ مصوب در آئین -1جدول شماره 

 نوع فعالیت پژوهشی ردیف
مبلغ کمک هزینه 

 )هزار تومان(

 1111-2111 ی برترپایان نامه / رساله 1

 1111-2111 ایده و طرح پژوهشی برتر 2

 ۹11 ی چاپ شده در مجالت داخلی: علمی پژوهشیمقاله ۶

4 
 Q1میانگین در آن زمینه یا  IFی چاپ شده در مجالت خارجی: باالتر از مقاله

 باشد.
2111 

5 
 Q2میانگین در آن زمینه یا  IFتر از ی چاپ شده در مجالت خارجی: پایینمقاله

 باشد.
1411 

 ۳11 ی چاپ شده در مجالت خارجی: مجله معتبر اما غیر از دو مورد فوقمقاله ۳

 ۶11 المللی / ملی: چاپ چکیدهدر همایش بین ارائه مقاله 7

 ۳11 المللی / ملی: چاپ مقالهارائه مقاله در همایش بین ۹

 ۹111 های معتبر جهانی patentثبت اختراع و اکتشاف: تأیید شده توسط  ۸

 2111 هاثبت اختراع و اکتشاف: تأیید شده توسط سازمان پژوهش 11

 1411 شده توسط مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران ثبت اختراع و اکتشاف: تأیید 11

 1411 چاپ کتاب: تالیف 12

 711 چاپ کتاب: ترجمه 1۶
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 در صورت تعدد نویسنده:

 ضریب متقاضی باشندتعداد نویسندگان مقاله که دانشجو می
دانشجوی  ضریب

 دوم

ضریب دانشجوی 

 سوم

 1 1 % 111 یک نفر

 %41 %۳1 دو نفر
 

 %۶1 %۶1 %41 سه نفر

 

  اداره امور دانشجویی، فرهنگی و شاهد و ایثارگر 

 ۸۸ها )شهریه، ازدواج، ازدواج دانشجویان شاهد و ایثارگر، زیارت عتبات عالیات( مهرماه پرداخت انواع وام .1

 ؛به مبلغ تقریبی یک میلیارد و دویست هزار تومان ۸۹و بهمن ماه 

مورد؛ ج( صدور  44مورد؛ ب( نقدی  111ها )تسویه حساب تحت عنوان الف( عدم بدهی بازپرداخت وام  .2

مورد؛ و دانشجویان انصرافی، تارک تحصیل، اخراجی، محروم از  55دفترچه اقساط بدهی دانش آموختگان 

ب در سامانه جامع تحصیل و انتقالی( در سامانه صندوق رفاه دانشجویان. و انجام سایر مراحل تسویه حسا

 ؛آموزش و کارتابل اداری در طول سال

 ؛نفر ۶11انجام و پیگیری کلیه امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر بالغ بر   .۶

 ؛ها و مسابقات علمیانجام و پیگیری کلیه امور مربوط به انتخاب دانشجوی نمونه، دانشگاهی و جشنواره  .4

نفر از  4در مسابقات جهانی کشور کره حائز مقام جهانی شدند و خانم نیلوفر زندی و غزل خلیقی  *

 ای حائز مقام شدند.دانشجویان در رشته حقوق تجاری و اقتصادی در مسابقات داوری منطقه

*کسب رتبه برتر ورزشی مقام سوم خانم سیده الهام حسینی در رشته ورزشی وزنه برداری در کشور ترکیه 

 .نیبرای انتخابات مسابقات جها

به صورت  ۸۸برگزاری جشن آغازین سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود پردیس البرز در مهرماه   . 5

آور پردیس در تجلیل از دانشجویان مدال--التحصیل سال گذشتهمجازی )تجلیل از دانشجویان نمونه فارغ

 ؛ )تجلیل از دانشجویان مقام آور علمی( -هجدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران( 

 ؛سهجلسه کمیسیون موارد خاص مالی پردیس البرز به عنوان دبیر جل 1۶برگزاری  . ۳

آموختگان آموختگان پردیس البرز به صورت رسمی به عنوان زیرمجموعه کانون دانشثبت کانون دانش . 7

 ؛دانشگاه تهران
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ای رشتهای نوروساینس در دانشگاه تهران به عنوان اولین انجمن علمی بینرشتهثبت انجمن علمی بین .۹

 ؛پردیس البرز

-فیزیولوژی در فضا  -های دانشگاهی: وانه انتشار نشریههماهنگی و امور اداری مربوط به صدور پر .۸

 ؛نجات -روجا  -فریاد  -نوروساینس 

تهیه کلیپ یادبود مرحوم دکتر مهدی وصفی مرندی برای مراسم چهلمین روز درگذشت ایشان و جهت  .11

 ؛ارسال به معاونت فرهنگی برای شناسان اساتید دانشگاه تهران

وبینارهای آموزشی و فرهنگی برای دانشجویان در دوره کرونا و شرکت پردیس  رسانیتهیه فیلم و اطالع .11

 ؛البرز در طرح همدلی با دانشجویان دانشگاه تهران

ارتباط مستمر با دانشجویان از طریق کانال ارتباطی سیستم پاسخگویی و واتس آپ امور دانشجویی و  .12

 .آنها های دانشجویی به منظور حل و فصل مشکالتتشکیل گروه

 

 الملل واحد بین 

نفر در مقطع کارشناسی ارشد  ۶1نفر در مقطع دکتری و  ۳دانشجوی خارجی که از این تعداد  ۶7جذب  .1

 ؛انددر پردیس مشغول به تحصیل شده

هماهنگی امور آموزشی، پژوهشی و ارتباط دانشجویان خارجی با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه و  .2

 ؛پیگیری رفع مشکالت احتمالی به علت عدم حضور دانشجویان در کشور

استرالیا و ویندزور های وسترن اعزام دو نفر از دانشجویان مقطع دکتری رشته مهندسی صنایع به دانشگاه .۶

 ؛کانادا برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی

نامه تبادل دانشجو بین اعزام دو نفر از دانشجویان پردیس به دانشگاه سن پترزبورگ روسیه در قالب تفاهم .4

 ؛دانشگاه تهران و دانشگاه سن پترزبورگ

 .ملل پردیس البرزالالملل از اولین گروه دانشجویان بینالتحصیلی دو دانشجوی بینفارغ .5
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  واحد امور اداری و رفاهی، پشتیبانی 

 ؛نفر ۶1وگوی پردیس البرز با ظرفیت افتتاح سالن گفت .1

 ؛وگوی پردیس البرزسیستم صوتی و تصویری سالن گفتنصب و راه اندازی  .2

تولیدی توزیعی هیأت  آنالیز جدول حقوق و مزایا و تمدید قرارداد پرسنل شرکتی با شرکت تعاونی .۶

 ؛علمی دانشگاه تهران

 ؛نظارت بر عملکرد همکاران پشتیبانی: حفاظت فیزیکی، خدمات، تأسیسات و حمل و نقل .4

 ؛تهیه تدارکات جهت برگزاری ثبت نام و برگزاری آزمون دانشجویان پردیس البرز .5

ها در طول سال مانند دهه فجر، شب یلدا، پایان سال، انجام تدارکات و پشتیبانی برگزاری مراسم .۳

 ؛…سال نو و

صدور گواهی تحصیلی دانشجویان، دریافت، ارسال و ثبت مکاتبات و مرسوالت مربوط به پردیس  .7

 ؛البرز

های مور روتین واحد )صدور احکام، نظارت بر قراردادها، پرداخت قبوض، تهیه لیستانجام کلیۀ ا .۹

 .لسا طول در دورکاری و حضوری صورت دو به( …مورد نیاز برای امور کارگزینی و 

 

 

 


