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سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

٧۵١۶٢237٣٩۵١٠٨٨1483٢٧٣٧٠١974٧۴٣١٩۵١2694پردیس دانشكده ھاي فني

۶٠٧٠130٢١۶٢١٨434٢٣٣١٠٣336۵٠٩٣٩١900پردیس كشاورزي و منابع طبیعي

١٧۴٨65٢١٩۴٨١700١٢۵٢١٢337٣۶١٧۴١1102پردیس فارابي

۵۴٣۵89١٨٢١۴۵327٢٠٨١٣٧345۴۴۴٣١٧761پردیس علوم

١۵٢١36٢٧۴١۶۵439١٨۴٧۵259۴٧٣٢۶١734پردیس ھنرھاي زیبا

١٨۴٠58١٨۴٢٨٨472٧٣٨٣156٢٧۵۴١١686دانشكده مدیریت

١٩٢۵44١٢٠١٢٢242١٧٩٧٠249٣١٨٢١٧535دانشكده ادبیات و علوم انساني

٢١۴٩70٧١١٩۶267۶۵٧٠135١۵٧٣١۵472دانشكده حقوق و علوم سیاسي

٣٩۵٢91١٣٣١٧۶309٠٠0١٧٢٢٢٨400پردیس البرز

٩۶١۶١257٧٣١٠٠173٣۵١٢47٢٠۴٢٧٣477پردیس بین المللي كیش

١٢۶18١۵۵۶۵220١٣٧۶٠197٣٠۴١٣١435دانشكده زبان ھا و ادبیات خارجي

٢١١۴35١۴۶۵٧203٧٩١٧96٢۴۶٨٨334دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي

۶٢٠26۵۶۵٨114١١۵۵١166١٧٧١٢٩306دانشكده الھیات و معارف اسالمي

١٩٢٢41۶۵٨۶151٧٢۵٣125١۵۶١۶١317پردیس ابوریحان

٢٠٢١41٨٠٨٢162٨٧٣٢119١٨٧١٣۵322دانشكده علوم اجتماعي

١٢١٧29٧۶٧١147۵٠١۵65١٣٨١٠٣241دانشكده جغرافیا

٢۵٣٠55١٠٠٩٢192٠٠0١٢۵١٢٢247دانشكده تربیت بدني و علوم ورزشي

٣١٣۵66۶٣۴۴107٠٠0٩۴٧٩173دانشكده دامپزشكي

١۵٢٣38٩٣١۶٢255٠٠0١٠٨١٨۵293دانشكده علوم و فنون نوین

٣١٣16٣٨۶١99٣٢٣٧69٧٣١١١184دانشكده اقتصاد

۴۵9٧٩١۴٢221٠٠0٨٣١۴٧230دانشكده كارآفریني

١٧8۴٠٣٩79٠٠0۴١۴۶87موسسھ ژئوفیزیك

۵١٢17۴٩۴٩98٠٠0۵۴۶١115دانشكده مطالعات جھان

٢١٣24١٣٩22٠٠0٣۴١٢46موسسھ بیوشیمی -بیوفیزیك

١٨۴٠58٠٠0٠٠0١٨۴٠58پردیس ارس

٣١٣16٩١٧26٠٠0١٢٣٠42دانشکده معارف و اندیشھ ھای اسالمي

63094415742929401369421947172836755506668512191جمع کل

جدول _1_ آمار دانشجویان ورودي پردیس/ دانشکده ها به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1397-98

دانشکده/واحد

دکتري تخصصی
ناپیوسته / پیوسته

دکتري حرفه اي /
جمعکارشناسی کارشناسی ارشد

(١)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

٣٣٨٧٩١١١٢٩٩٨٢٢۶١٩٣۶٠١١٢٣۶٣١٧۶۴۴١٢٢۵۵۶۶۵٨۶9142پردیس دانشكده ھاي فني

٣٩٧۴۶۴٨۶١۵٢٨۵۶٩١٠٩٧٨١٢۶۴٨١۴۶٠١٧٣٧١۶٨١3418پردیس كشاورزي و منابع طبیعي

١٠۴٢٣۶٣۴٠۵٧١١٠۶٩١۶۴٠۵٢۵۶٢۴١١۴٩١٢٠٠١٩٢٩3129پردیس فارابي

٢٩٣١٩٩۴٩٢٣٨١٣۵۶٧٣٧٨٣۴۵٢۶١٣۶٠١۵٠٨١٠٨١2589پردیس علوم

۶٣٨٠١۴٣۶٣۶۴١٣١٠۴٩٨٧٩۴٩٩١٣٧٨١۵٧٨٩٩٢2570پردیس ھنرھاي زیبا

١٠٨١٧۶٢٨۴۵٣۴۶٨٩١٢٢٣۴٠١٣۵١٧۵٢١٠۴٣١٢١۶2259دانشكده مدیریت

١٢۵١٧۵٣٠٠٣٠٠٣١٨۶١٨۶٣٠٢۶۴٨٩۴١٠۵۵٧۵٧1812دانشكده ادبیات و علوم انساني

١٠٧٢٩٧۴٠۴٢٠۶۴٩۴٧٠٠٣۵٠٣٢٠۶٧٠۶۶٣١١١١1774دانشكده حقوق و علوم سیاسي

٢۴۶٣۴۴۵٩٠۴۶۵۶١۶١٠٨١٠٧١١٩۶٠1671پردیس البرز

٣٨۵۶١٧١٠٠٢٢٣٠٢٧١۵٠١٧٩۴١١٢٠۶٩۴٩٢٩1623پردیس بین المللي كیش

۶٢۴٧١٠٩٢٩٩١٢٨۴٢٧۵۶٢٢٧٣٨٣۵٩٢٣۴۴٨1371دانشكده زبان ھا و ادبیات خارجي

١٠٣۶٨١٧١٣۴١١٣٧۴٧٨٣۴١١٢١۴۶٢٧٨۵٣٢۶1111دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي

٣٩٨٧١٢۶١۵۵١٧٠٣٢۵۴٠٨٢١٠۶١٨۶٠٢۴۶٧1069دانشكده الھیات و معارف اسالمي

۵٣۵٩١١٢١۴٣١٩٠٣٣٣٣٠٢٢٩٠۵٩٢۴٩٨۵٣٩1037پردیس ابوریحان

۶۵٩۶١۶١١٧٨٢٠۴٣٨٢٣٢۵١۶٧۴٩٢۵۶٨۴۶٧1035دانشكده علوم اجتماعي

۵٨١١۴١٧٢١۶۴١٨٣٣۴٧١٨۴١٠۵٢٨٩۴٠۶۴٠٢808دانشكده جغرافیا

۶٨٩۶١۶۴٢٢۴٢٠۴۴٢٨١٠١١٠٩٢١٠٣٩٣۴٠٩802دانشكده تربیت بدني و علوم ورزشي

١٢۵١۴۵٢٧٠٢٨٨٢١۴۵٠٢٠۴١٣٣۵٩772دانشكده دامپزشكي

۴٣١٠١١۴۴٢٢٢٣۴١۵۶٣٠٢۶۵۴۴٢707دانشكده علوم و فنون نوین

١۶۴٩۶۵١٠٠١٧۵٢٧۵١٢۴١۴٣٢۶٧٢۴٠٣۶٧607دانشكده اقتصاد

٢٢٢٣۴۵١۵۵٢٧۴۴٢٩٠١٧٧٢٩٧474دانشكده كارآفریني

٢۴۵۵٧٩١٠١١١۴٢١۵٠١٢۵١۶٩294موسسھ ژئوفیزیك

١١٢١٣٢٩۶١٢٨٢٢۴٠١٠٧١۴٩256دانشكده مطالعات جھان

٩۴۴۶١۴٠٢٨١٧۴۵٠١٢٢۶٣185موسسھ بیوشیمی -بیوفیزیك

٣٩٨٧١٢۶١٢٢٨۴٠٠۵١١١۵166پردیس ارس

١٩۵٠۶٩٢٨٣٩۶٧٠۴٧٨٩136دانشكده معارف و اندیشھ ھای اسالمي

30074523753073679960173278093786715960184672235040817جمع کل

جدول _2_ آمار دانشجویان شاغل به تحصیل پردیس/ دانشکده ها به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1397-98

دانشکده/واحد

دکتري تخصصی
ناپیوسته / پیوسته

دکتري حرفه اي /
جمعکارشناسی کارشناسی ارشد

(٢)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

371201572095257341052843893519291280پردیس دانشكده ھاي فني

394281751201957668144190230420پردیس كشاورزي و منابع طبیعي

1323362483465948168149342437779پردیس فارابي

32306277551329748145206133339پردیس علوم

04413710123813372205270177447پردیس ھنرھاي زیبا

134962901402307374147176263439دانشكده مدیریت

17314834498347338098113211دانشكده ادبیات و علوم انساني

9415020911117767144106199305دانشكده حقوق و علوم سیاسي

36579397139236000133196329پردیس البرز

152439777815500092102194پردیس بین المللي كیش

7714683610438286611371184دانشكده زبان ھا و ادبیات خارجي

78153618545334879660156دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي

012122630562420445062112دانشكده الھیات و معارف اسالمي

2121446551013931708798185پردیس ابوریحان

4482022423419535845103دانشكده علوم اجتماعي

211132037573225575473127دانشكده جغرافیا

515202546711419334480124دانشكده تربیت بدني و علوم ورزشي

172340121426000293766دانشكده دامپزشكي

4101449571060005367120دانشكده علوم و فنون نوین

123142337231740384280دانشكده اقتصاد

134305080000315384دانشكده كارآفریني

257152237000172744موسسھ ژئوفیزیك

224222547000242751دانشكده مطالعات جھان

65116612000121123موسسھ بیوشیمی -بیوفیزیك

291104400021315پردیس ارس

022000000022دانشکده معارف و اندیشھ ھای اسالمي

2735518241453208935429469071853267235476219جمع کل

جدول _3_ آمار دانش آموختگان پردیس/ دانشکده ها که مدرك اخذ کرده اند به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1396-97 
(تاریخ تهیه گزارش دیماه 1397)

دانشکده/واحد
دکتري تخصصی

ناپیوسته / پیوسته
دکتري حرفه اي /
جمعکارشناسیکارشناسی ارشد

(٣)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن
115162105197302126334460242582824پردیس دانشکده هاي فنی

243357103631666348111190144334پردیس کشاورزي و منابع طبیعی
1338516475139384583115158273پردیس فارابی
1213252831595230829274166پردیس علوم

14569501191816348870158پردیس هنرهاي زیبا
11395076100176152641102165267دانشکده مدیریت

312154430743734718476160دانشکده ادبیات و علوم انسانی
103040698815713122592130222دانشکده حقوق و علوم سیاسی

131326564610206959128پردیس البرز
223658636112408597182پردیس بین المللی کیش

44859127138276510143144دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
751228124092231443983دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

65113528632930597063133دانشکده الهیات و معارف اسالمی
110262854262955پردیس ابوریحان

312152824521916355052102دانشکده علوم اجتماعی
44152237152237304878دانشکده جغرافیا

210123231631714315155106دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
66122328510293463دانشکده دامپزشکی

57123750870425799دانشکده علوم و فنون نوین
7712263841115164460دانشکده اقتصاد

68143839770444791دانشکده کارآفرینی
221619350162137موسسه ژئوفیزیک

111418320141933دانشکده مطالعات جهان
516330819مرکز تحقیقات  بیوشیمی -بیوفیزیک 

1672810031417پردیس ارس
112220134دانشکده معارف و اندیشه هاي اسالمی

941712655745441118207216423170421243828جمع کل

جدول _4_ آمار دانش آموختگان پردیس/ دانشکده ها که مدرك اخذ نکرده اند به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1396-97 
(تاریخ تهیه گزارش دیماه 1397)

دانشکده/واحد
دکتري تخصصی

ناپیوسته / پیوسته
دکتري حرفه اي /
جمعکارشناسیکارشناسی ارشد

(۴)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر

1151108102994160391628073854943421پردیس دانشکده هاي فنی
8939278381461359222151923415پردیس کشاورزي و منابع طبیعی

101032326667211109611527پردیس فارابی
37643371350381957221143815217پردیس علوم

121131842237236011415783211023پردیس هنرهاي زیبا
212122527311041074158925دانشکده مدیریت

2222244283554008199020دانشکده ادبیات و علوم انسانی
21324364405045401071111815دانشکده حقوق و علوم سیاسی

0116280639180پردیس بین المللی کیش
6391351818163415638296720دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

12121141571522030194923دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
8821425222205145519دانشکده الهیات و معارف اسالمی

88213242610362257137015پردیس ابوریحان
111122473113518048136117دانشکده علوم اجتماعی

821015152272904595415دانشکده جغرافیا
7712315551002483225دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

31233292311772407711889دانشکده دامپزشکی
020121411051061117210دانشکده علوم و فنون نوین

101071842602132425دانشکده اقتصاد
11143171521703053514دانشکده کارآفرینی

881010197260377447موسسه ژئوفیزیک
09110227290318397دانشکده مطالعات جهان

6392271801541910مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک
033275320305354دانشکده معارف و اندیشه هاي اسالمی

_001120112مؤسسه دهخداومرکزآموزش زبان فارسی

_00011011مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه

_00550505مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی

_00022202مرکز فن آوري اطالعات وفضاي مجازي

44325468560776377402219612910391772333210519جمع کل

نسبت دانشجو 
بھ ھیات علمی

جدول _5_ آمار اعضاي هیات علمی پردیس/ دانشکده ها به تفکیک مرتبه , جنسیت همراه با نسبت دانشجو به هیات علمی در سال تحصیلی 1397-98

عنوان واحد
جمع کلمربیاستادیاردانشیاراستاد

(۵)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جدول _6_ نمودار تعداد اعضاي هیات علمی و نسبت دانشجویان کل و دانشجویان مشمول بودجه به اعضاي هیات علمی در سال تحصیلی 1397-98

(۶)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر
95102197819515210310910119263165428پردیس دانشکده هاي فنی

15867225322341144015411617133420126546پردیس کشاورزي و منابع طبیعی
469553145414684485214732179پردیس فارابی
28649222461117234275981140پردیس علوم

32397100051621264306359122پردیس هنرهاي زیبا
21254611226822123463379دانشکده مدیریت

1933522136111712315394887دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1827451013172020323424789دانشکده حقوق و علوم سیاسی

21300055100007613پردیس البرز
1670001218308311212748پردیس بین المللی کیش

714210003699110192140دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
142539202013137310234164دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

11152612342611112272047دانشکده الهیات و معارف اسالمی
4318615494710572242611736153پردیس ابوریحان

101929011268718192746دانشکده علوم اجتماعی
171431000202606251439دانشکده جغرافیا

211839112581312416393170دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
47338080869154614710743150دانشکده دامپزشکی

69152131910617152035دانشکده علوم و فنون نوین
21719000178808112435دانشکده اقتصاد

5712011317208210162743دانشکده کارآفرینی
751489101525571301314119160موسسه ژئوفیزیک

881600001150513922دانشکده مطالعات جهان
71522101112606151631موسسه بیوشیمی -بیوفیزیک

41510141520211213پردیس ارس
41501134741511718دانشکده معارف و اندیشه هاي اسالمی

70160113027119903922896815527262417169812697
883812618321266312973113240373476حوزه ریاست و روابط عمومی
9664160641029376642648173111284معاونت اداري ومالی دانشگاه

384179325823317540115124106230سازمان خدمات دانشجویی
35498411131730493529869167معاونت پژوهشی
36114711215173217118693099معاونت فرهنگی
12455711271522639266490معاونت آموزشی

991803333121224معاونت طرح و برنامه
291103253381119معاونت بین المللی
628076136619827پارك علم وفناوري

001122213سازمان توسعه و سرمایه گذاري
611171177415111930مؤسسه دهخداو مرکز آموزش زبان فارسی

660011167مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه
221100303مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی

330285615321143348159507239552949495101459
10318861917103301337404481188791127918266514914156 جمع کل

شی
موز

ي آ
دها

واح

عنوان واحد

جمع واحدهاي آموزشی

شی
موز

یرآ
ي غ

دها
واح

جمع واحدهاي غیرآموزشی

جدول _7_ آمار کارمندان پردیس/ دانشکده ها به تفکیک نوع استخدام و جنسیت در سال تحصیلی 1397-98

جمع کلعضو قرارداد خدماتیعضو قرارداد کارمعینعضو پیمانیعضو رسمی

(٧)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

پایین تر از 
کارشناسی ارشد وکارشناسیفوق دیپلمدیپلمدیپلم

دکتراي حرفه اي
 دکتراي 
جمع کلتخصصی

6411627137822428پردیس دانشکده هاي فنی
13818423114861546پردیس کشاورزي و منابع طبیعی

643542353179پردیس فارابی
2521932503140پردیس علوم

123592937122پردیس هنرهاي زیبا
141842715179دانشکده مدیریت

91752628287دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1315102822189دانشکده حقوق و علوم سیاسی

24713پردیس البرز
57382548پردیس بین المللی کیش

841111640دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
7872516164دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

101031013147دانشکده الهیات و معارف اسالمی
43431232221153پردیس ابوریحان

21121514246دانشکده علوم اجتماعی
66371739دانشکده جغرافیا

12132735170دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
39311239263150دانشکده دامپزشکی

56511835دانشکده علوم و فنون نوین
63131335دانشکده اقتصاد

112161443دانشکده کارآفرینی
2521641652160موسسه ژئوفیزیک

4179122دانشکده مطالعات جهان
4581431مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک

1135313پردیس ارس
3218418دانشکده معارف و اندیشه هاي اسالمی

520625153683694222697
8315090111411476حوزه ریاست و روابط عمومی

38612792660284معاونت اداري و مالی
82601136383230سازمان خدمات دانشجویی

3637745420167معاونت پژوهشی
102043232199معاونت فرهنگی
8954028090معاونت آموزشی

3514224معاونت طرح و برنامه
2112419معاونت بین المللی
24410727پارك علم وفناوري

213سازمان توسعه و سرمایه گذاري
431210130مؤسسه دهخداو مرکز آموزش زبان فارسی

1427مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه
33مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی

27134614839928781459

7919713011082981304156

جدول _8_ آمار کارمندان پردیس/ دانشکده ها به تفکیک مقطع تحصیلی در سال تحصیلی 1397-98

جمع کل

شی
موز

ي آ
دها

واح

عنوان واحد

جمع واحدهاي آموزشی

جمع واحدهاي آموزشی

شی
موز

یرآ
ي غ

دها
واح

(٨)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمع کلمقدماتيمھارتيخبرهارشدعالی

٧١٢٨١٩٨١١١٣٠٩پردیس دانشکده ھاي فني
٣٧٩٠١٣١١٨٢۴١٣پردیس كشاورزي و منابع طبیعي

٢٣٢۴٢۵٧٣١٢٧پردیس فارابي
١٢٣۶۴١٢۴١١٣پردیس علوم

٣٢٩٣۵٢۵٩٢پردیس ھنرھاي زیبا
١١٠١۵١٧١٣۵۶دانشکده مدیریت

٣۵٢۶١۵٢٣٧٢دانشكده ادبیات و علوم انساني
٢۵٢۵١۴٢٠۶۶دانشكده حقوق و علوم سیاسي

١١١١٠١٣پردیس البرز
۵٢٣٠٣٧پردیس بین المللي كیش

١۵١٣١١٣٠دانشكده زبانھا و ادبیات خارجي
١۴١٨١٢١٩۵۴دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي
١٢٧١٧٨٣۵دانشكده الھیات و معارف اسالمي

٢٢٣٣۶۶۶١٢٧پردیس ابوریحان
٣١٨٧١٠٣٨دانشكده علوم اجتماعي

١٢١۶١١٣٣٣دانشكده جغرافیا
۴۴١٨١۴١۴۵۴دانشكده تربیت بدني و علوم ورزشي

۵٣٧٣٩٢٢١٠٣دانشكده دامپزشکي
١۴١٢١١٢٨دانشكده علوم و فنون نوین

٣١٣٢٩٢٧دانشكده اقتصاد
٢٣٣۵٢٠٣٣دانشکده کارآفریني
٢٣۵۴٣۶٧١۴٧موسسھ ژئوفیزیك

١٠۵٢١٧دانشكده مطالعات جھان
١١٣٨٣٢۵مركز تحقیقات بیوشیمي-بیوفیزیك

١٣١۶١١پردیس ارس
٢٢٢٧١٣دانشکده معارف و اندیشھ اسالمي

٢٧٩۴۵۵٧۶٠۶٧٨٩٢٠٧٣

٠٧۴٣٧٧٣١٧۴۴۴حوزه ریاست و روابط عمومي
٣٢١۶٨٧٣٧١٢٣۶معاونت اداري و مالي 

٣٩٣٣٣٢٣٨١١۵سازمان خدمات دانشجویي
٣١٣٣١٣۵٣٣١١۵معاونت پژوھشی
۴۵٢١١۶٣۵٨١معاونت فرھنگي
١٨۴٣١١٣٠٩٣معاونت آموزشي

٣٢٩٣۴٢١معاونت طرح و برنامھ
٢۴٢٣۵١۶معاونت بین المللی
٢٢١٧٢١پارك علم وفناوري

١١سازمان توسعھ و سرمایھ گذاري
١١٠۵٩٢۵مؤسسھ دھخدا و آموزش زبان فارسي

٣٣۶مركز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه
١١١٣مركز مطالعات عالي انقالب اسالمي

19712652615611177

 16582286713503250

جدول _9_ آمار کارمندان پردیس/ دانشکده ها به تفکیک رتبه در سال تحصیلی 1397-98

جمع واحدهاي آموزشی

جمع کل

شی
موز

ي آ
دها

واح

عنوان واحد

جمع واحدهاي آموزشی

شی
موز

یرآ
ي غ

دها
واح

(٩)

46



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر
71811819 پیمانی
15173245651103120514495102197 رسمی

213253231841628115152103 قرارداد انجام کار معین
553944348452152172210910119 قرارداد خدماتی

2284251092953420211730147هیأت علمی پیمانی
36541626689851037237526819287هیأت علمی رسمی

7719583278214993131532918279382648214862جمع
55182209932234 پیمانی
119208330113572582731015867225 رسمی

311243622486174214411440154 قرارداد انجام کار معین
235285065634438921111617133 قرارداد خدماتی

2643077331137441هیأت علمی پیمانی
102125876564468452471117815193هیأت علمی رسمی

1063213827869347184372216677311635145780جمع
1111211314 پیمانی
851320323161172246955 رسمی

185232673310212541468 قرارداد انجام کار معین
91102823044831444852 قرارداد خدماتی

37340103133350656هیأت علمی پیمانی
22161632329959059هیأت علمی رسمی

75148910116117667731411525638294جمع
1111112224 پیمانی
31619142842112031286492 رسمی

24635812361117 قرارداد انجام کار معین
7181011151611223427 قرارداد خدماتی

2111329110301242هیأت علمی پیمانی
641025732391352142168426110هیأت علمی رسمی

393776624210457379415318173119292جمع
591416163211132411323971 رسمی

211133471151621 قرارداد انجام کار معین
131141121321326430 قرارداد خدماتی

7714710176641522261844هیأت علمی پیمانی
213135182252715318521466هیأت علمی رسمی

292958503787412061195242214191232جمع

پردیس دانشکده ھاي 
فني

پردیس كشاورزي
و منابع طبیعي

پردیس فارابي

پردیس علوم

پردیس ھنرھاي زیبا

جمع کلبیشتر از 70 سال سن61 تا 70 سال سن
جدول _10_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 6 گروه سنی به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1397-98

نوع استخدام
51 تا 60 سال سن41 تا 50 سال سن31 تا 40 سال سنکمتر از 30 سال سن

نام واحد 

(١٠)

زموآ ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر
جمع کلبیشتر از 70 سال سن61 تا 70 سال سن

جدول _10_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 6 گروه سنی به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1397-98

نوع استخدام
51 تا 60 سال سن41 تا 50 سال سن31 تا 40 سال سنکمتر از 30 سال سن

نام واحد 

1111112 پیمانی
441010201192022212546 رسمی

4412311268 قرارداد انجام کار معین
111010882131122123 قرارداد خدماتی

1652141520626هیأت علمی پیمانی
64101742115116161654963هیأت علمی رسمی

113317504017572912411721912048168جمع
213213 پیمانی
43792231581311193352 رسمی

1674371121161117 قرارداد انجام کار معین
2272931412315 قرارداد خدماتی

131147182131123326هیأت علمی پیمانی
213111123427201212258664هیأت علمی رسمی

221133402969341549222242212057177جمع
11101 پیمانی
1341011217121911182745 رسمی

311146631720 قرارداد انجام کار معین
1110212516331120323 قرارداد خدماتی

1541955111122426هیأت علمی پیمانی
819141441344213241185792هیأت علمی رسمی

11372158351853521567234271114958207جمع
111111213 رسمی

55105510 قرارداد انجام کار معین
651111117613جمع

22145167 رسمی
123101525112121830 قرارداد انجام کار معین

83118311 قرارداد خدماتی
1123311426هیأت علمی پیمانی
2211213هیأت علمی رسمی

12319214045931411273057جمع

دانشکده مدیریت

دانشكده ادبیات و
علوم انساني

دانشكده حقوق 
و علوم سیاسي

پردیس البرز

پردیس بین المللي كیش

(١١)

زموآ ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر
جمع کلبیشتر از 70 سال سن61 تا 70 سال سن

جدول _10_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 6 گروه سنی به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1397-98

نوع استخدام
51 تا 60 سال سن41 تا 50 سال سن31 تا 40 سال سنکمتر از 30 سال سن

نام واحد 

178461021371421 رسمی
112257369 قرارداد انجام کار معین

11334411119110 قرارداد خدماتی
105152573251111151429هیأت علمی پیمانی
11224617522358231538هیأت علمی رسمی

11161430142034238313710115750107جمع
1111202 پیمانی
246611175101511142539 رسمی

1133772201313 قرارداد انجام کار معین
2211314112117310 قرارداد خدماتی

2682681151217هیأت علمی پیمانی
43713215821025732هیأت علمی رسمی

2135131816284421153693125360113جمع
111111123 پیمانی
55347851311111526 رسمی

1232211426 قرارداد انجام کار معین
2277221111112 قرارداد خدماتی

557711213114هیأت علمی پیمانی
1123322224121238341هیأت علمی رسمی

22149231752233942121137824102جمع
2242611549 پیمانی
551018123020121431861 رسمی

17724143171616471057 قرارداد انجام کار معین
718101113252222426 قرارداد خدماتی

11819551117825هیأت علمی پیمانی
81913316121137740545هیأت علمی رسمی

482472642185534579917449223جمع
11011 پیمانی
2269153710112101929 رسمی

123145268 قرارداد انجام کار معین
4152211718 قرارداد خدماتی

6171232139413هیأت علمی پیمانی
33819166221221439948هیأت علمی رسمی

14620181634221537133166740107جمع

دانشكده زبانھا
و ادبیات خارجي

دانشكده روانشناسي
و علوم تربیتي

دانشكده الھیات
و معارف اسالمي

پردیس ابوریحان

شی
موز

ي آ
دها

واح

دانشكده علوم اجتماعي

(١٢)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر
جمع کلبیشتر از 70 سال سن61 تا 70 سال سن

جدول _10_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 6 گروه سنی به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1397-98

نوع استخدام
51 تا 60 سال سن41 تا 50 سال سن31 تا 40 سال سنکمتر از 30 سال سن

نام واحد 

325791672911171431 رسمی
22202 قرارداد انجام کار معین

441111606 قرارداد خدماتی
841251641517623هیأت علمی پیمانی
2210111911071828331هیأت علمی رسمی

17623251136204248210702393جمع
1111112 پیمانی
246751211819112211839 رسمی

336156115813 قرارداد انجام کار معین
11772462212416 قرارداد خدماتی

3361111448هیأت علمی پیمانی
3341562871820424هیأت علمی رسمی

131023191332211435102126339102جمع
113344808 پیمانی
62827235013720112473380 رسمی

538145226915 قرارداد انجام کار معین
1112113171715151146147 قرارداد خدماتی

941311210515هیأت علمی پیمانی
6611314433467767673هیأت علمی رسمی

11391049603191751085931218454238جمع
11211213 پیمانی
55246446915 رسمی

44134221910 قرارداد انجام کار معین
112222112617 قرارداد خدماتی

145191451911211301141هیأت علمی پیمانی
8819194431031هیأت علمی رسمی

101241438391352114151010007631107جمع

دانشكده جغرافیا

دانشكده تربیت بدني
و علوم ورزشي

دانشكده دامپزشکي

دانشكده علوم
و فنون نوین

(١٣)

زموآ ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر
جمع کلبیشتر از 70 سال سن61 تا 70 سال سن

جدول _10_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 6 گروه سنی به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1397-98

نوع استخدام
51 تا 60 سال سن41 تا 50 سال سن31 تا 40 سال سنکمتر از 30 سال سن

نام واحد 

1349915621719 رسمی
1452211178 قرارداد انجام کار معین

116611808 قرارداد خدماتی
31411415هیأت علمی پیمانی
112516111117219هیأت علمی رسمی

1158138122077141111322759جمع
11011 پیمانی
224371235712 رسمی

110112681131720 قرارداد انجام کار معین
444268210 قرارداد خدماتی

66661113013هیأت علمی پیمانی
2248311443317522هیأت علمی رسمی

131427241438641033463278جمع
11101 پیمانی
1261849857131311751489 رسمی

2422625328221152557 قرارداد انجام کار معین
4455331113013 قرارداد خدماتی

8192242212315هیأت علمی پیمانی
333251511641525429هیأت علمی رسمی

5196085151003513671817826204جمع
2265112138816 رسمی

11011 قرارداد انجام کار معین
2233505 قرارداد خدماتی

761366331117623هیأت علمی پیمانی
3392112214216هیأت علمی رسمی

9817186241431733441761جمع
11101 پیمانی
224511162271522 رسمی

112112 قرارداد انجام کار معین
441111606 قرارداد خدماتی

61711718هیأت علمی پیمانی
443251128311هیأت علمی رسمی

1231581220628325112302050جمع

دانشكده اقتصاد

دانشکده کارآفریني

موسسھ ژئوفیزیك

دانشكده مطالعات جھان

مركز تحقیقات
بیوشیمي-بیوفیزیك

(١۴)

زموآ ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر
جمع کلبیشتر از 70 سال سن61 تا 70 سال سن

جدول _10_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 6 گروه سنی به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1397-98

نوع استخدام
51 تا 60 سال سن41 تا 50 سال سن31 تا 40 سال سنکمتر از 30 سال سن

نام واحد 

11101 پیمانی
4411415 رسمی

415415 قرارداد انجام کار معین
1111202 قرارداد خدماتی
516661111213جمع

11011 پیمانی
112222415 رسمی

1122224347 قرارداد انجام کار معین
22213415 قرارداد خدماتی

527883316218هیأت علمی پیمانی
2131221414317هیأت علمی رسمی

1155101642019322411253جمع
000941341115221425000000711990 پیمانی
000821202023593086672411614021912310007016011302 رسمی

235151149300177116293561874639000392289681 قرارداد انجام کار معین
15015177201972372225999241232463000055272624 قرارداد خدماتی

20232310843113944183437509312213518163681هیأت علمی پیمانی
0001092313230952361525645892982832651612461681414هیأت علمی رسمی

19322851424127512625531815985278126335652408729348013124792جمع 
0003251501501100000018321 پیمانی
0005510382866435482020008838126 رسمی

0111171713410391124434721300026631297 قرارداد انجام کار معین
101160161011140400000031132 قرارداد خدماتی

000000202000000000202هیأت علمی پیمانی
112141241651683820691910041500040573478جمع

3331422116410 پیمانی
712196140101281139119664160 رسمی

134142842116172211293766 قرارداد انجام کار معین
3317320142166172242648 قرارداد خدماتی
4373846848949138381250415173111284جمع

حوزه ریاست دانشگاه

پردیس ارس

دانشکده معارف و
اندیشھ ھای اسالمي

جمع واحدھای آموزشی

معاونت اداري و مالي

(١۵)

زموآ ياهدحاو
شی

زموآرغی ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر
جمع کلبیشتر از 70 سال سن61 تا 70 سال سن

جدول _10_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 6 گروه سنی به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1397-98

نوع استخدام
51 تا 60 سال سن41 تا 50 سال سن31 تا 40 سال سنکمتر از 30 سال سن

نام واحد 

1231111325 پیمانی
461020183814163011384179 رسمی

3141746101231182331 قرارداد انجام کار معین
112254292920491812302357540115 قرارداد خدماتی
1123224565446100343064358124106230جمع

11101 پیمانی
7613132336141529156354984 رسمی

1161218426325131730 قرارداد انجام کار معین
152172212311111149352 قرارداد خدماتی
112820483926652917462579869167جمع

112112 پیمانی
3361762316218361147 رسمی

117916851322151732 قرارداد انجام کار معین
1171833551117118 قرارداد خدماتی
1121713302912412142511693099جمع

112112 پیمانی
2810728353912124557 رسمی

3811437331171522 قرارداد انجام کار معین
112221333639 قرارداد خدماتی
6162211334461420314266490جمع

22466121129918 رسمی
2211033 قرارداد انجام کار معین

2211303 قرارداد خدماتی
2468614224121224جمع

22123123332911 رسمی
22411325 قرارداد انجام کار معین

2211303 قرارداد خدماتی
4482242243381119جمع

شی
موز

یرآ
ي غ

دها
واح

سازمان خدمات 
دانشجویي

معاونت پژوھشی

معاونت فرھنگي

معاونت آموزشي

معاونت طرح و برنامھ

معاونت بین المللی

(١۶)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر
جمع کلبیشتر از 70 سال سن61 تا 70 سال سن

جدول _10_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 6 گروه سنی به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1397-98

نوع استخدام
51 تا 60 سال سن41 تا 50 سال سن31 تا 40 سال سنکمتر از 30 سال سن

نام واحد 

32533628 رسمی
112574157613 قرارداد انجام کار معین

4422606 قرارداد خدماتی
119716911019827جمع

11011 قرارداد انجام کار معین
22202 قرارداد خدماتی
1122213جمع

11101 پیمانی
1232573252261117 رسمی

115511077 قرارداد انجام کار معین
11314415 قرارداد خدماتی

112112هیأت علمی پیمانی
2357121933622122032جمع

3333066 رسمی
11101 قرارداد خدماتی

11011هیأت علمی رسمی
1343311178جمع

11101 پیمانی
22202 رسمی

11221111505هیأت علمی پیمانی
22441111808جمع

00045921425527202000321143 پیمانی
0003451851701593291236318631215000330285615 رسمی

2681549825213938177501464336000348159507 قرارداد انجام کار معین
6178910998527112501464931200023955294 قرارداد خدماتی

000101516101101000819هیأت علمی پیمانی
000000000011000000011هیأت علمی رسمی

8715282164446420229649229943231818360009575121469جمع

جمع کل واحدھای 
غیرآموزشی

پارك علم وفناوري

سازمان توسعھ و 
سرمایھ گذاري

مؤسسھ دھخداو مركز 
آموزش زبان فارسي

مركز مطالعات 
و تحقیقات زنان

مركز مطالعات عالي 
انقالب اسالمي

(١٧)

زموآرغی ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر
جمع کلبیشتر از 70 سال سن61 تا 70 سال سن

جدول _10_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 6 گروه سنی به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1397-98

نوع استخدام
51 تا 60 سال سن41 تا 50 سال سن31 تا 40 سال سنکمتر از 30 سال سن

نام واحد 

000139226215772663220200010330133 پیمانی

00011617128752946799636422458822244600010318861917 رسمی

49133052475523161544701063213896150007404481188 قرارداد انجام کار معین

2112226630296322493711493818733942000791127918 قرارداد خدماتی

202324108432144451894475110313213526164690هیأت علمی پیمانی

0001092313230952361525655902982832651612461691415هیأت علمی رسمی

27102711335881721168278224641214372158637470444729443718246261جمع شی
وز

رآم
غی

و 
ی 

زش
مو

ی آ
دھا

اح
 و

کل
ع 

جم

جمع کل واحدھای
آموزشی و 
غیرآموزشی

(١٨)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر
314669110

1852338549236427821394102196
3328611824425152103
1091011910910119
111291404152211730147
6176883689905953413526819287
33279411146862321344718136238648214862
161681981932234
8210382563108401484415867225
42345723710911440154
1161713311617133
32436441137441
3063660363565613213317815193

24432276182662481724621837138635145780
3311314
33227292122346955
2853326935541468
4485244852
5065650656
1818232316162259059
14619165711788372392225638294

112112224
31013113041142438286492
123591461117
2342723427
301242301242
14519361450266328198426110
71331045354107413172819173119292

جدول _11_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 4 گروه سنوات خدمت در سال تحصیلی 1397-98

 رسمی
 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد خدماتی

نام واحد
جمعبیشتر از 30 سال سابقه خدمت20 تا 30 سال سابقه خدمت10 تا 20 سال سابقه خدمتتا 10 سال سابقه خدمت

نوع استخدام

 پیمانی

هیأت علمی پیمانی
هیأت علمی رسمی

جمع
 پیمانی

 پیمانی

 رسمی

 رسمی

 رسمی

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد خدماتی
هیأت علمی پیمانی

هیأت علمی پیمانی

هیأت علمی پیمانی

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی رسمی

 پیمانی

پردیس دانشکده ھاي فني

پردیس كشاورزي
و منابع طبیعي

پردیس فارابي

پردیس علوم

جمع

جمع

جمع

(١٩)

زموآ ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر

جدول _11_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 4 گروه سنوات خدمت در سال تحصیلی 1397-98

نام واحد
جمعبیشتر از 30 سال سابقه خدمت20 تا 30 سال سابقه خدمت10 تا 20 سال سابقه خدمتتا 10 سال سابقه خدمت

نوع استخدام

23512223417143111323971پیمانی
2463121551621
2643026430
1516311021211261844
9413144181852311112521466

5431853940793619551211314191232
112112

314281016153111212546
22444268
2212322123
2062620626
15722132151212141454963
6217791615312815431411512048168

11211213
3259162571522193352
5161101161117
1231512315
223251123326
5162042421122121258664

471057323163291645121212057177
11101

224771491827182745
291118931720
2032320323
204242222426
212130434242261011185792
6518834119603320531011114958207
111111213
538225510
639123117613

 رسمی

 رسمی

 رسمی

 رسمی

 رسمی

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

هیأت علمی پیمانی

هیأت علمی پیمانی

هیأت علمی پیمانی

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی رسمی

 پیمانی

 پیمانی

 پیمانی

 قرارداد خدماتی

جمع

جمع

جمع

جمع

هیأت علمی پیمانی

پردیس ھنرھاي زیبا

دانشکده مدیریت

دانشكده ادبیات و
علوم انساني

دانشكده حقوق 

و علوم سیاسي

پردیس البرز

جمع

(٢٠)

زموآ ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر

جدول _11_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 4 گروه سنوات خدمت در سال تحصیلی 1397-98

نام واحد
جمعبیشتر از 30 سال سابقه خدمت20 تا 30 سال سابقه خدمت10 تا 20 سال سابقه خدمتتا 10 سال سابقه خدمت

نوع استخدام

1133123167پیمانی
111728112121830
83118311
426426

11211213
232346257224273057
44827913471421
123246369
91109110
13102323511151429
134911011112222231538

282048151530121527225750107
22202

4479166121811142539
22111101313

73107310
5121751217
213437143175525732
142236132336201535665360113

2211123
552469615111526
11415426

1111211112
111122213114
42688171189938341

2610361672327734997824102
22347549
3312142628432431861
731040747471057
2242622426
168241117825
122141231510106640545
621779672895394436617449223

هیأت علمی پیمانی

شی
ز

 پیمانی

 رسمی

هیأت علمی رسمی

 قرارداد انجام کارمعین

هیأت علمی رسمی

جمع

هیأت علمی پیمانی

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی
 قرارداد انجام کارمعین

هیأت علمی پیمانی

 رسمی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی پیمانی
 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

جمع

جمع

جمع

جمع

دانشكده الھیات
و معارف اسالمي

پردیس ابوریحان

پردیس بین المللي كیش

دانشكده زبانھا

و ادبیات خارجي

دانشكده روانشناسي
هیأت علمی پیمانیو علوم تربیتي

 قرارداد خدماتی

 رسمی

 رسمی

 رسمی

 پیمانی

 پیمانی

(٢١)

زموآ ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر

جدول _11_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 4 گروه سنوات خدمت در سال تحصیلی 1397-98

نام واحد
جمعبیشتر از 30 سال سابقه خدمت20 تا 30 سال سابقه خدمت10 تا 20 سال سابقه خدمتتا 10 سال سابقه خدمت

نوع استخدام

11011پیمانی
1148125101511101929

123145268
718718
9312119413
71817320741181939948

2493322163812142691106740107
22486147613171431
1111202
66606

1552021317623
10105166287728331
34741168241382177702393

112112
1187159112033211839
2243695813
1241612416
34711448
4153361772920424

221133151429161228102126339102
331144808
4418143225184311473380
3363696915
4614746147
1051510515
112131411527271531867673
7711883621575618741541918454238

 قرارداد انجام کارمعین

يآ
دها

واح

 پیمانی

 رسمی

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین
 قرارداد خدماتی

هیأت علمی پیمانی

هیأت علمی پیمانی

هیأت علمی پیمانی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی رسمی
جمع

 قرارداد خدماتی
هیأت علمی پیمانی

جمع

 رسمی

هیأت علمی رسمی

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

جمع

جمع

دانشكده علوم اجتماعي

دانشكده جغرافیا

دانشكده تربیت بدني

و علوم ورزشي

دانشكده دامپزشکي

 قرارداد انجام کارمعین

 رسمی

 رسمی

 پیمانی

 پیمانی

(٢٢)

زموآ ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر

جدول _11_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 4 گروه سنوات خدمت در سال تحصیلی 1397-98

نام واحد
جمعبیشتر از 30 سال سابقه خدمت20 تا 30 سال سابقه خدمت10 تا 20 سال سابقه خدمتتا 10 سال سابقه خدمت

نوع استخدام

111111213پیمانی
112574376915
221781910

617617
301141301141
2626332231031
631578613196391017631107
1188191021719

44134178
88808
415415

11415667717219
1361951217791677322759

11011
111343475712
2131514531720
82108210
11112213013
6410718331117522

28194711920641011463278
11101
4446125825227751489
36361652152557
131313013
113141112315
516314122145525429

70474651883384425517826204
11265111238816

11011
55505
146203317623
66426331114216

267331382142611441761

 قرارداد انجام کارمعین
 قرارداد خدماتی

هیأت علمی پیمانی

هیأت علمی پیمانی

 پیمانی
 رسمی

 قرارداد انجام کارمعین
 قرارداد خدماتی

هیأت علمی پیمانی

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

هیأت علمی پیمانی

هیأت علمی پیمانی

 پیمانی

 پیمانی

هیأت علمی رسمی

جمع

جمع

جمع

 رسمی

 رسمی

 رسمی

 رسمی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی رسمی

دانشكده اقتصاد

دانشکده کارآفریني

موسسھ ژئوفیزیك

دانشكده علوم و فنون نوین

هیأت علمی رسمی
جمع

جمع

دانشكده مطالعات جھان

(٢٣)

زموآ ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر

جدول _11_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 4 گروه سنوات خدمت در سال تحصیلی 1397-98

نام واحد
جمعبیشتر از 30 سال سابقه خدمت20 تا 30 سال سابقه خدمت10 تا 20 سال سابقه خدمتتا 10 سال سابقه خدمت

نوع استخدام

11101پیمانی
11671317871522

112112
66606
718718

22115388311
142169817279538302050

11101
33112415

415415
22202
6174411211213

11011
113311415

347347
415415
152171116218
771125271114317

29736134921122411253
271282316392122311721991

6445109265282547358271629133167006011301

191113304201176377392289681

5527262455272624

4781546323284071811518163681

2744832237656432394504442021421612461681414

158643320198975381435780324110421717234348013124792

جمع واحدھای آموزشی

 پیمانی

 پیمانی

 پیمانی

 رسمی

 رسمی

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

هیأت علمی پیمانی

 رسمی

 رسمی

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

هیأت علمی پیمانی

هیأت علمی پیمانی

 پیمانی

هیأت علمی رسمی

هیأت علمی رسمی

مركز تحقیقات

بیوشیمي-بیوفیزیك

پردیس ارس

دانشکده معارف و
اندیشھ ھای اسالمي

جمع 

جمع

جمع

جمع

هیأت علمی رسمی

(٢۴)

زموآ ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر

جدول _11_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 4 گروه سنوات خدمت در سال تحصیلی 1397-98

نام واحد
جمعبیشتر از 30 سال سابقه خدمت20 تا 30 سال سابقه خدمت10 تا 20 سال سابقه خدمتتا 10 سال سابقه خدمت

نوع استخدام

808731030300018321پیمانی
404232952609691018838126

159151741071612300000026631297
3113200000000031132
000202000000202

20216218139481876397210140573478
11246336410
213353368573087229664160
122638171128293766
4264842648
573390544810260309022173111284

2233325
516182038131932213384179
29116142082331
75401157540115
8250132243660161935213124106230
11101
538121628183048354984
91221459131730
4935249352
6418821621371830489869167

1111112
331521721627361147

712198513151732
1711817118
2416402383122628693099

1111112
11221239233211124557
5111624671522
639639
1214264263010233311266490

 پیمانی

 قرارداد انجام کارمعین
 قرارداد خدماتی

 رسمی

 رسمی

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد خدماتی

 رسمی

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

 رسمی

 رسمی

 رسمی

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

هیأت علمی پیمانی

 پیمانی

 پیمانی

 پیمانی

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

 پیمانی

 پیمانی

جمع

حوزه ریاست دانشگاه

معاونت اداري و مالي

سازمان خدمات دانشجویي

معاونت پژوھشی

معاونت فرھنگي

معاونت آموزشي

(٢۵)

زموآرغی ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر

جدول _11_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 4 گروه سنوات خدمت در سال تحصیلی 1397-98

نام واحد
جمعبیشتر از 30 سال سابقه خدمت20 تا 30 سال سابقه خدمت10 تا 20 سال سابقه خدمتتا 10 سال سابقه خدمت

نوع استخدام

1125510235119918پیمانی
1122033

33303
426571223511121224

221121672911
213112325
33303
53822416781119
11221333628
64101237613
66606

135183363319827
11011

22202
213213

11101
12334725761117

77077
415415
1111112
63941216257122032

2244066
11101

11011
1234411178
11101

1111202
4411505
552211808

شی
موز

یرآ
ي غ

دها
واح

 رسمی

 رسمی

 قرارداد انجام کارمعین
 قرارداد خدماتی

هیأت علمی پیمانی

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی
هیأت علمی رسمی

هیأت علمی پیمانی

 پیمانی

 پیمانی

 رسمی

 رسمی

 رسمی

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

 رسمی

جمع

مركز مطالعات عالي انقالب 
اسالمي

معاونت بین المللی

پارك علم وفناوري

سازمان توسعھ و 
سرمایھگذاري

مؤسسھ دھخداو مركز 
آموزش زبان فارسي

مركز مطالعات 
و تحقیقات زنان

معاونت طرح و برنامھ

(٢۶)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکرجمعمونثمذکر

جدول _11_ آمار فراوانی کارمندان و اعضاي هیات علمی در 4 گروه سنوات خدمت در سال تحصیلی 1397-98

نام واحد
جمعبیشتر از 30 سال سابقه خدمت20 تا 30 سال سابقه خدمت10 تا 20 سال سابقه خدمتتا 10 سال سابقه خدمت

نوع استخدام

1101110112111011000321143پیمانی
201636117136253187131318628330285615

2029229414667213000000348159507
2395529400000000023955294

505314000000819
000000011000011

4771636402762154911981323306289575121469

38139332760322341110430134

84611453824188005454029471952410308861916

393205598347243590007404481188

791127918000791127918

4831546373594471811526164690

2744832237656432394514452021421612461691415

2063596265911737531926978456143422319242443718246261

جمع کل واحدھای 
غیرآموزشی

جمع کل واحدھای
آموزشی و 
غیرآموزشی

شی
وز

رآم
غی

و 
ی 

زش
مو

ی آ
دھا

اح
 و

کل
ع 

جم

هیأت علمی پیمانی

 قرارداد خدماتی

 قرارداد خدماتی

 قرارداد انجام کارمعین

 قرارداد انجام کارمعین

 رسمی

هیأت علمی رسمی
هیأت علمی پیمانی

جمع

جمع

 رسمی

 پیمانی

 پیمانی

هیأت علمی رسمی

(٢٧)

زموآرغی ياهدحاو
شی



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

جمع تا 5 سال آتیسال 1402سال 1401سال 1400سال 1399سال 1398نوع استخدام 

7553424رسمی-پیمانیپردیس ابوریحان
11رسمی-پیمانیپردیس ارس
11رسمی-پیمانیپردیس البرز

57981241رسمی-پیمانیپردیس دانشکده هاي فنی
475521رسمی-پیمانیپردیس علوم

292215رسمی-پیمانیپردیس فارابی
1718202421100رسمی-پیمانیپردیس کشاورزي و منابع طبیعی

1414515رسمی-پیمانیپردیس هنرهاي زیبا
213رسمی-پیمانیدانشکده کارآفرینی

7345221رسمی-پیمانیدانشکده مدیریت
1113رسمی-پیمانیدانشکده معارف و اندیشه اسالمی

1325213رسمی-پیمانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی
1124رسمی-پیمانیدانشکده اقتصاد

111328رسمی-پیمانیدانشکده الهیات و معارف اسالمی
633315رسمی-پیمانیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

11327رسمی-پیمانیدانشکده جغرافیا
3412212رسمی-پیمانیدانشکده حقوق و علوم سیاسی

464317رسمی-پیمانیدانشکده دامپزشکی
2242111رسمی-پیمانیدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

112رسمی-پیمانیدانشکده زبانها و ادبیات خارجی
31149رسمی-پیمانیدانشکده علوم اجتماعی

1113رسمی-پیمانیدانشکده علوم و فنون نوین
11رسمی-پیمانیدانشکده مطالعات جهان

315211رسمی-پیمانیموسسه ژئوفیزیک
6670738663358

121741539رسمی-پیمانیحوزه ریاست دانشگاه
13131913765رسمی-پیمانیمعاونت اداري و مالی

9652628رسمی-پیمانیسازمان خدمات دانشجویی
3212311رسمی-پیمانیمعاونت آموزشی

2215رسمی-پیمانیمعاونت بین الملل
62108430رسمی-پیمانیمعاونت پژوهشی

11215رسمی-پیمانیمعاونت طرح و برنامه
4312414رسمی-پیمانیمعاونت فرهنگی

1214رسمی-پیمانیمؤسسه دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی
11رسمی-پیمانیمرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی

5147423032202
11711711511695560

جمع تا 5 سال آتیسال 1402سال 1401سال 1400سال 1399سال 1398نوع استخدام 
33قرارداد کارمعین
112قرارداد کارمعین
11قرارداد کارمعین
523111قرارداد کارمعین

5243317

جمع واحدهاي غیرآموزشی

جدول _12_ آمار کارمندان رسمی-پیمانی و  قرارداد کار معین  در شرف 30 سال خدمت، طی 5 سال آتی

نام واحد

شی
موز

ي آ
دها

واح

جمع واحدهاي آموزشی

شى
وز

رآم
غی

اي
ده

واح

جمع کل

جمع کل
نام واحد

پردیس ابوریحان
پردیس کشاورزي و منابع طبیعی

موسسه ژئوفیزیک
حوزه ریاست دانشگاه

(٢٨)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

فرصت مطالعاتینام واحدردیف
اعضاي هیات علمی

فرصت مطالعاتی 
جمعدانشجویان

522٢٧پردیس دانشکده هاي فنی1
22۴پردیس کشاورزي و منابع طبیعی2
55١٠پردیس فارابی3
510١۵پردیس علوم4
24۶پردیس هنرهاي زیبا5
42۶دانشکده مدیریت6
03٣دانشکده ادبیات و علوم انسانی7
02٢دانشکده حقوق و علوم سیاسی8
05۵پردیس البرز9
02٢پردیس بین المللی کیش10
04۴دانشکده زبانها و ادبیا خارجی11
03٣دانشکده الهیات و معارف اساللمی12
34٧پردیس ابوریحان13
14۵دانشکده علوم اجتماعی14
51۶دانشکده جغرافیا15
11٢دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی16
26٨دانشکده دامپزشکی17
31۴دانشکده علوم و فنون نوین18
01١دانشکده اقتصاد19
47١١موسسه ژئوفیزیک20
02٢پردیس ارس21
03٣مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک22

4294136

جدول _13_ آمار فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی و دانشجویان در سال 1397

جمع

(٢٩)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

تعداد مقاالت wosنام واحدردیف

1088پردیس دانشکده هاي فنی1
482پردیس علوم2
334پردیس کشاورزي و منابع طبیعی3
230دانشکده علوم و فنون نوین4
104مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک5
92دانشکده دامپزشکی6
57پردیس ابوریحان7
49موسسه ژئوفیزیک8
31دانشکده جغرافیا9
28دانشکده مدیریت10
19دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی11
14پردیس فارابی12
13دانشکده کارآفرینی13
10دانشکده زبانها و ادبیات خارجی14
8پردیس هنرهاي زیبا15
8دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی16
8دانشکده علوم اجتماعی17
7دانشکده اقتصاد18
6دانشکده ادبیات و علوم انسانی19
4دانشکده الهیات و معارف اسالمی20
2دانشکده مطالعات جهان21
2دانشکده معارف و اندیشه هاي اسالمی22
1دانشکده حقوق و علوم سیاسی23

2597

RTIS ثبت شده در سامانه WOS جدول _14_ تعداد مقاالت

جمع کل

(٣٠)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

371پردیس دانشکده هاي فنی1

286پردیس کشاورزي و منابع طبیعی2

20پردیس فارابی3

129پردیس علوم4

1دانشکده مدیریت5

7دانشکده ادبیات و علوم انسانی6

11پردیس بین المللی کیش7

1دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی8

3دانشکده الهیات و معارف اسالمی9

86پردیس ابوریحان10

1دانشکده علوم اجتماعی11

5دانشکده جغرافیا12

5دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی13

9دانشکده دامپزشکی14

20موسسه ژئوفیزیک15

3دانشکده مطالعات جهان16

2پردیس  ارس 17

960 جمع کل

جدول _15_ آمار آزمایشگاه هاي پردیس/دانشکده هاي دانشگاه تهران در سال 1397

تعداد آزمایشگاهنام واحد ردیف

(٣١)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی  عنوان قراردادردیف
تاریخ عقد کارفرمامجري

قرارداد
 اعتبار مصوب 

محل انعقاد قراردادمحل خدمت مجري(ریال)
 صف/ ستاد

1
Developing a Suitable Solid and Liquid fertilizers for        
optimizing the growth and increasing the yield of        

Saffron Crocus sativus L in Iranian climate(   .   
ستادپردیس ابوریحانیورو ١٣٩۵ 6300 Roullierمجید قربانی

2
 Greenhouse experimentation on the benefits of طرح خیار

 foliar application of K   - leaf and solupotasse on   
"greenhouse cucumber zinc oxide

مجتبي دلشاد
TESSNDERLO Group 

NVSA/3 2018 ستادپردیس کشاورزي و منابع طبیعییورو 3300ژوئن

3 Field experimentation on the benefits of foliar طرح پیاز
application of K  -leaf and solupotasse on onion    مجتبي دلشاد

TESSNDERLO Group 
NVSA/3 2018 ستادپردیس کشاورزي و منابع طبیعییورو 3300ژوئن

ستادپردیس کشاورزي و منابع طبیعییورو 1397/02/2922860شرکت	Animineمجتبی زاغريارزیابی اثر اکسید روي فعال شده ( HiZox ) بر عملکرد مرغ هاي گوشتی4

بررسی تغییرات دیرینه دریاچه جازموریان: ظهور و تکامل آب و هوا - فرهنگ در جیرفت 5
ستادپردیس علوم1،363،545،000 ١٣٩٣دانشگاه لینشوپینگ سوئدوحید توکلیدر طول دوره هولوسن در ایران مرکزي

ستاددانشکده علوم اجتماعی700،000،000 ١٣٩۶/٠١/١۶صندوق جمعیت سازمان ملل حسین محمودیانبرنامه همکاري دانشگاه تهران و صندوق جمعیت سازمان ملل در سال 62017

ستاددانشکده تربیت بدنی399،000،000 ١٣٩۶/٠۴/٢٨کمیسیون ملی یونسکورضا رجبینقش وضعیت اجتماعی و اقتصادي در وضعیت سالمت فیزیولوژیکی زنان ایرانی7

جدول _16_ لیست قراردادهاي پژوهشی بین المللی دانشگاه تهران

(٣٢)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

مقطعنام گرایشنام رشتهنام واحدردیف
کارشناسی ارشد_مترجمی زبان عربیدانشکده ادبیات و علوم انسانی1
کارشناسی ارشدنهج البالغه علوم حدیثدانشکده الهیات و معارف اسالمی2
کارشناسی ارشد_بیوشیمی3
دکتري_بیوشیمی4
کارشناسی ارشد_بیوفیزیک 5
دکتري_بیوفیزیک 6

-1 مدیریت منابع انسانی بین الملل
2 مدیریت عملکرد و بهره وري منابع انسانی

-3 مدیریت استراتژیک منابع انسانی
-4 مدیریت منابع انسانی اسالمی

دکتري_ایرانشناسی8
کارشناسی ارشدمطالعات فرانسهمطالعات جهان 9
کارشناسی ارشدمطالعات شبه قاره هندمطالعات جهان 10
کارشناسی_زبان روسیدانشکده زبانها و ادبیات خارجی11
کارشناسی ارشدچینه نگاري و دیرینه شناسیعلوم زمینپردیس علوم12
کارشناسی_ عکاسی13
کارشناسی_ ارتباط تصویري 14
کارشناسی_ طراحی صنعتی 15
کارشناسی ارشد_ نوازندگی موسیقی ایرانی16
کارشناسی ارشد_مهندسی صنایع17
دکتري_مهندسی صنایع18
کارشناسی_مهندسی پلیمر19
کارشناسی_مهندسی صنایع20

-1 علوم زیستی جنگل
-2 علوم اقتصادي - اجتماعی جنگل

-3 مدیریت جنگل
-4 عمران و بهره برداري جنگل

-1 علوم زیستی جنگل
-2 علوم اقتصادي - اجتماعی جنگل

-3 مدیریت جنگل
-4 عمران و بهره برداري جنگل

دکتري_ مدیریت ورزشی 23
دکتري_فیزیولوژي ورزشی24
کارشناسی ارشد_مهندسی فناوري اطالعات پزشکیدانشکده علوم و فنون نوین25

کارشناسی ارشد

دکتري علوم و مهندسی جنگل22

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 علوم و مهندسی جنگل

مطالعات جهان 

پردیس هنرهاي زیبا

پردیس دانشکده هاي فنی

21

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی

جدول _17_ آمار رشتهھا و گرایش ھاي بازنگري شده مصوب شوراي برنامه ریزي، گسترش و نظارت آموزشی
دانشگاه در سال 1397

مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانیدانشکده مدیریت7

(٣٣)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

نوع مجوزتاریخ مجوزمقطععنوان گرایشعنوان رشتهنام واحد آموزشیردیف
یکبار پذیرش1397/01/29دکتري__حقوق تجارت و سرمایه گذاري بین المللیدانشکده حقوق و علوم سیاسی1

یکبار پذیرش1397/02/26کارشناسی ارشد__علوم زمین گرایش آب زمین شناسی2

یکبار پذیرش1397/02/26کارشناسی ارشد__علوم زمین گرایش زمین ساخت3

یکبار پذیرش1397/02/10دکتري__مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه4

یکبار پذیرش1397/02/10دکتري__مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه5

یکبار پذیرش1397/02/10دکتري__مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا6

یکبار پذیرش1397/03/13کارشناسی ارشد__مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب با همکاري دانشگاه IHE کشور هلندپردیس دانشکده هاي فنی7

دوره الکترونیکی (مجازي)1397/02/04کارشناسی ارشدمهندسی مالی و مدیریت ریسکمالی8

دوره الکترونیکی (مجازي)1397/02/04کارشناسی ارشدبانکداريمالی9

آزمون اختصاصی1397/05/24دکتري__حقوق عمومی10

آزمون اختصاصی1397/05/24دکتري__حقوق خصوصی11

آزمون اختصاصی1397/05/24دکتري__فیزیولوژي ورزشی12

آزمون اختصاصی1397/05/24دکتري__علوم اقتصادي گرایش اقتصاد مالی13

آزمون اختصاصی1397/05/24دکتري__مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضالب14

آزمون اختصاصی1397/05/24دکتري__مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی15

آزمون اختصاصی1397/05/24دکتري__مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی16

آزمون اختصاصی1397/05/24دکتري__مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاستگذاري بازرگانی17

آزمون اختصاصی1397/05/24دکتري__مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی18

جدول _18_ لیست مجوز رشته هاي جدید سال 1397

پردیس علوم

دانشکده مطالعات جهان

پردیس فارابی

پردیس ارس

(٣۴)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

مقطععنوان برنامه درسی ترجمه شدهنام واحد ردیف
کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی جنگل1
دکتريعلوم و مهندسی جنگل2
کارشناسی ارشدشیمی گرایش شیمی کاربردي3
کارشناسی ارشدشیمی گرایش شیمی فیزیک4
کارشناسی ارشدشیمی گرایش شیمی معدنی5
کارشناسی ارشدشیمی گرایش شیمی آلی6
کارشناسی ارشدشیمی گرایش شیمی تجزیه7
کارشناسی ارشدشیمی گرایش شیمی پلیمر8
دکتريشیمی - شیمی فیزیک9
دکتري شیمی - شیمی معدنی10
دکتريشیمی - شیمی آلی11
دکتريشیمی - شیمی تجزیه12
دکتري شیمی کاربردي13
دکتريشیمی - شیمی پلیمر14
دکتريشیمی گرایش نانو شیمی15
کارشناسی ارشدفیزیک16
دکتريفیزیک17
کارشناسی ارشدژنتیک18
دکتريآمار19
کارشناسیفیزیک 20
کارشناسیفیزیک مهندسی21
کارشناسی ارشدفیزیک با 5 گرایش22
دکتريفیزیک با 5 گرایش23
کارشناسی ارشدچینه نگاري و دیرینه شناسی24
کارشناسی ارشدرسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی25
کارشناسی ارشدزمین شناسی نفت26
کارشناسی ارشدزبان هاي باستانی ایران27
کارشناسی ارشدمترجمی زبان عربی28
کارشناسی ارشدعلوم قرآن و حدیث گرایش نهج البالغهدانشکده الهیات و معارف اسالمی29
کارشناسی ارشدآموزش بزرگساالن30
کارشناسی ارشدبرنامه ریزي درسی31
دکتريبرنامه ریزي درسی32
کارشناسیطراحی صنعتی60
کارشناسی ارشدنوازندگی موسیقی جهانی61
کارشناسی ارشدآهنگسازي62
کارشناسی ارشدمدیریت رسانه50
دکتريمدیریت رسانه51
کارشناسی ارشدهواشناسی52
دکتريهواشناسی53
کارشناسی ارشداقیانوس شناسی54
تحصیالت تکمیلیبیوشیمی55
تحصیالت تکمیلیبیوفیزیک56
دکتريبیوانفورماتیک57

جدول _19_ لیست برنامه هاي درسی ترجمه شده به زبان انگلیسی (سال 1397)

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی

پردیس علوم

موسسه بیوشیمی-بیوفیزیک 

پردیس هنرهاي زیبا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دانشکده مدیریت

موسسه ژئوفیزیک

(٣۵)



سالنامھ آماری دانشگاه تھران در سال ١٣٩٧

مقطععنوان برنامه درسی ترجمه شدهنام واحد ردیف
جدول _19_ لیست برنامه هاي درسی ترجمه شده به زبان انگلیسی (سال 1397)

دکتريمدیریت رسانه33
دکتريمهندسی سیستم هاي انرژي34
کارشناسی ارشدطراحی صنعتی35
دکتريبیوانفورماتیک36
دکتريمهندسی محیط زیست37
کارشناسی ارشدمعماري و انرژي38
کارشناسی ارشدمهندسی انرژي هاي تجدید پذیر39
کارشناسی ارشدمهندسی عمران - سازه40
کارشناسی ارشدعلوم اقتصادي41
کارشناسی ارشدمهندسی مکاترونیک42
کارشناسی ارشدمهندسی نفت - مخازن هیدروکربوري43
کارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسی44
کارشناسی ارشدمدیریت جهانگردي - بازاریابی جهانگردي45
دکتريعلوم و فناوري نانو - نانو شیمی گرایش سوپرامولکول46
کارشناسی ارشدمطالعات منطقه اي _ مطالعات ایران ویژه دانشجویان خارجی47
دکتريمدیریت بازرگانی - مدیریت سیاست گذاري بازرگانی48
دکتريمدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی49
کارشناسی ارشدزبانشناسی رایانشی58
کارشناسی ارشدمهندسی فناوري اطالعات پزشکی59
کارشناسی ارشدطراحی کسب و کاردانشکده کارآفرینی63
کارشناسی ارشدروانشناسی ورزشیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی64

دانشکده علوم و فنون نوین

پردیس بین المللی کیش

(٣۶)






