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 پیشگفتار

 هافعالیت استمرار کرونا، اپیدمی از ناشی شرایط در ۹۹۱۱ سال در تهران دانشگاه ابوریحان پردیس سیاست

 پردیس. است بوده پردیس مختلف هایبخش مدیریت در الکترونیکی هایشیوه از استفاده بر تاکید با

 سوی به حرکت جهش و دیجیتالی تحوالت در دانشگاه هایدانشکده و پردیس سایر با همزمان ابوریحان

 جلسات، کلیه برگزاری ۱۱ سال در که طوری به. است بوده پیشگام الکترونیکی یادگیری و مجازی آموزش

 .است شده انجام باال مندیرضایت میزان  و دسترسی ضریب با زنده صورت به هاکالس ها،همایش

 حوزه ریاست

 المللبین روابط 

 و علم ترویج و توسعه چرخه در مؤثر حضور و ابوریحان پردیس آن تبع به و دانشگاه المللیبین جایگاه ارتقای

 در تهران دانشگاه جایگاه ارتقاء برای تالش طریق از هدف، این که است بوده هافعالیت اصلی محور جهانی، فناوری

 از میزبانی تاثیرگذار، و مهم دانشگاهی هایاتحادیه و هاسازمان نهادها، در موثر حضور بندی،رتبه هاینظام

  .است شده دنبال مختلف، هایکشور از پژوهشگران

 وفناوری علم و پارک 

 گام هم و فناوری و نوآوری شبکه تحقق هدف با ابوریحان شعبه فناوری و علم پارک کارآفرینی و نوآوری مرکز

 نخبگان، شناسایی شامل مرکز این وظایف مهمترین. شد تاسیس روز هایفناوری در سریع تغییرات با شدن

 و همکار هایشرکت شناسایی ایشان، از حمایت و پژوهشی هایگروه تشکیل و توانمند محققان و پژوهشگران

 و اتفاقات رصد نیازها، تأمین همکار، شرکت و پژوهشی هسته بین ارتباط ایجاد مشارکت، یا صنعتی تیم تشکیل

 همکار، هایشرکت کمک از استفاده با بازار به آن معرفی نهایی، محصول سازیتجاری شده، انجام هایپیشرفت

 مرکز ساختمان از بخشی اساس همین بر. است ایشان از حمایت و بنیاندانش هایشرکت تأسیس به افراد تشویق

  .یافت اختصاص نوآوری مرکز به خاص چیدمان با مترمربع 052 تقریبی مساحت به بازسازی از پس رشد

 ابوریحان پردیس پارک در ارشد ریل صنعت شرکت و آریا کشت نارون شرکت شامل رشدی و فناور شرکت پنج

 بهرود تامین زنجیره شرکت و نوین کشاورزی فنون گرانابداع شرکت دانه، ژینو شرکت سه و دارند دائم استقرار

 رویش برنامه در شرکت درخواست پرونده 55 از بیش. هستند دائم استقرار جهت ارزیابی پایانی مراحل در نیز

(TRL<۹) شکوفایی و (۹<TRL<7) هایپروژه انجام از معنوی و مادی هایحمایت و تسهیالت از استفاده برای 

 شده ارسال تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمیهیات محترم اعضای توسط کاربردی و محوردانش تحقیقاتی

 تعداد، این از و گرفت قرار شکوفایی و رویش تسهیالت دریافت شامل طرح 02 از بیش ۹۹۱۱ سال طی. است

  .رسید شرکت تاسیس مرحله به نهایی محصول تولید و شکوفایی مرحله طی از پس نیز طرح شش

 عمومی روابط 

 جمله از مجازی فضای هایرسانه در پررنگ حضوری تهران دانشگاه از تبعیت با ابوریحان پردیس عمومی روابط

 و پردیس نماینده میان تنگاتنگی ارتباط عالوه،به. دارد ایتا و آپارات یوتیوب، توئیتر، لینکدین، اینستاگرام،
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 هایجریان رصد کثیراالنتشار، هایرسانه با تعامل بهبود هدف با تهران دانشگاه سازمانی داشبورد مسئولین

 .است شده ایجاد تهران دانشگاه هایفعالیت با ارتباط در اجتماعی هایشبکه مانیتور و ایرسانه

 حوزه معاونت آموزشی
فرآیند اصلی آموزشی )اعم از دانشجویی،  ۹1های آموزشی بیش از پذیری در اجرای برنامهبنا به ضرورت انعطاف

سپاری شدند. ضمن آنکه در سایه تدابیر اتخاذ شده، طور کامل سامانهامور اعضای هیأت علمی( بهآموختگی و دانش

دانشجوی استعداد درخشان و امور بالغ  52نودانشجو، امور بیش از  052دانشجویی مربوط به بیش از  -امور آموزشی 

های آموزشی، معرفی ای متداول بازنگری رشتههبا موفقیت به سرانجام رسید. عالوه بر برنامه« آموختهدانش 072بر 

رشته مقطع کارشناسی و انجام ارزیابی رشته، برای اولین بار در تاریخ دانشگاه  7های دو وجهی در بیش از دوره

 ترین اقدامات انجام شده در حوزه آموزشی پردیس بود.المللی از جمله مهمتهران با نظر مشاوران بین

 و مالیحوزه معاونت اداری 

روز حسابرسی و به ،های مالی و معامالتی دانشگاهنامهآییناجرای  ،های دانشگاه سبزها و سیاستسازی برنامهپیاده

سازی شیوه خرید و منظور شفافسامانه تدارکات دولت )سامانه ستاد( به استفاده از پردیس،های کردن حساب

برداری و پایش اطالعات سامانه صورت ،الی کسب درآمد ارزی دانشگاهاصالح فرآیند م، هابرگزاری مناقصات و مزایده

اندازی حسابداری اموال دام و گیاهان و ورود بخشی از گذاری آن و محاسبه استهالک اموال و راهاموال و ارزش

کیفیت،  . عالوه برانجام شده استسامانه الکترونیکی دولت  ۹۹کارگیری و استقرار هب ،اطالعات در سامانه سنا

 ها و زمان از دیگر اصول مورد توجه بوده است.مدیریت هزینه

 اداره فنی 

 میلیارد ریال توسط اداره فنی پردیس اجرا شده است. ۹7عملیات عمرانی معادل  ۹5

 اداره امور اداری و رفاهی 

های مختلف از جمله ارتقاء کارکنان، شورای اداری و تکمیل ساختار جلسات متعددی در زمینه ۹۹۱۱در سال  ینکارگزی واحد

 سیپرددانشگاه در خصوص پرسنل بازنشسته های مختلف با واحد یادیز اریمکاتبات بسسازمانی پردیس برگزار کرده است. 

 72. الزم به ذکر است هم اکنون پردیس دارای شده است )جدول(به صدور حکم  یمکاتبات منتهاین از  دیو تعداانجام شده 

عضو  6، یعضو رسم 1۱) یعلم اتیه ریغنفر عضو  ۹0۹و  (یمانینفر عضو پ ۹۱و  ینفر عضو رسم 5۹) یعلم اتیه عضو

 دارد. (یعضو قرارداد خدمات 02و  نیمع عضو قرارداد 14، یمانیپ

 حوزه معاونت پژوهشی
های گسترده فعالیت در کناررهبری اقدامات و ابتکارات معطوف به مسئولیت اجتماعی در شرایط اپیدمی کرونا 

های کاربردی، رصد انتشارات مقاالت علمی در نشریات معتبر داخلی و های پژوهشی، طرحقراردادنظیر دیگری 

تکمیلی برای تشکیل دانشجویان تحصیالت علمی ودهی اعضای هیاتجهت های پژوهشی،هستهاندازی خارجی، راه

 شوند. محسوب می پردیس های حوزه معاونت پژوهشیترین فعالیتاز جمله مهم های دانش بنیانشرکت

 پردیسهای پژوهشی و فناورانه فعالیت 
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کرونا نه در ایام شیوع ویروس پردیس  انههای پژوهشی و فناورفعالیتدهد که نشان می های مستندآمار و گزارش

 ،المللیکمیته اعتبارسنجی نشریات بین شرکت در .تنها افت نداشته، بلکه شاهد افزایش قابل توجهی بوده است

افزار استفاده از نرم وگانه اخالق پژوهش های هشتکمیته ، مشارکت درکمیته تخلفات پژوهشی مشارکت در

در نشریات بدون امتیاز و یا نامعتبر و توجه بیشتر به  ردیسپنشان از کاهش انتشار مقاله از سوی همکاران  یابمشابه

 درصد 5/۹۹ نسبت به سال گذشته معادل WOSچاپ مقاله نمایه شده در پایگاه  دارد.رعایت اخالق در پژوهش 

بیانگر رشد کیفی  02۹4در مقایسه با سال  02۹۱ در سال WOSمقایسه آثار نمایه شده در  .است داشته رشد

 است. Q0و  Q۹ در نشریاتبه ترتیب آثار  درصد1/۹2و  5/۹5
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شش سال اخیر،  طی شود.میدنبال  پردیسبا جدیت در  «پسا دکتری»و « پژوهشگر»کارگیری محققان در قالب هب

 سهاز طریق سامانه جدید  ۱۱در سال که اند پذیرش شده پردیسپسادکتری داخلی در  پژوهشگر ۹2در مجموع 

 که مراحل جذب آنها در حال پیگیری است.اند پژوهشگر داخلی ثبت نام نموده

انجام شده و در  به عنوان مجری پردیسعضو هیات علمی  تاکنون با فعالیت پنج پروژه یابی از طریق سامانه ساتع

 ۹1از رشد  هوریهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمقرارداد. اعتبار جذب شده استاین بخش یک میلیارد ریال 

با نهادها،  پردیسهای کاربردی طرحدرصدی در اعتبار مصوب پژوهشی در  ۹4رشد  برخوردار بوده است.درصدی 

 قابل توجه است.ها و دیگر مراکز دولتی و خصوصی سازمان

دانشگاه تهران در خصوص تولید بذر هیبرید طالبی و  سازمان سرمایه گذاری و توسعههای مشترک با نشست

گذاری در کارخانه لبنی پردیس و نیز انجام مقدمات در راستای ، سرمایهکارخانه گیاهیفرنگی، بازاریابی برای گوجه

ترین و اثرگذارترین طراحی و تاسیس بزرگترین مرکز کشت بافت خاورمیانه در پردیس ابوریحان از جمله مهم

 بوده است. ۹۹۱۱های انجام شده در سال نشست

گزارش ملی »های مطالعاتی کالن ملی در پروژه یدانشگاه تهران نقش مهمن به عنوان عضوی از پردیس ابوریحا

عنوان یک نهاد مسئول و پیشگام در مدیریت ابعاد مختلف بحران ناشی از بهداشته است. این پردیس « هاسیالب

مختلف با های اری نشستدر قالب تشکیل و برگز های مهمیدر منطقه جنوب شرق استان تهران فعالیترونا ک

های مسئولین منطقه از جمله فرمانداری، شهرداری، ادارات جهاد کشاورزی، موسسات خصوصی و دولتی، شهرک

 های منعقده در این بخش به ترتیب زیر است:نامهصنعتی داشته است. تفاهم

 اکدشت نامه همکاری مشترک بین پردیس ابوریحان و اداره منابع طبیعی شهرستان پتفاهم 

 نامه همکاری مشترک بین پردیس ابوریحان و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در تفاهم

 های علمی، پژوهشی و آموزشی مبتنی بر نیاز طرفین خصوص همکاری

 و شرکت عمران و آبادی بوستان  وزارت جهاد کشاورزی همکاری مشترک بین پردیس ابوریحان، نامه تفاهم

( یا سوپر الیت سه Foundation seedتکثیر، کنترل، گواهی و ثبت بذور پایه )»ایران برای اجرای طرح 

 گری اجتماعیهای تسهیلبا استفاده از فعالیت« نوع بذر گیاهان دارویی رازیانه، زنیان و زیره سبز

  های راهبردی یس ابوریحان و شبکه آزمایشگاهی فناوریآزمایشگاهی بین پرد –تفاهم نامه همکاری علمی

های افزایی توانمندی های آزمایشگاهی کشور در حوزه های مختلف فناوریوزارت علوم به منظور هم

 پیشرفته و راهبردی

 یات تخصصی پردیسنشر 

در  در سال وشماره  چهارزراعی نشریه بهنمایه شده است.  ISCدر حال حاضر چهار نشریه تخصصی پردیس در  

نشریه مدیریت آب و ، مقاله 54در سال و در مجموع چاپ شماره  چهارنشریه تولیدات دامی ، مقاله 14مجموع چاپ 

 International Journal ofو نشریه  مقاله ۹2در سال و در مجموع چاپ شماره  سهآبیاری 

Horticultural Science and Technology  بر اساس  مقاله.. 12در مجموع چاپ چهار شماره در سال و

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال توسط بندی نشریات علمی نتایج ارزیابی و رتبه
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در  C از رتبه «تولیدات دامی»و « زراعی کشاورزیبه»نشریه دو ، جایگاه منتشر شده است ۹122در بهار که  ۹۹۱4

صرفاً این دو نشریه در بین تمام نشریات گروه کشاورزی و منابع . ارتقا یافت Bو  Aتبه ر ترتیب بهبه ۹۹۱6سال 

 طبیعی دانشگاه تهران مفتخر به ارتقای رتبه شدند

 مرکز انفورماتیک 

کیفیت با های آموزشی دانشگاه اجرای برنامهو آموزش الکترونیکی و در  مدیریت یادگیریپردیس ابوریحان در حوزه 

افزارها و افزایش رمنبرداری حداکثری دانشجویان از امکانات ارائه شده، اقدامات و ارتقاء همچنین زنده؛ بهرهمطلوب و 

در  های زنده حوزه آموزش، فناوری دیجیتالکالس برای اجرایویژه های وسیع و گسترده بهکیفیت سرویس سامانه

فراهم آوردن عدالت آموزشی برای کلیه منظور یادگیری بههای ساخت سازی زیرارتقاء و به، معاونت دانشجویی حوزه

 دانشجویان پرداخته است. اهم کارهای انجام شده طی سال گذشته به شرح جدول زیر است:

 

 آزمایشگاه مرکزی 

علیرغم شیوع بیماری کرونا در کشور آزمایشگاه مرکزی پردیس بدون یک روز تعطیلی مشغول انجام وظایف بوده 

رسانی نموده است. های مختلف آموزشی پردیس خدمتدانشجوی تحصیالت تکمیلی از گروه ۹2است و به تقریباً 

ین حضور داشته است. پس از چهار سال تالش های مربوط به شبکه شاعا به صورت آنالکارشناس آزمایشگاه در دوره

و ارتباط با شبکه شاعا، سرانجام با مساعدت هیات رییسه پردیس و معاونت محترم پژوهشی و رییس آزمایشگاه 

برای این آزمایشگاه خریداری گردید. بر اساس مصوبه هیات رییسه پردیس با مدیریت  GC-MSمرکزی، دستگاه 

انجام و با مساعدت معاونت  ۹۹۱۱های آموزشی در سال رات ضروری دستگاهی گروهآزمایشگاه مرکزی کلیه تعمی

برای  HSEهای گذشته کارگاه اداری و مالی در پایان سال با شرکت مذکور تسویه حساب شد. مطابق روال سال

 نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی به صورت آنالین برگزار شد. ۹۹2

  پردیسکتابخانه مرکزی 

عنوان کتاب  1۹جلد کتاب فارسی و  6۹2نویسی فهرستسال گذشته  طیهای صورت گرفته قدامات و فعالیتاهم ا

همراه بارگذاری چهار فایل ورد و پی دی اف ارشد و دکتری بهنامه کارشناسیعنوان پایان ۹۹۱نویسی التین، فهرست

 عنوان برنامه/پروژه ردیف

بصری های شماره یک، دو و سمعیهای دانشجویان به تفکیک در سایتهای مجازی و پروپوزالبرگزاری و کنترل کالس ۹  

های اساتید و دانشجویانها، سیستمهای موجود در سایتهای سیستمرفع اشکال 0  

سایت و کانال پردیس ابوریحانروزرسانی سایت و گذاشتن اخبار روزانه در وببه ۹  

ساعت شبانه روز 01های حفاظتی به صالحدید حراست پردیس ابوریحان و رفع عیب در نگهداری و جابجایی دوربین 1  

های شبکه مجتمع مسکونی و مزرعه تحقیقاتی قزالقتوسعه و ترمیم زیرساخت 5  

های ساختمانی پردیس )فیبرکشی ساختمان قدیم تربیت بدنی و مسجد جدید پردیس(توسعه شبکه 6  

های اتصال تمامی دستگاه 7 POS به شبکه داخلی پردیس به صالحدید واحد حسابداری   

های هوشمندبصری به تختهمجهز کردن سایت سمعی و  4  

 اتصال آزمایشگاه جدید گروه باغبانی و ساختمان بانک ژن به شبکه و اجرای شبکه داخلی آن ۱
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نامه با شماره ثبت محل دریافت شماره رکورد ثبت پایانها و نامهشناختی پایاننامه و ورود اطالعات کتاباز هر پایان

افزار آذرسا از طریق هماهنگی با مرکز انفورماتیک ای اوراکل به نرمافزار کتابخانهنگهداری است. تبدیل اطالعات نرم

 دانشگاه نیز انجام شده است.

 کارخانه لبنی 

کده به نام دانشگاه تهران پردیس المت تجاری صبحتوان به دریافت عهای انجام شده در این بخش میاهم فعالیت

قرارداد با شرکت مرجعان ، TTACدر سامانه  IRCابوریحان، اخذ پروانه ساخت دوغ گرما دیده، ثبت و دریافت کد 

با راهنمای کارخانه نقشه ساختمان تهیه  ،M۹های فلزات سنگین )سرب( و آفالتوکسین خاتم برای انجام آزمون

رایه به معاونت غذا دارو و جذب مسئول فنی کارخانه به مدت یک سال با انعقاد قرارداد همکاری اشاره برای ا کامل

 گذار نوشته شده است. کرد. در حال حاضر طرح توجیهی کارخانه لبنی برای جذب سرمایه

 حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 حوزه فرهنگی 

حمایت، هدایت و نظارت بر فعالیت بسیج دانشجویی، برگزاری وبینار مراسم مذهبی به صورت مجازی پنج انجمن 

فعالیت فرهنگی، انتشار  02رویداد علمی ترویجی و بیش از 02علمی دانشجویی و یک کانون فرهنگی فعال، برگزاری 

دانشجوی شاهد و ایثارگر با توجه  04قرار دادن پنج نشریه دانشجویی، انتشار پنج نشریه الکترونیکی، تحت پوشش 

های این معاونت در سال ترین فعالیتبه شرایط کرونا، برگزاری هشت جلسه غیرمجازی شورای فرهنگی از جمله مهم

 گذشته بود. 

 حوزه معاونت دانشجویی 

ناشی از پاندمی کرونا با با هدف حفظ پیوند مسئوالنه دانشگاه با دانشجو در شرایط دشوار « طرح همدلی»اجرای 

با هدف تسهیل فرآیند اجتماعی شدن نودانشجویان دانشگاه « طرح خوشامدگویی»دانشجو، اجرای  ۱۹2مشارکت 

در سامانه مشورپ به میزان  تهران، توجه به سالمت روان در دوران کرونا با افزایش خدمات مشاوره بر خط و تلفنی

های درمانی تلفنی در حوزه فعالیتساعت خدمات مشاوره و روان 422 ساعت در حوزه مددکاری و اختصاصاً 702

عنوان  02وبینار دانشجویی، سه وبینار تخصصی، توزیع بیش از  ۹2مسئول واحد مشاوره انجام شده است. برگزاری 

 طرح پایش سالمت»محتوای بهداشت روان به صورت ماهانه، شناسایی مشکالت سالمت روان دانشجویان از طریق 

دانشجوی  054با اولویت سه برای  دانشجو 1۹با اولویت دو و دانشجو 07با اولویت یک،  دانشجو ۹0به تعداد « روان

رسانی و ارتقای وضعیت و انجام مداخالت الزم از جمله سایر اقدامات مهم انجام شده با هدف خدمت ۱۱ورودی 

 مراقبتی از دانشجویان پردیس است. 

ترین از مهمهای دانشجویان نیازمند به استفاده از آزمایشگاه و خوابگاه ها و رسالهنامهام پایانفراهم آوردن شرایط انج

ها و . امکان حضور محدود دانشجویان تحصیالت تکمیلی متقاضی واجد شرایط در آزمایشگاهها در این دوره بودچالش

های با رعایت پروتکل ۱۱ردیبهشت ماه سال از ا نفر دانشجوی دختر( 15نفر دانشجوی پسر و  ۹25) هاخوابگاه

اندازی پروژه آب خاکستری برای استفاده اجرا و راه های این بخش رخ ندهد.ای در فعالیتبهداشتی فراهم شد تا وقفه

 ها و روشویی و حمام پس از تسویه در فضای سبز در بخش عمرانی حائز اهمیت است.مجدد از فاضالب سرویس


