دانش آموختگان گرامی و ارجمند دانشگاه تهران
ض&من ت&بری&ک مج&دد س&ال ن&و ،خ&دا را ش&اک&ری&م ک&ه ام&سال ه&م ت&وف&یق ی&ار ش&د ت&ا گ&زارش&ی از ع&ملکرد
دان&شگاه ته&ران در س&ال  ۱۳۹۷را ب&ه ش&ما ع&زی&زان ت&قدی&م ک&نیم .پ&یش درآم&د آغ&از س&ال ن&و ،س&ال&روز
ت&&ول&&د ام&&ام ع&&لی ع&&لیه الس&&الم ب&&ود ،ب&&زرگ م&&ردی ک&&ه تج&&رب&&ه ن&&ادر ح&&کوم&&ت م&&بتنی ب&&ر ع&&دال&&ت را ب&&ه دن&&یا
ع&رض&ه ک&رد و ه&یچ م&صلحتی را ب&االت&ر از ح&قیقت و رض&ای&ت م&ردم ن&دانس&ت .ام&یدوارم ک&ه ب&ا ت&اس&ی
ب &&ه آن ام &&ام ه &&مام ،خ &&داون &&د م &&تعال ب &&ه ه &&مه م &&ا ت &&وف &&یق ادام &&ه راه درم &&سیر راس &&ت و درس &&ت ع &&طا
بفرماید.

برنامه ریزی و ارزیابی کیفیت
ب&ا ت&وج&ه ب&ه ای&نکه م&همتری&ن ه&دف ه&ر س&ازم&ان&ی ارت&قاء ک&یفیت و ت&ام&ین ن&ظر ذی&نفعان اس&ت ل&ذا ک&لیه
اق&&دام&&ات و ب&&رن&&ام&&ه ه&&ای دان&&شگاه را ب&&ای&&د ب&&ا اس&&تفاده از ارزی&&اب&&ی ع&&ملکرد ب&&رن&&ام&&ه س&&وم دان&&شگاه،
ارزی &&اب &&ی ک &&یفیت و ع &&ملکرد ب &&رن &&ام &&ه ه &&ای آم &&وزش &&ی ،پ &&ژوه &&شی ،ف &&ناوری ،م &&دی &&ری &&تی ،ه &&یات ع &&لمی و
ک&&ارک&&نان م&&ورد ب&&ررس&&ی ق&&رار داد .ب&&دی&&ن م&&نظور م&&عاون&&ت ب&&رن&&ام&&ه ری&&زی و ف&&ناوری اط&&الع&&ات نخس&&تین
ارزی&&اب&&ی ع&&ملکرد س&&ال اول )س&&ال  (۹۶ب&&رن&&ام&&ه ف&&وق را منتش&&ر و جه&&ت اس&&تحضار ه&&مه ه&&مکاران ب&&ه

م &&دی &&ران واح &&د ه &&ا ارس &&ال ش &&د .اگ &&ر چ &&ه ان &&تشار ای &&ن گ &&زارش ب &&ا ک &&می ت &&اخ &&یر ص &&ورت گ &&رف &&ت ول &&ی
اق &&دام &&ی م &&هم در ت &&اری &&خ دان &&شگاه م &&حسوب م &&ی ش &&ود و ام &&ید اس &&ت ارزی &&اب &&ی ع &&ملکرد س &&ال  ۹۷ب &&ه
موقع و در اردیبهشت سال جاری منتشرشود.
ب &&راس &&اس ای &&ن گ &&زارش ع &&ملکرد ب &&رن &&ام &&ه در م &&واردی م &&ان &&ند م &&یزان ارج &&اع &&ات ع &&لمی در نش &&ری &&ات ب &&ین
امل &&للی دارای ن &&مای &&ه م &&عتبر  ،WOSت &&عداد ه &&مای &&ش ه &&ای مش &&ترک ب &&ین امل &&للی ،ت &&عداد هس &&ته ه &&ای
پ& &&یش رش& &&د ،ش& &&رک& &&تهای رش& &&دی ،پ& &&سا رش& &&دی و ک& &&ارف& &&رم& &&ای& &&ی ،دوره ه& &&ای مش& &&ترک آم& &&وزش& &&ی ب& &&ا
م&&وس&&سات ع&&لمی ب&&ین امل&&للی م&&عتبر ،ارائ&&ه واح&&د م&&هارت ه&&ای زن&&دگ&&ی ،نس&&بت اع&&ضای ه&&یات ع&&لمی
ب &&ین امل &&للی ب &&ه ک &&ل اع &&ضای ه &&یئت ع &&لمی دان &&شگاه ،نس &&بت دان &&شجو ب &&ه اس &&تاد)ک &&ل دان &&شجوی &&ان(،
ت&&عداد ع&&ضوی&&ت در انج&&منها ،ش&&بکه ه&&ای ع&&لمی ب&&ین امل&&للی ،ع&&قد ق&&رارداده&&ای ب&&ین امل&&للی و س&&ران&&ه
م &&قاالت ن &&مای &&ه ش &&ده در ن &&مای &&ه ه &&ای ب &&ین امل &&للی م &&عتبر  WOSف &&رات &&ر از ب &&رن &&ام &&ه ب &&وده اس &&ت .در
م&وض&وع&ات&ی م&ان&ند :نس&بت اع&زام اع&ضای ه&یات ع&لمی ب&ه ف&رص&ت م&طال&عات&ی و م&أم&وری&ت پ&ژوه&شی،
درص &&د اش &&تغال دان &&ش آم &&وخ &&تگان پ &&س از  2س &&ال ،م &&یزان ض &&ری &&ب ت &&أث &&یر دان &&شگاه ،به &&بود رت &&بۀ
دان &&شگاه در رده ب &&ندی ب &&ین امل &&للی دان &&شگاه س &&بز ،ت &&عداد ن &&فرات به &&ره م &&ند از خ &&دم &&ات م &&شاوره،
نس&&بت رس&&ال&&ه ه&&ای ث&&بت ن&&ام ش&&ده مش&&ترک ب&&ین امل&&للی ،س&&هم درآم&&ده&&ای پ&&ژوه&&شی و ف&&ناوری از ک&&ل
درآم &&ده &&ای دان &&شگاه ،م &&یزان گ &&ردش م &&ال &&ی ش &&رک &&ت ه &&ای مس &&تقر در پ &&ارک ع &&لم و ف &&ناوری ،ت &&عداد
روی&&داده&&ای ک&&ارآف&&ری&&نان&&ه اع&&م از ک&&ارگ&&اه ،ن&&مای&&شگاه ،ه&&مای&&ش ،نشس&&ت ع&&لمی ،س&&خنران&&ی ،م&&عرف&&ی
ک &&ارآف &&ری &&نان ب &&رت &&ر و ب &&ازدی &&ده &&ا و نس &&بت دان &&شجوی &&ان ب &&ین امل &&للی ب &&ه ک &&ل دان &&شجوی &&ان در دوره ه &&ای
رس&می در ح&د ب&رن&ام&ه و ق&اب&ل ق&بول هس&تند .درص&د ت&حقق م&واردی م&ان&ند ت&عداد ک&ل دروس و ب&رن&ام&ه
ه&ای آم&وزش&ی و ت&روی&جی اخ&الق ح&رف&ه ای ب&رای اس&ات&ید ،ک&ارم&ندان و دان&شجوی&ان ،م&یزان اع&تبارات
ج&ذب ش&ده ب&ین امل&للی و ت&عداد دان&ش پ&ذی&ران ب&ین امل&للی زب&ان ف&ارس&ی در دوره ه&ای آزاد ح&دود ۶۰
ت&&ا  ۸۰درص&&د ب&&وده ک&&ه الزم اس&&ت ک&&وش&&شهای بیش&&تری در جه&&ت رس&&یدن ب&&ه ش&&اخ&&ص ه&&ای ب&&رن&&ام&&ه
صورت گیرد.
ام&&ا م&&تاس&&فان&&ه م&&واردی از ب&&رن&&ام&&ه وج&&ود دارد ک&&ه م&&یزان ت&&حقق آن ب&&ین  ۵۷ت&&ا  ۳۸درص&&د اس&&ت .ای&&ن
م&&وارد ش&&ام&&ل؛ س&&ران&&ه پ&&ژوه&&شهای ت&&قاض&&ام&&حور ،ت&&عداد پ&&تنت و م&&ال&&کیت م&&عنوی ث&&بت ش&&ده در س&&طح
م &&لی و ب &&ین امل &&للی ،ت &&عداد دوره ه &&ای آم &&وزش &&ی آزاد ک &&ارب &&ردی و ح &&رف &&ه ای ب &&رگ &&زار ش &&ده ،ش &&مار
ک&ارک&نان مس&لط ب&ه زب&ان&های ب&ین امل&للی ،ت&عداد اع&ضای ه&یات ع&لمی ش&رک&ت ک&ننده در ه&مای&ش ه&ا و
ک&&ارگ&&اه&&های ب&&ین امل&&للی خ&&ارج از ک&&شور ،درص&&د پ&&ای&&ان ن&&ام&&ه ه&&ا /رس&&ال&&ه ه&&ای ب&&رخ&&وردار از ح&&مای&&ت
م&ال&ی ب&خش ه&ای م&ختلف ص&نعتی و خ&دم&ات&ی دول&تی و خ&صوص&ی ب&ه ک&ل پ&ای&ان ن&ام&ه ه&ا /رس&ال&ه ه&ا
هس&تند .ال&بته م&واردی م&ان&ند ت&عیین دق&یق ت&عداد رس&ال&ه و پ&ای&ان ن&ام&ه ه&ای دارای ح&مای&ت واح&د ه&ای
خ&ارج از دان&شگاه از ج&مله م&وض&وع&ات&ی هس&تند ک&ه ن&یاز ب&ه ت&بین دق&یقتر م&وض&وع و اف&زای&ش دق&ت در
اط&&الع&&ات و آم&&ار دارد .ب&&ه ن&&ظر م&&ی رس&&د ت&&عداد واق&&عی رس&&ال&&ه و پ&&ای&&ان ن&&ام&&ه ه&&ای م&&شمول ای&&ن ب&&ند

ب &&یش از آم &&ار ارائ &&ه ش &&ده ب &&اش &&د .ب &&ه ج &&ز اب &&هام &&ی ک &&ه در آم &&ار و اط &&الع &&ات م &&وج &&ود وج &&ود دارد ک &&ه
ب &&ایس &&تی رف &&ع اب &&هام ش &&ون &&د ،م &&وض &&وع ارت &&باط دان &&شگاه و ج &&ام &&عه ب &&ه ط &&ور ی &&قین ی &&کی از م &&همتری &&ن
چ&ال&شهای دان&شگاه&های ای&ران ب&ه ش&مار م&ی رون&د و ب&رخ&الف ه&مه اق&دام ه&ای ص&ورت گ&رف&ته درای&ن
زم &&ینه ،ه &&نوز ای &&ن م &&شکل ت &&ا ح &&د زی &&ادی ح &&ل نش &&ده ب &&اق &&ی م &&ان &&ده اس &&ت .در ادام &&ه ای &&ن گ &&زارش ب &&ه
اقدامات دانشگاه دراین حوزه بیشتر پرداخته خواهد شد.
در ت&&عداد م&&عدودی از ش&&اخ&&ص ه&&ا ف&&اص&&له م&&عنی داری ب&&ین ب&&رن&&ام&&ه و ع&&ملکرد وج&&ود دارد ک&&ه ش&&ای&&د
م&&همتری&&ن آن&&ها ت&&عداد رش&&ته ه&&ای ارائ&&ه ش&&ده ب&&ه ی&&کی از زب&&ان ه&&ای زن&&ده دن&&یا و دی&&گر ش&&مار پ&&ای&&ان
ن&&ام&&ه ه&&ا و ط&&رح&&های پ&&ژوه&&شی دارای ک&&د اخ&&الق ح&&رف&&ه ای اس&&ت ک&&ه ت&&صور م&&ی ش&&ود ب&&ا اق&&دام&&ات
صورت گرفته این شاخص ها بهبود یابد.
در ادام&ه الزم اس&ت ب&ه اق&دام&ات دان&شگاه در ارزی&اب&ی ک&یفیت ی&کپارچ&ه پ&رداخ&ته ش&ود .ی&کی از ای&ن
اق &&دام &&ات ارزی &&اب &&ی م &&دی &&ری &&ت روس &&ای پ &&ردی &&س ه &&ا و دان &&شکده ه &&ا ت &&وس &&ط اع &&ضاء ه &&یات ع &&لمی و
ک&ارم&ندان ب&وده اس&ت .ب&ای&د ت&وج&ه داش&ت ک&ه ارزی&اب&ی ک&یفیت اق&دام&ی ب&رای به&بود اس&ت و ن&تای&ج آن ب&ه
ه &&مگان ک &&مک خ &&واه &&د ک &&رد ت &&ا نس &&بت ب &&ه اف &&زای &&ش ت &&وان &&مندی ه &&ا و ب &&رط &&رف ک &&ردن ک &&اس &&تی ه &&ا اق &&دام
ک&نند .ل&ذا م&شارک&ت ه&مه ذی&نفعان ک&مک م&وث&ری ب&ه م&دی&ری&ت به&تر دان&شگاه خ&وه&د ک&رد .ای&ن ارزی&اب&ی
ک &&ه ت &&اک &&نون دوب &&ار ص &&ورت گ &&رف &&ته اس &&ت ب &&رای نخس &&تین ب &&ار اط &&الع &&ات م &&دون &&ی از ارزی &&اب &&ی ع &&ملکرد
م&&دی&&ری&&ت دان&&شگاه را در اخ&&تیار ق&&رار داد .م&&شارک&&ت ه&&مکاران در دور اول ب&&یش از ح&&د ب&&یش ب&&ینی
ب &&ود ول &&ی در دور دوم م &&تاس &&فان &&ه ای &&ن م &&شارک &&ت ک &&اه &&ش ی &&اف &&ت .ض &&من ت &&اک &&ید مج &&دد ب &&ر اه &&میت ای &&ن
ارزی &&اب &&ی در جه &&ت اق &&دام ب &&رای به &&بود ک &&یفیت ع &&ملکرد م &&دی &&ران م &&ورد ارزی &&اب &&ی ک &&ه ه &&مگی م &&نتخبین
اع &&ضاء ه &&یات ع &&لمی هس &&تند ،ب &&دی &&هی اس &&ت ک &&ه ع &&دم م &&شارک &&ت اک &&ثری &&ت ه &&مکاران م &&ان &&ع ت &&حصیل
اطالعات دقیق و قابل اتکاء خواهد شد.
در ادام&ه و ب&ر اس&اس م&صوب&ه ش&ورای م&رک&ز ارزی&اب&ی ک&یفیت دان&شگاه ،ارزی&اب&ی درون&ی رش&ته ه&ای
م &&قطع ک &&ارش &&ناس &&ی دان &&شگاه از اس &&فندم &&اه ش &&روع ش &&د ک &&ه ط &&بق ب &&رن &&ام &&ه ه &&مکاران ه &&یات ع &&لمی و
دان&&ش آم&&وخ&&تگان ب&&ای&&د ای&&میل آن را دری&&اف&&ت ک&&رده ب&&اش&&ند .ارزی&&اب&&ی ک&&یفیت ب&&رن&&ام&&ه ه&&ای آم&&وزش&&ی
س&ال&هاس&ت ک&ه در دان&شگاه ه&ای م&عتبر دن&یا ب&ه ع&نوان ی&ک ام&ر م&تداول و ال&زام آور دن&بال م&ی ش&ود،
ول&ی در دان&شگاه&های ای&ران ب&ه ط&ور ج&دی م&ورد ت&وج&ه ق&رار ن&گرف&ته اس&ت .ع&لی رغ&م ع&مر ب&یش از ۱۵
س&ال&ه م&رک&ز ارزی&اب&ی ک&یفیت دان&شگاه ته&ران ب&ه ع&نوان اول&ین دان&شگاه پیش&رو در ای&ن زم&ینه ،ت&اک&نون
چ&ند رش&ته ب&ه ط&ور مح&دود ارزی&اب&ی درون&ی ش&ده ول&ی ن&تای&ج آن ب&ه ط&ور سیس&تمات&یک م&ورد اس&تفاده
ق&رار ن&گرف&ته اس&ت .ام&ید اس&ت ب&ا اط&الع&ات و ی&اف&ته ه&ای ن&اش&ی از ان&جام ارزی&اب&ی درون&ی و ب&یرون&ی
رش &&ته ه &&ا ب &&ا اس &&تفاده از ن &&ظرات و م &&شارک &&ت گس &&ترده ه &&مکاران ه &&یات ع &&لمی ،دان &&ش آم &&وخ &&تگان و

ک&&ارف&&رم&&ای&&ان ،دان&&شگاه ب&&توان&&د ب&&ه ی&&ک ال&&گوی م&&ناس&&ب ب&&رای ت&&وس&&عه ،اص&&الح و ب&&ازن&&گری رش&&ته ه&&ا ،و
همچنین مدیریت بهتر بودجه ومنابع مالی ،جذب هیات علمی و پذیرش دانشجو برسد.
ارزی&اب&ی ع&ملکرد ه&یات ع&لمی و ک&ارم&ندان ن&یز از ج&مله م&وارد دی&گری اس&ت ک&ه الزم اس&ت ب&ا دق&ت و
ب&&ه ط&&ور ع&&لمی دن&&بال ش&&ود و ام&&ید اس&&ت ب&&ا ب&&هینه ک&&ردن ف&&رای&&ند ه&&ا ،ن&&تای&&ج ای&&ن ارزی&&اب&&ی ه&&ا ب&&یش از
گذشته بتواند منجر به اقدام برای بهبودی عملکردها و فعالیت ها شود.

آموزش
ب&ه ط&ور ی&قین ی&کی از م&همتری&ن اه&داف دان&شگاه آم&وزش اس&ت و ت&حقق ب&رن&ام&ه ه&ای دان&شگاه ب&دون
ارائ &&ه آم &&وزش ب &&ا ک &&یفیت و ب &&ه روز و ت &&حول م &&تناس &&ب ب &&ا ت &&حوالت ع &&لمی و ن &&یاز ه &&ای ج &&ام &&عه ش &&دن &&ی
ن&&خواه&&د ب&&ود .ب&&دی&&ن جه&&ت ارت&&قاء ک&&یفیت آم&&وزش ،ت&&حقق ش&&اخ&&ص ه&&ای م&&صوب و ان&&تظام ب&&خشی ب&&ه
ام &&ور آم &&وزش &&ی ب &&سیار م &&ورد ت &&وج &&ه ب &&وده و س &&عی ش &&ده اس &&ت ب &&ا اع &&مال س &&یاس &&ت ه &&ای دق &&یق ت &&ر و
روش &&ن ت &&ر در ج &&ذب ه &&یات ع &&لمی ،اس &&تفاده از ظ &&رف &&یت ه &&ای آئ &&ین ن &&ام &&ه ن &&ظام ی &&کپارچ &&ه ت &&رف &&یع و
ه&مچنین ارت&قاء ،اف&زای&ش ح&قوق پ&ای&ه اع&ضاء ه&یات ع&لمی ن&واس&تخدام دارای ب&رجس&تگی م&تمای&ز ای&ن
م&وض&وع ب&یش از گ&ذش&ته م&ورد ت&وج&ه ق&رار گ&یرد .اف&زای&ش پ&ذی&رش دان&شجوی&ان اس&تعداد درخ&شان در
م &&قطع ک &&ارش &&ناس &&ی ارش &&د ب &&ه ب &&یش از  ۵۰درص &&د از دی &&گر ام &&وری اس &&ت ک &&ه ق &&طعا ب &&اع &&ث اف &&زای &&ش
کیفیت در همه حوزه ها به ویژه آموزش می شود.
در ک&نار ای&ن م&وارد ت&حول و ن&وآوری در آم&وزش ب&ا ت&وج&ه ب&ه ج&ام&عیت ع&لمی دان&شگاه ،ن&یاز ب&ه ت&وس&عه
رش&&ته ه&&ای ب&&ین رش&&ته ای و آم&&وزش م&&هارت ه&&ای ن&&رم ب&&ه دان&&شجوی&&ان ب&&ه ط&&ور ج&&دی ت&&ر در دس&&تور
ک&&ار ق&&رار گ&&رف&&ته اس&&ت .ب&&ررس&&ی ش&&یوه ه&&ای ت&&وس&&عه رش&&ته ه&&ای ب&&ین رش&&ته در ق&&ال&&ب ط&&رح و س&&مینار
ت&وس&ط پ&ردی&س ال&برز دن&بال ش&ده اس&ت ک&ه س&عی خ&واه&د ش&د ن&تای&ج آن م&ورد اس&تفاده ق&رار گ&رف&ته و
پیاده سازی شود.
پ &&س از ت &&صوی &&ب دوره ه &&ای ک &&هاد ب &&ه ع &&نوان م &&کمل ب &&رن &&ام &&ه ه &&ای آم &&وزش &&ی ک &&ه م &&ورد اس &&تقبال ق &&رار
گ &&رف &&ت ،طEEرح ایEEجاد رشEEته هEEای دوگEEرایEEشی در مEEقطع کEEارشEEناسEEی در ق &&ال &&ب ی &&ک دوره
اص&لی و ی&ک دوره ف&رع&ی ) م&دل دو وج&هی ( در ط&ول س&ال گ&ذش&ته در ش&وراه&ای ت&خصصی م&ختلف
دان&شگاه ) ش&ورای ب&رن&ام&ه ری&زی آم&وزش&ی و گس&ترش ،ش&ورای آم&وزش&ی و ش&ورای س&یاس&ت گ&ذاری
و ن&وآوری آم&وزش&ی( و ه&مچنین در ج&لسه م&دی&ران گ&روه&های آم&وزش&ی ب&ا ه&یات ری&یسه و ش&ورای
دان&&شگاه م&&ورد ب&&حث و ب&&ررس&&ی ق&&رار گ&&رف&&ته اس&&ت .ای&&ن اق&&دام درجه&&ت ای&&جاد خ&&الق&&یت و ن&&وآوری
در ت&&رک&&یب و م&&حتوی دروس ،ت&&غییر ال&&گو از ت&&ک رش&&ته ای ب&&ه ب&&ین رش&&ته ای ،ت&&قوی&&ت ه&&مکاری ه&&ای
ب &&ین گ &&روه &&های آم &&وزش &&ی ،اف &&زای &&ش ت &&عام &&الت دان &&شجوی &&ان غ &&یر ه &&م رش &&ته و اس &&تفاده از ظ &&رف &&یت

دان&شگاه ته&ران ب&عنوان ج&ام&ع ت&ری&ن دان&شگاه ک&شور ارائ&ه ش&ده اس&ت .ب&ا اط&مینان ب&ای&د گ&فت اج&رای
این برنامه منجر به جذب و تربیت دانشجویان با استعداد تر و موفق تر خواهد شد.
از دی &&گر ام &&وری ک &&ه م &&وض &&وع ت &&حول و ن &&وآوری در آم &&وزش اس &&ت م &&وض &&وع اف &&زای &&ش تج &&رب &&ه ع &&ملی
دان&شجو ،اف&زای&ش م&هارت ه&ای ن&رم م&ان&ند ک&ارآف&ری&نی ،خ&الق&یت ،ک&اره&ای گ&روه&ی ،خ&ود م&دی&ری&تی و
…م &&ی ب &&اش &&د .در جه &&ت ت &&حقق ای &&ن ام &&ر ع &&الوه ب &&ر اج &&رای رش &&ته ه &&ای دو گ &&رای &&شی ،م &&وض &&وع &&ات
اف&زای&ش دوره ه&ای ک&ار آم&وزی )ک&ار ورزی( و اس&تفاده از روش&های آم&وزش ب&ه ک&مک ان&جام پ&روژه و
ی&&ا ح&&ل م&&سئله ) (Project or Problem Based Learning, PBLدر ب&&رن&&ام&&ه دان&&شگاه اس&&ت
ک&ه ام&ید اس&ت ب&ا ک&مک و م&شارک&ت ص&اح&بنظران و ه&مکاران ه&یات ع&لمی م&ورد ب&ررس&ی و راه ه&ای
پ &&یاده س &&ازی آن ه &&ا ت &&بین ش &&ود .الزم ب &&ه ذک &&ر اس &&ت ک &&ه ای &&ن ب &&رن &&ام &&ه ه &&ا م &&ورد ت &&ائ &&ید وزارت ع &&تف و
سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته و در بودجه  ۹۸اعتباری برای آن منظور شده است.
ی &&کی از اش &&کاالت م &&زم &&ن دان &&شگاه ته &&ران ارائ &&ه دروس پ &&ای &&ه م &&شاب &&ه و ت &&خصصی ع &&موم &&ی ت &&وس &&ط
واح&د ه&ای م&ختلف دان&شگاه اس&ت ک&ه ل&زوم&ا در م&ام&وری&ت و ت&خصص آن&ها ن&بوده و ب&رای ای&ن دروس
ن&&اچ&&ار ب&&ه اس&&تخدام م&&ی ش&&ون&&د .در جه&&ت ح&&ل ای&&ن م&&شکل در س&&ال&&های  ۸۴-۸۲اق&&دام&&ات&&ی ص&&ورت
گرفت اما این اقدامات ادامه نیافت.
در س& &&ال  ۹۷دف& &&تر ب& &&رن& &&ام& &&ه ری& &&زی و م& &&دی& &&ری& &&ت دروس پ& &&ای& &&ه و مش& &&ترک ب& &&ا ه& &&دف ب& &&رن& &&ام& &&ه ری& &&زی،
س&ام&ان&ده&ی و ارت&قاء ک&یفی ارائ&ه دروس ع&موم&ی و پ&ای&ه راه ان&دازی و آغ&از ب&ه ک&ارک&رد ک&ه اط&مینان
دارد ب &&ا ت &&وج &&ه ب &&ه ض &&عف ه &&ای م &&وج &&ود در ارائ &&ه دروس ع &&موم &&ی ،پ &&ای &&ه و مش &&ترک ه &&مه واح &&د ه &&ای
دان&&شگاه ه&&مکاری&&های الزم را ب&&ا ح&&وزه م&&عاون&&ت آم&&وزش&&ی ب&&رای س&&ام&&ان&&ده&&ی وض&&ع م&&وج&&ود ب&&ه ع&&مل
خواهند آورد.
م&وض&وع&ی ک&ه ت&قری&با در ت&مام&ی ک&نفران&س ه&ای ب&ین امل&للی ب&ا م&وض&وع آی&نده آم&وزش ع&ال&ی و اق&تصاد
دان&شگاه&ها م&طرح م&ی ش&ود ت&وس&عه آم&وزش&ها و ی&ادگ&یری ال&کترون&یکی اس&ت .ب&ا ت&وج&ه ب&ه ای&نکه ای&ن
ش&یوه آم&وزش و ی&ادگ&یری مح&دودی&ت م&رز ج&غراف&یائ&ی ن&دارد م&ی ت&وان&د ب&رای دان&شگاه ه&ا ه&م م&زی&ت
ب &&اش &&د و ه &&م ی &&ک ته &&دی &&د ب &&ه ش &&مار آی &&د .دان &&شگاه ته &&ران ب &&ا دارا ب &&ودن تج &&رب &&ه و زی &&رس &&اخ &&ت نس &&بتا
م&ناس&ب م&ی ت&وان&د از ای&ن ظ&رف&یت ب&ه ن&حوه به&تری ب&رای به&بود ک&یفیت ی&ادگ&یری و آم&وزش به&ره م&ند
ش&ود ل&ذا اف&زای&ش دروس ال&کترون&یکی ب&ه ط&ور مس&تقل و ی&ا ت&رک&یبی ب&ه زب&ان ف&ارس&ی و غ&یر ف&ارس&ی و
ه &&مچنین راه ان &&دازی م &&وک دان &&شگاه ته &&ران –  mooc.ut.ac.irدر س &&ال  ۱۳۹۷دن &&بال ش &&ده و در
سال  ۱۳۹۸به طور جدی تری پیگیری می شود.
آیEین نEامEه اسEتخدامEی اعEضای هEیات عEلمی دانEشگاه تهEران در ط&ول ت&اری&خ دچ&ار ت&غییرات
و ت &&حوالت ب &&سیاری ش &&ده اس &&ت .در س &&ال  1391ی &&ک آی &&ین ن &&ام &&ه ت &&وس &&ط وزارت ع &&لوم در ق &&ال &&بی

م&تفاوت ب&ا گ&ذش&ته و ی&کسان ب&رای ه&مه دان&شگاه ه&ا ت&نظیم ک&ه ب&ه ت&صوی&ب ه&یات ام&نای دان&شگاه ن&یز
رس &&یده اس &&ت .پ &&س از گ &&ذش &&ت چ &&ند س &&ال از اج &&رای آی &&ین ن &&ام &&ه ،تج &&رب &&یات ح &&اص &&ل از اج &&رای آن و
ک&&ثرت اص&&الح&&ات پ&&یشنهادی در ب&&نده&&ای م&&ختلف و ح&&تی ن&&یازه&&ای ح&&قوق&&ی و ق&&ضائ&&ی ،ل&&زوم اع&&مال
ی&ک ب&ازن&گری اس&اس&ی در آی&ین ن&ام&ه را ای&جاب م&ی ن&مود .ب&ازن&گری آی&ین ن&ام&ه اس&تخدام&ی اع&ضای
ه&&یات ع&&لمی دان&&شگاه ب&&ه م&&عاون&&ت آم&&وزش&&ی دان&&شگاه واگ&&ذار گ&&ردی&&د ک&&ه ای&&ن م&&هم ب&&ا ت&&شکیل ک&&میته
ب&&ازن&&گری آی&&ین ن&&ام&&ه از س&&ال ۱۳۹۶و ب&&رگ&&زاری ج&&لسات م&&تعدد ان&&جام پ&&ذی&&رف&&ت .اه&&م اص&&الح&&ات ب&&ه
ع&مل آم&ده ش&ام&ل ب&ازن&گری درم&ورد ادام&ه خ&دم&ت اع&ضای ه&یات ع&لمی در وض&عیت پ&یمان&ی ب&ه ن&حوی
ک&ه ت&مدی&د ق&رارداد آن&ان در ط&ول س&نوات ب&ا کس&ب و اح&راز ش&رای&ط ب&دون مح&دودی&ت در ت&رف&یع پ&ای&ه و
ارت &&قاء ادام &&ه ی &&اب &&د ،ت &&غییر س &&اخ &&تار ت &&رف &&یع ب &&ر اس &&اس م &&صوب &&ه ن &&ظام ی &&کپارچ &&ه ارزی &&اب &&ی ع &&ملکرد،
اص&الح م&قررات م&رب&وط ب&ه ان&واع م&ام&وری&ت ه&ا ،اص&الح م&قررات م&رب&وط ب&ه پ&ای&ان خ&دم&ت و اص&الح
آیین نامه انتخاب استاد ممتاز و استخدام غیر تمام وقت از جمله پاره وقت است.

بین امللل
توسعه و ارتقاء فعالیت های بین امللل با توجه به برنامه سوم دانشگاه ،اهمیت روابط بین
دانشگاهی و تاکیدی که اکنون بیش از گذشته توسط همه مسئوالن کشور ابراز می شود،
همچنان در دستور کار دانشگاه است و مهمترین فعالیت ها برروی توسعه فعالیت های
آموزشی مانند تبادل و پذیرش دانشجو و استاد ،توسعه همکاری های پژوهشی و امکان توسعه
فعالیت ها در زمینه نوآوری است .سال  ۹۷با توجه به کاهش شدید نرخ برابری ریال در برابر
ارزهای های معتبر دنیا ،از یک طرف اهمیت اقتصادی پذیرش دانشجوی خارجی عالوه بر
سایر مزیت ها به خوبی برای همگان عیان شد و از طرف دیگر باعث افزایش هزینه های
دانشگاه برای اعزام دانشجو و استاد گردید .در اینجا الزم است به اهمیت تدوین و ارائه برنامه
های آموزشی به زبان غیر فارسی توسط گروهها آموزشی اشاره کرد که بخت افزایش جذب
دانشجوی غیر ایرانی را افزایش خواهد داد.
در جهت تحقق شاخص های برنامه  ۵ساله دانشگاه و با وجود مشکالت مالی ،اعتبارات
پرداختی دانشگاه بابت اعزام دانشجو و استاد تا حدود دو برابر افزایش یافت و از طرف دیگر
فعالیت برای جذب بورس از منابع خارجی بیشتر شد که نتایج آن در افزایش قراردادهای
اراسموس با بیش از  ۳۰مورد با کشورهای مختلف اروپایی مانند اسپانیا ،آملان ،اتریش،
سوئد ،اتیالیا ،لیتوانی ،لتونی ،ترکیه ،بلغارستان ،مجارستان به خوبی نمایان است.
راهبرد دانشگاه تهران در خصوص توسعه همکاریهای بین دانشگاهی در قالب اتحادیه ها،
همکاریهای دو جانبه و چند جانبه ،در سطح ملی و بین املللی نتایج مثبتی را به دنبال داشته

است که حضور فعال در برنامه اراسموس بخشی از نتایج آن است و در ادامه بخشی دیگر از
دستاوردهای این راهبرد ارائه می شود.
شروع ریاست دو ساله رئیس دانشگاه تهران به عنوان رئیس اتحادیه  AUAPبرای
اولین بار در تاریخ دانشگاه های ایران ،فرصت بسیار ارزشمندی را در اختیار دانشگاه جهت
توسعه روابط بین دانشگاهی در میان دانشگاه های اتحادیه فوق فراهم می سازد که امید است
از این فرصت به خوبی استفاده شود .برگزاری کارگاه ،مدرسه تابستانی ،مسابقات
دانشجوئی در زمینه های علمی  ،ورزشی ،فرهنگی و هنری ،اقدام برای افزایش تبادل استاد و
دانشجو و…از مواردی هستند که ظرفیت اتحادیه می تواند به تحقق آنها کمک زیادی بنماید.
تداوم نشست های دانشگاه های ایران و روسیه ،دانشگاههای ایران و اتحادیه اروپا ،دانشگاه
های سطح یک و دانشگاههای منتخب ترکیه اقداماتی برای توسعه روابط بین دانشگاهی بوده
است.
با توجه به عضویت دانشگاه تهران در اتحادیه دانشگاه های جهان ) (IAUو حضور دانشگاه
تهران در هیات مدیره آن سعی شده است از این موقعیت به خوبی بهره برداری شود و ازآن
جمله ،پذیرش مسئولیت خوشه  SDG6توسط دانشگاه تحت عنوان آب و بهداشت آن است.
هدف این خوشه تدوین سند آموزش عالی در زمینه فوق در اتحادیه با همکاری دانشگاه های
منتخب و عالقه مند در دیگر نقاط جهان است که در عین حال می تواند به توسعه شبکه
همکاری بین امللل دانشگاه و همچنین به ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در جهان کمک کند.
برگزاری فروم کیش بین کنسرسیوم پنچ دانشگاه ایران ) تهران ،امیرکبیر ،شریف ،علوم پزشگی
تهران و ایران( از یک طرف و دانشگاهها و مراکزی از قطر ،عمان و کشورهای اروپائی از
طرف دیگر با هدف ایجاد شبکه همکاری و تامین منابع مالی پروژه های کاربردی در زمینه
های آب ،انرژی های تجدید پذیرو بیماری های غیر واگیر را می توان اولین تجربه در نوع خود
دانست که با همکاری و همفکری پردیس بین امللل کیش ،پارک علم وفناوری و معاونت بین امللل
این مهم به خوبی صورت گرفته و نتایج قابل قبولی به همراه داشت.
الزم به ذکر است که در چارچوب کنسرسیوم پنچ دانشگاه ،برنامه های مشترک دیگری از جمله
املپیاد ورزشی دانشجویان بین املللی با حضور  34دانشجوی بین امللل و شرکت در نمایشگاه
آموزش عالی ترکیه انجام گرفته است.

خوشبختانه همکاری بسیار خوب و نزدیکی بین دانشگاه های تهران و علوم پزشگی تهران شکل
گرفته است که در حوزه بین امللل از برگزاری جشنوارة بینامللل مشترک در سال  ۱۳۹۸در هفته
اول اردیبهشت ماه می توان نام برد و پیش بینی می شود این همکاری ثمره های بیشتری مانند
ایجاد مراکز مشترک در خارج از کشور بدنبال داشته باشد.
در این بخش از گزارش الزم است به نقش پردیس های کیش و ارس اشاره نمود که وجه غالب
فعالیت در این پردیس ها در حوزه بین امللل تعریف شده است .خوشبختانه اقدامات جهت ارائه
دوره ها به زبان غیر فارسی در این پردیس ها شروع شده است و تعداد محدودی دانشجوی
غیر ایرانی نیز پذیرش شده اند .انتظارمی رود باپشتیبانی گروهها و دانشکده ها و فعالیت
گسترده تر پردیس های فوق با توجه به زیر ساخت ها و ظرفیت های قانونی این مناطق فعالیت
های بین امللل این واحد ها گسترش بیشتری یابد.

پژوهش و فناوری
م &&وض &&وع اف &&زای &&ش ض &&ری &&ب ت &&اث &&یر دان &&شگاه ذی &&ل م &&سئول &&یت اج &&تماع &&ی ب &&ا ت &&کیه ب &&ه ت &&وان &&مندی ه &&ای
پ &&ژوه &&شی دان &&شگاه ته &&ران و ت &&وس &&عه ه &&مکاری ب &&ین دان &&شگاه ه &&ای س &&طح ی &&ک ،کنس &&رس &&یوم پ &&نچ
دان&شگاه و ه&مچنین دو دان&شگاه ته&ران و ع&لوم پ&زش&گی ته&ران ب&ه م&نظور م&شارک&ت در ح&ل م&سائ&ل
ک &&شور ب &&ا ق &&وت بیش &&تری در س &&ال  ۱۳۹۷دن &&بال ش &&د .در س &&ال  ۱۳۹۷ال &&گوی خ &&وش &&ه ه &&ای ف &&کری و
م &&شورت &&ی دان &&شگاه ه &&ای س &&طح ی &&ک ارائ &&ه و در آغ &&از خ &&وش &&ه ه &&ای اق &&تصاد ک &&الن ،پ &&ول &&ی و ب &&ان &&کی،
س&رم&ای&ه اج&تماع&ی ،رس&ان&ه و ارت&باط&ات و ح&قوق شه&رون&دی ب&ا م&سئول&یت دان&شگاه ه&ای ته&ران ،ع&الم&ه
ط&باط&بای&ی  ،اص&فهان و ش&هید بهش&تی ش&کل گ&رف&ت .ای&ن خ&وش&ه ه&ا م&تشکل از اع&ضاء ه&یات ع&لمی
دان & &&شگاه ه & &&ای ب & &&زرگ ای & &&ران و م & &&سئول & &&ین و م & &&تخصصین دس & &&تگاه ه & &&ای ذی & &&رب & &&ط ب & &&وده و ن & &&تای & &&ج
نشس&&تهای م&&نظم و م&&تعدد ب&&ه مج&&لس ،دول&&ت م&&حترم و س&&ای&&ر م&&سئول&&ین م&&نعکس ش&&ده اس&&ت .ن&&تای&&ج
ای&&ن نشس&&ت ه&&ا ب&&ه خ&&وب&&ی ن&&شان از ت&&وان&&مندی ت&&خصصی ،ح&&رف&&ه ای و ع&&لمی دان&&شگاه&&های ب&&زرگ
دارد و ض&&رورت ارت&&باط س&&ازم&&ان ی&&اف&&ته ب&&ین دول&&ت و دان&&شگاه&&ها را ب&&ه ع&&نوان م&&همتری&&ن راه&&کار ح&&ل
مسائل کشور نشان می دهد.
ع&قد ق&رارداد ت&عیین س&یاه&ه ان&تشار آالی&ندهه&ای ه&وا در ک&الن شه&ره&ای ک&شور ب&ه ارزش ۴۸م&یلیارد
ری &&ال در ق &&ال &&ب کنس &&رس &&یوم دان &&شگاهه &&ای ب &&رت &&ر را ب &&ای &&د اول &&ین تج &&رب &&ه دان &&شگاه &&های س &&طح ی &&ک در
ان&&جام ی&&ک پ&&روژه پ&&ژوه&&شی ک&&ارب&&ردی مش&&ترک ب&&ه ح&&ساب آورد ک&&ه ام&&ید اس&&ت ب&&ا م&&وف&&قیت ای&&ن ش&&یوه
ه&مکاری در ک&نار خ&وش&ه ه&ای ف&کری مش&ترک ،ت&وان&مندی ه&ای ای&ن دان&شگاه ه&ا ب&یش از گ&ذش&ته در
خ&دم&ت ک&شور ق&رار گ&یرد .از دی&گر اق&دام&ات م&عاون&ت پ&ژوه&شی س&عی در اف&زای&ش ق&رارده&ای م&نعقده

ک&ارب&ردی ب&ا ت&وج&ه ب&ه وض&عیت خ&اص اق&تصادی ک&شور ب&ه وی&ژه ب&ند ط ت&بصره  ،۹س&ام&ان&ده&ی م&جالت
دان &&شگاه ته &&ران و اق &&دام م &&وث &&ر در س &&ام &&ان &&ده &&ی م &&وس &&سات پ &&ژوه &&شی دان &&شگاه ته &&ران و ت &&کمیل
اط&الع&ات م&رب&وط&ه را م&ی ت&وان ن&ام ب&رد .ف&عال س&ازی هس&ته ه&ا و م&وس&سات پ&ژوه&شی ب&رای ت&وس&عه
ه&&مکاری ب&&ین اع&&ضای ه&&یات ع&&لمی دان&&شکده ه&&ا و گ&&روه&&ای آم&&وزش&&ی و ان&&جام ط&&رح&&های ک&&ارب&&ردی
م&وث&ر ،گس&ترده ب&ا ض&ری&ب ت&اث&یر ب&اال ام&ری ک&لیدی و ح&یات&ی اس&ت .ب&ا ات&کاء ب&ه ظ&رف&یت ای&ن هس&ته ه&ا
و م &&وس &&سات اس &&ت ک &&ه ام &&کان به &&ره م &&ندی از ظ &&رف &&یت ع &&ظیم اع &&ضای ه &&یات ع &&لمی و دان &&شجوی &&ان
دانشگاه به شکل خوشه ای و ماتریسی به نحو مطلوبتر و موثرتر فراهم می گردد.
خ &&وش &&بختان &&ه اداره ک &&ل ب &&رن &&ام &&ه ری &&زی و ن &&ظارت م &&عاون &&ت پ &&ژوه &&شی در ب &&خشهای م &&ختلف س &&یاس &&ت
گ&ذاری ه&ای م&وث&ری جه&ت ک&یفی ت&ر ش&دن م&قاالت و اف&زای&ش ت&عداد و اس&تناده&ای آن&ها ،اث&رب&خشی
بیش&تر پ&ای&ان ن&ام&ه ه&ا و رس&ال&ه ه&ا و ع&لم س&نجی ان&جام داده اس&ت .ادام&ه پ&ذی&رش م&تقاض&یان پ&سا
دک&&تری ب&&ا اس&&تفاده از اع&&تبارات م&&عاون&&ت ع&&لم و ف&&ناوری ی&&ا دی&&گر اع&&تبارات پ&&ژوه&&شی ک&&ه ب&&رخ&&ی از
آن&ها ب&ه ع&نوان ع&ضو ه&یات ع&لمی ج&ذب دان&شگاه ش&ده ان&د اق&دام م&وث&ری ب&رای ت&وس&عه ف&عال&یت ه&ای
پژوهشی دانشگاه به حساب می آید.
اط&&مینان از رع&&ای&&ت اخ&&الق ح&&رف&&ه ای در ک&&لیه ف&&عال&&یت ه&&ای ع&&لمی دان&&شگاه ب&&ه وی&&ژه در س&&ال ه&&ای
اخ &&یر اه &&میت زی &&ادی ی &&اف &&ته اس &&ت و خ &&وش &&بختان &&ه ب &&ا ت &&شکیل ک &&میته اخ &&الق ذی &&ل م &&عاون &&ت پ &&ژوه &&شی
اق&&دام&&ات م&&وث&&ر و خ&&وب&&ی ش&&کل گ&&رف&&ته ک&&ه درک&&نار س&&ای&&ر اق&&دام&&ات م&&ان&&ند ن&&ظارت م&&دی&&ران واح&&ده&&ای
آم &&وزش &&ی ب &&ه وی &&ژه ن &&ظارت اع &&ضای ه &&یات ع &&لمی ،اع &&مال ض &&واب &&ط و م &&قررات ت &&وس &&ط ک &&میته ه &&ای
ان &&ضباط &&ی در م &&وارد ن &&ادر ،م &&ی ت &&وان ت &&ا ح &&د زی &&ادی از رع &&ای &&ت اخ &&الق ح &&رف &&ه ای اط &&مینان ح &&اص &&ل
نمود.
کEEتابEEخانEEه مEEرکEEزی ،مEEرکEEز اسEEناد و تEEأمEEین مEEنابEEع عEEلمی دانEEشگاه ی &&کی از گ &&نجینه ه &&ای
ارزش &&مند دان &&شگاه ته &&ران و م &&ورد ن &&یاز پ &&ژوه &&شگران ودان &&شگاه &&یان اس &&ت ک &&ه ج &&ای &&گاه م &&لی و ب &&ین
امل&&للی آن ان&&کار ن&&اپ&&ذی&&ر اس&&ت ب&&ناب&&رای&&ن ،ت&&جهیز و غ&&نی س&&ازی م&&حتوای آن ض&&روری و از ال&&زام&&ات
اس &&ت .خ &&وش &&بختان &&ه در س &&ال ه &&ای اخ &&یراق &&دام &&ات م &&ثبتی پ &&یرام &&ون ان &&تخاب ،س &&فارش ،ت &&هيه ،ث &&بت،
م&بادل&ه و اه&داي م&ناب&ع ص&ورت گ&رف&ته ،ب&خش فه&رس&ت ن&وی&سی ک&تب چ&اپ&ی و س&نگی ت&قوی&ت ش&ده و از
دی&&گر اق&&دام&&ات م&&هم س&&ال گ&&ذش&&ته راه ان&&دازی ف&&از اول س&&ام&&ان&&ه ی&&کپارچ&&ه ک&&تاب&&خان&&ه ه&&ای دان&&شگاه
ته&ران م&ی ب&اش&د ک&ه ای&ن م&هم ب&ا م&شارک&ت و پش&تیبان&ی م&رک&ز ف&ناوری اط&الع&ات ص&ورت گ&رف&ته اس&ت.
ای&ن س&ام&ان&ه ب&ا ف&راه&م ن&مودن ق&اب&لیت م&دی&ری&ت ن&یمه م&تمرک&ز ،ام&کان س&ازم&ان&ده&ی ک&لیه م&ناب&ع ع&لمی
دان&شگاه را ب&ه ص&ورت ی&کپارچ&ه ف&راه&م م&ی ن&مای&د .م&شکل ج&دی ک&ه مج&موع&ه دو دان&شگاه ته&ران و
دان&شگاه ع&لوم پ&زش&گی ته&ران ب&ا آن م&واج&ه هس&تند ک&مبود ف&ضای ک&تاب&خان&ه ای اس&ت ک&ه ت&وس&عه آن

در دس &&تور ک &&ار م &&شاور شه &&ر دان &&ش دان &&شگاه ق &&رار گ &&رف &&ته و ام &&ید اس &&ت ط &&راح &&ی ه &&ای م &&ورد ن &&یاز
صورت گرفته و در ادامه اقدامات اجرائی الزم شروع شود.

پارک علم و فناوری
فقدان زنجيره يكپارچه از تحقيق تا توليد و فاصله قابل توجه بني تبديل ايده هاي علمي و
تحقيقاتي به محصوالت و خدمات ،از واقعيتهاي كنوني است كه براي حل اين چالش ،توجه به
نقش پاركهاي علم و فناوري كه از زيرساختي مناسب و سياستهاي هدايت كننده براي شركت
هاي دانش بنيان بهره مند هستند ،اهميت بیشتری پيدا مي كنند .پاركهاي علم و فناوري سعي
دارند تا با مديريت دانش فاصله بني تئوري و عمل را كم كنند .پارك علم و فناوري دانشگاه
تهران به عنوان حلقه اي بني دانشگاه و صنعت و با حمايت از ايده هاي نو و شركت هاي دانش
بنيان ،شرايط كار و فعاليت را تسهيل كرده و گامهايي هر چند كوچك در جهت ارتقاء ،پيشرفت
و توسعه فناوري كشور برداشته است.
در حال حاضر  ۱۴۱هسته و  ۱۵۶شرکت عضو پارک هستند که از این تعداد ۶۴ ،هسته و ۵۳
شرکت اخیرا پذیرش شده اند .میزان اشتغال زایی شرکت ها  ۳۰۴۵نفر با گردش مالی ۶۶۵۰
میلیارد ریال که  ۷۸درصد محصوالت آنها دارای تکنولوژی باال و متوسط به باال هستند .میزان
قراردادهای پژوهش-فناوری شرکتها حدود  ۱۴۷میلیارد ریال بوده است .از میان این شرکت
ها از شرکت ماشین های آبی کبیر صنعت ایرانیان که سهامداران آن دانشگاه تهران و شرکت
های منشعب از سازمان آب و برق خوزستان هستند باید نام برد .این شرکت در حقیقت شرکت
زایشی موسسه توربین های آبی است که این موسسه خود موسسه مشترک بین پردیس
دانشکده های دانشگاه تهران و وزارت نیرو و شرکت های تابعه است .امید است این تجربه
موفق توسط سایر موسسات پژوهشی دانشگاه تکرار شود.
توسعه شعبه های مراکز رشد ،نوآوری در کلیه فضاهای دانشگاه در قالب شبکه فناوری از
اقدامات دانشگاه در جهت تحقق زنجیره یکپارچه تبدیل ایده های علمی و پژوهشی به
محصوالت و خدمات است که با توجه به تصویب آيني نامه آن توسط هیات رئیسه دانشگاه
انتظار می رود این نوع فعالیت ها توسعه بیشتری یابد .خوشبختانه حرکت در جهت ایجاد
مراکز نوآوری و مراکز رشد به منظور کمک به تبدیل پژوهش به فناوری و محصول در دانشگاه
به خوبی شکل گرفته و برخی از پردیس های دانشگاه در این زمینه پیشرو و موفق تر عمل کرده
اند.

اداری و مالی
خوشبختانه با همت و تالش پرسنل اداره کل امور مالی و با پشتیبانی مرکز فناوری اطالعات
با وجود موانع و محدودیت ها اجرای کامل سیستم حسابداری تعهدی به کلیه واحدها ابالغ و به
دنبال آن با کمک سیاست های تشویقی این امر تا پایان شهریور ماه سال  ۹۷در کلیه واحدها
به طور کامل پیاده سازی و استقرار یافت.
احياي اداره رسيدگي و پايش اسناد ازجمله موارد با اهمیت در انتظام بخشی امور مالی
دانشگاه بوده است که خوشبختانه این اداره اقدامات ارزشمندی را صورت داده و با تامین
کامل نیروی انسانی دستاوردهای روشنتری انتظار می رود.
بسنت حساب هاي سال  ۱۳۹۶دانشگاه در رديف اصلی بودجه ) ۱۱۴۵۰۰مشتمل بر حدود
 ۱۵۰مركز هزينه( و ساير رديف هاي فرعي داراي رديف بودجه مستقل و بارگذاري آن ها در
سامانه هاي سنا و سناماي وزارت اقتصاد و دارايي اقدامی بسیار بااهمیت و ارزشمند بود که
خود نشان از انضباط مطلوب امور مالی دارد.
اقدامات خوبی پیرامون عملیاتی سازی برنامه های مدیریت سبز در راستای صرفه جویی در
مصرف انرژی ،آب ،فضای سبز و مدیریت پسماند در دانشگاه صورت گرفت و باعث بهبود
جایگاه دانشگاه در گزارش رتبه بندي گرين متريك مربوط به دانشگاه سبز در سال  ۲۰۱۸شد.
س&&ال  ۹۷س&&ال به&&ره ب&&رداری از دو پ&&روژه ب&&ازس&&ازی و اص&&الح ب&&اش&&گاه دان&&شگاه ب&&ه ع&&نوان ی&&کی از
س&&اخ&&تمان ه&&ای ف&&اخ&&ر و ارزش&&مند و پ&&روژه م&&قاوم س&&ازی دان&&شکده ح&&قوق ی&&کی دی&&گر از س&&اخ&&تمان
ه &&ای ت &&اری &&خی دان &&شگاه ب &&ا زی &&ر ب &&نای  ۱۲۰۰۰م &&ترم &&رب &&ع ب &&ا ن &&وس &&ازی و ج &&ای &&گزی &&نی سیس &&تم ه &&ای
گ&رم&ای&ش و س&رم&ای&ش ب&ود .ی&ک از م&وض&وع&ات&ی ک&ه ب&ر پ&یچیدگ&ی ه&ا و اه&میت ای&ن پ&روژه ه&ا م&ی اف&زود
س&واب&ق ث&بت آن ب&ناه&ا ب&ه ع&نوان م&یراث م&لی ب&ود ک&ه ب&ا اه&تمام ه&مه دس&ت ان&در ک&اران ای&ن دو پ&روژه
با رعایت همه جوانب به خوبی به اتمام رسید.
ت &&کمیل و راه ان &&دازی م &&رک &&ز آم &&وزش ض &&من خ &&دم &&ت ک &&ارک &&نان ب &&ه م &&نظور ت &&وان &&مندس &&ازی ک &&ارک &&نان و
ب&&رگ&&زاری دوره ه&&ای ع&&موم&&ی و ت&&خصصی وی&&ژه م&&دی&&ران و ک&&ارم&&ندان ب&&رم&&بنای ن&&یاز س&&نجی ص&&ورت
گ&&رف&&ته از ط&&رف م&&عاون&&ت ب&&رن&&ام&&ه ری&&زی دان&&شگاه و ك&&ميته ب&&رن&&ام&&ه ري&&زی و ن&&ظارت ب&&ر ط&&رح اف&&زاي&&ش
ت &&وان &&مندی ه &&ا و ش &&ايس &&تگي ه &&ای ح &&رف &&ه ای اع &&ضاي ه &&يات ع &&لمی ،م &&دي &&ران و ک &&ارم &&ندان از دی &&گر
اقدامات مهم سال  ۹۷به شمار می رود.
ان&&جام م&&ذاک&&رات پ&&یوس&&ته ب&&ا ص&&ندوق ب&&ازنشس&&تگی ک&&شور در خ&&صوص رف&&ع م&&شکالت ب&&وج&&ود آم&&ده
ب& &&رای آن& &&دس& &&ته از اع& &&ضای ه& &&یات ع& &&لمی ک& &&ه ق& &&بل از س& &&ال  ۱۳۸۴ب& &&صورت پ& &&یمان& &&ی در اس& &&تخدام
دان &&شگاه ب &&وده و ک &&سورات ب &&ازنشس &&تگی آن &&ان در دوران پ &&یمان &&ی کس &&ر نش &&ده ب &&ود و ه &&مچنین پ &&ای &&ه

ه&&ای وی&&ژه و م&&متاز از دی&&گر اق&&دام&&ات ح&&وزه اداری و م&&ال&&ی ب&&وده ک&&ه در م&&ورد اول ت&&واف&&ق ح&&اص&&ل و
در مورد دوم مذاکرات با نگاه مثبت ادامه دارد.
در س&&ال  ۱۳۹۷ب&&ه م&&نظور اج&&رای ع&&دال&&ت و ای&&جاد ان&&گیزه در پ&&رس&&نل رس&&می ،پ&&یمان&&ی ،ق&&راردادی و
خ&&دم&&ات&&ی م&&جوز ه&&ای الزم از ه&&یات ام&&نای دان&&شگاه جه&&ت دادن دو رت&&به ه&&مزم&&ان ،ارت&&قاء ک&&ارک&&نان
قراردادی و افزایش  ۵درصدی حقوق پرسنل خدماتی اخذ و اجرا شد.
ب&ه دن&بال ت&وس&عه ه&مکاری و ه&مفکری ف&یماب&ین دان&شگاه ه&ای ته&ران و ع&لوم پ&زش&گی ته&ران در ه&مه
زم&ینه ه&ا و در پ&ی ع&قد ت&فاه&م ن&ام&ه ب&ه م&نظور اش&تراک گ&ذاری م&راک&ز رف&اه&ی ،درم&ان&ی ،ت&فری&حی و
زی & &&ارت & &&ی دو دان & &&شگاه ،در س & &&ال گ & &&ذش & &&ته و س & &&ال ج & &&اری ب & &&سیاری از ک & &&ارک & &&نان دان & &&شگاه ته & &&ران
توانستند از این فرصت به خوبی بهره مند شوند.

دانشجوئی
ارائ&&ه خ&&دم&&ات دان&&شجوئ&&ی در ح&&وزه ه&&ای خ&&واب&&گاه ،ت&&غذی&&ه ،به&&داش&&ت و س&&الم&&ت و م&&شاوره ،ح&&مل و
ن&قل ،وام  …،در دان&شگاه ته&ران از ج&ای&گاه و اه&میت وی&ژه ای ب&رخ&وردار ب&وده اس&ت و ن&گاه خ&اص
دول&ت و مج&لس ب&ه ای&ن دس&ته از خ&دم&ات ب&ر پ&یچیدگ&ی آن&ها اف&زوده اس&ت .ت&عدد واح&ده&ای دان&شگاه
و ت &&نوع ای &&ن خ &&دم &&ات در دان &&شگاه ته &&ران م &&دی &&ری &&ت م &&نظم و پ &&وی &&ائ &&ی را ط &&لب م &&ی ک &&ند .آن &&چه س &&ال
گ&ذش&ته را م&تفاوت از س&ال ه&ای گ&ذش&ته ک&رد اف&زای&ش ش&دی&د ه&زی&نه ه&ا ب&ه وی&ژه در ب&خش ت&غذی&ه ب&ود
ک&&ه ب&&ا ت&&ام&&ین ب&&خشی از ای&&ن اف&&زای&&ش ه&&زی&&نه ه&&ا ت&&وس&&ط وزارت ع&&تف و ب&&خش دی&&گر ت&&وس&&ط م&&دی&&ری&&ت
به&&تر م&&ناب&&ع در دان&&شگاه س&&طح ک&&یفیت ارائ&&ه خ&&دم&&ات خ&&وش&&ختان&&ه ک&&اه&&ش ن&&یاف&&ته و ح&&تی س&&عی ش&&د
رون&د به&بود ک&یفیت ارائ&ه و ت&ام&ین خ&دم&ات ادام&ه ی&اب&د و م&وض&وع اف&زای&ش رس&توران&ها ب&ه م&نظور ت&نوع
ب&خشی و اف&زای&ش ک&یفیت ت&غذی&ه دان&شجوی&ان و ه&مکاران ادام&ه ی&اف&ت .م&رک&ز م&شاوره دان&شگاه ب&رای
پنج&&مین س&&ال م&&توال&&ی م&&رک&&ز ن&&مون&&ه ک&&شوری ان&&تخاب ش&&د .در س&&ال  ۹۷ب&&ا م&&شارک&&ت ب&&نیاد ح&&ام&&یان
دان&شگاه ب&خشی از ن&یازه&ای خ&واب&گاه&ی دان&شجوی&ان ت&ام&ین ش&د ک&ه ای&ن ح&رک&ت ض&من ت&ام&ین رف&اه
بیشتر دانشجویان اثرات معنوی و تربیتی خود را هم به دنبال خواهد داشت.
در ادام&&ه ب&&ای&&د ب&&ه ع&&قد ق&&رارداد ب&&ا دان&&شگاه ع&&لوم پ&&زش&&کی ته&&ران ب&&رای ح&&ضور اس&&ات&&ید آن دان&&شگاه
در م &&رک &&ز به &&داش &&ت دان &&شگاه و ت &&صوی &&ب ت &&شکیل ش &&ورای س &&یاس &&تگذاری  HSEدر س &&ال ۱۳۹۷و

تعیین اولویت اجرایی آن اشاره نمود.

فرهنگی
ب&خشی از ت&وس&عه م&هارت ه&ای ن&رم دان&شجوی&ان خ&ارج از ب&رن&ام&ه ه&ای آم&وزش&ی و پ&ژوه&شی رس&می
و م&صوب دان&شگاه ش&کل م&ی گ&یرد از ای&ن رو م&عاون&ت ف&ره&نگی ب&ا ب&رگ&زاری اول&ین دوره ج&شنواره ی
ک&ارآف&ری&نی؛ ط&رح ای&جاد ب&ازارچ&ه خ&الق&یت ه&ای ش&غلی دان&شجوی&ان؛ ب&رن&ام&ه ری&زی ب&رای ای&جاد م&رک&ز
ش &&ایس &&تگی ه &&ای ح &&رف &&ه ای دان &&شجوی &&ان در جه &&ت آم &&اده س &&ازی آن &&ها ب &&رای ورود ب &&ه کس &&ب و ک &&ار؛
ب&رن&ام&ه ری&زی ب&رای ای&جاد ش&عبه ص&نای&ع ف&ره&نگی و ف&ناوری ه&ای ن&رم در پ&ارك ع&لم و ف&ناوری س&عی
ک&&رده اس&&ت ب&&خشی از ش&&رای&&ط الزم ب&&رای آم&&وزش و ف&&عال&&یت دان&&شجوی&&ان دان&&شگاه را ت&&ام&&ین ن&&مای&&د.
در س &&ال  ۹۷جه &&ت ت &&وس &&عه ارت &&باط &&ات ب &&ا دان &&ش آم &&وزان ب &&ه ع &&نوان دان &&شجوی &&ان آی &&نده دان &&شگاه
وه&مچنین ب&ه م&نظور ای&فای ن&قش م&سئول&یت اج&تماع&ی اس&اس&نام&ه ب&اش&گاه دان&ش آم&وزی ب&ه ت&صوی&ب
هیات رئیسه دانشگاه رسید.
اف & & &&زای & & &&ش م & & &&شارک & & &&ت دان & & &&شجوی & & &&ان در ان & & &&جام م & & &&ام & & &&وری & & &&ت ه & & &&ا و اه & & &&داف دان & & &&شگاه در ق & & &&ال & & &&ب
خ & &&برن & &&گاردان & &&شجو ،ان & &&تشار نش & &&ری & &&ات دان & &&شجوئ & &&ی ،ح & &&مای & &&ت از ط & &&رح ه & &&ای انج & &&منهای ع & &&لمی
دان &&شجوی &&ی ،ط &&رح دوم &&ین دوره م &&درس &&ه ت &&ابس &&تان &&ی ب &&ین امل &&لل دان &&شگاه ته &&ران؛ ط &&رح ج &&شنواره روز
ج &&هان &&ی ع &&لم؛ نخس &&تین ج &&شنواره ب &&ین امل &&للی ف &&یلم دان &&شگاه &&ی ای &&ران از دی &&گر اق &&دام &&ات ای &&ن ب &&خش
بوده است.
ت&صوی&ب آئ&ین ن&ام&ه اف&زای&ش ت&وان&مندی ه&ا و ش&ایس&تگی ه&ای ح&رف&ه ای اع&ضای ه&یات ع&لمی ب&ه وی&ژه
اع&&ضاء ه&&یات ع&&لمی ن&&و اس&&تخدام و م&&دی&&ران دان&&شگاه در ه&&یات رئ&&یسه را ش&&ای&&د ب&&توان گ&&ام&&ی م&&هم
جه &&ت به &&ره م &&ندی به &&تر دان &&شگاه از اس &&تعداده &&ا و خ &&الق &&یت ه &&ای اع &&ضای ه &&یات ع &&لمی ب &&ه ش &&مار
آورد .ت&&وس&&عه ف&&عال&&یت ه&&ای ورزش&&ی دان&&شگاه ب&&ه وی&&ژه در ب&&خش دان&&شجوئ&&ی و در ق&&ال&&ب ه&&ای درون
دان&شگاه&ی ،م&لی و ب&ین امل&للی ب&یش از گ&ذش&ته م&ورد ت&وج&ه و پش&تیبان&ی ق&رار گ&رف&ت و منج&ر ب&ه کس&ب
مقام قهرمانی در بسیاری از میادین ورزشی ازجمله برون مرزی در رشته بسکتبال شد.
در س &&ال  ۹۷ب &&اغ م &&وزه ه &&ای ن &&گارس &&تان و خ &&ان &&ه م &&وزه م &&قدم ب &&یش از گ &&ذش &&ته م &&ورد ت &&وج &&ه و ب &&ازدی &&د
ع &&موم ق &&رار گ &&رف &&ت ب &&ه گ &&ون &&ه ای ک &&ه ف &&قط در ای &&ام ع &&ید س &&ال  ۹۷ب &&یش از  ۴۰ه &&زار ن &&فر از ب &&اغ م &&وزه
ن &&گارس &&تان ب &&ازدی &&د ن &&مودن &&د .م &&وض &&وع ب &&سیار ارزش &&مند دی &&گر ت &&وج &&ه بیش &&تر خ &&یری &&ن و ن &&یکوک &&اران ب &&ه
وق&&ف ،ه&&دی&&ه و واگ&&ذاری اق&&الم ارزش&&مند خ&&ود ب&&ه دان&&شگاه ب&&ه وی&&ژه م&&وزه ه&&ا اس&&ت ک&&ه از ج&&مله آن&&ها
وق&&ف ف&&رش&&های دس&&ت ب&&اف&&ت و ن&&قره ه&&ای ف&&اخ&&ر ج&&ناب آق&&ای م&&هندس م&&لول دان&&ش آم&&وخ&&ته پ&&ردی&&س
دانشکده های فنی دانشگاه تهران را می توان ذکر نمود.

حقوقی
دان &&شگاه ته &&ران ب &&ه دل &&یل گس &&تردگ &&ی ف &&عال &&یت ه &&ا در ح &&وزه ه &&ای اداری ،آم &&وزش &&ی و پ &&ژوه &&شی و
پ&رش&ماری اب&نیه و ت&اس&یسات در س&راس&ر ک&شور ،ه&مواره درگ&یر م&وض&وع&ات&ی م&ی ش&ود ک&ه پ&یگیری و
ح&&ل آن&&ها ص&&رف&&ا ج&&ز از ط&&ری&&ق ق&&وه ق&&ضائ&&یه و ن&&هاده&&ای رس&&می ح&&ل و ف&&صل اخ&&تالف&&ات ام&&کان پ&&ذی&&ر
نیس &&ت در ای &&ن راس &&تا ،ن &&قش اداره ک &&ل ام &&ور ح &&قوق &&ی دان &&شگاه در پیش &&برد اه &&داف ،اث &&بات ح &&ق و
دف&&اع از م&&واض&&ع ق&&ان&&ون&&ی ،ب&&سیار ت&&عیین ک&&ننده اس&&ت .ای&&ن اداره ک&&ل اف&&زون ب&&ر ش&&ناس&&ای&&ی و ت&&ثبیت
م&ال&کیت ،ب&ررس&ی و اج&رای ق&وان&ین و م&قررات ع&ام و خ&اص ،پ&اس&خگوی&ی ب&ه م&راج&ع رس&می ،ن&ظارت
ح&&قوق&&ی ب&&ر پ&&یمان&&ها و ق&&رارداده&&ا و ب&&الج&&مله ح&&مای&&ت ح&&قوق&&ی از ک&&لیه ف&&عال&&یتها و اه&&داف دان&&شگاه،
ن&قش م&وث&ر و ک&ارآم&دی در دع&اوی دان&شگاه داش&ته اس&ت ب&ه گ&ون&ه ای ک&ه در س&ال  ۱۳۹۷از  ۴۳رای
ص&&ادره در پ&&رون&&ده ه&&ا و دع&&اوی ک&&ه دان&&شگاه ط&&رف آن ب&&وده ۲۹ ،رای ب&&ه س&&ود دان&&شگاه از م&&راج&&ع
ق&ضای&ی ص&ادر ش&ده اس&ت ک&ه ن&شان م&یده&د خ&وش&بختان&ه از ام&وال ،ام&الک و ت&مام&یت اع&تبار ع&لمی
دانشگاه به خوبی محافظت شده است.

فناوری اطالعات
ع&لیرغ&م ت&نگناه&ای م&ال&ی در س&ال  ،۱۳۹۷ح&وزه ف&ناوری اط&الع&ات ه&مچنان م&ورد ت&وج&ه دان&شگاه ب&وده
اس&&ت و م&&ان&&ند گ&&ذش&&ته ،ب&&ه ح&&رک&&ت رو ب&&ه ج&&لوی خ&&ود ادام&&ه م&&یده&&د .ط&&بق روال س&&نوات اخ&&یر ،س&&ال
گذشته نیز سرعت و ظرفیت ماهانه دسترسی کاربران به اینترنت افزایش یافت.
در ادام&ه گس&ترش ارائ&ه خ&دم&ات ال&کترون&یکی و ه&وش&مندس&ازی ف&رآی&نده&ا از ط&ری&ق س&ام&ان&ه س&پاری
آن&&ها ،ف&&رآی&&نده&&ای آم&&وزش&&ی بیش&&تری م&&ان&&ند درخ&&واس&&ت ح&&ذف پ&&زش&&کی ،درخ&&واس&&ت ت&&مدی&&د س&&نوات و
ف&&رآی&&ند گ&&واه&&ی اش&&تغال ب&&ه ت&&حصیل ک&&ه س&&االن&&ه ت&&عداد زی&&ادی از دان&&شجوی&&ان ب&&دان ن&&یاز دارن&&د ،ب&&ه
صورت الکترونیکی عملیاتی شد.
در س &&ال گ &&ذش &&ته ب &&ا ه &&مکاری م &&عاون &&ت دان &&شجوی &&ی ت &&عداد ق &&اب &&ل ت &&وج &&هی از ان &&تخاب &&ات ت &&شکل ه &&ای
ص&&نفی و دان&&شجوی&&ی م&&ان&&ند ک&&ان&&ون ه&&ای ف&&ره&&نگی ،انج&&منهای ع&&لمی و ش&&ورای ص&&نفی ب&&ه ص&&ورت
ال &&کترون &&یکی ب &&رگ &&زار گ &&ردی &&د ،ت &&ا ض &&من ت &&ام &&ین ش &&فاف &&یت و رض &&ای &&تمندی بیش &&تر ذی &&نفعان ،ب &&ا ع &&دم
اس&&تفاده از ک&&اغ&&ذ ح&&فظ م&&حیط زیس&&ت ب&&یش از گ&&ذش&&ته ف&&ره&&نگ س&&ازی ش&&ود .ه&&مچنین در ای&&ن س&&ال
س&&ام&&ان&&ه رزرو اق&&ام&&تگاه ه&&ا و ام&&کان&&ات دان&&شگاه ،ب&&ه وی&&ژه ب&&رای ت&&عطیالت س&&ال ن&&و ،ت&&وس&&عه بیش&&تری
یافت.
در اس&فند م&اه ع&الوه ب&ر راه ان&دازی ف&از اول س&ام&ان&ه ی&کپارچ&ه ک&تاب&خان&ه ه&ای دان&شگاه ته&ران از ی&ک
دس&تاورد اث&رگ&ذار دی&گر ف&ناوری اط&الع&ات دان&شگاه به&ره ب&رداری ش&د و آن راه ان&دازی گ&ردش ک&ار

ف&&رآی&&ند ت&&رف&&یع س&&االن&&ه اع&&ضای ه&&یات ع&&لمی اس&&ت ک&&ه ض&&من ح&&ذف ک&&ام&&ل ک&&اغ&&ذ ،س&&هول&&ت ،س&&رع&&ت ،و
ش&&فاف&&یت بیش&&تری را ب&&رای ذی&&نفعان ب&&ه ارم&&غان آورد .اس&&تفاده از س&&ام&&ان&&ه ال&&کترون&&یکی ب&&رای ان&&جام
ک&&لیه م&&راح&&ل پ&&ای&&ان ن&&ام&&ه ه&&ا و رس&&ال&&ه ه&&ا ،از م&&رح&&له ارائ&&ه پ&&یشنهاد و ت&&صوی&&ب ت&&ا دف&&اع و ث&&بت م&&نت
ن&هائ&ی و ه&مچنین ک&لیه ف&رای&ند ارت&قاء از دی&گر ام&وری اس&ت ک&ه در س&ال  ۹۷ش&روع و ام&ید اس&ت در
سال  ۹۸به طورکامل پیاده سازی شوند.
س &&ام &&ان &&ه ث &&بت ن &&ام ب &&یمه ت &&کمیلی ک &&ه در س &&ال ج &&اری ب &&رای اول &&ین ب &&ار راه ان &&دازی ش &&د ،اگ &&رچ &&ه در
اب&&تدای ب&&ه ک&&ارگ&&یری ب&&ا ک&&مبوده&&ای&&ی ه&&مراه ب&&ود ،ام&&ا ح&&رک&&تی ب&&سیار م&&وث&&ر در راس&&تای ی&&کپارچ&&گی
سامانه های اداری و مالی دانشگاه و اصالح اطالعات آنها به شمار میآید.
س&&ام&&ان&&ه م&&دی&&ری&&ت اع&&تبارات پ&&ژوه&&شی )س&&ماپ( ک&&ه در آخ&&ری&&ن روزه&&ای س&&ال  ۹۶رون&&مای&&ی ش&&د ،در
س&&ال ج&&اری در واح&&ده&&ای بیش&&تری اس&&تقرار ی&&اف&&ت و ی&&کپارچ&&گی آن ب&&ا س&&ام&&ان&&ه ه&&ای پ&&ژوه&&شی و
مالی دانشگاه افزایش یافت.
ال &&بته در ک &&نار م &&وارد ف &&وق ،اق &&دام &&ات م &&تعدد دی &&گری در زی &&رس &&اخ &&تهای ارت &&باط &&ی ،ن &&رم اف &&زاری و
پ&ردازش&ی دان&شگاه ص&ورت گ&رف&ته اس&ت ک&ه اگ&رچ&ه ک&متر دی&ده م&ی ش&ون&د ،ول&ی ض&من ت&ام&ین م&ناب&ع
ف&&یزی&&کی الزم ب&&رای به&&ره م&&ندی از اق&&دام&&ات ب&&اال ،ش&&رای&&ط را ب&&رای ت&&وس&&عه ه&&رچ&&ه بیش&&تر خ&&دم&&ات در
سال پیش رو فراهم نموده است.

حوزه ریاست و روابط عمومی
چ&&نان&&چه ه&&مگان م&&طلع هس&&تند دان&&شگاه ه&&مواره ش&&اه&&د روی&&داده&&او دس&&تاورده&&ای م&&لی وب&&ین امل&&للی
گ&ون&اگ&ون&ی اس&ت ک&ه ب&رگ&زاری ،م&دی&ری&ت و اط&الع رس&ان&ی آن&ها از اه&میت زی&ادی ب&رخ&ودرا اس&ت .س&ال
گ&ذش&ته ن&یز دان&شگاه ته&ران ش&اه&د ب&رگ&زاری آغ&ازس&ال ت&حصیلی ب&ه ط&ور رس&می ب&ا ح&ضور ری&اس&ت
م &&حترم ج &&مهور و نشس &&ت روس &&ای دان &&شگاه ه &&ای ای &&ران و روس &&یه ب &&ود ک &&ه س &&عی ش &&ده اس &&ت ای &&ن
روی&داده&ا و ه&مچنین دس&تاورده&ا ب&ه ط&ور مس&تمر و دق&یق ب&ه اط&الع ه&مگان رس&ان&د ش&ود .ب&ار اص&لی
ای&&ن وظ&&یفه ب&&ه عه&&ده س&&ای&&ت دان&&شگاه ته&&ران اس&&ت ک&&ه خ&&وش&&بختان&&ه ت&&ا ح&&د زی&&ادی ت&&وانس&&ته اس&&ت ب&&ه
ای&&ن م&&هم ج&&ام&&ه ع&&مل ب&&ه پ&&وش&&ان&&د و ام&&ید س&&ای&&ت دان&&شگاه ب&&ه زب&&ان ان&&گلیسی ه&&م ب&&یش از گ&&ذش&&ته در
س&ال ج&اری ت&قوی&ت ش&ود .آن&چه در ای&ن م&یان م&ورد ت&اک&ید اس&ت اط&الع رس&ان&ی دس&تاورده&ا و م&وف&قیت
ه &&ای ع &&لمی دان &&شجوی &&ان و اع &&ضای ه &&یات ع &&لمی اس &&ت ک &&ه ب &&ا ک &&مک دان &&شجوی &&ان ای &&ن ام &&ر رو ب &&ه
گسترش می باشد.
ن& &&هاي& &&ي س& &&ازي ط& &&رح ب& &&زرگ ب& &&ازي& &&اب& &&ي و س& &&ام& &&ان& &&ده& &&ي آرش& &&يوه& &&اي س& &&معي و ب& &&صري ،ب& &&ا ه& &&دف
مس &&تندس &&ازي ،س &&ام &&ان &&ده &&ي و ط &&بقهب &&ندي ع &&کسه &&ا ،ن &&گات &&يوه &&ا و ف &&يلمه &&اي ق &&دي &&مي و ج &&دي &&د وMINI

 DVDاز ب&&دو ت&&أس&&يس ت&&ا مه&&ر  ۱۳۹۷در  ۶مج&&لد و ت&&هيه و آم&&ادهس&&ازي ک&&تاب ه&&داي&&اي ت&&قدی&&می ب&&ه
ري&اس&ت دان&شگاه در  ۵۰۰ص&فحه از دی&گر ام&وری اس&ت ک&ه ب&اه&دف مس&تند س&ازی و اط&الع رس&ان&ی
صورت می گیرد.
در س&ال  ۱۳۹۷اداره دان&ش آم&وخ&تگان ف&عال&یت ه&ای خ&ود را س&رع&ت ب&خشیده و س&عی ن&موده اس&ت
ب&ه روش ه&ای گ&ون&اگ&ون ب&ا دان&ش آم&وخ&تگان ارت&باط ب&رق&رار ک&رده و ض&من اط&الع رس&ان&ی از ظ&رف&یت
آن ه&ا ب&رای ف&عال&یت ه&ای دان&شگاه به&ره بیش&تری ب&ه ب&رد .اه&میت ارت&باط ب&ا دان&ش آم&وخ&تگان اه&میت
وی&ژه ای ب&رای دان&شگاه دارد و ازج&مله آن ک&ه ام&کان ارزی&اب&ی دق&یق و ص&حیح ت&ر اق&دام&ات دان&شگاه
به ویژه برنامه های آموزشی را فراهم می سازد.

شهر دانش
از دی& &&گر ب& &&رن& &&ام& &&ه ه& &&ا واق& &&دام& &&ات م& &&هم دان& &&شگاه ط& &&رح شه& &&ر دان& &&ش در پ& &&ردی& &&س م& &&رک& &&زی اس& &&ت ک& &&ه
خ &&وش &&بختان &&ه اق &&دام &&ات اس &&اس &&ی زی &&ادی از ج &&مله ارائ &&ه ط &&رح ن &&هائ &&ی دان &&شگاه ب &&ه ک &&میسیون ع &&ال &&ی
م &&عماری و شه &&رس &&ازی ،ان &&جام م &&ذاک &&رات ن &&هائ &&ی ب &&ا م &&یراث ف &&ره &&نگی ،ش &&روع ط &&راح &&ی و اج &&رای ۵
پ&&روژه ای&&ن ط&&رح )دو پ&&روژه ت&&وس&&ط دان&&شگاه ع&&لوم پ&&زش&&گی ته&&ران و م&&اب&&قی ت&&وس&&ط دان&&شگاه ته&&ران،
ال&&بته ت&&حت ن&&ظر و م&&دی&&ری&&ت ک&&ام&&ل ش&&ورای راه&&بردی ط&&رح( ،را م&&ی ت&&وان ن&&ام ب&&رد .ب&&ا ت&&وج&&ه ب&&ه ن&&ظر
م &&ساع &&د مج &&لس و دول &&ت م &&حترم نس &&بت ب &&ه ای &&ن ط &&رح ام &&ید م &&ی رود خ &&ری &&د ام &&الک بیش &&تری در س &&ال
ج&اری در ک&نار خ&ری&د ه&ای س&ال گ&ذش&ته ص&ورت گ&رف&ته و ب&اه&مکاری و پش&تیبان&ی س&اک&نین ،م&شکالت
ساکنین محترم هرچه زودتر مرتفع شود.

ان &&چه م &&ای &&لم در ادام &&ه گ &&زارش ذک &&ر ن &&مای &&م اب &&راز ت &&اس &&ف ب &&اب &&ت ع &&دم ام &&کان ان &&عکاس ه &&مه اق &&دام &&ات
دان&شگاه در ک&لیه س&طوح ص&ف و س&تاد اس&ت چ&را ک&ه اق&دام&ات و دس&تاورده&ای دان&شگاه ک&ه ت&وس&ط
دان &&شکده ه &&ا و پ &&ردی &&س ه &&ا ص &&ورت م &&ی گ &&یرد ب &&سیار وس &&یعتر و گس &&ترده ت &&ر از آن &&چه ک &&ه در ای &&ن
گ&زارش آم&ده اس&ت م&ی ب&اش&د .اداره ک&ل ح&وزه ری&اس&ت و رواب&ط ع&موم&ی دان&شگاه ن&های&ت س&عی خ&ود
را ب&ه ع&مل خ&واه&د آورد ت&ا گ&زارش ه&مه واح&د ه&ا را ب&ا ج&زئ&یات بیش&تری ب&ه اط&الع ه&مگان ب&رس&ان&د ت&ا
از ای&&ن ره&&گذر ه&&م اق&&دام&&ات ص&&ورت گ&&رف&&ته ک&&ام&&ل ت&&ر ارائ&&ه ش&&ده و ه&&م ام&&کان به&&ره ب&&رداری به&&تری
برای ذینفعان فراهم گردد.

در خ&ات&مه آرزو م&ی ک&نم ب&ا وج&ود م&شکالت پ&یش رو ،س&ال  ۱۳۹۸ب&ه ی&من ال&طاف ال&هی و ه&مکاری و
م&شارک&ت ه&مه ه&مکاران ،دان&شجوی&ان و دوس&تداران و پش&تیبان&ان دان&شگاه ،س&ال&ی به&تر و م&وف&ق ت&ر

ب & &&رای دان & &&شگاه ته & &&ران ب & &&اش & &&د ه & &&مان گ & &&ون & &&ه ک & &&ه اق & &&دام & &&ات و م & &&وف & &&قیت ه & &&ای دان & &&شگاه در س & &&ال
۱۳۹۷م&&ره&&ون ت&&وف&&یقات ال&&هی و اق&&دام&&ات اع&&ضاء ه&&یات ع&&لمی ،ک&&ارم&&ندان ،دان&&شجوی&&ان ،م&&دی&&ران و
همه دوستداران و پشتیبانان و مدیران دانشگاه بود.

باتشکر و تقدیم احترام

محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه
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