


تأســیس دانشگاه تهران در ســال ۱۳۱۳، به عنوان میراث دار 
دارالفنون امیرکبیر، نقطه عطفی در سال های آغازین این قرن 
بود. از همان ابتدای تأسیس، دانشگاه تهران عنوان »بزرگترین 
بنــای علمی« ایران را به خود گرفت و با گذشــت نزدیک به 
۹۰ سال از پایه گذاری آن با عناوین زیبنده ای همچون »نماد 
آموزش عالی ایران«، »دانشــگاه ایرانی«، »دانشــگاه مادر«، 

همانند نگینی بر سپهر علم و دانش ایران زمین می درخشد.
مروری بر حافظه تاریخی این سرزمین، نمایانگر نقش بی بدیل 
دانشگاه تهران در توســعه و آبادانی ایران عزیز و به خصوص 
گذر از بزنگاه های مهمی تاریخی در یک ســده اخیر است. در 
این دوره، دانشــگاه تهران عالوه بر مأموریت پرورش انسان ها، 
در بســیاری از این تحوالت هم مهد شکل گیری و هم سرآغاز 
آن ها بوده اســت: از نهضت ملی شــدن صنعت نفت گرفته تا 
شــکل گیری نهضت انقالب اســالمی و تمامی تحوالت منجر 
به انقالب اســالمی؛ و ســپس دفاع مقدس، سازندگی و جهاد 
علمی برای رســیدن به قله های رفیع علم، دانش و فناوری در 

سال های اخیر.
بدون شک چنین نقش آفرینی گسترده ای در فرازهای تاریخی 
این ســرزمین طی یک سده گذشته، جز از طریق هم گرایی و 
هم اندیشی و هم افزایی شبکه ای از گنجینه های دانش، علم و 
معرفت متشــکل از سرمایه های انسانی، زیرساختی، و فناوری 
امکان پذیر نبوده اســت. مروری بر اهــّم رویدادهای تاریخی 
دانشــگاه از زمان تأســیس آن تاکنون، شناســایی چگونگی 
زیست و عمل نقش آفرینان در پیشگامی دانشگاه در تحوالت 
علمی، پژوهشــی و فناورانه کشــور و نیــز مطالعه زمینه ها و 
عوامل حضور گســترده و تأثیرگذار دانشگاه در محافل علمی، 
تحقیقاتــی و فناوری منطقه ای و بین المللی، شــاهدی بر این 

ادعا است.
از منظر جامعه شــناختی، ارتباط وثیقــی بین رویدادهای 
تاریخی و توســعه وجود دارد. گاهی سلســله رویدادهای 
تاریخی منجر به توســعه می شــود و گاهی نیز بزنگاه های 
توسعه، تاریخ ساز می شوند. به این اعتبار، بدون دستیابی به 

تصویر جامعی از آنچه به لحاظ تاریخی در دانشــگاه تهران 
گذشــته اســت، نمی توان فهمید چرا، چطور و چگونه این 

دانشگاه به جایگاهی رسیده است که »هم اکنون هست«.
از ایــن رو، اداره کل روابط عمومــی دانشــگاه تهــران با هدف 
دستیابی به شناختی جامع از سلسله تحوالت تاریخی، علمی، 
فرهنگی، سیاســی و اجتماعی و آنچه که در مجموع منجر به 
شــکل گیری »هویت« دانشگاه تهران در قامت فعلی آن شده 
اســت، اقدام به »وقایع نگاری« تمامی رویدادهای مهم و قابل 
توجه در دانشــگاه از زمان تأسیس در ســال ۱۳۱۳ تا کنون 

کرده است.
در ارتباط بــا این »وقایع نگاری«، یــادآوری چند نکته حائز 

اهمیت است: 
۱- منبع اصلی این وقایع، مجموعه اسناد، مدارک و مستندات 
موجود در آرشــیو روابط عمومی دانشــگاه تهــران، از جمله 

وب سایت اطالع رسانی دانشگاه، بوده است.
۲- در درج وقایع تاریخی، هیج گونه سوءگیری یا جهت گیری 
وجود نداشته اســت. با یک رویکرد صرف تاریخی، »آنچه به 

وقوع پیوسته است«، عیناً روایت شده است.
۳- ایــن »وقایع نــگاری« قطعًا کامل نیســت. از تمامی 
دوســتداران، میراث داران و اعضای خانواده بزرگ دانشگاه 
تهران دعوت می شــود تا اداره کل روابط عمومی دانشــگاه 
را در تکمیــل این »وقایع نگاری« یــاری نمایند. هر عضو 
از خانواده بزرگ دانشــگاه تهران، بــه خصوص مقامات و 
مسئوالن گذشته، اســاتید بزرگوار و اعضای محترم هیأت 
علمی دانشــگاه، دانش آموختگان دانشگاه و... می توانند از 
طریق ارســال مســتندات مربوط به هر رویدادی به ایمیل 
)Chronology@ut.ac.ir( روابط عمومی دانشــگاه را در 

تکمیل این وقایع نگاری یاری رسانند.
۴- این وقایع نگاری بر اساس عنصر زمان، به صورت معکوس 

از زمان حال به گذشته تنظیم شده است.
عباس قنبری باغستان
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه

مقدمه
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 اولین گردهمایی دانش آموختگان ادوار دانشــگاه تهران، با 
هدف آشنایی، تعامل، شبکه سازی و هم افزایی دانش آموختگان 
رشته های مختلف و تقویت ارتباط بین آنها، ششم آذر ۱۳۹8، 

در دانشگاه تهران برگزار شد.
 استاد دانشــکده مهندسی عمران )دکتر محمد کارآموز(، 
آبان ۱۳۹8، موفق به دریافت جایزه بین المللی مهندســی 
هیدرولیک در نواحی خشــک و نیمه خشک در سال ۲۰۱8 

میالدی شد.
 مدال شــوالیه آکادمیک فرانسه، بیست و نهم مهر ۱۳۹8، 
به استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران اعطا شد. 
این نشان نخســتین بار در سال ۱8۰8 میالدی توسط ناپلئون 
به عنوان مدال افتخار به افراد برجسته دانشگاه پاریس اهدا شد.

 سند اعطای لقب احتساب الملک به محمد تقی خان با مهر 
ناصرالدین شــاه، با حضور شــهردار منطقه ۱۱، عضو شورای 
اسالمی شهر تهران، رئیس کمیته محیط زیست دوازدهم مهر 

۱۳۹8 در خانه موزه مقدم دانشگاه تهران رونمایی شد.
 ریاضیدان برجسته دانشگاه تهران )دکتر سیامک یاسمی(، 
ششم مهر ۱۳۹8، نشان نخل آکادمیک فرانسه را دریافت کرد.
 ورزشــکاران دانشگاه تهران در رشــته های کبدی بانوان، 
قایقرانــی بانوان، واترپلو مردان و بســکتبال مردان، بیســتم 

شهریور ۱۳۹8، در بازی های آسیایی ۲۰۱8 جاکارتا، اندونزی، 
موفق به کسب مدال شدند.

 تاالر ســفال های عصر مفرغ و آهن موزه مقدم، بیســت و 
ششم شهریور ۱۳۹8، توسط رئیس دانشگاه تهران افتتاح شد.
 احسان محمدی، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی 
دانشگاه تهران، بیست و چهارم شهریور ۱۳۹8، معاون دبیرکل 

مجمع شهرداران آسیایی شد.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه ارتباطات 
چین با هــدف گســترش همکاری های علمی و پژوهشــی 
شانزدهم شهریور ۱۳۹8، به امضاء رؤسای دو دانشگاه رسید.

 پروتز سفارشــی مندیبل به روش پرینت سه بعدی که کار 
تحقیقاتی مشترک پژوهشــگران دانشگاه های تهران، صنعتی 
شریف و علوم پزشــکی تهران است، پنجم مرداد ۱۳۹8 طی 

جراحی موفقیت آمیز در صورت یک بیمار کار گذاشته شد.
 دانشگاه تهران با کسب رتبه زیر ۴۰۰ جهانی در رتبه بندی 

شانگهای ۲۰۱۹ برترین دانشگاه ایران شد.
 دکتر نیلی احمــد آبادی، رئیس دانشــگاه تهران، هفتم 
شــهریور ۱۳۹8، در اجالس عالی پژوهش مؤسسه تایمز هایر 
اجوکیشن که در کازان روســیه برگزار شد، به عنوان یکی از 

سخنرانان اصلی حضور یافت.

دانشگاه تهران در سال  1398
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 تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه دولتی چلیابینسک روسیه 
و دانشگاه تهران، بیست و ســوم تیــر ۱۳۹8، با هدف تبادل 
استاد و دانشجو، برگزاری نشست های علمی و عملیاتی کردن 

فعالیت های مشترک، به امضاء دو طرف رسید.
 دانشگاه تهران، در رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان 
در ســال ۲۰۱۹ که توســط نظام رتبه بندی شانگهای صورت 
می گیرد، دانشــگاه تهران در ۲۷ مــورد از ۵۴ موضوع در رده 

دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت.
 بخش آزمایشــگاه تجربی و تکثیــر و نگهداری حیوانات 
آزمایشگاهی مرکــز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه 

تهران، دوم تیر ۱۳۹8، افتتاح شد.
 دانشگاه تهران، بیست و هشتم خرداد ۱۳۹8، در رتبه بندی 
دانشــگاه ملی تایــوان، در چهار موضوع مهندســی مکانیک، 
مهندســی شیمی، مهندسی عمران و علوم کشاورزی در میان 

۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.
 رئیس دانشگاه تهران و هیأت همراه، هجدهم خرداد ۱۳۹8، 
از دانشــگاه چینهوا، چین بازدید کردند و با مسئوالن شاخه 
دانشــجویی »یک کمربند، یک جاده«، در زمینه درخواســت 
آنان برای پیگیری این شــاخه دانشــجویی در دانشگاه تهران 

گفت وگو کردند
 نخســتین کنفرانس بین المللی مطالعــات چین، هجدهم 

خرداد ۱۳۹8، در دانشگاه تهران برگزار شد.
 دانشــگاه تهران، هجدهم خرداد ۱۳۹8، به عنوان پایگاه 
برتر در برنامه همکاری با متخصصــان و کارآفرینان ایرانی 

خارج از کشور معرفی شد.
 چهار استاد پردیس علوم دانشگاه تهران از سوی مؤسسه 
کالریویت آنالیتیکس در فهرست دانشمندان یک درصد برتر 

جهان قرار گرفتند.
 دکتر محمود نیلــی احمدآبادی، رئیس هیأت ویژه گزارش 
ملی سیالب ها، بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹8، از مناطق 
سیل زده اســتان گلستان بازدید کرد و در هجدهمین جلسه 
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان حضور یافت.
 نخســتین کارگاه و سمینار مشــترک بین المللی ایران و 
سوئیس، دوازدهم اردیبهشــت ۱۳۹8، بــا مشارکت دانشگاه 

تهران برگزار شد.
 تفاهم نامــه همــکاری در امــور ســیالب ها، دوازدهم 
اردیبهشت۱۳۹8، به منظور تهیه و تدوین »گزارش ویژه ملی 
ســیالب ها«، در کارگروه های هوا و اقلیم، مهندسی رودخانه، 
مدیریت بحران، مدیریت بیمه، شهرســازی، اقتصاد و ...... بین 
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس هیأت ویژه گزارش ملی 

سیالب ها و رئیس دانشگاه لرستان به امضا رسید.
 نخســتین آیین اعطای تندیس ملی باشــگاه داری، دهم 
اردیبهشــت ۱۳۹8، با حضور معاون توسعه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، در دانشگاه تهران برگزار شد.

 دانشــگاه تهران به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور در 
حوزه مدیریت ســبز، دهم اردیبهشت ۱۳۹8، از سوی وزارت 
علــوم، تحقیقات و فنــاوری در دومین همایــش بین المللی 

دانشگاه سبز، معرفی شد.
 نخســتین همایش بین المللی صلح و حــل منازعه، نهم 
اردیبهشــت ۱۳۹8، با همکاری دانشگاه تهران، دفتر مطالعات 
سیاســی و بین المللــی وزارت امور خارجه، کمیســیون ملی 
یونســکو- ایــران و انجمن علمــی مطالعات صلــح ایران در 

دانشگاه تهران برگزار شد.
 پربازدیدترین رســاله دکتری، با ۳۷۰۰۰ دانلود، متعلق به 
عضو هیأت علمي دانشــگاه تهران، با عنوان »فرایند طراحی 
معماری، یک رویکرد آموزشــی با اســتفاده از تفکر تعاملی« 
از سوی مؤسسه وایت رز کشــور انگلستان، نهم اردیبهشت 

۱۳۹8، معرفی شد.
 فاز اول شبکه نوآوری دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 
هشــتم اردیبهشــت ۱۳۹8، افتتاح و همزمان از ۳۰ محصول 

دانش بنیان رونمایی شد.
 همایش بین المللی آینده جهان اسالم در افق ۱۴۱۴، هشتم 
اردیبهشــت ۱۳۹8، با هدف شناخت تحوالت و روندهای مهم 
جهان اسالم با همکاری دانشگاه تهران و مؤسسه آینده پژوهی 
جهان اسالم و با حضور شخصیت های کشوری، محققان داخلی 

و خارجی در دانشگاه تهران برگزار شد.
نشست مشترک شورای مدیریتی مؤسسات کنفوسیوس   
دانشگاه تهران و دانشــگاه یون نان چین، هفتم اردیبهشت 
۱۳۹8، با تاکید بر توسعه همکاری ها و تبادالت علمی ایران و 
چین با حضور رئیس دانشگاه و مسئوالن برخی از دانشگاه های 

تهران برگزار شد.
بین الملل دانشگاه های تهران  اولین جشنواره مشــترک   
و علوم پزشــکی تهران، چهارم اردیبهشت ۱۳۹8، با حضور 
رئیس دانشــگاه تهران، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تهران، 
ســفرا و رایزنان کشــورهای خارجی، محققــان فرهیخته و 

هم چنین استادان و دانشجویان خارجی، برگزار شد.
 دکتــر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، 
بیســت و هفتم فروردین ۱۳۹8، طی حکمی از ســوی دکتر 
حسن روحانی، رئیس جمهوری به  عنوان رئیس »هیأت ویژه 

گزارش ملی سیالب ها« منصوب شد.
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 اولین جراحی تومور بیضه در ماهی زینتی کوی برای اولین 
بار در سطح کشور توسط محققان دانشکده دامپزشکی بیستم 

اسفند ۱۳۹۷، انجام شد.
 اولین رویداد استارت آپ ویکند سالمت روان الکترونیک، 
هشتم اسفند ۱۳۹۷، توسط دانشگاه تهران و با همکاری دفتر 
سازمان امور دانشــجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

دانشگاه های منطقه یک تهران برگزار شد.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه سوریه، 
هشــتم بهمــن ۱۳۹۷، در زمینه تبادل دانشــجو و اســتاد، 
پروژه های تحقیقاتی مشترک، آموزش زبان فارسی، همکاری 

با شرکت های دانش بنیان به امضاء رسید.
 تفاهم نامه همکاري بین دانشگاه تهران و دانشگاه پوترای 
مالزی، نوزدهم آذر ۱۳۹۷، با هدف بررسی ارتقای روابط بین 

دو دانشگاه در زمینه روابط اجتماع و صنعت به امضاء رسید.
 دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشــگاه تهران، 
بیست و هفتم آبان ۱۳۹۷، در چهل و چهارمین جلسه هیأت 
 )AUAP( اجرایی اتحادیه دانشگاه های آســیا و اقیانوسیه

به عنوان رئیس این اتحادیه انتخاب شد.
 دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، بیست 
و سوم آبان ۱۳۹۷، در کنفرانس بین المللی رؤسای دانشگاه ها 
و مراسم نودمین سالگرد تأسیس دانشگاه ملی تایوان شرکت 

و به ایراد سخنرانی پرداخت.
 دکتر پیروز حناچی، دانش آموخته و استاد دانشگاه تهران، 
بیســت دوم آبان ۱۳۹۷، به عنوان شهردار پایتخت انتخاب 

شد.
  هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایران شناسی اسپانیا براي 
نخستین بار به اهتمام دانشــگاه تهران، انجمن ایران شناسی 
اسپانیا و ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سیزدهم آبان 
۱۳۹۷، با حضور ســفرای اســپانیا و اکوادور، ایران شناســان 

برجسته اسپانیا و اروپا، در دانشگاه تهران برگزار شد.

 نشســت بین المللی خاورمیانه - اروپا: همکاری در انتقال 
تجربیات پژوهشــی برای دســتیابی به آینده پایدار بیست و 
هفتم  مهر ۱۳۹۷، به میزبانی دانشگاه تهران در جزیره کیش 

برگزار شد.
 تیم بسکتبال دانشــگاه تهران در دومیــن دوره مسابقات 
بسکتبال بین دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه ، یکم مهر ۱۳۹۷، 

به مقام قهرمانی رسید.
 از نســل سوم دســتگاه اندازه گیری زاویه تماس، کشش 
ســطحی و انرژی ســطح در دانشــگاه تهران، بیست و یکم 

شهریور ۱۳۹۷، رونمایی شد.
 »شعاع« )شبکه علمــی آموزش عالی( به عنوان اولین شبکه 
اجتماعی برای برقراری ارتباطات علمی، ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، در 

دانشگاه تهران  راه اندازي شد. 
 تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین دانشگاه تهران، سازمان 
جهانی مالکیت فکری و ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
بیســت و ششــم اردیبهشــت ۱۳۹۷، به منظور اســتفاده از 

توانمندی های آموزشی دانشگاه تهران منعقد شد.
 هشتمین جشــنواره بین الملل دانشگاه تهران، بیست و 
پنجم اردیبهشت ۱۳۹۷، با معرفی برترین های این حوزه، در 
عرصه بین الملل، فعال ترین مدیر، مشاور، فعال ترین دانشکده 
و مرکــز در حــوزه بین الملل و  دانشــجویان برتر بین الملل 

برگزار شد.
 دکتر سعید رضا عاملی، رئیس دانشــکده مطالعات جهان 
دانشگاه تهران، سی ام فروردین ۱۳۹۷، در سالروز بزرگداشت 
اســتقالل کشور ونزوئال نشــان درجه دوم صلیب گارد ملی 

جمهوری بولیواری ونزوئال را دریافت کرد.
 کتاب استاد دانشگاه تهران)دکتر صادق واعظ زاده(، بیست 
و هفتم فرودیــن ۱۳۹۷، رتبه اول کتاب های جدید در حوزه 
ماشــین ها و موتورهای الکتریکی را کسب کرد. این کتاب از 

سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.
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 مرکز علمــی فرهنگی کره جنوبی با حمایــت بنیاد کره، 
بیست و هفتم اســفند ۱۳۹۶، تجهیز و در دانشکده زبان ها و 

ادبیات خارجی دانشگاه تهران افتتاح شد.
 اولین گردهمایی بانوان نیکوکار دانشگاه تهران، یکم بهمن 

۱۳۹۶، در دانشگاه تهران برگزار شد.
 بیست و ششمین جشــنواره پژوهش و فناوری دانشگاه 
تهران، بیست و هشــتم آذر ۱۳۹۶، با تجلیل از پژوهشگران 
برگزیــده  و رونمایی از دو طرح »رخ نما دانشــگاه تهران« و 
»کتابخــوان اختصاصی الکترونیکی دانشــگاه تهران«  برگزار 

شد.
 دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، 
بیســت و یکــم آذر ۱۳۹۶، در دوازدهمین کنفرانس سالیانه 
کنفسیوس در کشور چین شرکت کردند و از دانشگاه یونان 

چین بازدید و با مقامات آن دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.
 هیأتی از دانشــگاه تهران، بیســت و یکم شهریور ۱۳۹۶، 
با رئیس دانشــگاه زوریخ سوئیس دیدار و گفتگو کردند. در 
این دیدار طرفین بر اهمیت توســعه همکاری در همه زمینه ها 
ازجمله تحقیقات مشترک و تبادل استاد و دانشجو تاکید کردند.

 محققان دانشگاه تهران در قالب پروژه تحقیقاتی مشترک 
با محققانی از ســوئد و اسپانیا، بیســتم شهریور ۱۳۹۶، گونه 
جدید ســیاه ماهی رازی را از حوضه آبریز خزر کشــف، 

توصیف، نامگذاری و ثبت جهانی کردند.
 دکتر لعیا جنیدی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشــگاه تهران، هجدهم مرداد ۱۳۹۶ از سوی حسن روحانی 

به سمت معاون حقوقی رئیس جمهور منصوب شد. 
 نشست مشترک آموزش عالی و پژوهش جمهوری اسالمی 
ایران و اتحادیه اروپا، دوازدهم تیر ۱۳۹۶، با هدف بررســی 
زمینه های گســترش فعالیت های علمی و آموزشی بین ایران 
و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دانشگاه تهران برگزار شد.

برنامه راهبردی دانشــگاه )۱۴۰۰- ۱۳۹۶(،  ســومین   
نهم خرداد ۱۳۹۶، با رویکرد توســعه پایدار و مقاوم سازی 
اقتصــادی بر مبنای اســناد باالدســتی، از جمله دو ســند 
چشم انداز جمهوری اسالمی ایران و نیز دانشگاه تهران در افق 

۱۴۰۴ تدوین شد.
 دومین دور گفتگوهای ایران و ایتالیا با عنوان نقش هنر در 
گسترش تعامل و همکاری های علمی و فرهنگی میان ایران و 
ایتالیا، چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۶، در دانشگاه تهران برگزار 

شد.
هفتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران، سوم خرداد   
۱۳۹۶، بــا پیام صلح و دوســتی ملل و آشــنایی با فرهنگ 
کشــورها در دانشگاه تهران برگزار شــد و از از برترین های 
علمی بین المللی دانشــگاه تهران در بخش های مختلف تقدیر 

به عمل آمد.
 از ســه طرح، برنامه سوم توســعه دانشگاه تهران، طرح 
شهر دانش دانشگاه و نظام نامه کد بین المللی اخالق پژوهش، 
دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۶، با حضور معاون اول رئیس جمهور، 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رونمایی شدند.
 چندین تفاهم نامــه همکاری؛ دهم اردیبهشــت ۱۳۹۶، 
طی ســفر هیأت دانشگاه تهران به کشور فرانسه در حاشیه 
برگزاری ســی و هشــتمین جلســه کمیته اجرایی اتحادیه 

بین المللی دانشگاه ها به امضاء رسید.
 ربات انسان نمای5۰ ســانتیمتری »سورنا مینی« محصول 
مشــترک شــرکت دانش بنیان آتی کاوش سیســتم و مرکز 
سیســتم ها ، هفتم اردیبهشــت ۱۳۹۷، با هدف تجاری سازی 
فناوری های پیشــرفته رباتیکی و ترویج علم رباتیک طراحی و 

در دانشگاه تهران رونمایی شد.
  ساختمان بنیاد حامیان دانشــگاه تهران، سوم اردیبهشت 

۱۳۹۶، در دانشگاه تهران افتتاح شد.
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 دانشگاه تهران، بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۵، در شانزدهمین 
کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران و کوبا شــرکت و 
یاداشــت تفاهم همکاری به امضای ریاست دانشگاه هاوانا و 

دانشگاه تهران رسید.
 عضویت ایران در مرکــز بین المللی داده های پراش پرتو 
ایکس، ســی ام آذر ۱۳۹۵، با پذیرش درخواســت دانشگاه 

تهران. 
 تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه تهران با شش دانشگاه 
برتر روســیه، بیســت و نهم مهر ۱۳۹۵، در حاشیه دومین 
اجالس روسای دانشگاه برتر ایران و روسیه به امضاء رسید.

 اولین تصفیه خانه زیرزمینی غیرمتمرکز بیوراکتور غشایی 
کشور )MBR(، بیست و دوم آذر ۱۳۹۵، با هدف بازچرخانی 
ایمــن آب از پســاب در مبدأ تولید، در دانشــگاه تهران به 

بهره برداری رسید.
 بانک سفال ایران با نیم میلیون سفال ارزشمند باستانی، 
هفدهــم آذر ۱۳۹۵، در دانشــگاه تهران راه اندازی شــد. 
نمونه هایی از ســفال ها در این مجموعه وجود دارد که متعلق 
به ۷۰۰۰ سال پیش و به جرأت می توان گفت در دنیا بی نظیر 

است.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه  تهران و دانشگاه اندونزی، 

دوم آذر ۱۳۹۵، با هدف همکاری در کلیه رشته های دانشگاهی 
به  خصوص در زمینه های فنی و مهندسی به امضاء رسید.

 سه تفاهم نامه همکاری، دوازدهم آذر ۱۳۹۵، بین دانشگاه 
تهران و دانشــگاه های »نانت« و »پونسه شوسه« فرانسه و 

دانشگاه تهران به امضاء رسید. 
 دومین اجالس مشــترک رؤسای دانشگاه های برتر ایران 
و روســیه با حضور وزیر علوم، تحقیقات، فناوری، و رؤسای 
۱۳ دانشــگاه برتر ایران و ۱8 دانشگاه برتر روسیه، با میزبانی 

دانشگاه تهران، بیست و نهم مهر ۱۳۹۵، برگزار شد.
 رئیس بنیاد مطالعات پیشــرفته کره جنوبی، نوزدهم مهر 
۱۳۹۵، بــا حضور رایزنان فرهنگــی و اقتصادی کره جنوبی با 
رئیس دانشــگاه تهران، دیدار وگفت وگو کرد. در این دیدار 
دربارۀ موضوعاتی از قبیل بررسی اعطای بورس های تحصیلی 
بــه اعضای هیــأت علمی،کمک به ایجاد مؤسســه مطالعات 

آسیایی در دانشگاه تهران به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 تفاهم نامــه همکاری بین دانشــگاه تهران و دانشــگاه 
ساپینزای رم، هفدهم شــهریور ۱۳۹۵، با هدف اعطای دوره 
مشــترک دکتری در رشــته  فرهنگ و زبان های باســتانی و 

توسعه و گسترش همکاری بین دو طرف به امضاء رسید.
 در نهمین جشــنواره ملی حرکت )جشــنواره سراســری 

دانشگاه تهران در سال  1395

نگــاری  وقـایــع 
دانشگــاه تهـران

۷



انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور( در سیزدهم 
مهر ۱۳۹۵،  دانشــگاه تهران توانســت از میان 8۶ دانشــگاه 

شرکت  کننده در این جشنواره، رتبه نخست را کسب کند.
اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی،   
نهم شــهریور ۱۳۹۵، با حضور  رئیس ســازمان دامپزشــکی،  
رئیس سازمان نظام دامپزشکی در دانشگاه تهران افتتاح شد.
 دانشگاه تهران، ســي ام مرداد ۱۳۹۵، رتبۀ نخست ملی، 
ششم خاورمیانه و ۴۱۱ جهانی در نظام  رتبه بندی وبومتریکس 

را کسب کرد.
 آزمایشگاه ملی نقشــه برداری مغز، بــا حضور معاون اول 
رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،وزیر 
علوم، تحقیقات و فنــاوری، یازدهم مرداد ۱۳۹۵، در پردیس 

دانشکده های فنی دانشگاه تهران افتتاح شد.
 دکتر الهام امین زاده، عضو هیأت علمی دانشــکده حقوق 
و علوم سیاســی دانشــگاه تهران، بیست و دوم تیر ۱۳۹۵، به 

عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور ایران منصوب شد.
 یک نوع چیپ میکروسیال)میز پروتئومیک میکروسیالی(، 
که به راحتی قابل تبدیل به یک دســتگاه تشخیص برای هر 
نشــانگری )biomarker( اســت، پنجم مرداد ۱۳۹۵، برای 

اولین بار در دانشگاه تهران ساخته شد.
 نشست رؤســای دانشگاه های برتر کشــور با جمعی از 
تیر  پنجم  نمایندگان دانشگاهی مجلس شــورای اسالمی، 
۱۳۹۵، در دانشــگاه تهران برگزار شد. ضــرورت ارتباط دو 

ســویه مجلس و دانشــگاه، افزایش جذب دانشجوی خارجی 
برای بین المللی شــدن، پیوند دانشــگاه بــا صنعت، از جمله 

موضوعاتی بود که بحث و بررسی شد.
 رئیس دانشگاه تهران، هفدهم خرداد ۱۳۹۵، از دو دانشگاه 
الیپزیگ و درســدن آلمان بــه منظور بررســي زمینه های 
همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه های آلمان بازدید کرد.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشــکده جغرافیای دانشــگاه 
تهران و دانشگاه لُوند سوئد، شانزدهم خرداد ۱۳۹۵، به منظور 
اجرای مشترک دورۀ آموزشی کارشناسی ارشد رشته سنجش 

از راه دور و جی-آی-اس، به امضا رسید.
 ششمین جشــنواره بین الملل دانشــگاه تهران، با شعار 
»دانشــگاه، رنگین کمــان فرهنگ ها« پنجم خــرداد ۱۳۹۵، 
در دانشــگاه تهران برگزار شــد و از اســتادان، محققان و 
دانشــجویان برتر علمی بین المللــی و همچنین از فعاالن در 

عرصه همکاری های بین المللی تقدیر شد.
نخستین گردهمایی پژوهشی اعضای هیأت علمی جوان   
کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران، هشتم 
اردیبهشت ۱۳۹۵، با هدف بررسي چگونگي ظرفیت دانشگاه 
براي اعضای هیات علمی جوان در دانشگاه تهران برگزار شد.
تفاهم نامه همکاری مشــترک بین المللی، بین روســای   
امیرکبیر، علوم  دانشگاه های تهران،  صنعتی شریف، صنعتی 
پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران، اول اردیبهشت ۱۳۹۵، در 
راستای توسعه همکاری های مشترک بین المللی به امضاء رسید. 
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 تفاهم نامــه همکاری بین دانشــگاه تهران و دانشــگاه 
»دورتموند« آلمان، بیســت و پنجم اســفند ۱۳۹۴، با هدف 
تبــادل اعضای هیأت علمی در زمینــه فعالیت های تحقیقاتی 
و آموزشــی،ایجاد فرصت های مطالعاتی، برگــزاری دوره های 

آموزشی کوتاه مدت در حوزه کارآفرینی، به امضا رسید.
 دستگاه خشــک کن هیبریدی خورشیدی به روش چرخه 
سیال، بیســت و چهارم اسفند ۱۳۹۴، برای اولین بار در ایران، 

در دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته برق، 
هجدهم اســفند ۱۳۹۴، به پروفسور لطفی علی عسگر زاده، 

بنیانگذار »منطق فازی« اعطاء شد.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه »آندرس 
بلو« شیلی، بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۴، با هدف همکاری در 
زمینه نجوم، زلزله شناسی و مهندسی راه و ساختمان به امضاء 

طرفین رسید.
 مؤسســه منطقه ای آموزش عالی آب، با همکاری دانشگاه 
تهران و ســازمان یونســکو و وزارت نیرو، بیست و ششم بهمن 

۱۳۹۴، در دانشگاه تهران تأسیس شد.
 دانشگاه تهران، هجدهم بهمن ۱۳۹۴، برای پنجمین بار در 
 )URAP( صدر دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی یورپ

قرار گرفت.
 بر اســاس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، یازدهم 
آبان ۱۳۹۴، دانشــگاه تهران در میان ۲۰ دانشگاه و موسسه 
تحقیقاتی کشاورزی، رتبه نخست تولید علم در ایران را کسب 

کرد.
 بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، بیست و 
هشتم دی ۱۳۹۴، دانشگاه تهران در صدر دانشگاه های کشور 

در حوزه علوم انسانی قرار گرفت.
 تفاهم نامه همکاری بین کرســی یونسکو در بازیافت آب، 
وابسته به دانشگاه تهران و کرســی یونسکو علوم غشایی در 
محیط زیست SIMEV فرانسه، چهاردهم دی ۱۳۹۴، به امضاء 

رسید.

 نخستین گردهمایی بنیاد دانشگاه تهران، پنجم دی ۱۳۹۴، 
با حضور رئیس دانشگاه، اعضای هیأت امناء و هیات مدیره بنیاد 

و دانشجویان بورسیه این بنیاد برگزار شد.
 بیست و چهارمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، بیست 
و سوم آذر ۱۳۹۴، با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه تهران، 
روسای دانشکده ها و پردیس ها، در دانشگاه تهران برگزار شد و 
از ۶۵ برگزیده بیست و چهارمین جشنواره پژوهش تجلیل شد.
 تیم خودرو خورشیدی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه 
تهران، آذر ۱۳۹۴، برای اولین بار با خودرویی دو سرنشین که 
نسل سوم خودروی خورشــیدی غزال ایرانی به شمار می رود، 
در جدیدترین آوردگاه خودروهای خورشیدی جهان توانست 

رتبه هفتم را از آن خود کند.
)دانش مدیریت  نشــریه های »مدیریت فناوری اطالعات   
ســابق(«، »دانش مدیریت  ـ تخصصی شــده« و »توســعه 
کارآفرینی« دانشــگاه تهــران، دهــم آذر ۱۳۹۴، به عنوان 
نشــریات برتر در حوزه مدیریت و کارآفرینی در جهان اسالم 

انتخاب شدند
 ربات انسان نمای ایرانی سورنا ۳، که کلیه مراحل طراحی و 
تولید آن توسط متخصصان و دانشجویان دانشگاه تهران انجام 
شده و یکی از ۷ ربات برتر انسان نما در دنیاست، بیست و پنجم 

آبان ۱۳۹۴، در دانشگاه تهران رونمایی شد.
 تفاهم همکاری بین دانشــگاه تهران و دانشگاه  صنعتی 
مونیخ، یازدهم آبان ۱۳۹۴،  در راســتای گســترش همکاری 
علمی و دانشــگاهی بین ایران و آلمان به امضای روســای دو 

دانشگاه رسید.
 نخستین اجالس روســای دانشگاه های برتر و بزرگ ایران 
و روسیه، ششــم آبان ۱۳۹۴، با حضــور رئیس دانشگاه تهران 
و روســای دانشگاه های برتر و بزرگ ایران و روساء و نمایندگان 

تام االختیار نوزده دانشگاه روسیه در مسکو برگزار شد،  
 ،Synopsys رتبه سوم المپیاد بین المللی میکروالکترونیک 
بیســت و هشــتم مهــر ۱۳۹۴، توسط دانشــجوی پردیس 

دانشکده های فنی دانشگاه تهران کسب شد.

دانشگاه تهران در سال  1394
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 تفاهم همکاری های علمی و تبادل اســتاد و دانشجو، بیست 
و پنجم مهــر ۱۳۹۴، بین دانشگاه تهران و دو دانشگاه ژاپنی 

به امضاء رسید.
 ســه تفاهم نامــه همــکاری بین دانشــگاه تهــران و 
دانشگاه های»المنوبه«، »تونس« و »المنار«، بیست و یکم مهر 

۱۳۹۴، امضاء شد.
دانشگاه  دانشکده مهندســی مکانیک  ساختمان جدید   
تهران، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاونان وزیر 
علوم، رییس و هیات رییسه دانشگاه تهران هفتم مهر۱۳۹۴، 

افتتاح شد.
و  پژوهش  وزیرآمــوزش،  جانینــی«،  دکتر»اســتفانیا   
دانشــگاه های ایتالیا، بیست و نهم شــهریور ۱۳۹۴، با دکتر 
نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه دیدار و گفت وگو کرد. دراین 
دیدار دو طرف بر لزوم گســترش همکاری در زمینه های »نانو 
تکنولوژی«، »زبان های باســتانی«، »زبان و ادبیات فارســی«، 

»زبان و ادبیات ایتالیایی« تاکید کردند.
 اســکناس 5۰ هزار ریالی منقوش به طرح سر در تاریخی 
دانشــگاه تهران که حســب توافق با بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و وزارت اقتصاد و دارائی، منتشر شده بود، سی و 

یکم شهریور ۱۳۹۴، در چرخه پولی کشور قرار گرفت.
 بر اســاس گزارش ۲۰۱۵ موسسه QS ،رتبه بندی بین المللی 
دانشگاه ها و مؤسســه های آموزش عالی جهان، بیست و پنجم 
شــهریور ۱۳۹۴، دانشــگاه تهران در جایگاه 55۱-6۰۰ قرار 
گرفته و بر این اســاس، رتبه دانشگاه تهران نزدیک به ۱۰۰ پله 

ارتقاء یافته است.
 تفاهم همکاری فرهنگی، بین »مرکز پژوهشی و تحقیقاتی 
کربال« و دانشگاه تهران، هجدهم شهریور۱۳۹۴، در دانشگاه 

تهران به امضاء رسید.
 رئیس دانشــگاه وین و دکتر »هوبرت دورشتاین«، رییس 
»آژانس بین المللی تبادل دانشــجو و همکاری های آموزشــی، 
علمــی و تحقیقاتــی« اتریــش، هفدهم شــهریور۱۳۹۴، در 
مالقات های جداگانه، با رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفت وگو 

کردند.
 نخستین نشست معاونان فرهنگی دانشگاه های برتر کشور، 

سوم شهریور ۱۳۹۴، به ریاست دانشگاه تهران برگزار شد
 ،)ICESE(کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی -
هشتم شــهریور ۱۳۹۴، با مشارکت ۱۵ کشور، و دریافت بیش 
از ۴۰۰ مقاله از ایران و کشورهای مختلف به میزبانی دانشگاه 
تهران برگزار شد و تفاهم نامه همکاری میان دانشکده محیط 
زیست دانشگاه تهران و دانشگاه سلجوک ترکیه به امضا رسید.

 بر اساس نظام رتبه بندی شانگهای، سی و یکم مرداد ۱۳۹۴، 
مبنی بر ارزیابی دانشــگاه های جهان در سال ۲۰۱۵، دانشگاه 

تهران در میان ۳۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.
 از هشــتاد گنج منتخب انتشارات دانشگاه تهران، بیستم 
تیر ۱۳۹۴، با حضور  معاون پژوهشــی وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری ، هیأت رئیسه دانشگاه، اعضای شورای سیاست گذاری 

انتشارات تجلیل شد
 سردِر تاریخی دانشگاه تهران، که معروف ترین نماد دانشگاه ها 
و مراکزآموزش عالی کشــور است، بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۴، 

پس از حدود ۴5 سال مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.
 هیأت دانشــگاهی امریکا، هجدهم خــرداد ۱۳۹۴، ضمن 
بازدید از دانشــگاه تهران با رئیس دانشگاه به دیدار و گفت و 

گو پرداختند.
 پنجمین جشنواره بین الملل دانشگاه با حضور مقامات عالی 
رتبه دانشگاه، وزارت خانه ها، سفرای کشورهای خارجی، رایزنان 
فرهنگی و جمعی از دانشــجویان دوازدهــم خرداد ۱۳۹۴، در 

دانشگاه تهران برگزار شد. 
 نمایشگاه جانبی پنجمین جشنواره روز بین الملل با شرکت 
بیش از ۴۵ کشور، دهم خرداد ۱۳۹۴، برگزار شد و دانشجویان 
خارجی با همکاری سفارتخانه های متبوع خود به معرفی تاریخ؛ 

فرهنگ و تمدن کشورهای خود پرداختند.
 دانشکدۀ فنی- مهندسی دانشــگاه تهران، بیست و دوم 
اردیبهشــت ۱۳۹۴، در جایگاه اول ملی در رتبه بندی کیو.اس. 

قرار گرفت.
 تفاهم نامه همکاری، بیستم اردیبهشت ۱۳۹۴، بین دانشگاه 
تهران و استاندار مازندران به امضا رسید. از محورها این تفاهم 
نامه می توان به همــکاری در پدافند غیرعامــل و بحران های 
طبیعی، فرصت های شغلی، بازارســازی و صادرات بین المللی، 

شیالت و منابع طبیعی اشاره کرد.
 بر اســاس نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالــی یــورپ)URAP(، پنجم اردیبهشــت ۱۳۹۴، 
دانشــگاه تهران در جایگاه نخســت ملی در جایگاه ۳۳۴ 

بین المللی و جایگاه 56 آسیا قرار گرفت.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه تهران و بنیاد روسکی 
میر و افتتاح دفتر آن بنیاد در محل دانشــکده زبان ها و ادبیات 

خارجی، دوم اردیبهشت ۱۳۹۴، به امضاء رسید.
 رئیس دانشگاه دولتی مسکو، بیست و چهارم فروردین۱۳۹۴، 
با دکتر محمود نیلي احمدآبادي، رئیس دانشگاه تهران دیدار 

و گفت گو کرد.
 انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران )ILNG( با هدف 
آموزش و پژوهش در زمینه فرآیندهای مایع سازی گاز طبیعی 
و تجهیزات مربوط در ســطح پیشرفته جهانی، با بهره گیری از 
توانایی های دانشــگاه تهران از ســال ۱۳۹۴، شروع به فعالیت 

نموده است.
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 تفاهم نامــه همکاری بین دانشــگاه تهران و دانشــگاه 
یون نــان چین، یازدهم اســفند ۱۳۹۳، در زمینه های زبان و 
ادبیات چینی ، همکاری با موسسه کنفسیوس، ایران شناسی، 

مطالعات چین، مطالعات روابط بین الملل به امضاء رسید.
 آیین بزرگداشت هشتادمین سال تصویب قانون تأسیس 
دانشگاه تهران، یازدهم اسفند ۱۳۹۳، با حضور شخصیت های 
کشوری،  رؤسای دانشگاه های داخلی، رؤسای چندین دانشگاه 
از کشورهای آذربایجان، چین، عراق، سفرا در دانشگاه تهران 

برگزار شد. 
 از تمبر یادبود هشتادمین ســال تصویب قانون تأسیس 
دانشگاه تهران، نشان نقره ای دانشــگاه تهران، طرح احداث 
ســاختمان جدید دانشــکده پزشکی و ســه کتاب )شناسان 
استادان  دانشــگاه، روز شــمار تاریخی دانشــگاه و شناسان 
دانشــگاه تهران(  یازدهم اســفند ۱۳۹۳، در دانشگاه تهران 

رونمایی شد.
 جمعی از مسئوالن و اســتادان دانشگاه تهران، سیزدهم 
بهمن ۱۳۹۳، به دیدار مقام معظم رهبری رفتند. در این دیدار 
حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره نقش و جایگاه دانشــگاه تهران 
چنین گفتند: » دانشگاه تهران از لحاظ سابقه و قدمت و وزانت 

و افتخارات در مجموعه  دانشگاهی کشور، در قله قرار دارد « .
 تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه تهران و گروه صنعتی 
بوذرجمهر به منظور توســعه فعالیت های علمی، پژوهشــی و 

توسعه دانش، چهارم اسفند ۱۳۹۳، به امضاء رسید.

 به مناسبت هشتادمین ســالگرد تأسیس دانشکده فنی 
دانشــگاه تهران، هفتم بهمن ۱۳۹۳، از کتاب و فیلم 5۰۰۰ 
سال مهندســی ایرانی رونمایی شد. این کتاب شامل شش 
فصل و طراحی دو شــهر »اردشــیر خــوره« و »اصفهان« و 
دانشــگاه در ایران که با دانشــگاه جندی شــاپور شروع و به 

مدرسه دارالفنون می رسد.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه لیسبون، 
ششــم بهمن ۱۳۹۳، به امضاء رسید. تبادل استاد و دانشجو، 
همکاری های علمی مشــترک از جمله مفــاد این تفاهم نامه 

است.
پنجم  رئیس مجلس گرجستان،  اوساپاشــویلی،  داویت   
بهمــن ۱۳۹۳، در دانشگاه تهران حضور یافت و ضمن دیدار 
بــا دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران در 
جمع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاونین و مدیران روابط 

بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سخنرانی کرد.
 مراسم کلنگ زنی احداث موزه علم دانشگاه تهران، بیستم 
دي ۱۳۹۳، با حضــور وزیرعلوم، رئیس دانشــگاه تهران، در 
محل زمین های شــبکه زلزله نگاری تهــران برگزار شد. موزه 
علم دانشــگاه تهران و توســعه آن با هدف آشنایی عمیق تر 

مردم با مباحث علمی صورت گرفت.
 دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشــگاه تهران، 
بیســت و هشــتم آذر ۱۳۹۳، در حاشــیه ســفر به کشور 
آذربایجان با رئیس دانشگاه خزر دیدار و گفت وگو کرد. در 
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این دیدار دانشــگاه تهران را برای انجام همکاری دو جانبه با 
دانشگاه خزر اعالم آمادگی کرد.

 دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشــگاه تهران، 
بیســت و ششــم آذر ۱۳۹۳، به دعوت رسمی رئیس دانشگاه 
دولتی باکو برای شرکت در مراسم گرامیداشت نود و پنجمین 
سالگرد تأسیس این دانشگاه، ضمن بازدید از دانشگاه دولتی 
باکو با رئیس این دانشــگاه دیدار و تفاهم نامۀ همکاری به 

امضای دودانشگاه رسید.
 بازسازي کتابخانه باغ نگارستان مشهور به عمارت پروین 
اعتصامي، بیســت و چهارم مهر ۱۳۹۳، با همکاری ســازمان 
زیباسازی شهرداري تهران، جمعیت هالل احمر، اداره میراث 

فرهنگی و شهرداری منطقه ۱۲ تهران انجام شد.
تفاهم نامه همکاری بین معاون پژوهش دانشگاه تهران و   
مؤسسه اشــپرینگر آلمان، دوم مهر۱۳۹۳، به امضاء رسید. 
نمایه ســازی مجالت فارســی و انگلیســی در وب سایت این 
مؤسســه، چاپ کتاب با لوگوی مشــترک از جمله مفاد این 

تفاهم نامه بود.
 دکتر رضا فرجی دانا، اســتاد پردیس دانشــکده های فنی 
دانشگاه تهران، بیســت و نهم مرداد ۱۳۹۳، به عنوان مشاور 

رئیس جمهور در امور علمی و آموزشی منصوب شد.
 تیم روبوکاپ پردیس بین المللی کیش دانشــگاه تهران، 
بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳، نایب قهرمان بخش رقابت های 

فنی مسابقات روبوکاپ 2۰۱۴ برزیل شد.
 مؤسسۀ تامسون رویترز، فهرســتی از محققان پر استناد 
)Highly-Cited Researchers(، بیســت و ششــم مرداد 
۱۳۹۳، منتشــر کرد و نــام چهار عضو هیأت علمی دانشگاه 
تهران را جزء تأثیرگذارترین محققان بر تولید علم در جهان 

به شمار آورد.
 دانشــگاه تهران در رتبه بندی وبومتریکس، بیست و دوم 
مرداد ۱۳۹۳، با ۱۹۶ پله صعود در جایگاه ۳98 جهان ایستاد. 
همچنیــن، در رتبه بندی ملی این فهرســت جایگاه اول و در 
رتبه بندی خاورمیانه جایگاه هشــتم را به خود اختصاص داده 
است. بعالوه، در رتبه بندی قارۀ آسیا، دانشگاه تهران در جایگاه 

۶۳ قرار گرفت. 
 بازســازی تاالر مولوی در آســتانه بزرگداشت هشتادمین 
ســالگرد دانشگاه تهران، پنجم مرداد ۱۳۹۳،  با حضور رئیس 

دانشگاه تهران آغاز شد.
 لوگوی هشـــــتادمین سال تأســیس دانشگاه تهران: 
ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد تأسیس 
دانشــگاه طرح ارائه شده برای لوگوی این مناسبت تاریخی را 

که به همت دکتر سیدمحمد فدوی، استاد دانشکده هنرهای 
زیبا، طراحي شده بود، پنجم مرداد ۱۳۹۳، پس از اصالحات 

الزم تصویب کرد.
 اولین ستاد بزرگداشت هشتادمین سال تأسیس دانشگاه، 
سی و یکم تیر ۱۳۹۳، با حضور اعضاء ستاد در دانشگاه تهران 

تشکیل شد.
 مؤسسۀ تامسون رویترز، نوزدهم خرداد ۱۳۹۳، نام چهار 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ) دکتر محمدرضا گنجعلی، 
دکتــر پرویز نوروزی، دکتر ســیاوش ریاحــی، و خانم دکتر 
فرنوش فریدبد( به عنوان محقق پراستناد معرفی کرده است.

 دکتر محمود نیلی احمد آبادی، استاد پردیس دانشکده های 
فنی دانشــگاه تهران، نوزدهم خرداد ۱۳۹۳، به عنوان ســی 

امین رئیس دانشگاه تهران منصوب شد.
 چهارمین جشنواره بین الملل دانشــگاه با حضور مقامات 
عالی رتبه دانشگاه، وزارت خانه ها، سفرای کشورهای خارجی، 
رایزنان فرهنگی و جمعی از دانشجویان، پنجم خرداد ۱۳۹۳، 

در دانشگاه تهران برگزار شد.
 دکتر محمد حســین امید، سرپرست دانشگاه تهران در 
طی برگزاری اجالس اتحادیه دانشگاههای آسیا واقیانوسیه 
که در محل دانشگاه بین المللی چین، ششم خرداد ۱۳۹۳، 
برگــزار گردید بعنوان نایب رئیــس دوم اتحادیه برگزیده 

شدند.
 آزمایشگاه مدل سازی سیستم های اجتماعی- اکولوژیک 
اولین آزمایشگاه تخصصی تحلیل سیستم های انسانی در منابع 
طبیعی کشور، پنجم خرداد۱۳۹۳، در دانشکده منابع طبیعی 

دانشگاه تهران افتتاح شد. 
 بنیاد حامیان دانشگاه تهران، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، برای 
تقویت و گســترش زیر ساخت های دانشــگاه تهران، با کمک 
جمعی از خیرین و دانش آموختگان دانشــگاه تهران به منظور 
حمایــت از اهداف ملــی و بین المللی دانشــگاه به مثابه نماد 

آموزش عالی راه اندازی شد.
 اولین جشنواره آموزش دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۹۳، 
با تجلیل از استادان پیشکسوت و اعضای هیأت علمی برگزیده 
اســتادان پیشکســوت، مدیران، معاونان و کارشناســان برتر 

آموزشی برگزار شد.
 دانشجوی کارشناسی ارشد( سیدامیر ارسالن شمس ابادي 
)، دانشــکده طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا، سیزدهم 
اردیبهشت ۱۳۹۳، به عنوان یکی از شش نفر منتخب مسابقه 
 Hansgrohe Design Prize2015 by if در کشور آلمان 

معرفی شد.
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 نخستین جشــنواره تجلیل از خیرین و واقفین دانشگاه، 
چهاردهم اسفند ۱۳۹۲، در دانشگاه تهران برگزار شد.

 دکتر محمد حسین امید، استاد پردیس کشاورزی دانشگاه 
تهران، بیســت و نهــم بهمن ۱۳۹۲، به عنوان سرپرســت 

دانشگاه تهران منصوب شد.
 کلنگ آغاز عملیات احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی 
کارآفرینی خاورمیانه، ۱۵  دانشــکده  اولین  دانشگاه تهران، 
بهمن ۱۳۹۲، با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، رئیس موسسه کار و تأمین 

اجتماعی به زمین زده شد.
 نخستین لباس رسمی ویژه مفاخر دانشگاه تهران، هفتم 
بهمن ۱۳۹۲، بر قامت دکتر شــیمی )چهره ماندگار کشور( 

پوشانده شد. 
 تفاهم نامه همکاری علمی بین دانشگاه تهران و دانشگاه 
فنی خاورمیانه ترکیه، بیســت و چهارم آذر۱۳۹۲، به امضاء 

رسید.
 دکتر محمود گودرزی، استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم 
ورزشی دانشگاه تهران، بیست و ششم آبان ۱۳۹۲، به عنوان 
وزیر ورزش و جوانان و دبیر شــورای عالی جوانان جمهوری 

اسالمی ایران منصوب شد.
 2۰ دانشمند برتر ایراني در علوم کشاورزي، بیست و هفتم 
مهر ۱۳۹۲،  معرفي شدند که دانشگاه تهران با ۱۰ دانشمند 
در رتبه نخســت قرار گرفت. دانشمندان برترعلوم کشاورزی 
شــامل دانشمندانی اســت که مقاالت خود را در ۱۰۷ مجله 
معتبر کشور مصوب،کمیسیون نشــریات معتبر وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری چاپ و منتشر می کنند.
 دکتر عباس احمد آخوندی، عضو هیأت علمی دانشــکده 
مطالعات جهان دانشگاه تهران، بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲، 

به عنوان وزیر وزیر راه و شهرسازی منصوب شد.
 دکتر حســین دهقانی پوده، دارای دکتری مدیریت دانشگاه 
تهران، بیســت و چهارم مــرداد ۱۳۹۲، به عنــوان وزیر دفاع 

منصوب شد.
 دکتر علی طیب نیا، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 
بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲، به عنوان وزیر امور اقتصادی و 

دارایی منصوب شد.
 دکتر محمدجواد ظریف خوانســاری، دانشــیار دانشکده 
مطالعات جهان دانشگاه تهران، بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲، 

به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد.
 دکتر حســن روحانی، دانش آموخته کارشناســی حقوق 
دانشــگاه تهران )ســال ۱۳۵۱(، ســیزدهم مرداد ۱۳۹۲، به 

عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران منصوب شد. 
 موزه مکتب کمال الملک، بیســت و چهارم تیر ۱۳۹۲، در 
باغ نگارستان دانشگاه تهران گشایش یافت. طرح پیشنهادی 
مــوزه مکتب کمال الملک به جهت ســابقه فعالیت مدرســه 
صنایع مســتظرفه در این مکان و با همت سازمان زیباسازی 

شهرداری تهران به اجرا در آمد.
 سومین جشــنواره بین الملل دانشــگاه با حضور مقامات 
عالی رتبه دانشگاه، وزارت خانه ها، سفرای کشورهای خارجی، 
رایزنــان فرهنگی و جمعی از دانشــجویان خرداد ۱۳۹۲، در 

دانشگاه تهران برگزار شد.
 بر اســاس فهرست اعالم شده دانشــمندان برتر جهان در 
مؤسسه اطالعات علمی )ISI( ، سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، 
برای نخســتین بار نام دو دانشــمند ایرانی، استادان مرکز 
بیوشیمی، بیوفیزیک دانشگاه تهران، در فهرست دانشمندان 

برتر بیوشیمي و زیست شناسي قرار گرفت.
 بر اساس رتبه بندي مؤسسه URAP رتبه بندي دانشگاهي 
بر اساس عملکرد آکادمیک، بیســت و دوم فروردین ۱۳۹۲، 
دانشــگاه تهران در میان دانشگاه های ایران رتبه نخست و 

رتبه ۱7۰ جهان را تا اکتبر ۲۰۱۲ کسب کرد.
 دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران در سال 
۱۳۹۲، با هدف برنامه ریزی و ارایه دروس معارف اسالمی در 

همه پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران تأسیس شد.
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 دکتر غالمحسین الهام، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی دانشــگاه تهران، بیست و یکم آذر ۱۳۹۱، به 
عنوان  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و سخنگوی 

دولت ریاست جمهوری منصوب شد.
یونســکو  کارآفریني  بین کرســي  تفاهم نامه همکاري   
دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات کسب وکار دانشگاه لیمرک، 
بیســت و هشتم مرداد ۱۳۹۱، در زمینه انتشار مجله علمي – 
پژوهشــي کارآفریني، برگزاري کارگاه های آموزشي و انتشار 

کتب آموزشي و علمي مشترک به امضاء رسید.
تفاهم نامه همکاری بین دانشکده کارآفرینی و دانشکده   
کســب و کار دانشگاه EMU  قبرس، بیست و چهارم مرداد 
۱۳۹۱، برای تأســیس گروه و رشــته کارآفرینی در دانشگاه 
مذکــور و ارتقای همکاري هاي بین المللي دو جانبه به امضاء 

رسید.
بین دانشــکده کارآفریني دانشگاه  تفاهم نامه همکاري   
تهران با دانشگاه مدیترانه شرقي، بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱، 

به منظور تبادل استاد و دانشجو و همکاري هاي بین المللي به 
امضاء رسید.

 تفاهم نامه توســعه همکاری میان شــرکت فالت قاره و 
دانشگاه تهران، ســوم تیر ۱۳۹۱، در زمینه اجراي طرح های 

مشترک تحقیقاتی،  به امضاء رسید.
تفاهم نامه همکاري بین دانشگاه تهران و دانشگاه تعلیم   
و تربیت کابل، بیســت و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱، در زمینه 
تأمین کتاب از طرف دانشــگاه تهران برای دانشــگاه تعلیم و 
تربیت کابل و اعطای بورس به استادان این دانشگاه به امضاء 

رسید.
 دومین جشنواره بین الملل دانشگاه با حضور مقامات عالی 
رتبه دانشــگاه، وزارت خانه ها، ســفرای کشــورهای خارجی، 
رایزنــان فرهنگی و جمعی از دانشــجویان خرداد ۱۳۹۲، در 

دانشگاه تهران برگزار شد.
 رشته مطالعات ایران )ایران شناسي( در دانشکده مطالعات 

جهان، بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱، افتتاح شد.
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 تفاهم نامه خواهرخواندگی بین دانشــکده هاي کشاورزي 
و دامپزشکي دانشــگاه آنکارا، بیست و هشتم دي۱۳۹۰، با 
پردیس هاي کشــاورزي و منابع طبیعــي، پردیس ابوریحان و 

دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران به امضاء رسید.
 اولین دستگاه نانولیپوزوم ســاز جهان از سوي محققان 
مرکز پژوهشــی فناوری های نوین مهندســی علوم زیســتی 
دانشگاه تهران در هجدهم دی ماه ۱۳۹۰، طراحي و ساخته 

شده است.
 رئیس دانشــگاه تهران و هیأت همراه، نوزدهم شــهریور 
۱۳۹۰، از دانشــگاه ملبورن و دانشگاه ملي استرالیا بازدید 

کردند و با روسای این دو دانشگاه به گفت و گو پرداختند.
 پردیس البرز دانشــگاه تهران در راستای تحقق اهداف و 
مأموریت هاي سازمان توسعه و سرمایه گذاري دانشگاه تهران 
در  بیست و شش شهریور ۱۳۹۰، در استان البرز )شهر کرج( 

تأسیس گردید.
 تفاهم نامه همکاري بین دانشــگاه تهران و دانشگاه علوم 
اجتماعي و انســاني هانوي، هشــتم مرداد ۱۳۹۰، در زمینه 

تبادل استاد و دانشجو به امضاء رسید.
 شبکه دانشمندان جهان اسالم در دانشگاه تهران، بیست 
و یکم تیر ۱۳۹۰، تأســیس شــد. در این برنامه ارتباط فعال 
و همکاری دانشــمندان جهان اســالم با دانشــکده ها، مراکز 
تحقیقاتی، قطب های علمی، مراکز رشــد و پارک فناوری در 

دانشگاه تهران برنامه ریزی شده است.
 هیأت دانشــگاه تهران، بیســت و هفتم خرداد ۱۳۹۰، از 
دانشگاه هاي افغانستان بازدید کرد و با رئیس و هیات رئیسه 
دانشگاه های افغانستان در زمینه های مختلف علمی- پژوهشی 

گفت و گو کردند.
 پروفسور نیاگورا، رئیس دانشگاه زیمباوه، هجدهم خرداد 

۱۳۹۰، با مسئوالن دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 
دیــدار و گفتگو کرد. وي رویکرد جدید دانشــگاه زیمباوه را 
توسعه ارتباطات علمي با دانشگاه هاي کشورهاي شرقي نظیر 

ایران و چین اعالم کرد.
 تفاهم نامه همکاری از ســوي دکتر توربــن دامگارد، مدیر 
دپارتمان کارآفرینی و مدیریت ارتباطات دانشــگاه تهران، 
ســیزدهم خرداد ۱۳۹۰، در حاشیه ســفر تعدادی از اعضای 
هیأت علمی دانشکده کارآفرینی به کشور دانمارک و بازدید از 

دانشگاه کولدینگ آن کشور، به  امضاء رسید.
 نخســتین جشــنواره بین الملل، که یکی از رویدادهای 
بزرگ علمی- فرهنگی دانشگاه تهران است. خرداد ۱۳۹۰، 
با هدف تشــویق بین المللی ســازی و بهبود جایگاه دانشگاه 
تهران در رتبه بندی هــای بین المللی از طریق اعطای جوایز 

برگزار شد.
 دانش آموخته کارشناســی ارشد )هدیه ناصری(،دانشکده 
مطالعات جهان، پنجم اردیبهشت۱۳۹۰، برنده جایزه اموری 
الیوت از انجمن بین المللی مطالعات آمریکا شد. این جایزه 
که به بهترین مقاله ارائه شده به کنفرانس انجمن بین المللی 
مطالعات آمریکا اهداء می شــود، برای اولین بار به یک دانش 

آموخته ایرانی تعلق گرفت.
 دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با هدف تربیت 
نیروهــاي متخصص و مورد نیاز کشــور در مقاطع تحصیالت 
تکمیلي در زمینه علوم و فناوري هاي نوین بین رشته اي سی ام  

فروردین ۱۳۹۰، تأسیس شد.
 »غزال ایراني 2«، دومین خودروي خورشــیدي خاورمیانه 
که نمونه ارتقاء یافته خودرو ســال ۲۰۰۵ )غزال ایراني ۱( در 
پردیس فني است، بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰، در دانشگاه 

تهران رونمایي شد.
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 تفاهم نامه همکاري بین دانشگاه تهران و دانشگاه آتاترک 
ارزروم، هجدهم اسفند ۱۳8۹، در زمینه هاي مختلف علمی، 

اموزشی، پژوهشی به امضاء رسید. 
 مؤسســه مطالعات اسالمي دانشــگاه تهران-  دانشگاه 
مک گیل، شانزدهم بهمن ۱۳8۹، با حضور دکتر مهدي محقق، 
مدیر مؤسسه، معاون آموزشي دانشگاه؛ جمعي از نمایندگاني 

از چند سفارت خانه خارجي در تهران گشایش یافت.
 بر اساس رتبه بندی های مؤسسه تحقیقاتي URAP ترکیه، 
نهم بهمن ۱۳8۹، دانشگاه تهران با تولید حدود هزار و ۵۰۰ 
مقاله، بر اســاس عملکرد پژوهشــي، برترین دانشگاه جهان 
اسالم شناخته شــد و در رتبه ۲۴8 فهرست ۲۵۰۰ دانشگاه 

برتر دنیا قرار گرفت.
 استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تهران )دکتر محمدتقي 
توسلي( و عضو پیشکسوت انجمن فیزیک ایران، پانزدهم آذر 
۱۳8۹، جایزه بین المللی گالیله در سال 2۰۱۰ را از کمیسیون 

بین المللی اپتیک)ICO(  دریافت کرد.
 رئیس مجلــس اندونزی، ســیزدهم آذر ۱۳8۹، با رئیس 
دانشــگاه تهران، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، رئیس 
مجلس اندونزی هدف از این ســفر را آشنایی با پیشرفت های 
علمی دانشگاه تهران و عموماَ علوم انسانی و فناوری جمهوری 

اسالمی عنوان کرد.
 تفاهم نامه همکاري بین دانشگاه تهران و کمیسیون ملي 
یونسکو، بیست و ششم مهــر ۱۳8۹، در دو بخش همکاری ها 
و روابط دوجانبه و چاپ کتب شاخص دانشگاه تهران به امضاء 

رسید.
 باالترین نشــان فرهنگي تاجیکستان، بیست و سوم مهر 
۱۳8۹، به دکتر حجت اله ایوبي، رئیس مؤسسه فرهنگي اکو 
و عضو گروه مطالعات فرانسه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 

تهران، اهداء شد.
 تأســیس پردیس بین المللی ارس: در راستای اجرای مفاد 
تفاهم نامه منعقده بین دانشــگاه تهران و سازمان منطقه آزاد 

تجاری ارس در ســال ۱۳8۶، اقدامات الزم برای تأسیس این 
پردیس آغاز شد و پس از اخذ مجوز پذیرش از دفتر گسترش 
آموزش عالــی در وزارت علوم، پردیس بیــن المللی ارس در 

مهرماه سال ۱۳8۹، پذیرش دانشجو را آغاز نمود. 
 همایش ایرانیان خارج از کشــور، سیزدهم مرداد ۱۳8۹، 
با حضور بیش از هزار و دویســت نفــر از ایرانیان مقیم خارج 
در تخصص هــای مختلف با حضور فرهــاد رهبر، رئیس وقت 

دانشگاه تهران برگزار شد.
 دکتر یونس سویلت، رئیس دانشگاه استانبول، سوم خرداد 
۱۳8۹، با رئیس و معاونان دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 
تهران دیدار و در خصوص همکاري هاي دو جانبه براي ایجاد 
رشــته مطالعات ترکیه در دانشــکده مطالعات جهان و رشته 

ایران شناسي در دانشگاه استانبول مذاکره کردند.
 اداره کل حوزه ریاســت و روابط عمومی دانشگاه بر اساس 
مصوبه مورخ ۱۳8۹/۲/۱۳، هیأت منتخب شــورای دانشگاه از 
ادغام دو اداره کل روابط عمومی و اداره کل حوزه ریاســت 

تشکیل شد.
 تفاهم نامه همکاري در زمینه فعالیت های پژوهشی و تبادل 
استاد و دانشــجو، یازدهم اردیبهشــت ۱۳8۹، بین دانشگاه 

تهران و دانشگاه سن جوزف لبنان به امضاء رسید.
 عضو تیم شطرنج دانشگاه تهران، دوم اردیبهشت ۱۳8۹، 

قهرمان مسابقات شطرنج آسیا شد.
 با موافقت ســازمان تربیتي، علمي و فرهنگي سازمان ملل 
متحد )یونســکو( و تأسیس کرســي کارآفریني در دانشگاه 
تهران، بیســت و یکم فروردین ۱۳8۹، ایران موفق شد امتیاز 
راه اندازي کرسي کاراآفریني را در منطقه آسیا و اقیانوسیه 

به خود اختصاص دهد. 
 اولین جشــنواره فیلم دانشگاه تهران ســال ۱۳8۹، با 
همکاری دانشــگاه تهــران، پردیس هنرهای زیبــا، انجمن 
ســینمای دانشــگاه تهران و معاونت فرهنگی دانشگاه تهران 

برگزار شد.
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 قدیمی ترین و مهم ترین نســخه تاریخ دار خمسه نظامی 
در جهــان با حضور اعضای کمیته حافظــه جهاني و نماینده 
یونســکو، بیســت و ششــم دی ۱۳88، در کتابخانه  مرکزی 
ارزیابي و بررسي شــد تا اقدامات الزم براي ثبت این نسخه 

ارزشمند در حافظه جهاني یونسکو انجام شود.
 دکتر مسعود علیمحمدي، استاد فرهیخته و نخبه دانشگاه 
تهران و یکی از دانشــمندان برجسته جهان اسالم، بیست و 
دوم دی ۱۳88، طي اقدامي تروریستي بر اثر انفجار یک بمب 

در برابر منزلش به شهادت رسید.
 مرکز مطالعات سیاست گذاری عمومی به عنوان یک مرکز 
پژوهشــی وابسته به دانشــگاه تهران در سال ۱۳88 تأسیس 
شد. موافقت تأســیس مرکز در بیست و یکمین جلسه هیات 

رئیسه دانشگاه تهران، یازدهم آبان ۱۳88، به تصویب رسید.
 بر اســاس رتبه بندي سایت Times در ســال ۲۰۰۹ از 
دانشــگاه های برتر جهان، سي ام مهر ۱۳88، دانشگاه تهران 
در جایگاه ۳68 دنیا قرار گرفت. در این رتبه بندي دانشــگاه 
تهران در کنار دانشــگاه جورجیاي آمریکا و دانشــگاه شوواي 

ژاپن در رتبه ۳۶8 این جدول قرار گرفت.
 دکتر ســید محمد حسینی، دانشیار دانشــکده الهیات و 
معارف اسالمی دانشــگاه تهران، دوازدهم شهریور ۱۳88، به 

عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب شد.
 دانشــگاه تهران، یکــم شــهریور ۱۳88، در هفتاد و 
پنجمین کنگره جهاني  فدراســیون بین المللي انجمن های 

کتابداري )ایفال( که در شــهر میالن برگزار شد، با ۴ مقاله 
حضور یافت که ۵۰ درصد بیش از ســهم شــرکت کنندگان 
ایرانی در این رویداد علمی بود. شــایان ذکر اســت از سال 
۱۳۵۶ این نخســتین بار بود که دانشگاه تهران در اجالس 

ایفال شرکت کرد.
 آزمایشــگاه تایید نمونه آنتن با حمایت مرکز تحقیقات 
مخابرات ایران، بیســت و هفتم مرداد ۱۳88، در دانشــکده 
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران افتتاح و راه اندازی 

شد.
 دانشکده فني فومن دانشگاه تهران، پانزدهم مرداد ۱۳88، 
با همت و نیت خیر مهندس ســید عباس موسوي رهپیما در 
زمینــي به مســاحت ۱۰۰۰۰متر مربع در شهرســتان فومن 
تأسیس شد. این دانشکده با ۶۰ دانشجو در دو رشته تحصیلي 

آغاز به کار کرد.
 درجــه دکتــری افتخاری دانشــگاه تهران در رشــته 
تاریخ و تمدن اســالمی، بیســت و پنجم خــرداد ۱۳88، به 
پروفسورحامدالگار به دلیل تالش ها و تألیفات فراوان وي در 

معرفی فرهنگ ایرانی و اسالمی اعطاء شد.
 موسســه تحقیقات زیســت محیطی آب و خاک، ســال 
۱۳88، با تصویب هیات رئیســه پردیس کشــاورزی و منابع 
طبیعی تأسیس گردید. این موسســه مولود تشریک مساعی 
اعضاء هیات علمی در گروه های مهندسی علوم خاک و آبیاری 

دانشکده می باشد 
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 مؤسسه کنفوسیوس در همــکاری مستمر در آموزش زبان 
وادبیات چینی، تأمین منابع درســی مرتبط، استقرار مأمورین 
اعزامــی مؤسســه ، زمســتان ۱۳8۷ در دانشکده زبان ها و 

ادبیات خارجی دانشگاه تهران آغاز به کار نمود.
 قرارداد ساخت نخستین ســمند هیبریدي بین دانشگاه 
تهران و ایران خودرو، بیســت و ششم دی ۱۳8۷، به امضاء 

رسید.
 تفاهم نامــه همکاري، بیســت و چهــارم دی ۱۳8۷، بین 
دانشگاه قرقیزستان با رئیس دانشگاه تهران، در زمینه های 

همکاري دانشگاهي، به امضاء رسید.
 پیکر پنج شهید گمنام دفاع مقدس، شانزدهم دی ۱۳8۷، 
همزمان با روز شــهداي دانشجو، با حضور رئیس، هیأت رئیسه 
دانشگاه و جمع کثیري از دانشجویان در دانشگاه تهران تشییع  

و در کنار مسجد دانشگاه تهران آرام گرفتند.
 ربات انسان نماي»سورنا« ، بیستم آذر ۱۳8۷، در پردیس 
دانشــکده های فني دانشگاه تهران ســاخته شد. سیستم 
کنترلي ایــن روبات، اتوماتیک، مســیر یاب مــادون قرمز و 

سخنگویي طبق متن از پیش تعیین شده است.
 دکتري آموزش زبان روســي، کارشناســي ارشد زبان و 
ادبیات ژاپني و کارشناســي ادبیات اسپانیایي، پانزدهم مهر 
۱۳8۷، با حضور رئیس وقت دانشگاه تهران، سفرا و نمایندگان 
کشــورهاي برزیل، روســیه، ژاپن، کوبا، مکزیک در دانشکده 

زبان هاي خارجي دانشگاه تهران برگزار شد.
تفاهم نامه همکاري بین دانشــگاه تهران و وزارت جهاد   
کشاورزي، بیست و سوم شهریور ۱۳8۷، به منظور بهره گیري 

از توان اســتادان و امکانات تحقیقاتي دانشــگاه ها براي رفع 
نیازهاي مطالعاتي، پژوهشي و آموزشي و حل مشکالت پیش 

روي تولید در بخش کشاورزي به امضاء رسید 
 واحد توســعه کارآفریني و تعاون دانشگاهي با همکاري 
وزارت تعاون، چهاردهم شــهریور ۱۳8۷، به منظور دستیابي 
به سطوح باالي رشد و توســعه اقتصادي در بخش تعاون در 
ســطح ملي و بین المللي و توجه بــه کار آفریني در دانشگاه 

تهران تأسیس شد.
 دکتر علی الریجانی، عضو هیأت علمی دانشــکده ادبیات 
و علوم انســانی دانشــگاه تهران، هفتم خرداد ۱۳8۷، با رأی 
نمایندگان خانه ملت، به عنوان رئیس مجلس شورای اسالمی 

انتخاب شد.
 منزل مسکوني استاد سید جعفر شهیدي، بیست و پنجم 
اردیبهشــت ۱۳8۷، با حضور رئیس دانشــگاه تهران، شهردار 
تهران و جمعی از مدیران شهري، تعدادي از استادان دانشگاه 

و اعضاي خانواده این استاد فقید به موزه تبدیل شد.
 دانشــکده مطالعات جهان به عنوان نخســتین دانشکده 
کشورشناســی و مطالعــات منطقــه ای با رویکــردی میان 
رشــته ای و نویــن یازدهم اردیبهشــت ۱۳8۷، در دانشگاه 

تهران افتتاح شد.
 مرکز پژوهشی فناوری های نوین درمهندسی علوم زیستی 
بر اساس گســترش تحقیقات علمی،کاربردی محصول محور 
و تولید تکنولوژی های نو در زمینه مهندســی علوم زیستی با 
بهره گیری از توانمندی های دانشــگاه تهران در سال  ۱۳8۷ 

،تاسیس شده است.
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  دکتر الکساندرمیخالوشــکین، رئیس دانشگاه مهندسي و 
اقتصاد ســن پطرزبورگ، دهم بهمن ۱۳8۶، با رئیس دانشگاه 
تهران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار رئیس دانشــگاه ضمن 
معرفي دانشگاه تهران بر همکاري بیشتر بین دو دانشگاه تاکید کرد.
 دکتر فرهاد رهبر، اســتاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 
هفدهــم بهمــن ۱۳8۶، به عنوان بیســت و نهمین رئیس 

دانشگاه تهران منصوب شد.
 مرکز مطالعات عالی انقالب اســالمی دانشــگاه تهران با 
هدف فعال نمودن حوزه های نظری مطالعات انقالب اسالمی و 
جهت دهی این مطالعات در سطح ملی و بین المللی، بیست و 

چهارم دی ۱۳8۶، به صورت مرکز مستقل تشکیل شد.
 دانشــکده کار آفرینــي دانشــگاه تهران در راســتاي 
سیاست های کلي دانشگاه و با اهداف متعددی از جمله تربیت 
هیأت علمی برای تدریس در دانشــگاه ها ، تربیت کارشناسان 
کارآفرینی مورد نیاز و تربیت پژوهشگر کارآفرینی، هشتم دی 

۱۳8۶، تأسیس شد. 
 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، بیست و یکم آذر 
۱۳8۶، در منطقه آزاد کیش تأسیس یافت. پردیس کیش در 
بسیاري از رشته ها دانشجو می پذیرد و تمام ضوابط و مقررات 

دانشگاه تهران بر این پردیس حاکم است. 
 تفاهم نامه همکاري بین دانشکده حقوق و علوم سیاسي با 
دانشکده ملي مالزي، چهارم مهر ۱۳8۶، در زمینه برگزاري 
ســمینارها و کنفرانس ها، انجام طرح هاي پژوهشي مشترک و 
همکاري هاي آموزشي و پژوهشي در رشته هاي حقوق اسالمي 

به امضاء رسید.
 دانشکده های »معماري و شهر سازي« و» فني و مهندسي«، 
بیست هشتم مرداد ۱۳8۶، در پردیس فارابی دانشگاه تهران 

تأسیس شد.
 تفاهم نامه همکاري بین دانشگاه تهران و دانشگاه آریاي 
ارمنستان، چهاردهم مرداد ۱۳8۶، به امضاء رسید. دانشکده 
علوم اجتماعی در حوزه شرق شناسی و دانشکده محیطزیست 

در دو حوزه بیوانرژی ومهندســی طراحی محیط زیست محور 
این تفاهم نامه بودند.

 دفتر گسترش و ارتقاي مقاالت بین المللي دانشگاه تهران، 
بیســتم تیر ۱۳8۶، با هدف بین المللی کردن علم در دانشگاه 

تهران افتتاح شد.
 هیأتی از دانشگاه پالتای آرژانتین، نهم تیر ۱۳8۶، ضمن 
بازدید از دانشــگاه تهران با رئیس دانشــگاه تهران، دیدار و 
گفتگو کرد. در این دیدار، دو طرف ضمن تاکید بر گســترش 

روابط بین دانشگاهی، تفاهم نامه همکاری نیز امضاء کردند.
 دانشگاه تهران در زمینه حســگر هاي اختصاصي یوني، 

بیست و دوم خرداد ۱۳8۶،  رتبه اول جهاني را کسب کرد.
 رئیس جمهور نیکاراگوئه، بیستم خرداد ۱۳8۶، از دانشگاه 

تهران بازدید و با رئیس دانشگاه دیدار و گفت و گو کرد. 
 تفاهم نامــه همکاري، نوزدهــم اردیبهشــت ۱۳8۶، بین 
مؤسسه مطالعات سیاسي ایران و مؤسسه مطالعات آمریکاي 

شمالي و اروپا به امضاء رسید.
 جمعي از اســتادان دانشــگاه ایندیانا پــرودو آمریکا، 
شانزدهم اردیبهشت ۱۳8۶، با آیت اهلل عمید زنجاني، رئیس 
دانشگاه تهران، دیدار کردند. در این دیدار، گزارشي درباره 

پیشرفت هاي علمي و پژوهشي دانشگاه تهران ارائه شد.
 نخستین همایش »روسیه شناسي در ایران و جهان«، دهم 

اردیبهشت ۱۳8۶، در دانشگاه تهران برگزار شد.
 اطلس تاریخــي خلیج فارس، هفتم اردیبهشــت ۱۳8۶، 

توسط دانشگاه تهران منتشر شد.
 تفاهم نامه همکاري بین المللي، بیســت و ســوم فروردین 
۱۳8۶، بین موسســه حقوق تطبیقي فرانســه و دانشکدۀ 

حقوق دانشگاه تهران به امضاء رسید.
 پژوهشــکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی در سال 
۱۳8۶ با موافقت شــورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، 
تحقیقات و فن آوری، و با محوریت تحقیقات کاربردی فرهنگ 

ایرانی تأسیس گردید.
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 دکتر صادق واعظ زاده، اســتاد پردیس دانشکده های فنی 
دانشگاه تهران، پانزدهم بهمن ۱۳8۵، به عنوان معاون علمی 

و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد.
 مؤسســه حقوق عمومي وابســته به دانشــکده حقوق و 
علوم سیاسي دانشــگاه تهران، چهارم دی ۱۳8۵، به منظور 
گســترش، و ارتقاي ســطح فعالیت هاي علمي و توسعه توان 
کیفي نیروي متخصــص و مطالعات تطبیقــي در حوزه هاي 

مختلف حقوق عمومي تأسیس شد.
 هیأتي از دانشــگاه علوم کاربردي آلمان،  بیســت و یکم 
شهریور ۱۳8۵، با رئیس وقت دانشگاه تهران، دیدار و گفتگو 
کرد. در این دیدار، دو طرف در زمینه دانشگاه مجازي، آموزش 
الکترونیکي و ارتباط دانشگاه با صنعت بحث و تبادل نظر کردند.
 تیم شــبیه سازي دانشــگاه تهران در مسابقات جهاني 

روبوکاپ آلمان، ســی ام خرداد ۱۳8۵، مقام نخســت را در 
بخش توسعه ســرور کسب کرد. مســابقات جهاني روبوکاپ 
با هدف توســعه علــوم هوش مصنوعــي و روبوتیک از طرف 

فدراسیون جهاني برگزار می شود.
 طرح توسعه پردیس شماره 2 فني دانشگاه تهران، بیست و 

سوم خرداد ۱۳8۵، آغاز شد
 ســاختمان جدید مؤسســه مطالعات آمریکاي شمالي و 
اروپاي دانشــگاه، دهم خرداد ۱۳8۵، در دانشــگاه تهران 
افتتاح شــد. یکي از اهداف تأســیس این مؤسسه،کاربردي 

کردن فعالیت هاي علمي و پژوهشی رشته هاي مرتبط است.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته زبان و 
ادبیات فارســي، بیست و هفتم اردیبهشــت ۱۳8۵، به دکتر 

کلمن بارکس، شاعر و مولوي شناس آمریکایي، اعطاء شد.
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 ایده تأســیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران توسط 
مدیریت وقت پردیس فنی در ســال ۱۳8۰ مطرح شد. پس از 
تدوین و تصویب اساســنامه و ساختار سازمانی پارک و مراکز 
تابعه، چهاردهم اســفند ۱۳8۴، با حضور رئیس وقت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پارک علم و فناوری فعالیت خود را به 

طور رسمی آغاز کرد.
 مرکز تحقیقات سم شناســي دانشــگاه تهران، سي ام آذر 

۱۳8۴، در دانشگاه تهران افتتاح شد
 دکتر آیت اهلل عمید زنجانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه 
تهــران، پنجم آذر ۱۳8۴، به عنوان بیست و هشتمین رئیس 

دانشگاه تهران منصوب شد.
 انستیتو مهندسي نفت به عنوان یک مرکز تحقیق و توسعه 
آموزشی و پژوهشــی صنایع نفت و گاز در قالب زیرمجموعه 
دانشــکده فنی بیســتم مرداد ۱۳8۴، با حضور وزیر نفت، در 

پردیس 2 فني دانشگاه تهران افتتاح شد.
 پژوهشــکده زبان ملل دانشــگاه تهران، هفدهم مرداد 
۱۳8۴ با موافقت هیأت رئیســه دانشــگاه مبنی بر تشــکیل 
مرکز پژوهشی زبان خارجی تأسیس شد و در سال ۱۳۹۳ به 

پژوهشکده تبدیل شد. 
 ســاختمان مرکز لرزه نگاري کشوري مؤسسه ژئوفیزیک 
یکي از ۱۱ ســاختمان این مؤسســه براي ثبــت و پردازش 
داده های زمین لرزه هاي ایران است، بیست و یکم تیر ۱۳8۴، 

با حضــور معاون اول رئیس جمهور،  وزیــر علوم و جمعي از 
استادان و مسئوالن دانشگاه گشایش یافت.

 مرکز ارزیابی کیفیت دانشــگاه تهران اولین تشــکیالت 
نظام مند در جهت بهبود کیفیت دانشگاهی،بیســت و ششم 
اردیبهشــت ۱۳8۴،  پس از تصویب در هشتمین جلسه هیأت 
رئیســه دانشــگاه، و تصویب هیأت امنــا، در دانشگاه تهران 

تأسیس شد.
 همایش بزرگداشت سالگرد مشروطه، هجدهم اردیبهشت 

۱۳8۴، در دانشگاه تهران برگزار شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته روابط 
بین الملــل هفتم اردیبهشــت ۱۳8۴، به سید محمد خاتمي، 
رئیس جمهور وقت، به دلیل نوآوري در طرح نظریه گفتگوي 
تمدن هــا و ائتالف براي صلح و پیشــبرد آن در ایران و جهان 

اعطاء شد.
 خوابگاه جمال زاده با حضور رئیس دانشگاه و اعضای هیأت 
امنــاي آثار جمال زاده، بیســت و ســوم فروردین ۱۳8۴، در 
دانشگاه تهران افتتاح شــد. این خوابگاه با مساحت ۳۴۰۰ 

مترمربع حدود ۲۵۰ نفر ظرفیت دارد .
 مرکز مطالعات کنه و بیماری های منتقله از آن، در سال ۱۳8۴، 
با مشارکت دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، سمنان، مشهد، 
ارومیه، شهرکرد، شیراز و چمران اهواز، و با دریافت موافقت قطعی 

از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس گردید.
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 اولیــن جشــن دانش آموختگي دانشــجویان با لباس 
رسمي، نوزدهم اســفند ۱۳8۳، با حضور معاون اول رئیس 
جمهــور؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشــگاه 
در دانشــگاه تهران برگزار شــد. لبــاس دانش آموختگي 
دانشــجویان دانشــگاه تهران به همت اســتادان دانشکده 

هنر هاي زیبا طراحي شده است.
 رئیس دانشــگاه شرق شناســي ناپل ایتالیا، سي ام دي 
۱۳8۳، با معاون پژوهشــي دانشگاه تهران، دیدار و گفتگو 
کرد. و دو طــرف طبق تفاهم نامه اي،خواســتار همکاری  در 
زمینه، تبادل اســتاد و دانشجو و ایجاد دوره هاي کوتاه مدت 
آموزشــي رشــته زبان و ادبیات ایتالیایي و باستان شناسي 

شدند.
 مجتمع آموزش عالي قم با موافقت هیأت رئیســه دانشگاه 
تهران، ســی ام آذر ۱۳8۳، به پردیس قم دانشــگاه تهران 
تغییر نام داد. پردیس قم به عنــوان مجموعه مهمی از این 

دانشگاه، یکم مرداد ۱۳۹۱، به پردیس بین المللی ارتقا پیدا 
کرد و در ســی و یک تیر ۱۳۹۲ هیأت امنای دانشگاه تهران 

بــا تغییر نام پردیس قم به پردیس فارابی موافقت کرد. 
 موزه پژوهشي مؤسسه باستان شناسي دانشگاه تهران، 
بیســت و نهم آذر ۱۳8۳،  با حضور رئیس دانشــگاه تهران 
گشایش یافت. گفتني اســت این مــوزه تخصصي در ردیف 
موزه هاي پژوهشــي و علمي قرار دارد و اشــیاي موجود در 
آن حاصل بخشــي از چهار دهه فعالیت هاي میداني مؤسسه 

باستان شناسي است.
 همزمان با هفتادمین ســال تأسیس دانشگاه تهران مراسم 
روز انتشــار و ابطال تمبر یادبود این دانشــگاه، یکم مهر 
۱۳8۳،  بــا حضور مســئوالن دانشــگاه، وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات، مسئوالن شرکت پست در دانشگاه تهران  

برگزار شد.
 دکتر حسینعلي محفوظ از اولین فارغ التحصیالن خارجي 
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دانشکده ادبیات که در سال ۱۳۳۳ فارغ التحصیل شده بود، 
سوم شهریور ۱۳8۳، از دانشگاه تهران دیدار کرد.

 تفاهم نامه مجوز نمایندگي صدور توســعه خدمات کارت 
بین المللي دانشجویي )ISIC( بیست و پنجم مرداد ۱۳8۳، 
بین دانشگاه تهران و مؤسسه خدمات بین المللي )IAS( به 

امضاء رسید.
 اولین کنفرانس شبکه زنان جوامع فارسي زبان، بیست و 

هشتم تیر ۱۳8۳،  در دانشگاه تهران برگزار شد.
 مسابقات جام جهاني شمشــیر بازي، بیست و هفتم تیر 
۱۳8۳،  با شــرکت افرادي از ۲۵ کشــور و بــا حضور وزیر 
بهداشــت، ، مســئوالن دانشــگاه، روساي انســتیتو ایران و 
ســازمان فرهنگي و هنري شــهرداري تهران در دانشــگاه 

تهران برگزار شد.
 سه تفاهم نامه همکاري علمي و دانشگاهي بین دانشگاه 
تهران و دانشــگاه های مونیخ، دانشــگاه صنعتــي مونیخ و 
دانشــگاه فرایبورگ آلمان، بیســت و ششم تیر ۱۳8۳، طی 

سفر رئیس دانشگاه تهران به آلمان به امضاء رسید.
 دکتر رشید حراوبیه، وزیر علوم الجزایر، به همراه هیأتي 
با رئیس دانشگاه تهران، ششــم تیر ۱۳8۳، دیدار کرد. در 
این دیدار دو طرف به بررسي سیستم های آموزشي دو کشور 

و مقاطع تحصیلي از کارشناسي تا دکتري پرداختند.
 همزمان با هفتادمین ســال تأسیس دانشگاه تهران و با 
حضور دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور، و هیأت رئیسه 
دانشــگاه نهم خرداد ۱۳8۳، طي مراسمي ساختمان جدید 

دانشکده حقوق و علوم سیاسي افتتاح شد. 
 دکتر غالمعلی حداد عادل، عضو هیأت علمی دانشــکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، هفدهم خرداد ۱۳8۳، 
با رأی نمایندگان خانه ملت، به عنوان رئیس مجلس شورای 

اسالمی انتخاب شد.
 اولین همایش قطب های علمی کشور در دانشگاه تهران، 
ششــم خرداد ۱۳8۳، با همــکاری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در دانشــگاه تهران برگزار شد، در این همایش بیش 
از هفتاد قطب علمی از سراســر کشور حضور داشتند و جمعا 

۳۶ مقاله از استادان مدعو قرائت شد.
 اتوویزهوی، وزیــر اقتصاد و امــور زیربنایی، ترابری و 
فن آوری ایالت بایــرن آلمان، دوم خرداد ۱۳8۳، با رئیس 
دانشگاه تهران، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف 

به بررســي زمینه های همکاری نهادهای صنعتی و پژوهشی 
آلمان با دانشگاه تهران پرداختند.

 درجه افتخاري استادی دانشگاه تهران و عضویت پیوسته 
هیأت علمی گروه حقوق مجتمع آموزش عالی قم، ســی ام 
اردیبهشــت ۱۳8۳، به پروفســور هانس یورگ آلبرشت، 

استاد دانشگاه درسدن وفرایبورگ آلمان، اعطاء شد.
 جشــنواره فرهنگي،دانشجویي دانشگاه تهران، بیست و 

سوم اردیبهشت ۱۳8۳، در لبنان برگزار شد.
 عضویــت افتخاری دانشــگاه تهــران، بیســت و دوم 
اردیبهشــت ۱۳8۳، به دکتر کاته پاله آرسرینیواسان، مدیر 

مرکز بین المللی فیزیک نظری ایتالیا اعطاء شد.
 عضو پارلمان اروپا، به همراه مشــاور وزیر دادگســتری 
بلژیــک، از ســازمان غیردولتــی آمازون و معاون شــهردار 
بروکســل، بیست و یکم اردیبهشت ۱۳8۳، از مرکز مطالعات 
و تحقیقات زنان دانشگاه تهران بازدیدکرد. در این بازدید، 
درباره تبادل دانشجو و برگزاری دوره های آموزشی توافقاتي 

صورت گرفت.
 مارگارت آ.سامرویل، اســتاد دانشگاه مک گیل و برنده 
جایزه ابن سینا )اخالق در علم( یونســکو، نهم اردیبهشت 
۱۳8۳، از کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه تهران 
بازدیــد و با دکتر فرجی دانا، رئیس دانشگاه تهران دیدار و 

گفت و گو کرد.
 اولیــن همایش تبیین جایگاه حقــوق تأمین اجتماعی، 
ششم اردیبهشــت ۱۳8۳، با همکاری امور حقوقی مجلس، 
سازمان تأمین اجتماعی و دانشــکده حقوق و علوم سیاسی 

در دانشگاه تهران برگزار شد.
 عضویت افتخاری دانشگاه تهران، دوم اردیبهشت ۱۳8۳، 
به دکتر ماها چکری ســیریندهورن، شاهزاده تایلند، اعطا 

شد.
 سمینار » تأثیر متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، 
دیدگاه هاي جهاني و منطقه اي«، بیســت و هفتم فروردین 
۱۳8۳، با مشــارکت جمعي از اســتادان ایراني و بین المللي 

دانشگاه ها در دانشگاه تهران برگزار شد.
 رنامه هاي هفتادمین ســالگرد تأسیس دانشگاه تهران، 
شــانزدهم فروردین ۱۳8۳، با حضور دکتر فرجي دانا، رئیس 
دانشگاه تهران، هیأت رئیسه، اعضاي هیأت علمي و کارکنان 

دانشکده ها و مؤسسات آغاز به کار کرد.
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 بخش همکاری های فرهنگی ســفارت فرانسه در ایران، 
بیست و ششــم اسفند ۱۳8۲، از پژوهشــکده تاریخ علم 
دانشــگاه تهران بازدید کردند و با رئیس پژوهشکده درباره 
چگونگي همکاری پژوهشــکده تاریخ علــم وبخش فرهنگي 
ســفارت فرانسه در زمینه مطالعات تاریخ علم گفتگو کردند.

بیوسیستماتیک  و  آزمایشگاه پژوهشی سیســتماتیک   
مرکز هرباریوم دانشــگاه تهران، دوازدهم اســفند ۱۳8۲،  
رئیس مرکز پتروشــیمی ایران در دانشــگاه تهران گشایش 
یافت. هرباریــوم مرکزی در ایندکس جهانی ثبت شــده و 
از جمله هرباریوم های بین المللی اســت که با بیشــتر مراکز 

اروپایی و آمریکایی ارتباط علمی دارد.
 هیأتی از دانشــگاه های تهران به سرپرستی رئیس دانشگاه، 
دوازدهم بهمن ۱۳8۲، با سفر به آلمان و سوئیس از دانشگاه های 
این کشورها دیدار و در مالقات خود با مسئوالن دانشگاه »کیل« 

و »پوتسدام« تفاهم نامه علمی و فرهنگی امضاء کردند. 
 رئیس دانشگاه چواللونگ کورن تایلند، بیست و نهم دي 
۱۳8۲، از کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد دانشگاه تهران 
بازدیــد کرد. و با بخش های تــاالر ابوریحــان  بیرونی، تاالر 
اطالع رســانی، تاالر عالمه اقبال الهــوری و همچنین بخش 
آسیب شناســی و مرمت نســخه های خطی و چاپی کتابخانه 

مرکزی آشنا شد.
 تفاهم نامه همکاري بین دانشگاه تهران و دانشگاه مونیخ 
آلمان، هفتم مهــر ۱۳8۲، در زمینه آمــوزش الکترونیکي 

)E.leaning( به امضاء رسید.
 رئیس دانشــگاه استراســبورگ فرانســه )دکتر زاویه 
خوشه(، بیســت و نهم تیر۱۳8۲، با دکتر فرجي دانا، رئیس 

دانشــگاه تهران، دیدار کرد. در این دیدار، دو طرف درباره 
اعطاي بورســیه، ایجاد دوره های دکتري به طور مشترک و 
همکاري درباره رشته هاي علوم انساني به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.
 نخستین همایش سراسري دبیران کانون های دانشجویي 
هالل احمر و مدیران فرهنگي دانشگاه ها، بیست و پنجم تیر 
۱۳8۵، با حضور معاون دانشــجویي وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري، رئیس سازمان هالل احمر و کارشناسان مربوطه در 

دانشگاه تهران برگزار شد.
 دکتر مبارک محمد علــي المجذوب، وزیر آموزش عالي 
سودان، بــه همراه سفیر این کشــور، یازدهم تیر ۱۳8۲، به 
منظور گسترش روابط دانشــگاهي دو کشور با دکتر فرجي 

 دانا، رئیس دانشگاه تهران، دیدار و گفتگو کرد.
 نخستین جشــن دانش آموختگي دانشجویان غیر ایراني 
دانشگاه هاي سراسر کشور، بیســت و چهارم خرداد ۱۳8۲، 
با حضور وزیــر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشــگاه، 
جمعي از روســاي دانشــگاه هاي کشور و ســفرا و کارداران 

کشورهاي خارجي در دانشگاه تهران برگزار شد.
 در پی اعتــراض صنفی گروهی از دانشــجویان، کوی 
دانشــگاه تهران در ۲۰ خــرداد برای مدتی دچار تنش و 

تجمع دانشجویی شد.
 هیــأت لبناني به سرپرســتي دکتــر ابراهیم قبیســي، 
رئیس دانشــگاه لبنان، بیست و ششــم فروردین ۱۳8۲، با 
هیأت رئیســه دانشــگاه تهران دیدار وگفتگو کرد. در این 
دیدار، رئیس دانشــگاه، تمایل خود را براي تبادل اســتاد و 

دانشجو در تمام مقاطع تحصیلي اعالم کرد.

دانشگاه تهران در سال  1382
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 هیأتی از دانشــگاه تهران به منظور شرکت در کنفرانس 
با   بین المللی دانشگاه پوتسدام و بررسی چگونگي همکاري 
دانشــگاه هاي آلمان و سوئیس، بیســت و هفتم آبان ۱۳8۱، 
به کشور آلمان عازم شــدند و پیش نویــس تفاهم نامه اي در 
خصوص برگزاري دوره دکتري مشــترک دانشگاه تهران براي 

تقدیم به رؤساي بین دانشگاه تهران و پوتسدام مهیا شد.
 همایش عرفان پلي میان فرهنگ ها به منظور بزرگداشــت 
پروفســور آ نــه مــاري شــیمل » محقق و اسالم شــناس و 
شرق شــناس آلماني«، بیست و ســوم مهر ۱۳8۱، با حضور 
رئیس انجمن حکمت و فلسفه، در دانشگاه تهران برگزار شد.

 وزیر توسعه منابع انساني و علوم و فناوري هند، هجدهم 
آبان ۱۳8۱، از دانشــگاه تهران بازدیــد و با دکتر فرجی دانا، 
رئیس وقت دانشگاه تهران، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، 

دو طرف برگسترش همکاري هاي دو جانبه تاکید کردند.
 دانشکده جغرافیا بر اساس پیگیری های شورای گسترش 
آموزش عالی و پس از تفکیک دو رشــته جغرافیا و ادبیات در 
ســال۱۳۴۰ و تبدیل آن به گروه های آموزشی مستقل، یکم 

آبان ۱۳8۱،  در دانشگاه تهران تأسیس شد.
 دفتر همکاري هــاي علمي و روابط دانشــگاهي ایران و 
افغانســتان، یازدهم شــهریور ۱۳8۱، در دانشــگاه تهران 

گشایش  یافت.
 دکتر رضا فرجی دانا، اســتاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، 
دهــم شــهریور ۱۳8۱، به عنوان بیســت و هفتمین رئیس 

دانشگاه تهران منصوب شد.
 هیأت دانشــگاهي ســیتن هال و نماینده ویژه دبیر کل 
سازمان ملل در امور گفتگوي تمدن ها، بیست و سوم مرداد 
۱۳8۱، با رئیس دانشــگاه تهران دیدارکردند و در زمینه 
ایجــاد دوره های بازآمــوزي زبان و ادبیات فارســي، تبادل 
نشــریات، تبادل استاد براي شرکت در سمینارهاي مشترک 
علمي و امضــاي تفاهم نامه هاي همکاري بین دو دانشــگاه 

اعالم آمادگي کرد.
 پیترالنزانس، مدیر مجموعه»اســالم غــرب پاریس« و 
نماینده رئیس جمهور فرانسه در امور افغانستان ، هفدهم تیر 
۱۳8۱، به منظور گفتگو و دیدار با اندیشمندان و روشنفکران 

ایراني از دانشگاه تهران بازدید کرد.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه پوتســدام و دانشگاه 

تهران، سی ام اردیبهشت ۱۳8۱، به امضاء رسید.
 نخســتین همایش پژوهش، پایان نامــه و کتاب برگزیده 
تربیت بدنی، بیســت و پنجم اردیبهشت ۱۳8۱، در دانشگاه 

تهران برگزار شد.

دانشگاه تهران در سال  1381
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 تفاهم نامه همکاری بین دانشــکده زبان و ادبیات دانشکده 
مسکو و دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران، بیست و سوم 
دي ۱۳8۰، در زمینه تبادل اســتاد و دانشجو و اجرای طرح های 

تحقیقاتی مشترک از سوي روسای دو دانشکده به امضاء رسید.
 دکتر طهماســب مظاهر، دارای دکترای دانشکده مدیریت 
دانشــگاه تهران، سی و یکم مرداد ۱۳8۰، به عنوان وزیر امور 

اقتصادی و دارایی منصوب شد.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه یونن چین، 
بیست و سوم اردیبهشت ۱۳8۰، در زمینه ارتباط دائمی و پویا 
بین دو دانشگاه، اعزام دانشــجوی دوره دکتری برای آموزش 

زبان و ادبیات فارسی، به امضاء روسای دو دانشگاه رسید.

 دکتر خالد العنقری، وزیر آموزش عالی کشــور عربستان 
ســعودی، پنجم خرداد ۱۳8۰، در رأس هیأتی عالی رتبه با 
رئیس وقت دانشگاه تهران، به منظور گسترش هر چه بیشتر 

روابط علمی دو کشور دیدار و گفتگو کرد.
 مراسم ســخنرانی فیدل کاسترو )رهبرکوبا(، با حضور وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس وقت دانشــگاه تهران و جمع 
کثیری از اســتادان و دانشجویان، نوزدهم اردیبهشت ۱۳8۰، 

در دانشگاه تهران برگزار شد.
 نخستین جشنواره دانشجویی فرهنگ استان ها، با حضور 
وزیر علوم، رئیس وقت دانشگاه تهران، و رئیس سازمان میراث 

فرهنگی  اردیبهشت ۱۳8۰ در دانشگاه تهران برگزار شد.

 تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه تهران و دانشــگاه فارابی 
قزاقستان، ششم اسفند ۱۳۷۹، در زمینه همکاری مؤسسه مطالعات 

حقوقی دانشگاه قزاقستان با دانشگاه تهران به امضاء رسید.
 تفاهم نامــه همکاری بین دانشــگاه تهران و دانشــگاه 
کمپلوتنسه اسپانیا، بیســت و هفتــم دی ۱۳۷۹، در خصوص 
مبادله اســتاد و دانش پژوه، برنامه تحقیقاتی مشــترک بین دو 
دانشــگاه و پایه گذاری سیســتم مبادله دانشجو بین طرفین به 

امضاء رسید.
 مرکز مطالعات حقوق بشــر، بیست و ششم دی ۱۳۷۹، در 
چهارچوب اجرای طرح »تقویت ظرفیت آموزش و پژوهش حقوق 
بشر« از طرف برنامه عمران ملل متحد به دانشکده حقوق و علوم 
سیاســی دانشــگاه تهران، و با هدف نهادینه کردن فعالیت های 

مربوط به آموزش و پژوهش در زمینه حقوق بشر تأسیس شد.
 کنفرانس ریاضی ایران، ششــم شــهریور ۱۳۷۹، با حضور ، 
مشاور رئیس جمهور، معاون پژوهشــی وزارت علوم، تحقیقات 
و فنــاوری، رئیس انجمن ریاضیات ایــران و تنی چند از اعضای 

هیأت رئیسه دانشگاه تهران در دانشگاه تهران برگزار شد.
 درجه استادي افتخاري اصالح نباتات دانشگاه تهران، پنجم 
شهریور ۱۳۷۹، به دکتر گوردیوسینگ کوش، دانشمند هندي 

و محقق مؤسســه تحقیقات بین المللي برنــج، با حضور رئیس 
دانشگاه تهران اعطاء شد.

 مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشــگاه تهران به عنوان 
یک مرکز علمي میان رشــته اي با هدف گسترش مطالعات زنان 
و تربیت محقق در رشــته مطالعات زنان، پنجم شهریور ۱۳۷۹، 
تأســیس شــد. این مرکز از ســال ۱۳8۳ عهده دار آموزش 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان گردید.
 عضویت افتخاري هیأت علمي دانشــکده فني، ســی و یکم 
خرداد ۱۳۷۹، همزمان با حضور ســران کشورهاي اکو در تهران، 
به دکترعسگرآقایف، رئیس جمهور وقت قرقیزستان، اعطاء شد.

 مرکز پژوهشی مطالعات کشــورهای اسپانیایی زبان، خرداد 
۱۳۷۹، با هدف کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در 
حوزه کشورهای آمریکای التین، حوزه کارائیب، اسپانیا و پرتغال 

تأسیس شد.
  کانون بازنشستگان دانشگاه تهران، هشتم اردیبهشت ۱۳۷۹، 

در دانشگاه تهران تأسیس شد.
 دکتر سید صفدر حسینی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد 
دانشگاه تهران، ششم اردیبهشــت ۱۳8۳، به عنوان وزیر امور 

اقتصادی و دارایی منصوب شد.
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 موسسه آب یکی از موسسات دانشگاه تهران، نهم اسفند 
۱۳۷8، بنا به نظرهیات رئیسه دانشگاه در خصوص تشکیل »گروه 
هماهنگی مسائل آب« تصویب و در بیست و پنجم اسفند ۱۳8۲، 

موسسه آب رسماً در دانشگاه تهران شکل گرفت.
 تفاهم نامه همکاري به منظور ارتقاي همکاري هاي بین المللي 
دو جانبه، سوم شهریور ۱۳۷8، بین دانشگاه تهران و دانشگاه 

توهوکو ژاپن به امضاء رسید.
 در پی اعتراض دانشــجویان به تعطیلی یکی از روزنامه 
کشور، کــوی داشگاه تهران، برای چند روز دچار تنش و تجمع 

دانشجویان بود.

 پنجم فروردین ۱۳۷8، در ســفارت جمهوري اســالمي ایران 
در ژاپــن، با حضور مدیرکل فرهنــگ وزارت امور خارجه ژاپن، 
مدیــرکل روابط بین الملل وزارت فرهنــگ و آموزش ژاپن، لوح 
تقدیر دانشگاه تهران به پروفسور کوریاناگي، ملقب به پدر 

ایران شناسي در ژاپن، اعطاء شد.
 در پــی امضــای تفاهم نامه همکاری میــان وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی ایران و »مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسالم« 
در ایتالیا به منظور گسترش همکاری های علمی و پژوهشی میان 
دانشــگاه ها داخل و خارج کشــور، »مرکز همایش های علمی 

بین المللی«، فروردین ۱۳۷8، تأسیس گردید.

 تفاهم نامه همکاري در زمینه اعزام دانشــجو و اســتادان در 
ســطوح باال در دوره هاي کوتاه مــدت و تبادل علمي، فرهنگي، 
بیستم آذر ۱۳۷۷، بین دانشــگاه تهران و دانشگاه مسکو به 

امضاء رسید.
 استاد دانشکده فني دانشگاه تهران، آذر ۱۳۷۷، موفق به 
طراحي، ساخت و آزمایش یک دستگاه رئومتر)جریان برشي( 
شــد. الزم به ذکر است که در طراحي این دستگاه از هیچ نمونه 

خارجي کپي برداري نشده است.
 اولین نمایشــگاه بزرگ قران کریم، بیســت و پنجم آبان 
۱۳۷۷، بــه همت اداره کل فرهنگي و فوق برنامه دانشــگاه در 

دانشگاه تهران برگزار شد.
 تفاهم نامــه همکاري، هشــتم آبان ۱۳۷۷، بین موسســه 
باستان شناسي دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات باستان شناسي 

گرجستان در شهر تفلیس پایتخت گرجستان منعقد شد.
 کنگره ملي صنایع غذایي ایران، نوزدهم آبان ۱۳۷۷، با تأکید 

بر غذا و آینده آن در جهان در دانشگاه تهران برگزار شد.
 اولین مراســم نکوداشت پیشگامان علم اقتصاد، اول آبان 

۱۳۷۷، در دانشگاه تهران برگزار شد.

 نخستین نشســت رابطین خبري روابط عمومي دانشگاه 
تهران، سیزدهم مهر ۱۳۷۷، در دانشگاه تهران برگزار شد.

 ســفیر مکزیک، چهاردهم تیر ۱۳۷۷، به همراه یک هیأت 
۲۷ نفره از دانشــگاه ITESM  مکزیک از دانشکده کشاورزي 

دانشگاه تهران بازدید کرد. 
 دومین همایش بین المللي »تاریخ علم در ایران«، هفدهم 
خرداد ۱۳۷۷، با همکاري پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و 

انجمن ایران شناسي فرانسه در دانشگاه تهران برگزار شد.
 دکتر رومانو پرودي، نخست وزیر ایتالیا، دهم خرداد ۱۳۷۷، 
در دانشگاه تهران حضور یافت و در زمینه مباحث اقتصادي و 

سیاسي سخنراني کرد.
 سید محمد خاتمي ، رئیس جمهوري، دوم خرداد ۱۳۷۷، در 
جمع دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه تهران حضور یافتند و 

به ایراد سخنراني پرداختند. 
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب به صورت ســر 
زده، بیســت و دوم اردیبهشت ۱۳۷۷، در دانشگاه تهران حاضر 
شــدند و در جمع استادان و دانشــجویان به گفت و گو با آن ها 

نشستند.
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 کوفي عنان، دبیرکل ســازمان ملل متحد، به مناســبت 
پنجاهمین ســالگرد صــدور اعالمیه جهاني حقوق بشــر، 
نوزدهم آذز ۱۳۷۶، در دانشــگاه تهران به ایراد سخنرانی 

پرداخت.
 دکتر ســید منصور خلیلی عراقی، استاد دانشکده اقتصاد 
دانشگاه تهران، دوازدهم شــهریور ۱۳۷۶، به عنوان بیست و 

ششمین رئیس دانشگاه تهران منصوب شد.
 دکتــر بیژن نامدار زنگنــه، عضو هیأت علمــی پردیس 
دانشکده هاي فني دانشگاه تهران، بیست و نهم  مرداد ۱۳۷۶، 

به عنوان وزیر نفت منصوب شد.
 دکتر حبیــب اهلل بیطرف، عضــو هیأت علمــی پردیس 
دانشکده های فنی دانشگاه تهران، بیست و نهم  مرداد ۱۳۷۶، 

به عنوان وزیر نیرو منصوب شد.

 دکتر سید علی نقی خرازی مشهور به کمال خرازی، عضو 
هیأت علمی و بازنشسته دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 
دانشگاه تهران، بیســت و نهم مرداد ۱۳۷۶، به عنوان وزیر 

امور خارجه منصوب شد.
 سید محمد خاتمی، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته 
علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوزادهم مرداد ۱۳۷۶، به عنوان 

پنجمین رئیس جمهور ایران منصوب شد.
 درجــه دکتــري افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته 
جامعه شناسی، ششم مرداد ۱۳۷۶، به حسن ابراهیم حبیبي، 

معاون اول رئیس جمهور، اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته علوم 
سیاســی، هشــتم اردیبهشــت ۱۳۷۶، به آقاي هاشــمي 

رفسنجاني، رئیس جمهور وقت ایران، اعطا شد.

 پژوهشــکده تاریخ علم دانشــگاه تهران، دوازدهم آذر 
۱۳۷۵، با کسب موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش 
عالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فّناوری بــا هدف اصلی 
پژوهشــکده »پژوهش و آموزش در زمینــة تاریخ علوم در 

دورۀ اسالمی« در دانشگاه تهران تأسیس شد.
 دانشــکده فنی کاسپین دانشــگاه تهران، سال ۱۳۷۵ 
با حمایــت وزارت صنایــع و معادن وقت، در شهرســتان 

رضوانشــهر واقع در اســتان گیالن، با هدف کاهش فاصله 
مناطــق برخوردار و محروم و تقویت صنعت و دانشــگاه در 

مجاورت کارخانه چوب و کاغذ )چوکا( تأسیس شد.
 شاهراه اطالع رساني دانشگاه تهران که در نوع خود اولین 
و بي نظیرترین شــبکه اطالع رســاني در کشور است درسال 
۱۳۷۵، بــا بهره گیري از توان متخصصین خود شــروع به 

کار کرد.
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 لوئیس فراخان، رهبر ســیاه پوســتان مسلمان آمریکا، 
هجدهم بهمن ۱۳۷۴، به همت انجمن اســالمی دانشجویان 
دانشگاه از دانشگاه تهران دیدار و در دانشگاه سخنرانی کرد. 
در این مراســم وزیر امور خارجه و دکتــر عارف، رئیس وقت 

دانشگاه  نیز حضور داشتند.
 نیکوالس وارنر، سفیر استرالیا، بیست و دوم شهریور ۱۳۷۴، 
با دکتر محمدرضا عارف، رئیس وقت دانشگاه تهران، دیدار و 

گفتگو کرد. در این دیدار سفیر استرالیا خواستار ایجاد ارتباطات 
قوی تر بین دانشگاه های استرالیا و دانشگاه تهران شد.

 دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۲ اقدام به تشکیل »معاونت 
برنامه ریزی« متشکل از دفتر برنامه و بودجه، دفتر مطالعات 
آموزشــی و دفتر آمار، نمود که پس از مدتی در اردیبهشت 
۱۳۷۴، به عنوان »معاونت طرح و برنامه دانشگاه« فعالیت خود 

را در قالب طرح جامع دانشگاه از سر گرفت.

 دانشــکده محیط زیست به عنوان تنها دانشکده تحصیالت 
تکمیلی، بیستم بهمن ۱۳۷۳، در دانشگاه تهران تأسیس شد. 
هسته اولیه و آغازین این دانشکده در شهریور۱۳۵۳ و به دنبال 
نهضت جهانی زیســت محیطی با نام مرکز هماهنگی مطالعات 
محیط زیســت در دانشگاه تهران تشکیل شد. این دانشکده در 

حال حاضر زیر مجموعه دانشکده های پردیس فنی است.

 دکتر محمد رضا عارف، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، 
بیست و ســوم آذر ۱۳۷۳، به عنوان بیست و پنجمین رئیس 

دانشگاه تهران منصوب شد.
 دانشــگاه تهران در سال ۱۳۷۳، به کمک یک زوج سیم و 
با سرعت ۹۶۰۰bps، از طریق مزکز تحقیقات فیزیک نظري و 

ریاضیات به شبکه جهاني اینترنت متصل شد.

 دکتر غالمعلی افروز، استاد دانشکده روان شناسی دانشگاه 
تهران، پنجم مهر ۱۳۷۲، به عنوان بیست و چهارمین رئیس 

دانشگاه تهران منصوب شد.
 نمایشــگاه طرح هاي ملي که به لحــاظ انعکاس تازه ترین 
قدم هاي برداشته شده در استقالل و خود کفائي کشور است، 
بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۷۲،  با ارائه ۴۷ طرح و اکتشاف 

در دانشگاه تهران برگزار شد.
اولین کنگره بین المللي پیشــبرد علوم و تکنولوژي در   
جهان اســالم، بیست و هفتم اردیبهشــت ۱۳۷۲، به همت 
دانشــگاه تهران و همــکاري آکادمي علوم جهان ســوم و با 
حضور رئیس جمهور وقت و پژوهشــگران کشورهاي مختلف 

اسالمي برگزار شد.
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 اولین کنفرانــس آموزش، پژوهش و کاربــرد کامپیوتر 
در ایران، بیســت و نهم بهمن ۱۳۷۱، توســط دانشکده فني 
دانشــگاه تهران و کمیته مهندســي کامپیوتر شــوراي عالي 

برنامه ریزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي برگزار شد.
نخســتین جشــنواره پژوهش و فناوری دانشگاه، آذر   
۱۳۷۱، بــا هدف تجلیل از پژوهشــگران پیشکســوت نمونه، 
برجسته، نمونه، جوان نمونه، رساله ها و پایان نامه های نمونه، 
کارشناســان پژوهشگر و پژوهشــی اجرایی نمونه و کتابخانه 

نمونه در دانشگاه تهران برگزار شد.
 تفاهم نامه همکاری های علمی و فرهنگی، دوم آبان ۱۳۷۱، 

بین دانشگاه تهران و سازمان جهانی یونسکو در زمینه تأسیس 
کرسی زیست شناسی دانشگاه تهران منعقد شد. این تفاهم نامه 

از سوی مدیرکل یونسکو، و رئیس دانشگاه تهران،  امضاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته علوم 
سیاسي، سی و یکم تیر ۱۳۷۱، از سوی رئیس دانشگاه تهران 
و بــا حضور وزیر فرهنگ و آموزش عالي، به نلســون ماندال، 

رهبر کنگره ملي آفریقا، اعطاء شد.
 تفاهم نامه همکاري بین دانشگاه تهران و دانشگاه هانکوک 
کره، ســی و یکم تیــر ۱۳۷۱، به امضای روسای دو دانشگاه 

رسید.

دکتر جانستون، رئیس دانشــگاه مک گیل کانادا، دوازدهم   
آذر۱۳۷۰، از دانشــگاه تهران بازدید و با رئیس وقت دانشگاه 
تهران، به منظور بهبود و گسترش مناسبات فرهنگي ایران و کانادا و 
گسترش مبادالت علمي به ویژه مهندسي و پزشکي و همکاري هاي 
بیشتر در زمینه هاي محیط زیست، علوم فني، دیدار و گفتگو کرد.

 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به منظور حل مشکالت 
اجرایی سازمان ها، شرکت ها و صنایع کشور در سال ۱۳۷۰ 
اجرای تحقیقات  برای  راه اندازی دفتر پژوهشــی  به  اقدام 
کاربردی مدیریت نمود. از ســال ۱۳۷8 دفتر مزبور به مرکز 

یافت. ارتقا  پژوهش های کاربردی 
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 انتشارات دانشــگاه تهران، بیست و دوم بهمن ۱۳۶8، به 
عنوان ناشر نمونه دولتي انتخاب شد.

 درجه افتخاري اســتادي دانشگاه تهران در رشته زبان و 
ادبیات فارســي، دي مــاه ۱۳۶8، به دکتر نذیر احمد، استاد 

دانشگاه هاي هندوستان اعطاء شد.
 کلنگ مجتمع مسکوني اساتید دانشگاه تهران » استاد سرا«، 

بهمن ۱۳۶8، توسط رئیس دانشگاه تهران به زمین زده شد.
 کلنگ بیمارســتان و درمانگاه دام دانشکده دامپزشکي 
دانشــگاه تهران واقع در مردآباد کرج ، بیست و هشتم آبان 

۱۳۶8،به زمین زده شد.
 در بازدید هیأت چیني از دانشگاه تهران در بیست و دوم 
آبان ۱۳۶8، گســترش روابط علمي و فرهنگي ایران و چین 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 اولین کنگره ملي انجمن مهندسین، ماشین هاي کشاورزي 
و مکانیزاســیون پائیز ۱۳۶8، به کوشــش انجمن مهندسي 
ماشین هاي کشاورزي و مشارکت دانشکده کشاورزي دانشگاه 

تهران با شرکت ۳۵۰ تن از استادان دانشگاه ها برگزار شد.
- سه هزار جلد کتاب، آبان ۱۳۶8، از سوي استاد سید محمد 

علي جمالزاده به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران اهداء شد. 
 اولین سمینار تحقیق و توسعه، بیست و ششم تیر ۱۳۶8، 
به همت سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران با سخنان 

نخست وزیر وقت در دانشگاه تهران برگزار شد.
 معاون آموزشــي دانشگاه تهران، بیســت و هفتم خرداد 
۱۳۶8، با وزیر مختار شــوروي دیدارکردنــد و در زمینه 
تحقیقــات و پژوهش هاي علمي مشــترک و تبادل اســتاد و 

دانشجو بین طرفین توافق به عمل آمد.  
 راهپیمایي »بیعت با رهبري« دانشــگاهیان و دانشجویان 
دانشــگاه هاي تهران ، کارکنان و دانشجویان، بیست و سوم 
خرداد از دانشگاه تهران برگزار شد. و  راهپیمائیان با حضرت 

آیت اهلل خامنه اي دیدار کردند.
 تفاهم نامــه همــکاری در زمینه گســترش روابط علمی، 
فرهنگی و تبادل اســتاد و دانشــجو ، یکم خرداد ۱۳۶8، بین 

دانشگاه تهران و دانشگاه توکیو ژاپن امضاء شد.
 با تصویب شــوراي دانشــگاه تهران به منظور اشــاعه زبان 
فارسي، اولین مرکز بین المللي آموزش زبان فارسي، نوزدهم 

اردیبهشت ۱۳۶8، در دانشگاه تهران تأسیس شد.
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 اولین نمایشــگاه دستاوردهاي  مشــترک دانشگاه هاي 
سراسر کشــور و مرکز آموزش عالي بهمــن ۱۳۶۷، ازسوي 
وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه تهران برگزار شد.

 هرباریوم مرکزی دانشــگاه با ۳5۰۰ گونه گیاهی، نوزدهم 
بهمن ۱۳۶۷، با حضور رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس 
شورای اســالمی، در اولین سمپوزیوم »مســائل فلور ایران« 

افتتاح شد. 
 تفاهم نامه همکاري بین هیأت فرهنگي آلمان و دانشــگاه 
تهران، هشــتم آذر ۱۳۶۷، در زمینه تحقیقات و پژوهش هاي 
علمي مشــترک و تبادل استاد و دانشجو در دوره هاي دکتري 

و فوق تخصص به امضاء رسید.
 اولین کنگره ملي خوردگي فلزات با حضور وزیر نفت و وزیر 

صنایع، هشتم آبان ۱۳۶۷، در دانشگاه تهران برگزار شد.

 دکتر محمد رحیمیان، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، 
بیســت و یکم مهر ۱۳۶۷، به عنوان بیست و سومین رئیس 

دانشگاه تهران منصوب شد.
 دانشــکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در جهت تقویت 
رشته تربیت بدني، یکم مهر ۱۳۶۷، با ادغام هیأت علمی گروه 
تربیت بدنی دانشــکده علوم تربیتی و اعضــاء هیأت علمی و 
کارشناسان امور تربیت بدنی، در دانشگاه تهران تأسیس شد.
 مرکز زبان های خارجی در سال ۱۳۴8، فعالیت خود را در 
دانشکده ادبیات آغاز کرد و در هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۷، از 
دانشکده ادبیات جدا و به دانشکده زبان های خارجی تغییر نام 
داد. این دانشــکده در سال ۱۳۷۹ به ساختماني جدید منتقل 
و با عنوان دانشــکده زبان ها و ادبیات خارجي به فعالیت خود 

ادامه داد.

 ریاست دانشــگاه تهران، دکتر حســین فروتن، هجدهم 
خرداد ۱۳۶۶، با کاردار ســفارت لهســتان دیدار و پیرامون 
تبادل اســتاد و دانشجو و گســترش همکاري هاي دو جانبه 
علمي و فرهنگي بین دانشــگاه تهران و دانشــگاه لهستان به 

بحث و گفت و گو پرداختند.
اردیبهشت ۱۳۶۶،  برنامه ریزي کشاورزي، چهارم  سمینار   
توســط وزیر فرهنگ و آموزش عالي در دانشکده کشاورزي 

دانشگاه تهران برگزار شد.
 دانشجویان دانشــگاه تهران به منظور حمایت از مبارزات 
حق طلبانه و محکوم کردن کشــتار وحشــیانه دانشــجویان 

فلسطیني توســط رژیم صهیونیستي، دوم اردیبهشت ۱۳۶۶، 
در دانشگاه تهران راهپیمائي کردند.

 شــوراي عالي گســترش آموزش عالي در جلسه مورخ 
بیســت و نهم فروردین ۱۳۶۶، با ایجاد رشته زبان شناسي 
همگانــي و فرهنگ و زبان هاي باســتاني در مقطع دکتري 

نمود. موافقت 
اولین سمینار سیستم جمع آوري و دفع آ ب هاي سطحي   
شهروندان، هجدهم فروردین ۱۳۶8، با حضور شهردار تهران 
و میهمانان خارجي از کشــور یوگسالوي در دانشگاه تهران 

برگزار گردید.
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 اولین دوره امتحانات پذیرش رزیدنتي رشته هاي تخصصي 
دامپزشکي، بیســت و هفتــم دي ۱۳۶۵، در دانشگاه تهران 

برگزار شد.
 صادق المهدي، نخست وزیر کشور سودان، بیست و هفتم 
آذر ۱۳۶۵، به همراه هیأتي همراه از دانشــگاه تهران بازدید 
کرد. و با دکتر فروتن، رئیس وقت دانشــگاه دیدار و گفت و 

گو کرد.
 جشــنواره فرهنگي، ورزشي روز وحدت حوزه و دانشگاه، 
بیست و هفتم آذر ۱۳۶۵، به همت دانشجویان دانشگاه تهران 

برگزار شد
 سمینار آلودگي محیط و کنترل آن زیر نظر مرکز هماهنگي 

مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران، بیست و هشتم مهرماه، 
برگزار شد.

 دانشــکده های علوم پزشکی تهران در ســال ۱۳۶۵، با 
بخشنامه دولت از دانشــگاه تهران جدا شد و دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران را تشکیل دادند. 
بر اســاس تفاهم نامه ای اعضای هیأت علمی، دانشــجویان و 
پژوهشگران دو دانشگاه متعهدند مقاالت خود را در مجالت و 

کتب و کنفرانس های بین المللی با یک نام به چاپ برسانند.
 دوره کارشناســي ارشــد برنامه ریزي و توسعه اقتصادي 
دانشکده اقتصاد، بیست و نهم آبان ۱۳۶۵، در دانشگاه تهران 

افتتاح شد.

 دکتر بهمن یزدی صمدی، اســتاد دانشــکده کشــاورزي و 
منابع طبیعي دانشــگاه تهران، هفدهم آبان ۱۳۶۲، به عنوان 

بیستمین رئیس دانشگاه تهران منصوب شد.
 الحاق مجتمع آموزش عالي ابوریحان به دانشگاه تهران: این 
مجتمع در مهر سال ۱۳۳۱ با نام دانشسراي کشاورزي فعالیت 
خود را آغاز کرد مجتمع ابوریحان، بیســتم شــهریور۱۳۶۲، 

تحت پوشش دانشــگاه تهران قرار گرفت و از سال ۱۳8۴ به 
»پردیس ابوریحان« تغییر نام یافت.

 اولین نشریه داخلي دانشــگاه تهران تحت عنوان »لوح و 
قلم«، مرداد ۱۳۶۲، منتشر شد. این نشــریه زیر نظر روابط 
عمومي دانشــگاه تهران انتشار یافت و در حال حاضر با عنوان 

ماهنامه مدت به کار خود ادامه مي دهد.

 دکتر حسین فروتن، استاد پزشکي دانشگاه تهران، اول دی ۱۳۶۴، 
به عنوان بیست و دومین رئیس دانشگاه تهران منصوب شد.

 دکتر عباســعلي زالي، استاد پردیس کشــاورزي و منابع 
طبیعي دانشــگاه تهران، ششــم آبان ۱۳۶۴، به عنوان وزیر 

کشاورزي دولت چهارم منصوب شد.
 دکتر حســن عابدی جعفــری، عضو هیأت علمي ســابق 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ششم آبان ۱۳۶۴،  به عنوان 

وزیر بازرگاني دولت چهارم منصوب شد.
 مهندس اســماعیل اوینی، استاد دانشــگاه تربیت معلم، 
شــانزدهم آبــان ۱۳۶۴، به عنوان سرپرست دانشگاه تهران 

منصوب شد.
 دکتر محمد فرهادی، استاد پزشکی دانشگاه تهران، دوازدهم 
تیر ۱۳۶۴، به عنوان بیســت و یکمین رئیس دانشگاه تهران 

منصوب شد.
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 دکتر عباس شیبانی، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، نوزدهم خرداد ۱۳۶۱، به عنوان نوزدهمین رئیس دانشگاه تهران 
منصوب شد.

 دکتر ســیدمحمد اصغری، استاد ســابق دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران، یازدهم آبان ۱۳۶۰، به عنوان وزیر دادگستري 

دولت سوم منصوب شد.
 دکتر ابوالقاســم گرجی، استاد دانشــکده حقوق دانشگاه 
تهران، هشتم مهر۱۳۶۰، به عنوان هجدهمین رئیس دانشگاه 

تهران منصوب شد.
 دکتر محمدجــواد باهنر، داراي دکترای الهیات دانشــگاه 
تهران، چهاردهم مرداد ۱۳۶۰، به عنوان نخســت وزیر ایران 

منصوب شد.
 دکتر علی مهدیزاده شهری، استاد دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران، پنجم مرداد ۱۳۶۰، به عنوان هفدهمین رئیس دانشگاه 

تهران منصوب شد.
 دکتر مصطفي چمران، دانش آموخته دانشکده فني دانشگاه 
تهران، و بنیان گذار ســتاد جنگ های نامنظم در جنگ ایران 
و عراق، ســی و یکم خرداد ماه ۱۳۶۰، در مســیر دهالویه، 

سوسنگرد به شهادت رسید.

 دکتر حسن عارفی، استاد پزشــکی دانشگاه تهران، ششم 
اســفند ۱۳۵8، به عنوان شانزدهمین رئیس دانشگاه تهران 

منصوب شد.
 سید محمد بهشــتی، دانش آموختــه کارشناسی دانشکده 
الهیات دانشگاه تهران، چهارم اسفند ۱۳۵8، به عنوان رئیس 

قوه قضائیه ایران منصوب شد.
 دکتر محمد مفتح، استاد دانشکده الهیات و معارف اسالمی 
دانشگاه تهران، بیست و هفتم آذر  ۱۳۵8 به دست گروه هاي 

ضد انقالب به مقام رفیع شــهادت نائل شد. روز شهادت این 
استاد فرزانه با عنوان»روز وحدت حوزه و دانشگاه « نام گذاری 

شده است.
 اســتاد مرتضي مطهري، استاد دانشــکده الهیات و معارف 
اســالمی دانشــگاه تهران و بنیان گذار»جامعه روحانیت مبارز 
تهران« ، یازدهم اردیبهشت ۱۳۵8 توسط گروه های ضد انقالب 
به مقام رفیع شهادت نائل شد. دوازدهم اردیبهشت به یاد این 

فیلسوف بزرگ با عنوان »روز معلم« نامگذاری شده است.

 دکتر محمد ملکی، اســتاد دانشــگاه تهران، چهارم اسفند 
۱۳۵۷، به عنوان سرپرست دانشــگاه تهران )اولین رئیس 

دانشگاه بعد انقالب( منصوب شد.
 عوامل حکومت نظامي براي شکســتن اعتصاب استادان 
دانشگاه، پنجم دي ۱۳۵۷، به وزارت علوم حمله کرد. در این 
زد و خورد و تیراندازي شدید یکي از استادان دانشگاه به نام 

کامران نجات الهي به شهادت رسید.
 گروهي از دانشــجویان و دانش آموزان کــه براي محکوم 

کردن جنایــات رژیم، ســیزدهم آبــان ۱۳۵۷، در محوطه 
دانشــگاه تهران اجتماع کرده و خواهــان برپایي جمهوري 
اســالمي به رهبري امام خمیني بودند، ناگهان مورد هجوم 
قرار گرفتند. در این روز ۶۵ تن کشــته و صدها دانش آموز و 

دانشجو مجروح شدند.
 دکتر عبداهلل شیبانی، استاد علوم طبیعی دانشگاه تهران، 
سیزدهم شهریور ۱۳۵۷، به عنوان پانزدهمین رئیس دانشگاه 

تهران منصوب شد.
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 دکتر قاسم معتمدی، استاد بهداشت و صنایع غذایي دانشگاه 
تهران، چهاردهم شهریور ۱۳۵۶، به عنوان چهاردهمین رئیس 

دانشگاه تهران منصوب شد.
به  تظاهرات دانشــجویان دانشگاه تهران)ســال۱۳۵۶(   
مناســبت ســالگرد قیام خونین ۱5 خرداد ۱۳۴۲ در کوی 

دانشــگاه تهران  این اولیــن بار بود که دانشــجویان به طور 
گسترده، قیام ۱۵ خرداد را گرامي می داشتند.

 پروفســور ارهاد، رئیس دانشگاه کایزرالوتن آلمان و عضو 
کمیته پژوهش عالي، ببست و چهارم فروردین ۱۳۵۶، با دکتر 

هوشنگ شریفي، رئیس دانشگاه تهران، دیدار و گفتگو کرد.

 دکتر احمد هوشنگ شریفی، استاد حقوق دانشگاه تهران، 
ششــم آبان ۱۳۵۵، به عنوان ســیزدهمین رئیس دانشگاه 

تهران منصوب شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته ادبیات، 

سوم آبان ۱۳۵۵، به استاد فرنگیس شادمان اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته ادبیات، سوم 

آبان ۱۳۵۵، به استاد غالمعلی رعدی آذرخشی اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته ادبیات، 

سوم آبان ۱۳۵۵، به استاد حبیب یغمائی اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته علوم، 

سوم آبان ۱۳۵۵، به دکتر غالمحسین مصاحب اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته الهیات و 
معارف اســالمی، سوم آبان ۱۳۵۵، به دکتر احمد آرام اعطاء 

شد.

 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته الهیات 
و معارف اســالمی، ســوم آبان ۱۳۵۵، به دکتر محمد پروین 

اعطاء شد. گنابادی 
 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته مدیریت 
بازرگانی، ســوم آبان ۱۳۵۵، به ارتشــبد غالمرضا ازهاری 

اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته مدیریت 
بازرگانی، ســوم آبان ۱۳۵۵، به تیمســار اسماعیل شفاعی 

اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته ادبیات، سوم 

آبان ۱۳۵۵، به محمدعلی جمال زاده، نویسنده اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته ادبیات، 
هشــتم اردیبهشــت ۱۳۵۵، به لئوپولدسدارسنگور، رئیس 

جمهور سنگال اعطاء شد.

 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته اقتصاد و 
علوم، نهم آذر ۱۳۵۴، به نیکالی چائوشسکو، رئیس جمهوری 

النا چائوشسکو، همسر ایشان، اعطاء شد. رومانی و 
 مرکز تحقیقــات مناطق کویری و بیابانی، هفتم آبان ۱۳۵۴، 
به منظور شناخت جامع مناطق کویری و بیابانی ایران و مسائل 
مربوط به محیط زیســت به عنوان یک پژوهشکده مستقل در 
دانشگاه تهران تأســیس شد. این مرکز از سال ۱۳88با عنوان 
»مرکز تحقیقات بین المللی بیابان« زیر نظر پردیس کشاورزی و 

منابع طبیعی به فعالیت خود ادامه می دهد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته حقوق، 

۲۲ تیر ۱۳۵۴، به ایون گیورگي، نخست وزیر کشور روماني 
اعطاء شد.

 تفاهم نامه همکاري در زمینه تبادل اســتاد و دانشــجو و 
برنامه هــاي تحقیقاتــي مشــترک، چهارم تیــر ۱۳۵۴، بین 

دانشگاه تهران و دانشگاه هاروارد به امضاء رسید.
 مرکز تحقیقات بیوشیمی، بیوفیزیک با انگیزه تربیت نیروی 
متخصص در سطح تحصیالت تکمیلی و انجام دادن تحقیقات 
پایه در زمینه زیست شناسی، بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۵۴، 
در دانشــگاه تهران تأسیس شد. این مرکز از ابتدا فعالیت های 

علمی خود را در عرصه بین المللی  بنا نهاد.

دانشگاه تهران در سال  1356

دانشگاه تهران در سال  1355

دانشگاه تهران در سال  1354

نگــاری  وقـایــع 
دانشگــاه تهـران

۳۵



 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیســت و پنجم اســفند ۱۳۵۲، به پروفسور ویلهلم آیلرزاز، 

پژوهشگر آلمان اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیســت و پنجم اســفند ۱۳۵۲، به پروفسور جورج مورگن 

استیرن، پژوهشگر نروژ اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیست و پنجم اســفند ۱۳۵۲، به پروفسور یحیی الخشاب، 

پژوهشگر مصر اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیســت و پنجم اســفند ۱۳۵۲، به پروفســور توشی هیکو 

ایزوتسو، پژوهشگر ژاپن اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیست و پنجم اسفند ۱۳۵۲، به پروفسور ژاک دوشن گیمن، 

پژوهشگر بلژیک اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیست و پنجم اســفند ۱۳۵۲، به پروفسور پیر حسام الدین 

راشدی، پژوهشگر پاکستان اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیســت و پنجم اســفند ۱۳۵۲، به پروفسور جورج کامرون، 

پژوهشگر آمریکا اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیســت و پنجم اســفند ۱۳۵۲، به پروفسور ویلهلم آیلرزاز، 

پژوهشگر آلمان اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیســت و پنجم اسفند ۱۳۵۲، به پروفســور فریتس مایر ، 

پژوهشگر سوئیس اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیســت و پنجم اســفند ۱۳۵۲، به پروفســور والتر هینتز، 

پژوهشگر آلمان اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیست و پنجم اســفند ۱۳۵۲، به پروفسور فلیپانی رانکنی، 

پژوهشگر ایتالیا اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیســت و پنجم اسفند ۱۳۵۲، به پروفسور بابا جان غفوراف، 

پژوهشگر روسیه اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیست و پنجم اســفند ۱۳۵۲، به پروفسور هنریک نیبرگ، 

پژوهشگر سوئد اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 

 تفاهم نامه همکاری در زمینه های علوم سیاسی، اقتصادی 
و حقوق و همچنین همکاری بــا مرکز مطالعات بین المللی 
دانشــگاه، چهاردهم بهمن ۱۳۵۳، بین دانشــگاه تهران و 

دانشگاه پاریس به امضاء رسید.
 تفاهم نامه همکاري بین دانشگاه تهران و دانشگاه پرت 
موث انگلستان، سی ام آذر ۱۳۵۳، در زمینه مبادله استاد 

و دانشــجو و نیز زمینه های تخصصي بیوفیزیک،آرشیتکت، 
داروسازي و مهندسي به امضاء رسید.

 مؤسســه حقوق تطبیقي دانشــگاه تهران از مؤسسات 
پژوهشــي وابســته به دانشــکده حقوق و علوم سیاســي، 
پانزدهــم فروردین ۱۳۵۳، زمان ریاســت دکتر هوشــنگ 

تأسیس شد.  نهاوندي 
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بیســت و پنجم اسفند ۱۳۵۲، به اســتاد عالمه سید محمد 
حسین طباطبائی، پژوهشگر اعطاء شد.

 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیســت و پنجم اسفند ۱۳۵۲، به پروفسور استاد عالمه حاج 

آقا رحیم ارباب، پژوهشگر اعطاء شد.
 تفاهم نامه علمی و تبادل اســتاد و دانشجو بین دانشکده 
تهران،  و دانشکده دامپزشکی دانشگاه  فرانسه  دامپزشکی 
هشــتم اسفند ۱۳۵۲، از ســوي رئیس دانشگاه تهران و آقای 
پروفســورگودنرن، بــازرس وقــت عالی وزارت کشــاورزی و 

سرپرست دانشکده ها ی دامپزشکی فرانسه، به امضاء رسید.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه فرانسه، 
هفدهم بهمن ۱۳۵۲،  به منظور تبادل اســتاد و دانشــجو به 

امضاء رسید.
 هادی نویرا، نخســت وزیر تونس، نوزدهــم دی ۱۳۵۲، از 
دانشــگاه تهران بازدید کرد. وی در دانشــکده هنرهای زیبا با 
رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده هنرهای زیبا دیدار و گفتگو کرد.
دانشگاه های کشور های عضو  روسای  کنفرانس  نخستین   
پیمان مرکزی )ســنتو( درباره نقش دانشــگاه در توســعه و 
پیشرفت اقتصادی، هفدهم دی ۱۳۵۲، با حضور نخست وزیر، 
وزیر اطالعات و چند تن از روسای دانشگاه های ایران، ترکیه، 
پاکســتان، هیأت های نمایندگی کشور  های آمریکا و انگلستان 

در دانشگاه تهران گشایش یافت.
 اولین سمپوزیوم خاک شناسی، شانزدهم دی ۱۳۵۲، با حضور 
معاون وقت وزارت کشــاورزی و منابع طبیعی و رئیس دانشگاه 

تهران در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران افتتاح شد.
 تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به نحوه 

برگزاري انتخات: عده زیادی از دانشجویان به عنوان اعتراض 
بــه اعضای انجمن نظارت انتخابــات، پانزدهم دي ۱۳۵۲، به 
قصد دربار از دانشگاه تهران خارج شدند. در مسیر حرکت بین 
دانشــجویان و پلیس برخــوردی رخ داد وعده زیادی مجروح 

شدند.
 عده زیادی از دانشــجویان به عنوان اعتراض به اعضای 
انجمن نظارت انتخابات به قصد دربار از دانشگاه تهران خارج 
شدند. در مسیر حرکت بین دانشجویان و پلیس برخوردی رخ 

داد وعده زیادی مجروح شدند.
 تفاهم نامه همکاري بین مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 
و سازمان ملي اقیانوس شناسي )NOAA( آمریکا، دهم آبان 
۱۳۵۲، به منظور تأسیس پایگاه زلزله شناسي به امضاء رسید.

 تأسیس انســتیتو الکتروتکنیک: تاریخچــه تأسیس این 
مؤسسه به سال۱۳۴۷ باز مي گردد. احداث ساختمان تأسیسات 
و مونتاژ و نصب دســتگاه هاي آزمایشــگاهي این انســتیتو با 
همکاري دولت آلمان در خرداد ۱۳۵۲ به اتمام رسید و از آبان 
همان سال با بهره برداري از دو بخش ماشین هاي الکتریکي و 

الکترونیکی آغاز به کارکرد.
 دکتر اجمل، رئیس دانشــگاه پنجاب و چند تن از مقامات 
این دانشگاه، بیســت و دوم خرداد ۱۳۵۲، با رئیس دانشگاه 
تهــران دیدار و گفتگو کردنــد. دکتر اجمــل همچنین از 
کتابخانه مرکزي، دانشــکده ادبیات و علوم انســاني و مسجد 

دانشگاه بازدید کرد.
 تفاهم نامه  همکاری علمی - پژوهشی  بین دانشگاه تهران 
و دانشگاه بروکســل، دوازدهم اردیبهشت ۱۳۵۲، به امضاء 

رسید.

 تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه تهران و دانشــگاه 
بریســتول انگلستان، سیزدهم اســفند ۱۳۵۱، به منظور 
مبادله استاد، اعزام دانشجویان ممتاز برای ادامه تحصیالت 
بین دانشــگاه تهران و دانشگاه بریستول انگلستان به امضاء 

رسید.
 سه آزمایشــگاه دانشکده علوم، نهم دی ۱۳۵۱، تأسیس 
شد. ایــن سه آزمایشــگاه عبارتند از: آزمایشــگاه تحقیقاتي 

بیوشیمي، آزمایشگاه شیمي، آزمایشگاه زیست شناسي.
 با ادغام دو مؤسســه»مطالعات و تحقیقات اجتماعي« و» 
تحقیقات تعاون«، بیســت و نهم مهر ۱۳۵۱، دانشکده علوم 

اجتماعي و تعاون به عنوان اولین دانشــکده مستقل آموزش 
عالي علوم اجتماعي تأسیس شد.

 وقف موزه مقدم: مرحوم دکتر حسین محسن مقدم، استاد 
ممتاز دانشــکده هنرهاي  زیبا، با آمیــزه اي که از ذوق هنر و 
فرهنگ داشت بیست و پنجم مهر ۱۳۵۱، کلیه مایملک  خود 
را بر اساس وقف نامه تنظیمي، وقف دانشگاه تهران کرد که 

موزه مقدم بخشي از آن است.
 تفاهم نامــه همکاري بین دانشــگاه تهران و دانشــگاه 
کالیفرنیاي جنوبي، دوم مرداد ۱۳۵۱، با هدف همکاری های 

علمي، تحقیقاتي و مبادله استاد و دانشجو به امضاء رسید.
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 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و مدرسه عالی پل 
و راه فرانسه، یازدهــم بهمن ۱۳۵۰، در زمینه تبادل استاد و 

دانشجو و مبادله مدارک علمی و فنی به امضاء رسید.
 معاونت پژوهشی دانشگاه تهران با عنوان »امور هماهنگی 
و توسعه فعالیت های پژوهشی دانشــگاه« در سال ۱۳۵۰ 
فعالیت خود را آغاز نمود و نخســتین جلسه شورای پژوهشی 

دانشگاه ، آذر ۱۳۵۰، تشکیل گردید.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه تهران و دانشگاه لیون 
فرانســه، بیســت و دوم آبان ۱۳۵۰، به امضاء رسید. مبادله 
اســتاد، نشریات و کتب علمي، تشکیل سمینارهاي تحقیقاتي 

از اهّم مفاد این قرارداد بود.
 کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد دانشگاه تهران به عنوان 
بزرگترین کتابخانه دانشــگاهی ایران و هسته اصلی کتابخانه 
مرکزی دانشــگاه تهران در ســال ۱۳۲8، با مجموعه اهدایی 
سید محمد مشکوه، استاد دانشگاه تهران، شامل ۱۳۲۹ جلد 
نسخه خطی تشــکیل گردید و بنای فعلی کتابخانه، یکم مهر 

۱۳۵۰، گشایش یافت.
 دکتر هوشــنگ نهاوندی، اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران، 
بیســت و چهارم تیر ماه ۱۳۵۰، به عنوان دوازدهمین رئیس 

دانشگاه تهران منصوب شد.

 دکتر فضل اهلل رضا، اســتاد دانشــکده فنی دانشگاه تهران، 
سی ام مرداد ۱۳۴۷، به عنوان دهمین رئیس دانشگاه تهران 

منصوب شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته پزشکي، 
یکم تیر ۱۳۴۷، به دکترکارل فلینگر، استاد دانشکده پزشکي 

دانشگاه وین، اعطاء شد.

 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
یکم تیر ۱۳۴۷، به پروفسور علی اف، رئیس کرسی زبان های 

خاوری آکادمی دیپلماسی مسکو اعطاء شد.
 مارشال تیتو، رئیس جمهور وقت یوگسالوی، با حضور دکتر 
صالح، رئیس وقت دانشــگاه تهران، چهارم اردیبهشت ۱۳۴۷، 

از راکتور اتمی دانشگاه تهران بازدید کرد.

 پروفسور سابین،کاشف معروف واکسن پولیومیلیت )فلج 
اطفال(، هفدهم آذر ۱۳۴۹، با دکترعالیخاني، رئیس و معاون 

پژوهشي دانشگاه، در دانشگاه تهران مالقات کرد.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه رم و دانشکده هنرهای 

زیبا دانشگاه تهران، یکم اردیبهشت ۱۳۴۹، به منظور انجام 
همکاری هــای علمــی، تحقیقاتی و فرهنگی بین دانشــکده 
معماری دانشگاه رم و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 

به امضاء رسید.

 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته علوم 
سیاسي، یازدهم آبان ۱۳۴8، به ژنرال آقا محمد یحیي خان، 

رئیس جمهوري پاکستان، اعطاء شد.
 دکتر علی نقی عالیخانی، اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران، 
بیست و نهم تیر ۱۳۴8، به عنوان یازدهمین رئیس دانشگاه 

تهران منصوب شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران ، سی و یکم خرداد 
۱۳۴8، به پروفسور ژان بابن، رئیس دانشگاه بوردو اعطاء شد.

 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته پزشکي، 
ســی و یکم خرداد ۱۳۴8، به پروفسور فرانسیس تایو، رئیس 

دانشکده پزشکی و داروسازی بوردو اعطاء شد.
 سمپوزیوم بیوشیمی و تغذیه با حضور محققان و دانشمندان 
ایرانی از دانشگاه های تهران، ملی جندی شاپور، ب و محققان طراز 
اول ده کشور آمریکا، فرانسه، سوئیس، آلمان، انگلستان، رومانی، 
پاکستان، ترکیه، شیلی و زالندنو بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۴8، 

در مؤسسه تحقیقات پزشکی دانشگاه تهران افتتاح شد.

دانشگاه تهران در سال  1350

دانشگاه تهران در سال  1349

دانشگاه تهران در سال  1348

دانشگاه تهران در سال  1347

نگــاری  وقـایــع 
دانشگــاه تهـران

۳8



 مرکز راکتور اتمي دانشــگاه تهران، چهارم آذرماه ۱۳۴۶، 
در فضایي به متراژ ۲8 هزار متر مربع افتتاح شــد. هســته 
فعالیت هاي علمي مرکز اتمي دانشــگاه تهران را راکتور اتمي 
تشــکیل می دهد. این مرکز اکنون در ســازمان انرژي اتمي 

فعالیت می کند.
 تأسیس دانشکده اقتصاد: از سال ۱۳۴۲ سه گروه آموزشي 
اقتصاد سیاســي، اجتماعي، پولي و مالی در دانشکده حقوق 
و علوم سیاســي و اقتصــادی با پذیرش دانشــجو فعالیت 
خود را آغاز کردند. ســپس در بیست و پنجم آبان ۱۳۴۶، 

دانشکده اقتصاد به صورت مســتقل با ریاست دکتر پیرنیا 
شکل گرفت.

 مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه، بیست و ششم اردیبهشت 
۱۳۴۶، بــا هدف پیشــبرد برنامه های آموزشــی و طرح های 
تحقیقاتی در حوزه تعاونی ها تأســیس و بخش آموزشی این 
مؤسسه در سال ۱۳۵۰ با دانشکده ادبیات ادغام و دانشکده 
علوم اجتماعی و تعاون را تشــکیل داد. موسســه در شکل 
»مؤسسه تحقیقاتی تعاون« در کنار دانشکده مزبور به فعالیت 

پژوهشی خود ادامه داد.

 الیحه » توســعه و تکمیل امور دانشگاه تهران«، نوزدهم 
اســفند ۱۳۴۵، به مجلس شــورا تقدیم شــد و کلیات آن در 
یازدهم تیر ۱۳۴۶، به تصویب رســید که بر اساس آن هسته 

اولیه » هیأت امنای دانشگاه تهران« شکل گرفت. 
 مؤسسه علوم جزایی به عنوان یکی از مؤسسه هاي تحقیقاتی 
وابســته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سوم 
بهمن ۱۳۴۵، تأسیس شد. این مؤسسه درگذشته به فعالیت های 
آموزشــی، اشــتغال داشته و به عالقه مندان شــرکت کننده در 

دوره های خاص، دیپلم داخلی جرم شناسی اعطا می کرد. 
 مسجد دانشگاه تهران، بیست و دوم مهرماه ۱۳۴۵، براي 
برگــزاري نماز و انجام مراســم مذهبــي در پردیس مرکزي 
دانشــگاه تهران بنا شد. این مکان از معماري زیباي اسالمي 

برخوردار است،
 سر در دانشگاه تهران به دستور رئیس وقت دانشگاه در سال 
تحصیلي ۱۳۴۵-۱۳۴۶ به همت کوروش فرزامي، دانشــجوي 
دانشــکده هنرهاي زیبا، طراحي شد و یک شرکت پیمانکاري 
ایرانــي به نام شــرکت آرمه کار اجراي این طــرح را به اتمام 

رسانید. این اثر در فهرست آثار ملي ایران ثبت شده است.
 تأسیس دانشکده بهداشــت: در دي مــاه ۱۳۴۴ دانشگاه 
تهــران از طریق همکاري بــا وزارت بهداري، ایجــاد برنامه 

آموزشــي بهداشــت عمومي را عهده دار شــد و بر اساس آن 
اســاس نامه دانشــکده بهداشت تهیه شد. شــوراي دانشکده 
پزشکي و شوراي آموزشي دانشگاه، دهم مرداد ۱۳۴۵، دستور 
تأسیس دانشکده بهداشــت را به ریاست دکتر محمد حسین 

شمس الدین مفیدي شاهرخشاهي صادر کرد.
 درجه دکتری افتخاری دانشــگاه تهران در رشته حقوق، 
بیست و دوم تیر ۱۳۴۵، به ایون گیورگی، نخست وزیر کشور 

رومانی اعطاء شد.
 تأسیس دانشــکده جنگلداری: طرح تأســیس دانشکده 
جنگلداري، هفتم تیر ۱۳۴۵، مورد موافقت شــوراي دانشگاه 
قرار گرفت. این دانشــکده از ســال ۱۳۵۱ به دانشکده منابع 
طبیعــي تغییر نــام یافت و در ســال ۱۳8۴ دانشــکده های 
کشاورزی و منابع طبیعی در چهارچوب ساختار جدید پردیس 
کشــاورزی و منابع طبیعی اولین و بزرگ ترین مرکز آموزش 

عالي منابع طبیعي ایران را به وجود آوردند. 
 مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشــگاه تهران، 
ســال ۱۳۴۵ بعنوان دومین مرکز کامپیوتری ایران راه اندازی 
شــد. ارائه خدمات ماشینی با ثبت و ضبط اطالعات آموزشی 
دانشجویان از کارهای اولیه مرکز بود. این مرکز از سال ۱۳۷۵ 

به بعد دوران نوین خود را در محیط های جدید شروع کرد.
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 مرکز مطالعات عالی بین المللی از قدیمی ترین نهاد پژوهشی 
روابط بین الملل ایران اســت که به عنوان یک مؤسسه وابسته 
به دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سیزدهم بهمن ۱۳۴۴، به 
منظور تربیت کارشناســان امور بین الملل تأسیس شد. شایان 
ذکر است از ســال ۱۳۵8 فعالیت های مرکز بر امور پژوهشی 

متمرکز شده است. 
 دانشــگاه تهــران به منظــور کمک به دانشــجویان دختر 

شهرســتاني دانشگاه تهران، نوزدهم فروردین ۱۳۴۴، اقدام به 
تأسیس خوابگاه دختران در محل فعلي)انتهاي کارگر شمالي(

کرد.
 جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود به عنوان جنگل تعلیماتی 
تحقیقاتی یا آموزشی- پژوهشی از طرف تیم استادان خارجی 
اواســط دهه چهل، پس از تنظیم اساســنامه، به دانشــکده 

جنگلداری دانشگاه تهران واگذار شد. 

 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته ادبیات 
ششــم آبان ۱۳۴۳، به پروفسور آرتور اپهام پوپ، مستشرق 

آمریکائی اعطاء شد.
 موسسه علوم اداری، سال ۱۳۳۴، به موجب تفاهم نامه ای 
بین دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در دانشکده 
حقوق راه اندازی گردید. یکم مهر۱۳۴۳، با تصویب شــورای 
دانشــگاه این مرکز با نام »دانشــکده علوم اداری و مدیریت 
بازرگانــی« به فعالیت های خود ادامــه ودر تیر ماه ۱۳۷۹، به 

»دانشکده مدیریت« دانشگاه تهران تغییر یافت.

 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته ادبیات 
بیســت و یکم شــهریور ۱۳۴۳، به لوئی واندنبرگ، اســتاد 

دانشگاه بروکسل و باستان شناس یلژیکی اعطاء شد.
 سالن ورزشي کوي دانشــگاه تهران، بیست و سوم خرداد 

۱۳۴۳، در کوي دانشگاه تهران واقع در امیر آباد افتتاح شد.
 اولین جلسه شــوراي تحقیقات علمي دانشگاه، چهاردهم 
خرداد ۱۳۴۳، با حضور دکتر صالح، رئیس وقت دانشگاه، دکتر 
شــیباني، معاون فني و تحقیقاتي دانشــگاه در سالن شوراي 

دانشگاه تشکیل شد.

 دانشــگاه تهران در ســال ۱۳۲۵ بــا ایجــاد »دایره روابط 
مطبوعاتی و امور تبلیغاتی« در اداره انتشارات نخستین گام را 
در ایجاد روابط عمومی در دانشگاه تهران برداشت. این واحد، 
آبان ۱۳۴۲، با عنــوان اداره روابط عمومی با مدیریت ابوالفضل 
مرعشــی به کار خود ادامه و با گذشت حدود چهار دهه عنوان 

اداره روابط عمومی به »اداره کل روابط عمومی« تبدیل شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته معماری 

دوم مهر ۱۳۴۲، به فرح دیبا اعطاء شد.
 دانشجویان دانشگاه تهران، بیست و یکم فروردین ۱۳۴۲، 

پس از آزادی امام خمیني )ره( در قم با ایشان دیدار کردند.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات 

سال ۱۳۴۲، به پروفسور یان ریپکا، دانشمند چک اسلواکی، 
اعطاء شد.

 دکتر جهانشاه صالح، استاد پزشکی دانشگاه تهران، نوزدهم 
اردیبهشــت ۱۳۴۲، به عنوان نهمین رئیس دانشگاه تهران 

منصوب شد.
 درجه دکتراي افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته ادبیات، 
اردیبهشت ۱۳۴۲، به راد اکریشنان، رئیس جمهور هند اعطاء شد.

 قانون » شورای مرکزی دانشگاه ها« به عنوان نخستین گام 
برای اجرای سیاست های نوین آموزش عالی در ایران در سال 
۱۳۴۲ به تصویب کمیسیون مشترک فرهنگی مجلس شورای 

ملی و قانون سنای وقت رسید.
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 دانشــجویان دانشــگاه تهران به دنبال تظاهرات دانش 
آموزان، یکم بهمــن ۱۳۴۰، راهپیمایي کردند. که منجر به 
مجروح شدن حدود دویســت پلیس و دانشجو و  خسارت به 
تأسیسات دانشگاهی و مراکز اتمی شد و کلیه آزمایشگاه ها از 

کار افتاد و دانشگاه به دستور دولت تعطیل شد.
 طبق موافقت نامه ای بین دانشــگاه تهران و سفارت آمریکا 
سمپوزیوم تحقیقات فضایي و نتایج تحقیقات سال ژئوفیزیک 

بین الملل، سوم مرداد ۱۳۴۰، با حضور استاد دانشگاه کالیفرنیا، 
وزیر مختار سفارت آمریکا و رئیس دانشگاه تهران در دانشگاه 

افتتاح شد.
 اساسنامه موسســه جغرافیا به عنوان یکی از قدیمی ترین 
موسسات تحقیقاتی دانشگاه تهران، بیست و یکم تیر ۱۳۴۰، با 
هدف »اعتالی تحقیقات جدید و مطالعات جغرافیایی و شناسایی 

سرزمین  ایران به تصویب شورای دانشگاه تهران رسید. 

 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته علوم اقتصاد  
ســیزدهم مهــر ۱۳۳۹، به لودویک ارهارد، صدراعظم و وزیر 

اقتصاد آلمان اعطاء شد.
 مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی با هدف فراهم آوردن 
زمینه های تحقیق در مسائل اقتصاد ایران و اقتصاد بین الملل 
به ریاست دکتر حسین پیرنیا »پدر علم اقتصاد ایران«، پنجم 
تیر ۱۳۳۹، در دانشــکده حقوق و علوم سیاســی و اقتصادی 
دانشگاه تهران، تأسیس و در آبان ۱۳۴۶ با استقالل دانشکده 

اقتصاد به این دانشکده انتقال یافت.
 مؤسسه روان شناسي، بیست و ششــم خــرداد ۱۳۳۹، در 
دانشگاه تهران تأسیس شد. هسته اولیه این مؤسسه با عنوان 
»بخش تعلیماتي روان شناســی و علوم تربیتي« در دانشکده 

ادبیات و علوم انساني شکل گرفت. این مؤسسه از سال ۱۳۷۱ 
از نظر تشــکیالتي به دانشکده روان شناســي و علوم تربیتي 

ملحق شد.
 شــیخ صفربن ســلطان القاســمی، حاکم شارجه، بیست و 
هشتم اردیبهشــت ۱۳۳۹، از دانشکده علوم و مرکز آموزش 
اتمی دانشگاه و بخش های مختلف دانشکده های فنی و ادبیات 

بازدید کرد.
 مؤسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران بــه پیشنهاد مرحوم 
پروفسور محمود حســابي و با همت دکتر حسین کشي افشار 
با هدف توســعه و پیشــبرد علم ژئوفیزیک در ســال ۱۳۳۶ 
پایه گذاري شــد و در بیســتم فروردین ۱۳۳۹ رسماً فعالیت 

خود را آغاز کرد.

 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته علوم 
سیاســي هجدهم آبــان ۱۳۳8، به مارشال ایوب خان، رئیس 

جمهور پاکستان اعطاء شد.
 رشته زمین شناسی از سال ۱۳۱۳، به همراه رشته زیست شناسی 
تحت عنوان رشته علوم طبیعی در دانشکده علوم دانشگاه تهران 
شکل گرفت و در سال ۱۳۳8، این رشته مستقل شد ، سال ۱۳8۴ 
در پی تغییر ساختار دانشگاه تهران در قالب یک دانشکده جدید به 

نام دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران تأسیس شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته علوم 
سیاسي بیست و هشــتم شهریور ۱۳۳8، به جواهر لعل نهرو، 

نخست وزیر فقید هند اعطاء شد.
 درجه دکتری افتخاری دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
سی ام اردیبهشت ۱۳۳8، به پروفسور گیریشمن، رئیس هیأت 

باستان شناسی فرانسه اعطاء شد.

دانشگاه تهران در سال  1340

دانشگاه تهران در سال  1339

دانشگاه تهران در سال  1338
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دانشگاه تهران در سال 1337

دانشگاه تهران در سال 1334

دانشگاه تهران در سال 1335

دانشگاه تهران در سال 1336

 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته ایران 
شناسی، هفتم دی ۱۳۳۷، به پروفسور آندره گدار، مستشرق 

فرانسه اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشــته ایران 
شناســی، هفتــم دی ۱۳۳۷، به پروفســور هانری کوربن، 

مستشرق فرانسه اعطاء شد.
 مرکز تحقیقات اتمي دانشــگاه تهران به عنوان تنها مرکز 
پژوهشــي و آموزشــي در زمینه دانش و تکنولوژي اتمي در 

کشــور و به منظور اجراي پژوهش هاي علمي در رشــته هاي 
گوناگون علوم و فنون اتمي، دوم تیر ۱۳۳۷، تأســیس شده 

است. 
 مؤسســه مطالعات و تحقیقات اجتماعي به عنوان یکي از 
باســابقه ترین مؤسسات پژوهشــي در حوزه علوم اجتماعي و 
انســاني، فعالیت های پژوهشي خود را با 8 بخش تحقیقاتي با 
هدف تلفیق جهات نظري و تئوریک علوم اجتماعي، بیست و 

پنجم فروردین ۱۳۳۷ در دانشکده ادبیات آغاز کرد.

 درجــه دکتری افتخاری دانشــگاه تهران در رشــته 
ادبیات، ســوم مهر ۱۳۳۴، به جــالل بایار، رئیس جمهور 

شد. اعطاء  ترکیه 

 ملک مســعود، پادشاه عربستان ســعودي، بیستم مرداد 
۱۳۳۴، از دانشــکده پزشکي دانشگاه تهران بازدید و با رئیس 

وقت دانشگاه تهران دیدار و گفتگو کرد.

 درجه دکتری افتخاری دانشــگاه تهران در رشته حقوق، 
هجدهــم آبان ۱۳۳۵، به اســکندر میــرزا، رئیس جمهور 

پاکستان اعطاء شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته حقوق، 

بیســت و ششــم مهــر ۱۳۳۵، به کمیل نمر شمعون، رئیس 
جمهور لبنان اعطاء شد.

 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
اول مهر ۱۳۳۵، به محمد رضا پهلوی، اعطاء شد.

 ســازمان لغت نامه دهخدا کار خود را از ســال ۱۳۳۴ تا 
۱۳۳۶ در مجلس شورای ملی انجام می داد. دوازدهم اسفند 
۱۳۳۶ کار لغت نامه به دانشگاه تهران انتقال یافت و مؤسسه 
لغت نامه دهخدا دانشــگاه تهران تأسیس شد. از سال ۱۳8۶ 
مؤسســه لغت نامه دهخدا و مرکــز بین المللی آموزش زبان 
فارسی با هم ادغام و تحت عنوان »مؤسسه لغت نامه دهخدا 
و مرکز بین المللی آموزش زبان فارســی« بــه فعالیت خود 

ادامه داد.
 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته حقوق، 
هجدهم شهریور ۱۳۳۶، به جیووانی گرونکی، رئیس جمهور 

ایتالیا اعطاء شد. 
 دکتر احمد فرهاد معتمد، اســتاد پزشــکی دانشگاه تهران، 
پانزدهم فروردین ۱۳۳۶، به عنوان هشتمین رئیس دانشگاه 

تهران منصوب شد.
 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته حقوق، دهم 

فروردین ۱۳۳۶، به دکتر آدنائر، صدراعظم آلمان، اعطاء شد.
 مؤسسه تحقیقاتي و آموزشي امین آباد وابسته به دانشکده 
دامپزشکي در ســال ۱۳۳۶، به منظور فراهم شدن تسهیالت 
اجراي طرح هاي پژوهشــي گروه هاي  مختلف دانشــکده  و 

آموزش دانشجویان و تکنسین هاي دانشکده تأسیس شد.
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 دکتر منوچهر اقبال، استاد پزشکی دانشگاه تهران، نوزدهم دی 
۱۳۳۳، به عنوان هفتمین رئیس دانشگاه تهران منصوب شد.

 موزه جانورشناسی پردیس علوم مجموعه ای گرانبها و کم 

نظیــر از  انواع بی مهرگان و مهره داران اســت که در ســال 
۱۳۳۳، توســط دکتر مصطفی فاطمی و تالش دانشــجویان 

بخش جانورشناسی پایه گذاری گردید.

 پس از تأســیس دانشگاه تهران و تصویب ایجاد دانشکده 
علوم، پذیرش دانشــجو در این دانشکده صورت گرفت. این 
دانشکده پس از افتتاح ساختمان فعلي، یکم مرداد ۱۳۲۶، به 

فعالیت خود ادامه داد و از سال ۱۳8۴ در پی ارتقای تشکیالت 
سازمانی دانشگاه تهران، نام دانشــکده علوم به پردیس علوم 

تغییر یافت.

 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته حقوق، 
بیســت و نهم آذر ۱۳۳۲، به ریچارد نیکسون، معاون رئیس 

جمهوری وقت آمریکا اعطاء شد.
 جنبش دانشــجویی دانشگاه تهران، ۲8 مرداد ۱۳۳۲، 
در پی ســقوط دولت مصدق توســط کودتاگران در کنار 
سایر اقشــار مردم واکنش نشان داد. ولی به علت تعطیلی 
دانشــگاه این فعالیت ها بیشــتر جنبه مســتقل داشت تا 

سازمانی.

 تظاهرات دانشــجویان دانشــگاه تهران در پی اعتراض 
ورود نیکسون، معــاون رئیس جمهوري آمریکا، شانزدهم آذر 
۱۳۳۲، و شــهادت سه دانشجوي دانشکده فني، یکي از وقایع 
مهم سیاسي تاریخ دانشگاه به شمار می رود. از آن سال به بعد 

این روز را »روز دانشجو« نامیدند.
 تظاهرات بیش از 2۰۰۰تن از دانشــجویان، شانزدهم مهر 
۱۳۳۲، در دانشــگاه تهران و خیابان های اطراف در حمایت از 

دکتر مصدق و اعتراض به رژیم کودتا.

 درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران در رشته ادبیات، بیستم تیر ۱۳۳۰، به موالنا ابوالکالم آزاد، وزیر فرهنگ هند اعطاء شد. 

 ملک عبداهلل، پادشــاه اردن، به عنوان نخستین پادشاهی 
است که هشتم مرداد ۱۳۲8، از دانشگاه تهران بازدید کرد. 

 درجه دکتري افتخاري و عضویت افتخاري دانشگاه تهران، 
سی و یکم فروردین ۱۳۲8، به پروفسور »آلبرکامو«، نویسنده، 
فیلسوف و روزنامه نگار الجزایری فرانسوی تبار اعطاء شد. او یکی 

از فالسفه بزرگ قرن بیستم است.
 مدرسه فالحت مظفری، سال ۱۲۹۶ در اراضی کاخ سلیمانیه 
کرج آغاز به کار کرد. در سال ۱۳۱۳ دانشکده دامپزشکی به این 
مدرسه ملحق شــد. این مجموعه در سال ۱۳۱۹ به دانشکده 

کشــاورزی تبدیل و بیســت و نهم ۱۳۲8، به عنوان یکی از 
دانشکده های دانشگاه تهران، به این دانشگاه پیوست. در سال 
۱۳8۴ در ساختار جدید دانشگاه به پردیس کشاورزي و منابع 

طبیعي تغییر نام یافت.
تأسیس مدرسه صنایع مســتظرفه توسط کمال الملک،   
مقدمه اي براي تأسیس هنرکده دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۹ 
شــد که از بیســت و نهم فروردین ۱۳۲8، »دانشکده هنرهاي 
زیبا« نامیده شده است. این دانشکده در سال ۱۳8۴ در ساختار 

جدید دانشگاه به پردیس هنرهاي زیبا تغییر نام یافت.

دانشگاه تهران در سال  1326

دانشگاه تهران در سال  1328

دانشگاه تهران در سال  1330

دانشگاه تهران در سال  1332

دانشگاه تهران در سال  1333
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 چاپخانه دانشــگاه تهــران، یازدهم اردیبهشــت ۱۳۲۵، 
به منظور چاپ کتاب ها و رساله های استادان دانشگاه و ترجمه 

کتاب های علمی و ادبی مورد نیاز دانشگاهیان، اعم از استاد و 
دانشجو تأسیس گردید.

 دوره دوم حیات دانشگاه تهران، دوره استقالل آن از وزارت 
فرهنگ است که از اســفند ۱۳۲۱ آغاز می شود و تا تأسیس 
وزارت علوم در ســال ۱۳۴۶ و پیوستن دانشگاه به این وزارت 

خانه جدید ادامه پیدا کرد.
 دکتر علی اکبر سیاسی، استاد روان شناسی دانشگاه تهران، نهم 
مرداد ۱۳۱۹، به عنوان ششمین رئیس دانشگاه تهران منصوب شد.

 بنای دانشــکده حقوق در پردیس مرکزی دانشگاه تهران، 
بیست و چهارم اسفند ۱۳۲۴، با حضور دکتر علی اکبر دهخدا، 
رئیس دانشــکده حقوق، و دکتر شــایگان، معاون دانشــکده 

حقوق، در زمان ریاست دکتر علی اصغر حکمت افتتاح شد.
 چــاپ لغت نامه دهخدا: مجلس شورای ملی طرح مربوط به 
چاپ فرهنگ علی اکبر دهخدا را بیســت و پنجم دی ۱۳۲۴، 
تصویب کرد. لغت نامه دهخدا فرهنگ جامعی از اعالم و لغات 
فارسی و عربی و اروپایی رایج در زبان فارسی است و محصول 

کوشش های مداوم ۴۵ ساله علی اکبر دهخدا است. 

 تأسیس کوی دانشــگاه: منطقه امیرآبــاد )کارگر شمالی( 
در ابتدا اردوگاه ســربازان آمریکایی بــود. پس از جنگ بنا به 
درخواست رئیس وقت دانشــگاه تهران، از رئیس دولت وقت، 
بیست و سوم آذر ۱۳۲۴، به دانشگاه واگذار شد و از بهمن ماه 
همان ســال قریب به ۳۰۰ نفر از دانشــجویان دانشگاه در آن 

سکنی گزیدند. 
 درجه دکتری افتخاری دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۲۴، به ادوارد هریو، رئیس مجلس 
ملی فرانسه، با حضور وزیر فرهنگ و معاون دانشگاه اعطاء شد.

 عده ای از دانشــجویان حقوق دانشــگاه تهران، پانزدهم 
اسفند ۱۳۲۲، به دنبال تعرض و قهر دکتر مصدق از مجلس به 
منزل ایشــان رفتند و او را به مجلس آوردند. در نتیجه ازدحام 
محصلین و مردم، نظامیان به متفرق کردن جمعیت اقدام کردند 
که منجر به تیراندازی شــد و چندین تن در این جریان کشته 

و مجروح شدند.
 درجه دکتري افتخاري و لباس اســتادي دانشگاه تهران در 
رشــته حقوق، هفتم دی ۱۳۲۲، به دکتر نبش، رئیس جمهور 

چکسلواکي، اعطاء شد.
 آرم دانشگاه تهران، توسط دکتر محسن مقدم )استاد ممتاز 
دانشکده هنرها( با تغییراتي که از نقش برجسته دوره ساساني 

در این لوح داده، طراحي شد. این لوح که در نواحي ام السعاتیر، 
واقع در ســمت شرقي طاق کسري، در ســال های ۱۹۲8-۳۲ 
میالدي به دست آمده است، قدمت ۱۶۰۰ ساله دارد و مربوط 

به دوره ساسانیان است. 
 به موجب تصویب هیأت وزیران، ســازماني به نام »سازمان 
پرورش افکار« تحت نظر وزیر دادگســتري وقت، هشــتم دی 
۱۳۱۷، تشکیل شد. اعضاي هیأت مرکزي آن عبارت بودند از: 
دکتر سید علي شــایگان، معاون دانشکده حقوق؛ دکتر عیسي 
صدیق اعلم، رئیس دانشــکده ادبیات و دانشسراي عالي؛ دکتر 
آشــتیانی، معاون دانشکده پزشــکي؛ دکتر فروزان فر، معاون 

دانشکده معقول و منقول.

دانشگاه تهران در سال  1325

دانشگاه تهران در سال  1324

دانشگاه تهران در سال  1322

دانشگاه تهران در سال  1321
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 مصطفی عدل، اســتاد دانشــکده حقوق دانشــگاه تهران، 
هجدهــم اســفند ۱۳۲۰، به عنوان پنجمین رئیس دانشگاه 

تهران انتخاب شد.
 سید محمد تدین، اســتاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، 
ســیزدهم آذر ۱۳۲۰، به عنوان چهارمین رئیس دانشــگاه 

تهران منصوب شد.

 عیسی صدیق اعلم، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، 
ســی ام شهریور ۱۳۲۰، به عنوان ســومین رئیس دانشگاه 

تهران منصوب شد.
 دایرۀ انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۰ تشکیل شد 
و مسئولیت یکسان ســازی کلیه امور چاپ را به عنوان یکی از 

دوایر دبیرخانه دانشگاه به عهده گرفت.

 اسماعیل مرآت، استاد ریاضی دانشگاه، ۲8 خرداد ۱۳۱۷، به عنوان دومین رئیس دانشگاه تهران منصوب شد.

 ساختمان دانشــکده طب، چهارم اسفند ۱۳۱۶، به همراه 
دانشــکده های دندانپزشکی و داروســازی در ناحیه شمال و 
شمال شــرقی و غربی پردیس دانشگاه پدید آمد. و دانشکده 

طب رسماً افتتاح شد.
 دکتر فاطمه رضازاده سیاح، بیست و پنجم بهمن ۱۳۱۶، 
به عنوان نخستین استاد زن )دانشــیار دانشکده ادبیات(، در 

دانشگاه تهران به تدریس پرداخت.

 درجه دکتري افتخاري دانشــگاه تهران در رشته ادبیات، 
مرداد ۱۳۱۶، به دکتر آندره هونورا، سناتور و رئیس دانشگاه 

بین المللي پاریس اعطاء شد.
 نخســتین آئین نامه ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه 
تهران در سی و هفتمین جلسه شورای دانشگاه مورخ بیست 

و دوم تیر ۱۳۱۶، به تصویب اعضاء شورا رسید.

 شورای دانشگاه تهران در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت 
۱۳۱۵، نخســتین » نظامنامه لباس رسمی دانشگاه« را به 

تصویب رسانید و مقرر شد روسا ، معاونان دانشگاه و استادان 
در مواقع خاص لباس تمام رسمی بپوشند.

دانشگاه تهران در سال  1315

دانشگاه تهران در سال  1316

دانشگاه تهران در سال  1317

دانشگاه تهران در سال  1320
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دانشگاه تهران در سال 1313

دانشگاه تهران در سال 1314

 اولین دکتر افتخاری دانشگاه تهران، ششم اسفند ۱۳۱۴، 
در رشته طب به دکتر قاسم غنی ) نخستین کسي که از میان 
رجال فرهنگي کشــور مشمول این اقدام شوراي دانشگاه شد( 

به خاطر تدریس امراض روحی در دانشگاه، اعطاء شد.
 بر اســاس ماده سوم قانون تأســیس دانشگاه تهران، به 
رئیس دانشگاه اجازه دادند تا حسب پیشنهاد شورای دانشگاه 
و با تصویب وزیر معارف، به علما، سران و دانشمندان مملکتی 

دکترای افتخاری اعطاء کند.
 کلنگ دانشــکده طب را که در واقع نخســتین ساختمان 
دانشــگاه تهران بود، سوم خرداد ۱۳۱۴، توسط مرحوم محمد 

علی فروغی، رئیس الوزراء وقت، بر زمین زده شد.
 اولین دوره پذیرش دانشجو در اول مهرماه ۱۳۱۴، برگزار 
شد و دانشجویان پنــج دانشکده حقوق، پزشکي، فني، علوم و 
ادبیــات از طریق آزمون داخلی پذیرفته شــدند .در این دوره 

88۶ دانشجو جذب دانشگاه شدند.
 در جلسات شورای دانشگاه تهران مورخ یازدهم اردیبهشت 
۱۳۱۴، نظامنامه شورای دانشگاه تدوین و به تصویب اعضای 

شورای رسید.
 در جلســه دوم شورای دانشگاه تهران مورخ بیست و هشت 
فروردین ۱۳۱۴، شکل گیری اداره روابط بین المللی به منظور 
ایجــاد و تنظیم روابط علمی و فنی دانشــگاه تهران و ســایر 

دانشگاه ها و موسسات داخلی و خارجی یه تصویب رسید.
 وظایف سازمان مرکزی دانشگاه که سابقاً عنوان»دبیرخانه 
دانشــگاه« را داشت و عهده دار انجام کلیه امور اداري دانشگاه 
بود. در آیین نامه اي در بیســت و هشــت فروردین ۱۳۱۴، به 
تصویب شوراي دانشگاه رســید، دبیرخانه دانشگاه متشکل 
از دفتر دانشــگاه و ادارات آموزشــي، کارگزیني، حسابداري و 

بازرسي بود.

 موزه زمین شناسی در سال ۱۳۱۳ به همت یداهلل سحابی 
در محل فعلی دانشــکده زمین شناسی تأسیس شد. این موزه 
دارای مجموعه کاملی از سنگ ها و کانی های منحصر به فرد از 

سراسر ایران و جهان است.
 با تالش بعضی از دانشــجویان دانشکده حقوق و با موافقت 
شورای دانشکده، در سال ۱۳۱۳، نخستین انجمن دانشجویی 

با عنوان » جامعه محصلین« تشکیل شد.
 اولین جلسه شورای دانشگاه، بیست و ششم اسفند ۱۳۱۳، 
با حضور روســای هر یک از دانشــکده ها و یک نفر استاد به 

نمایندگی از دانشکده ها در اتاق شورای دانشگاه برگزار شد.
 با تصویب و ابالغ آئین نامه ماده شــانزدهم قانون تأســیس 

دانشــگاه )تأمین اســتادان و اســتخدام آنان( بانیان تأسیس 
دانشگاه بر آن شدند موقعیت این مرکز علمی را تثبیت کنند 
و با موافقت نخســت وزیر وقت، دانشــگاه تهران روز جمعه 
بیســت و بنچ اســفند ۱۳۱۳، در محل مدرسه عالی حقوق و 

علوم سیاسی رسمًا فعالیت خود را آغاز کرد.
 علی اصغر حکمــت وزیر معارف وقت، چهاردهم اســفند 
۱۳۱۴، به عنوان نخســتین رئیس دانشگاه تهران منصوب 

شد.
 مراسم رســمی افتتاح دانشــگاه تهران، پانزدهم بهمن 
۱۳۱۳، با حضور دکتر علی اصغر حکمت، وزیر فرهنگ وقت، 
در زمینی به مساحت ۲۱ هکتار و با شش دانشکده طب، فنی، 
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علوم، علوم معقول و منقول، ادبیات و حقوق در تاالر تشــریح 
دانشــکده طب )اولین بنای دانشگاه تهران( برگزار شد. و لوح 

یاد بود در سنگ بنای دانشگاه تهران نصب شد.
 پس از تأســیس دانشگاه تهران، شــعبه ادبی دانشسرای 
عالی، بیســت و هفــت شــهریور ۱۳۱۳، در قالب دانشکده 
ادبیات و علوم دانشــگاه تهران، در باغ نگارستان به حیات 

خود ادامه داد. 
 دانشکده فنی، سیزدهم شهریور ۱۳۱۳، به همت پروفسور 
محمود حسابی تأســیس و از مهر همان سال فعالیت خود را 
در ساختمانی متصل به ضلع شمالی دارالفنون آغاز کرد و در 
مهرماه ۱۳۲۰، به محل جدید منتقل شــد. همگام با تغییرات 
دانشــگاه تهران، دانشکده فنی در ســال ۱۳8۴ به »پردیس 

دانشکده های فنی« تغییر عنوان داد.
 احداث شــش دانشــکده و کتابخانه مرکزی و باشــگاه 
دانشگاه در مجموع به مساحت ۱۱۹۵8۰ متر مربع با نظارت 
موسیو آندره گدار)مهندس وزارت معارف( پس از تاالر تشریح 

به تدریج در اراضی جاللیه ادامه یافت.
 دوره اول دانشگاه تهران از زمان تأسیس )۱۳۱۳( تا اسفند 
۱۳۲۱ همانند تمام مراکز آموزشی کشور، تحت نظارت وزارت 
معارف و اوقاف و صنایع مســتظرفه قرار داشت و از جمله 

مراکز وابسته به این وزارت خانه محسوب می شد.
 کلنگ ســاختمان دانشــگاه تهران با حضور ذکاءالملک 
فروغي، رئیس الوزراي هیأت دولت، و جمعی از رجال علمي و 
ادبي کشــور ، سوم تیر ۱۳۱۳، در اراضي جاللیه به زمین زده 
شد و اولین ســاختماني که در ایــن مجموعه به اتمام رسید، 

تاالر تشریح دانشکده طب بود.

 در 8 خــرداد ۱۳۱۳ که قانون تأســیس دانشــگاه تصویب 
شــد، یکي از شعب دانشگاه شــعبه علوم معقول و منقول بود 
که در ۲۷ خرداد آن ســال توســط کفیل وزارت معارف با نام 
دانشــکده معقول و منقول و با سه رشته ادبیات عرب، علوم 
معقول و منقول به ریاست حاج سید نصراهلل تقوي در مدرسه 

سپهساالر رسمًا افتتاح شد.
 علی اصغر حکمت با کمک و مشــاوره آندره گدار، معمار 
چیره دست فرانســوی که در آن روزگار به عنوان مهندس در 
خدمت وزارت معارف بود پس از جســتجوی بســیار در میان 
ابنیــه، باغ ها و زمین هــای فراوان آن روز اطــراف تهران باغ 

جاللیه را برای احداث دانشگاه برگزیدند.
 مجلس شــوراي ملي الیحه قانون تأسیس دانشگاه را به 
عنوان اولین نهاد نوین آموزشــي در کشور مشتمل بر 29 
ماده و 8 تبصره در جلســه مورخ سه شنبه 8 خرداد ۱۳۱۳ 

تصویب کرد.
 علی اصغــر حکمت پس از طــرح اولیــه تیمورتاش در 
پایه گذاری و تعقیب آن طرح، در سال ۱۳۱۲ اندیشه تأسیس 
مرکزي که جامع همه یا اغلب مدارس عالیه باشــد، را عملي 

کرد و می توان او را مؤسس اولیه دانشگاه دانست.
 با عطف به تجربه دارالفنون، اندیشــه تأسیس دانشگاه را 
نخستین بار تیمورتاش )وزیر دربار پهلوی(، یازدهم فروردین 
۱۳۱۰ش. مطرح و اجرای آن را از وزیر فرهنگ وقت خواست. 
 تأسیس دارالفنون نخستین دانشگاه ایران و هسته اولیه 
و زیرساخت اولین دانشگاه کشور، یعنی دانشگاه تهران، ششم 
دی ۱۲۳۰ ش. به همت میرزا تقــی خان امیر کبیر تحقق 

یافت.
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