
همکاران عزیز

بــا احــترام، یــک بــار دیــگر فــرصــت را مــغتنم شــمرده و ضــمن تــبریــک ســال جــدیــد و آرزوی بهــتریــن هــا از درگــاه 
خـــــداونـــــد مـــــتعال بـــــرای یـــــکایـــــک شـــــما گـــــرامـــــیان، گـــــزارشـــــی تحـــــلیلی از عـــــملکرد دانـــــشگاه در ســـــال ۱۳۹۵جهـــــت 
اســتحضار و بهــره مــندی از دیــدگــاهــهای شــما تــقدیــم مــی شــود. آنــچه در ادامــه مــی ایــد بــیان هــمه اقــدامــات و 
عــــملکرد دانــــشگاه نیســــت بــــلکه اشــــاره بــــه اهــــم اقــــدامــــات و فــــلسفه پــــرداخــــنت بــــدانــــهاســــت. امــــید اســــت عــــملکرد 
تـــفضیلی دانـــشگاه تـــوســـط وب ســـایـــت دانـــشگاه کـــه ســـعی وافـــری در جهـــت چـــابـــک ســـازی و بـــه روز رســـانـــی آن 

صورت می گیرد،  و همچنین نشریه مدت به استحضار همگان رسانده شود. 

عــــملکرد و بــــرنــــامــــه هــــای دانــــشگاه تهــــران بــــه واســــطه جــــایــــگاه ویــــژه و مــــنحصربــــفرد آن در کــــشور از اهــــمیت و 
حـــــساســـــیت زیـــــادی بـــــرخـــــوردار اســـــت و خـــــوشـــــبختانـــــه دانـــــشگاه بـــــه واســـــطه تجـــــربـــــه طـــــوالنـــــی و وجـــــود هـــــمکاران 
انـدیـشمند و فـرزانـه از تـوانـمندی بـاالئـی بـرای بـرنـامـه ریـزی و اجـرای امـور بـه شـیوه خـردمـندانـه بـرخـوردار اسـت 

به شرط آن که از خرد جمعی به نحو احسن استفاده شود.
اسـتفاده از سـازو کـارهـای قـانـونـی، اداری و مـدنـی از جـمله مـطلوب تـریـن روش هـا بـرای جـلب مـشارکـت هـمگان 
اســـت و قـــبل از آن ایـــجاد فـــضای هـــمدلـــی و صـــمیمانـــه یـــک ضـــرورت اســـت. در ایـــن جهـــت مـــدیـــریـــت دانـــشگاه 
هـــــمچون دو ســـــال گـــــذشـــــته ســـــعی کـــــرده اســـــت ضـــــمن اســـــتفاده حـــــداکـــــثری از هـــــمکاران و مـــــدیـــــران بـــــا تجـــــربـــــه 
دانـــــشگاه، در انـــــتصاب کـــــلیه مـــــدیـــــران دانـــــشگاه در ســـــطوح مـــــختلف از الـــــگوی تـــــلفیق نـــــظرخـــــواهـــــی مســـــتقیم و 
ارزیـابـی بـرنـامـه پـیشنهادی اسـتفاده نـمایـد کـه حـاصـل آن در اکـثر قـریـب بـه اتـفاق انـتصاب مـدیـرانـی بـا داشـنت 
مــــقبولــــیت حــــداکــــثری بــــوده کــــه ایــــن خــــود یــــک پشــــتوانــــه ارزشــــمند بــــرای دانــــشگاه اســــت. مــــشارکــــت صــــمیمانــــه و 
حـداکـثری اعـضاء دانـشگاه در قـالـب سـاز و کـارهـای قـانـونـی و مـدنـی بـاعـث شـده اسـت تـا دانـشگاه بـا پشـتوانـه 

خرد جمعی سعی کند برنامه های خود را تدوین و مرحله به مرحله به اجرا به گذارد. 

دانــشگاه تهــران در جهــت تــوســعه هــمکاری و تــعامــالت در ابــعاد مــلی و بــین املــللی فــعالــیت هــای گســترده ای را 
انــــجام داده اســــت کــــه از جــــمله آن مــــسئولــــیت دبــــیرخــــانــــه ســــیزده دانــــشگاه ســــطح یــــک کــــشور و مــــدیــــریــــت ایــــن 
نشســـتها بـــوده اســـت. ایـــن نشســـتها بـــاعـــث شـــده اســـت ایـــن دانـــشگاهـــها بـــا مـــشارکـــت فـــعال در انـــتقال تـــجارب، 
تــوانــمندی و ظــرفــیتهای فــراوان خــود را بــه اشــتراک گــذاشــته و در حــل مــشکالت و تــنگنهای خــود انــها را بــه کــار 
بـــبندنـــدو هـــمواره یـــار و مـــددکـــار وزارت عـــتف بـــاشـــند. نـــیز تـــشکیل دبـــیرخـــانـــه مشـــترک دانـــشگاهـــهای ســـطح یـــک 
ایــــران و روســــیه و بــــرگــــزاری دومــــین نشســــت مشــــترک دانــــشگاهــــهای دو کــــشور بــــا مــــیزبــــانــــی دانــــشگاه تهــــران، 



عـــضویـــت در بـــورد  اتـــحادیـــه دانـــشگاهـــهای جـــهان و مـــعاون اولـــی اتـــحادیـــه  دانـــشگاهـــهای اســـیا و اقـــیانـــوســـیه، 
تــشکیل مــوســسه مشــترک چــهار جــانــبه بــا وزارت نــیرو، یــونــسکو و مــوســسه بــین املــللی دلــف هــلند در حــوزه آب، 
تـــشکیل مـــوســـسه مشـــترک بـــا بـــنیاد KAF کـــره جـــنوبـــی (تـــشکیل مـــرکـــز پـــژوهـــشهای آســـیای دانـــشگاه تهـــران بـــا 
هـمکاری مـوسـسه پـژوهـشی پیشـرفـته کـره KFAS و سـرمـایـه گـذاری مشـترک)، کـه مـی تـوانـد منجـر بـه گسـترش 
فـــعالـــیتهای عـــلمی و فـــناوری مشـــترک دانـــشگاه تهـــران و دانـــشگاهـــهای مـــعتبر کـــره گـــردد، از دیـــگر فـــعالـــیتهای 

دانشگاه در این زمینه است. 

در ایـنجا الزم اسـت بـه تـوافـقنامـه دانـشگاه بـا دانـشگاه سیسـتان و بـلوچسـتان و تـوافـق بـا اسـتانـدار مـحترم آن 
اســتان جهــت هــمکاری ســه جــانــبه بــه مــنظور تــوســعه و حــل چــالــشهای اســتان بــا اســتفاده از تــوانــمندیــهای دو 
دانـشگاه نـیز اشـاره شـود. ایـن نـوع هـمکاری یـکی دیـگر از سـیاسـتهای راهـبردی دانـشگاه بـرای تـوسـعه تـعامـل 
بـــا دانـــشگاه هـــای داخـــل کـــشور اســـت و بـــدیـــن تـــرتـــیب دانـــشگاه مـــی تـــوانـــد نـــقش و مـــسئولـــیت مـــلی خـــود را بـــا 

همکاری و هم افزائی با دیگر ظرفیت های ملی دنبال کند.

 
در کـنار هـمه عـوامـل انـچه در دانـشگاه نـقش مـحوری دارد جـذب بهـتریـن هـا و شـایسـته تـریـن هـا بـرای عـضویـت 
در کــادر هــیات عــلمی و یــا بــه عــنوان دانــشجو اســت. جــذب نــخبگان هــیات عــلمی و دانــشجو کــه در حــقیقت یــک 
فــرایــند رقــابــتی در ســطح مــلی و بــین املــللی اســت بســتگی زیــادی بــه شهــرت، عــملکرد و ســایــر عــوامــل از جــمله 
امــــکانــــات و مــــنابــــع دارد. بــــا تــــوجــــه بــــه جــــایــــگاه ویــــژه دانــــشگاه و در صــــورت اســــتفاده از یــــک نــــگاه هــــماهــــنگ و 
یـکپارچـه کـه نـتیجه آن بـکارگـیری هـمه عـوامـل و ابـزارهـا در خـدمـت هـدف اسـت، مـی تـوان در ایـن رقـابـت مـوفـق تـر 
عـــمل نـــمود. اســـتفاده از ظـــرفـــیت فـــکری هـــمکاران و دوســـتداران و دانـــش امـــوخـــتگان دانـــشگاه، و قـــانـــون هـــیات 

امناء و همچنین اعتبارات مالی اگرچه محدود در این زمینه می تواند بسیار راهگشا باشد. 

کـارنـامـه جـذب هـیات عـلمی در دانـشگاه تهـران از اغـاز نـشان از وجـود یـک حـساسـیت و تـوجـه جـدی بـه ایـن امـر 
بـوده و بـه جـز در مـواردی بـسیار مـعدود، جـذب افـراد بـا شـاخـص هـای مـمتاز در دسـتور کـار قـرار داشـته اسـت. 
بـــدیـــهی اســـت بـــا تـــوجـــه بـــه افـــزایـــش تـــعداد دانـــشگاه هـــا و امـــکان جـــذب در دانـــشگاه هـــای مـــعتبر خـــارجـــی بـــا 
پـــیشنهاده هـــای مـــطلوب تـــر، پـــیش بـــینی راهـــکارهـــای نـــواورانـــه بـــایســـتی بیشـــتر مـــورد تـــوجـــه قـــرار گـــیرد. در کـــنار 
ســایــر مــزیــت هــائــی کــه عــضویــت در دانــشگاه تهــران مــی تــوانــد بــه هــمراه داشــته بــاشــد، بــنابــر پــیشنهاد هــیات 
رئــیسه دانــشگاه، هــیات امــناء مــوافــقت کــرد کــه حــقوق پــایــه آن دســته از مــتقاضــیان جــذب کــه کــه حــائــز شــاخــص 
هـای مـمتاز مـندرج در آيـین نـامـه مـصوب بـاشـند، از بـدو اسـتخدام مـی تـوانـد تـا ٪۱۳۰حـقوق پـایـه مـتدوال بـاشـد. 
امـید مـی رود ایـن مـصوبـه بـه دانـشگاه کـمک کـند تـا هـمچنان پـذیـرای اعـضاء هـیات عـلمی مـمتاز بـا بـرجسـتگی 

های ویژه باشد و از این رهگذر شاخص های کیفی خود را بیش از گذشته ارتقاء دهد.
 در هـمین جهـت بـا تـوجـه بـه نـقش و جـایـگاه ویـژه دانـشگاه تهـران و مـامـوریـت مـلی ان در زمـینه تـرویـج و آمـوزش 
زبـــان و ادبـــیات فـــارســـی، دانـــشگاه اعـــطاء کـــمک هـــزیـــنه (بـــورس) تـــحصیلی دانـــشجویـــان مـــمتاز زبـــان و ادبـــیات 
فـارسـی در کـلیه مـقاطـع را اعـالم نـمود، کـه امـید اسـت در ایـن رشـته بـیش از گـذشـته شـاهـد ورود اسـتعدادهـای 



درخـــشان و عـــالقـــه مـــند در ایـــن حـــوزه بـــاشـــیم، چـــرا کـــه هـــویـــت و اســـتقالل کـــشور عـــزیـــز مـــا بـــا زبـــان و ادبـــیات 
فارسی گره خورده است.

تـــصویـــب اعـــطاء کـــمک هـــزیـــنه تـــحصیلی محـــدود بـــه دانـــشجویـــان مـــمتاز مـــتقاضـــی خـــارجـــی ادامـــه تـــحصیل در 
دانـــشگاه تهـــران، از دیـــگر اقـــدامـــاتـــی اســـت کـــه بـــه مـــنظور ارتـــقاء جـــایـــگاه بـــین املـــللی دانـــشگاه تهـــران در ســـال 
۱۳۹۵انــجام پــذیــرفــته اســت. بــازتــاب ایــن اقــدام مــی تــوانــد تــقاضــا بــرای ادامــه تــحصیل تــوســط دانــشجویــان غــیر 
ایـرانـی را افـزایـش داده و زمـینه نـقش افـریـنی بیشـتر دانـش امـوخـتگان غـیر ایـرانـی دانـشگاه تهـران رادر سـایـر 

کشورها فراهم سازد.

افــزایــش پــذیــرش دانــشجویــان غــیر ایــرانــی و تــوســعه دوره هــای مشــترک و هــمچنین افــزایــش دوره هــای فــرصــت 
مـــــطالـــــعاتـــــی دانـــــشجویـــــان و اعـــــضاء هـــــیات عـــــلمی هـــــمچنان یـــــکی از اولـــــویـــــت هـــــای دانـــــشگاه اســـــت. در حـــــال 
حــاضــرتــعداد دانــشجویــان خــارجــی منجــر بــه مــدرک بــیش از ۱۱۰۰ نــفر و زبــان آمــوزان زبــان فــارســی بــه حــدود 
۱۷۰۰ نـفر رسـیده اسـت. ظـرفـیت اعـزام دانـشجویـان بـرای فـرصـت مـطالـعاتـی در سـال ۱۳۹۵ بـه حـدود ۲۳۰ نـفر 
رسـیده اسـت و دانـشگاه مـصمم اسـت تـعداد دانـشجویـان مـشمول طـرح را جهـت تـوسـعه ارتـباطـات بـین املـللی و 

استفاده از امکانات دیگر دانشگاهها برای انجام پژوهش های مورد نیاز افزایش دهد. 
اســـــتفاده از ظـــــرفـــــیت پـــــسا دکـــــتری بـــــرای تـــــوســـــعه فـــــعالـــــیتهای پـــــژوهـــــشی و هـــــمچنین ارزیـــــابـــــی و امـــــکان جـــــذب 
مـتقاضـیانـی کـه در دانـشگاه هـای مـعتبر ایـران و دنـیا تـحصیل کـرده انـد مـورد تـوجـه دانـشگاه قـرار گـرفـته اسـت 
و بـنا بـر اعـالم مـعاونـت عـلم و فـناوری، دانـشگاه تهـران بـا عـملکرد بـسیار مـوفـق خـود در پـذیـرش ایـن مـتقاضـیان 

برای دوره پسا دکترا، توانسته است از این ظرفیت به خوبی استفاده کند.  

سـیاسـت اصـلی دانـشگاه جـذب مسـتعدتـریـن هـا از مـیان دانـش امـوزان و دانـشجویـان مـمتاز کـشور مـی بـاشـد. 
هـم اکـنون در بـسیاری از رشـته هـا عـمال ایـن اتـقاق رخ داده و ایـن امـر بـایسـتی در کـلیه رشـته هـا و گـرایـش هـا 
تـداوم و جـاری شـود. در هـمین جهـت شـایسـته اسـت خـدمـات امـوزشـی، پـژوهـشی، فـناوری و رفـاهـی بـا کـیفیت 

مطلوب ارائه شده و همچنان در دستور کار قرار داشته باشد. 

بــــی شــــک کــــارمــــندان دانــــشگاه  یــــکی از اســــتوانــــه هــــای اصــــلی دانــــشگاه هســــتند کــــه در عــــمل بــــا هــــمراهــــی و 
هــمکاری انــان  اســت کــه دانــشگاه تــوانســته اســت درانــجام بــرنــامــه هــاو دســت یــابــی بــه اهــداف بــلند خــود مــوفــق 
بــــاشــــد. در ایــــن جهــــت تــــوانــــمند ســــازی کــــارکــــنان در قــــالــــب امــــوزشــــهای مــــهارتــــی و تــــوجــــه بــــه ارتــــقاء شــــغلی در 
چــارچــوب ائــین نــامــه مــصوب هــیات امــناء جــزء بــرنــامــه هــای مــهم دانــشگاه درایــن حــوزه بــوده اســت. خــوشــبختانــه 
کـــلیه پـــرونـــده هـــای درخـــواســـتی ارتـــقاء ارســـالـــی از ســـوی واحـــدهـــا مـــورد بـــررســـی قـــرار گـــرفـــت و احـــکام ارتـــقاء 

متناسب با امتیازات کسب شده صادر گردید. 

یــکی از حــوزه هــایــی کــه هــمواره بــایــد مــورد تــوجــه بــاشــد و شــاکــله کــیفیت دانــشگاه را شــکل مــی دهــد آمــوزش 
اسـت. در ایـن جهـت سـاخـتار، فـرایـند، سـامـانـه هـا، مـکان، مـنابـع انـسانـی و دسـتورالـعمل هـای حـوزه آمـوزش از 
جــمله مــواردی بــوده اســت کــه در ســال ۱۳۹۵ تــوســط هــیات رئــیسه دانــشگاه بــررســی شــده و مــشمول تــغییرات و 



اصـالحـات قـرار گـرفـته اسـت. بـازنـگری سـاخـتار مـعاونـت امـوزش بـه مـنظور تـقویـت جـایـگاه نـظارت، بـرنـامـه ریـزی 
و ســـیاســـت گـــذاری و هـــچنین احـــیاء واحـــدهـــای اســـتعداد درخـــشان و امـــوزشـــهای ازاد از جـــمله ایـــن اقـــدامـــات 
اســـت. تـــحقق وظـــایـــف ایـــن مـــعاونـــت در صـــورتـــی امـــکان دارد کـــه بـــه انـــدازه کـــافـــی و بـــه شـــکلی مـــطلوب مـــنابـــع 
انـسانـی مـتخصص و مـبرز در اخـتیار سـتاد آمـوزش قـرار گـیرد و بـا تـوجـه بـه ایـن نـگاه و هـمچنین روان نـمودن 

امور آموزشی، ساختار با توجه به مصوبه های هیات امناء مورد بازنگری قرار گرفت.
از دیــگر اقــدامــات در ایــن حــوزه بــه کــمک مــرکــز فــناوری اطــالعــات، اســتفاده از ســامــانــه هــای الــکترونــیکی بــرای 
حــذف کــامــل ارســال پــرونــده هــای فــیزیــکی بــه ســتاد، صــدور گــواهــی مــوقــت، ثــبت نــام و … مــی بــاشــد کــه لیســت 
ایــن اقــدامــات در پــایــان ایــن گــزارش بــه شــکل مشــروحــتری امــده اســت. بــا تــوجــه بــه مــشکالت فــضای اســتقرار 
مـــعاونـــت امـــوزش در ســـاخـــتمان ســـازمـــان مـــرکـــزی دانـــشگاه، مـــعاونـــت فـــوق و هـــمچنین مـــرکـــز ارزیـــابـــی کـــیفیت 
دانـــشگاه بـــه ســـاخـــتمان قـــبلی مـــعاونـــت امـــوزش مـــنتقل شـــدنـــد تـــا هـــم مـــراجـــعان دانـــشجو و هـــمچنین هـــمکاران 

آموزش در فضای مطلوبتری امکان انجام وظیفه داشته باشند.
اقــدامــات فــوق بــه هــمراه نــظارت دقــیق تــر مــعاونــت امــوزش بــاعــث افــزایــش نســبی رضــایــت اربــاب رجــوع، کــاهــش 
شــدیــد تــاخــیردر اعــالم نــمرات، اجــرا دقــیق تــر مــصوبــات و قــوانــین آمــوزشــی و بــه یــک عــبارت نــظم و انــتظام بهــتر 

امور آموزش دانشگاه شده است.

از جـمله سـیاسـتهائـی کـه مـدیـریـت دانـشگاه در راس بـرنـامـه هـای خـود اعـالم نـمود، نـگاه یـکپارچـه و هـماهـنگ بـه 
کـلیه اقـدامـات و بـرنـامـه هـای دانـشگاه شـامـل مـوضـوعـات آمـوزشـی، پـژوهـشی، اداری و مـالـی، فـناوری، فـرهـنگی 
و خـدمـات دانـشجوئـی بـوده اسـت کـه پـیش از ایـن بـه بـخشی از آنـها اشـاره شـد. در کـنار مـوارد فـوق الزم بـود تـا 
ســیاســتهای تــشویــقی مــادی و مــعنوی نــیز بــا ایــن نــگاه دنــبال شــود و رویــه هــائــي کــه مــی تــوانــد منجــر بــه افــت 
کـــیفیت امـــوزش و پـــایـــان نـــامـــه هـــا و رســـالـــه هـــای دانـــشگاه بـــه شـــود محـــدود، و مـــتقابـــال فـــعالـــیتهای کـــیفی تـــر در 
حـوزه آمـوزش و پـژوهـش مـورد تـشویـق قـرار گـیرنـد و تـعامـل دانـشگاه و جـامـعه بـه شـکل عـمیق تـری دنـبال شـود. 
یـکی از ایـن راهـکارهـا طـرح تـطبیق تـرفـیع سـالـیانـه در ذیـل طـرح نـظام یـکپارچـه و هـماهـنگ دانـشگاه بـوده اسـت 
کـه خـوشـبختانـه پـس از یـک بـررسـی و نـظر خـواهـی گسـترده در مـیان اعـضاء هـیات عـلمی دانـشگاه، کسـب نـظر 
و مـشارکـت فـعال اکـثر قـریـب بـه اتـفاق مـدیـران و  روسـای دانـشگاه تهـران در دو دهـه اخـیر و روسـای دانـشگاه 
هـای بـرزگ کـشور بـه انـتخاب وزارت مـتبوع، بـه تـصویـب کـمیسیون دائـمی و هـیات امـناء رسـید و از آغـاز تـیرمـاه 
۱۳۹۵ بـــه اجـــرا گـــذاشـــته شـــد. از بـــیش از دو هـــزار درخـــواســـت تـــرفـــیع کـــه در مـــعاونـــت امـــوزش بـــررســـی و اقـــدام  
شــده اســت بــیش از ۳۰۰ درخــواســت مــربــوط بــه آيــین نــامــه جــدیــد بــوده اســت کــه بــه صــدور حــکم تــرفــیع در قــالــب 
پــــایــــه مــــمتاز، ویــــژه و در مــــوارد محــــدودتــــری بــــه صــــدور پــــایــــه عــــادی منجــــر شــــده اســــت. بــــا هــــمکاری صــــمیمانــــه 
هـمکاران مـعاونـت هـای آمـوزش و پـژوهـش و نـمایـندگـان هـیات مـمیزه پـیش بـینی مـی شـود کـه تـا پـایـان تـعطیالت 
عـــید کـــلیه تـــقاضـــاهـــای ارســـالـــی مـــورد بـــررســـی قـــرار گـــرفـــته و تـــعیین تـــکلیف شـــونـــد. امـــید اســـت واحـــدهـــائـــی از 
دانـشگاه کـه تـا کـنون پـرونـده هـای خـود را ارسـال نـکرده انـد هـرچـه سـریـعتر اقـدام نـمایـند تـا ایـن پـرونـده هـا هـم 
بــه مــوقــع مــورد بــررســی قــرار گــیرنــد. هــم اکــنون بــا اقــدامــات ارزشــمند مــرکــز فــناوری اطــالعــات، اکــثر اطــالعــات 
دســـتاوردهـــای اعـــضاء هـــیات عـــلمی ازدیـــگر ســـامـــانـــه هـــای دانـــشگاه مـــانـــند گلســـتان، RTIS و غـــیره بـــه صـــورت 
خـودکـار بـه فـرم تـرفـیع مـنتقل و در آن درج مـی گـردد. امـید اسـت بـا انـتقال کـامـل اطـالعـات و ارزیـابـی خـودکـار 



در فــرم و بــررســی فــرمــهای مــوجــود دریــافــتی، بــررســی هــا ســریــعتر، ســاده تــر و دانــشگاه در اجــرای درخــواســت 
های ترفیع به روز عمل نماید.

یـکی از کـمبودهـا و کـاسـتی هـای مـوجـود عـدم وجـود یـک سـامـانـه یـکپارچـه بـرای سـازمـاندهـی، ذخـیره و بـازیـابـی 
هــای نــاهــمگن، دســترســی بــه مــحتواهــا  مــحتواهــای تــولــید شــده در دانــشگاه اســت و بــه دلــیل اســتفاده از ســامــانــه
هـای گـونـاگـون در دانـشگاه تهـران تـولـید مـیشـود. مـحتواهـایـی از  آسـان نیسـت. در حـقیقت انـواع مـحتوا در قـالـب
جــلسه، قــوانــین و مــقررات، اســتانــدارد،  قــبیل کــتاب، مــقالــة عــلمی، پــایــاننــامــه، خــبر، گــزارش، اطــالعــیه، صــورت
هــای مــختلف دانــشگاه، بــا اهــداف گــونــاگــون تــولــید  هــا. ایــن مــحتواهــا در بــخش آیــیننــامــه، بــخشنــامــه، و غــیر ایــن
هـــای  مـــیشـــود و مـــخاطـــبان و کـــاربـــران مـــتفاوتـــی نـــیز دارد. بـــخشی از مـــحتواهـــای مـــوجـــود، از طـــریـــق ســـامـــانـــه
گـیرد و بـخشی دیـگر نـیز از دسـترس مـخاطـبان  گـونـاگـون و نـاهـمگن در دسـترس مـخاطـبان و کـاربـران قـرار مـی

خارج است و قابل دستیابی نیست.

آورد. بـــه دلـــیل  هـــای زیـــادی بـــه بـــار مـــی مـــشکالت مـــربـــوط بـــه فـــرایـــندهـــای مـــحتوایـــی در دانـــشگاه تهـــران، آســـیب
کــاری رخ مــیدهــد. وقــت و  کــاری و مــوازی هــای تــولــیدکــننده یــا گــردآورنــدة مــحتوا، دوبــاره نــاهــماهــنگی مــیان بــخش
هــزیــنة بیشــتری از دســت مــیرود. مــحتواهــا بــه صــورت نــاهــمگن و غــیرمنسجــم تــولــید مــیشــونــد. کــیفیت مــحتواهــا 
کـاهـش مـییـابـد. مـحتواهـا بـه طـور مـناسـب سـازمـاندهـی و ذخـیره نـمیشـود و مـهمتـر از هـمه، دسـترسـی بـه آن 

دشوار میشود. 

وجـود یـک نـظام مـدیـریـت یـکپارچـه مـحتوا و دانـش در دانـشگاه، راهـکاری مـناسـب بـرای حـل مـشکالت مـحتوایـی 
دانـشگاه تهـران بـه نـظر مـیرسـد. بـنابـرایـن، بـه مـنظور فـراهـم آوردن امـکان دسـترسـی آسـان و سـریـع بـه انـواع 
مــحتوای مــوجــود در دانــشگاه بــرای مــدیــران، کــارکــنان، اعــضای هــیئت عــلمی و دانــشجویــان دانــشگاه اســتقرار 
یـک نـظام مـديـريـت يـكپارچـه مـحتوا و دانـش دانـشگاه تهـران در سـال ۱۳۹۵در دسـتور کـار دانـشگاه قـرار گـرفـت 
و بـا تـوجـه بـه پـیشنهاد ارائـه شـده مـقرر شـد در سـال ۱۳۹۶ بـا مـحوریـت مـرکـز امـوزشـهای الـکترونـیکی دانـشگاه 
و هــمکاری مــرکــز فــناوری اطــالعــات و نــظارت مــعاونــت بــرنــامــه ریــزی شــاهــد اولــین مــرحــله اســتقرار ایــن طــرح در 

دانشگاه باشیم.

تـوسـعه و ارتـقاء پـژوهـش در دانـشگاه بـا تـرغـیب بـه انـتشار مـقاالت در نشـریـات مـعتبر و تـوسـعه ارتـباط بـا جـامـعه 
در قـالـب پـژوهـش هـای کـاربـردی و هـمچنین تـعمیق اخـالق حـرفـه ای در حـوزه پـژوهـش بـه هـمراه مـوارد ذکـر شـده 
قــبلی از اهــم فــعالــیت هــای پــژوهــشی دانــشگاه مــی بــاشــد. تــاســیس کــمیته اعــتبار ســنجی نشــریــات بــین املــللی 
جهــت تــنظیم و تــدویــن لیســت هــادی نشــریــات مــعتبر و غــیرمــعتبر بــه شــکل تــعامــلی،  تــاســیس کــمیته اعــطای کــد 
اخــالق پــژوهــشی بــه عــنوان اولــین دانــشگاه وزارت عــتف و تــشکیل و فــعال ســازی کــمیته اخــالق پــژوهــشی جهــت 
بــررســی تخــلفات پــژوهــشی از جــمله ایــن اقــدامــات مــی بــاشــد. تــشکیل شــورای ســیاســت گــذاری عــلم و فــناوری 
دانــــشگاه، ایــــجاد مــــوســــسه هــــای مشــــترک، شهــــر و مــــسکن بــــا وزارت راه و شهــــرســــازی، مــــوســــسه مشــــترک بــــا 



سـازمـان تـوسـعه مـواد مـعدنـی ایـران، مـرکـز مـلی عـلوم و فـناوری فـضایـی بـا مـرکـز مـلی فـضایـی مـعاونـت عـلمی و 
فـناوری ریـاسـت جـمهوری،  انـعقاد قـراردادهـای کـالن ایـجاد انسـتیتو نـفت سـنگین و انسـتیتو گـاز طـبیعی مـایـع 
بـــا وزارت نـــفت، مـــوســـسه فـــناوری هـــای هـــمگرا بـــا مـــعاونـــت عـــلمی و فـــناوری ریـــاســـت جـــمهوری، انـــعقاد قـــرارداد 
هـمکاری بـرای احـیای 500 هـکتار زمـین هـای کـشاورزی بـا هـدف بهـره وری در کـمیته امـداد، قـرارداد بـا هـدف 
محـرومـیت زدایـی در اسـتان کـرمـان (قـلعه گـنج) بـا بـنیاد عـلوی در راسـتای محـرومـیت زدایـی، انـعقاد قـرارداد و 
تــفاهــم نــامــه هــمکاری بــا شهــر فــرودگــاهــی امــام خــمینی و هــمچنین انــعقاد تــعداد 324 فــقره قــرارداد پــژوهــشی 
کـاربـردی از جـمله فـعالـیت هـای مـعاونـت پـژوهـشی جهـت تـوسـعه تـعامـل دانـشگاه بـا جـامـعه اسـت. الـبته در ایـن 
زمــــینه دیــــگر واحــــدهــــای دانــــشگاه نــــیز در محــــدوده اخــــتیارات خــــود اقــــدامــــات زیــــادی را انــــجام داده انــــد کــــه در 

گزارش های بعدی ارائه خواهد شد.
در ایــنجا الزم اســت بــه راه انــدازی مــرکــز مــلی نــقشه بــرداری مــغز در پــردیــس دانــشکده هــای فــنی بــا ســرمــایــه 
گــذاری بــیش از ۳۰۰ مــیلیارد ریــالــی مــعاونــت عــلم و فــناوری کــه بــه طــور مشــترک تــوســط مــعاونــت فــوق، وزارتــین 
عـــتف و بهـــداشـــت و آمـــوزش پـــزشـــکی، دانـــشگاه هـــای تهـــران و عـــلوم پـــزشـــگی تهـــران مـــدیـــریـــت عـــالـــی مـــی شـــود، 
اشــاره نــمود. ایــن مــرکــز عــالوه بــر امــکان مــنحصر بــفردی کــه از نــظر عــلمی بــرای دانــشگاه تهــران فــراهــم کــرده 

است، می تواند الگوئی مناسب برای همکاری گروهی نیز باشد.

یـکی دیـگر از راهـکارهـائـی کـه بـه هـمکاری و واکـنش دانـشگاه و جـامـعه، کـه امـروز در دنـیا بـه عـنوان مـامـوریـت 
ســــوم دانــــشگاه نــــام بــــرده مــــی شــــود، کــــمک وافــــری مــــی کــــند و مــــی تــــوانــــد فــــضای کســــب و کــــار را بــــرای دانــــش 
آمــوخــتگان دانــشگاه فــراهــم کــرده و بــا یــک نــگاه کــالن تــر بــه تــوســعه دانــشگاه کــار افــریــن کــمک کــند، تــوســعه و 
تــعمیق فــعالــیتهای پــارک عــلم و فــناوری اســت. پــارک عــلم و فــناوری دانــشگاه زمــانــی بهــتریــن عــملکرد خــود را بــه 
نـمایـش مـی گـذارد کـه شـرکـت هـای مسـتقر در آن شـرکـت هـای زایـشی نـاشـی از فـعالـیتهای پـژوهـشی دانـشگاه 
در قـالـب رسـالـه و پـایـان نـامـه بـاشـند. بـه هـمین دلـیل پـایـان نـامـه هـا ورسـالـه هـایـی کـه داری ظـرفـیت تـبدیـل شـدن 
بــه یــک کســب و کــار هســتند و دانــشجو و اســتاد عــالقــه مــند بــه ورود بــه ایــن حــوزه هســتند، مــورد حــمایــت پــارک 
قـرار مـی گـیرنـد و بـه ایـن امـید کـه بـا افـزایـش ایـن پشـتیبانـی هـا رونـد خـلق ثـروت از دانـش در دانـشگاه تهـران بـا 
اتــصال پــژوهــش بــه فــناوری شــکل جــدی تــری بــه خــود بــگیرد. مــهمتر آنــکه جهــت ایــجاد زمــینه بهــتر بــرای تــعامــل 
دانـشگاه و جـامـعه و تـوسـعه شـرکـت هـای زایـشی مـحصول پـژوهـش دانـشگاه،  بـایسـتی زیـر سـاخـت هـای الزم 
بـرای ایـن مـهم را نـیز فـراهـم نـمود. بـه هـمین دلـیل طـرح سـامـانـدهـی پـردیـس مـرکـزی دانـشگاه مـورد بـازنـگری قـرار 
گـرفـت و مـفهوم دانـشگاه نسـل سـوم و چـهارم کـه دانـشگاه کـارآفـریـن و دانـشگاه هـمکار بـا جـامـعه را شـکل مـی 
دهـد مـحور ایـن بـازنـگری قـرار گـرفـت. ایـن طـرح بـا مـصوبـه هـیات امـناء شهـر دانـش، دانـشگاه کـارآفـریـن و سـبز 
و بــــه اخــــتصار شهــــر دانــــش نــــامــــیده شــــد. در طــــرح شهــــر دانــــش عــــالوه بــــر تــــوســــعه فــــضای فــــیزیــــکی مــــورد نــــیاز 
واحــدهــای مســتقر در پــردیــس مــرکــزی کــه فــقط شــاخــص هــای کــیفی آنــها بــدون افــزایــش تــعداد دانــشجو ارتــقاء 
مـی یـابـد، نـزدیـک بـه ۵۰۰ هـزار مـتر مـربـع بـه پـارک عـلم و فـناوری دانـشگاه اخـتصاص مـی یـابـد. پـیش بـینی مـی 
شــود اجــرای ایــن طــرح بــا تــوجــه بــه وجــود زیــرســاخــتهای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری مــطلوب و مــوقــعیت ویــژه 
جـــغرافـــیائـــی دانـــشگاه کـــه در قـــلب تـــجاری شهـــر تهـــران قـــرار دارد، بـــاعـــث تـــحول جـــدی در دانـــشگاه و هـــمچنین 



تــغییر مــاهــیت کســب و کــار در تهــران بــه ویــژه مــرکــز تــجاری آن نــیز بــشود. بــا تــوجــه بــه مــوافــقت ریــاســت مــحترم 
جـــمهور، ســـازمـــان مـــدیـــریـــت و بـــرنـــامـــه ریـــزی و هـــیات دولـــت بـــا ایـــن طـــرح و پـــیش بـــینی بـــودجـــه الزم جهـــت تـــملک 
بـاقـیمانـده اراضـی بـه کـمک تـعدادی از نـمایـنده گـان مجـلس بـه ویـژه بـرخـی ازهـمکاران نـمایـنده در بـودجـه سـال 
۹۶ و امـید بـه تـصویـب نـهائـی طـرح در کـمیسیون مـاده ۵ در آیـنده نـزدیـک، امـید اسـت تحـرک جـدی در اجـرای 
طـــرح در ســـال جـــاری صـــورت گـــیرد. الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه مـــفهوم شهـــر دانـــش در پـــردیـــس کـــشاورزی و مـــنابـــع 
طــبیعی و هــم چــنین در پــردیــس کــیش نــیز دنــبال مــی شــود کــه هــریــک در صــورت تــحقق مــی تــوانــند دانــشگاهــی 

متفاوت، دانشگاه نسل سوم و چهارم را رقم به زنند.

در طـرح شهـر دانـش در پـردیـس مـرکـزی دانـشگاه ۱۲۰ سـاخـتمان واجـد ارزش تـشخیص داده شـده انـد کـه بـا 
مـرمـت و بـازسـازی آنـها شهـری مـدرن در کـنار بـناهـای مـانـدگـار شـکل خـواهـد گـرفـت کـه ایـن دو در کـنار هـم در 
یـــک مـــرکـــز عـــلمی مـــفهومـــی ارزشـــمند را بـــه دنـــبال خـــواهـــد داشـــت. در حـــال حـــاضـــر یـــکی از ایـــن ســـاخـــتمان هـــا 
تــــوســــط یــــکی از خــــیریــــن دانــــشگاه جهــــت اســــتفاده بــــنیاد حــــامــــیان دانــــشگاه تهــــران بــــازســــازی و مــــرمــــت شــــده و 
بــازســازی یــکی دیــگر از ایــن ســاخــتمانــها کــه واجــد ارزش مــیراثــی و رخــدادهــا تــاریــخی نــیز مــی بــاشــد در ســال 

جاری با سرمایه گذاری بخش خصوصی شروع خواهد شد.

در ایـنجا الزم اسـت بـه دو مـوضـوع مـهم دیـگر یـکی مـرمـت فـضا هـا و سـاخـتمانـهای دانـشگاه و مـوضـوع خـیریـن 
و نیکوکاران به پردازم.

دانـشگاه تهـران دارای تـعداد زیـادی بـنا و سـاخـتمان اسـت کـه جـزو سـاخـتمانـهای مـیراثـی بـوده و الزم اسـت بـا 
نــگاه مــیراثــی، مــقاوم ســازی حــفظ و بــازســازی شــونــد. بیشــتر ایــن ســاخــتمانــها در پــردیــس مــرکــزی، بــاغ و مــوزه 
نــــگارســــتان، مــــوزه مــــقدم و پــــردیــــس کــــشاورزی و مــــنابــــع طــــبیعی قــــرار دارنــــد. خــــوشــــبختانــــه بــــازســــازی و مــــرمــــت 
سـاخـتمان مـشهور بـه کـتابـخانـه پـرویـن اعـتصامـی در بـاغ مـوزه نـگارسـتان، بـا هـزیـنه بـیش از۴۰ مـیلیارد ریـال بـا 
مـشارکـت مـالـی سـازمـان زیـبا سـازی شهـرداری تهـران، تـوسـط هـمکاران پـردیـس هـنرهـای زیـبا بـه اتـمام رسـید.  
عــــالوه بــــر ایــــن، مــــرمــــت و رونــــمایــــی از بــــزرگ تــــریــــن و مــــهم تــــریــــن نــــقاشــــی دیــــواری دوره ی قــــاجــــار تــــحت عــــنوان 
"صـحنه ی سـالم فـتحعلی شـاه" و اضـافـه شـدن تـابـلو هـای نـفیسی کـه اخـیر تـوسـط یـکی از خـیریـن بـه دانـشگاه 
هـدیـه شـده اسـت، بـاعـث مـی شـود کـه بـاغ مـوزه نـگارسـتان جـایـگاه مـتمایـزتـری در سـطح مـلی و بـین املـللی پـیدا 
کــند.  بــدیــهی اســت حــفظ و تــوســعه ایــن مجــموعــه بــه عــنوان یــک مــیراث مــلی وظــیفه دانــشگاه بــوده و در ایــن جــا 
الزم اســت از هــمه کــسانــی کــه ایــن بــاغ مــوزه را از گــزنــد تخــریــب و تــبدیــل شــدن آن بــه یــک ســاخــتمان مــعمولــی 

حفظ و حراست کردند و در بازسازی و مرمت آن کوشیدند تشکر وقدردانی کنیم.
از دیـگر سـاخـتمانـهای مـیراثـی در حـال مـرمـت تـوسـط زیـر مجـموعـه مـعاونـت اداری و مـالـی، بـازسـازی بـر اسـاس 
طـراحـی اولـیه مجـموعـه ارزشـمند بـاشـگاه دانـشگاه تهـران واقـع در پـردیـس مـرکـزی دانـشگاه اسـت کـه امـید اسـت 
تــا پــایــان اردیبهشــت ســال جــاری پــایــان یــابــد. ایــن ســاخــتمان پــس از بــازســازی و مــرمــت بــه شــکل آغــازیــن یــک 

سرمایه ارزشمند دیگری برای دانشگاه و کشور خواهد بود.
ســــاخــــتمان دیــــگری کــــه مــــقاوم ســــازی و مــــرمــــت آن در حــــال انــــجام اســــت ســــاخــــتمان دانــــشکده حــــقوق و عــــلوم 
سـیاسـی اسـت کـه کـاری پـیچیده، سـخت و دشـوار بـوده اسـت. حـفظ اصـالـت تـاریـخی، مـقاوم سـازی در حـالـیکه 



فـعالـیتهای امـوزشـی و پـژوهـشی در جـریـان اسـت و گسـترده گـی فـعالـیتها و اعـتبارات زیـاد مـورد نـیاز ایـن مـقاوم 
ســازی را تــبدیــل بــه فــرایــندی مــنحصر بــه فــرد کــرده اســت کــه در ایــنجا بــایســتی از مجــموعــه دانــشکده، ادره کــل 
پشـــتیبانـــی و طـــرحـــهای عـــمرانـــی و مـــعاونـــت اداری و مـــالـــی دانـــشگاه و هـــمچنین پـــیمانـــکاران پـــروژه و مـــعاونـــت 
اداری و مـــالـــی وزارت عـــتف کـــه تـــاکـــنون بـــخشی از اعـــتبارات مـــورد نـــیاز را تـــامـــین کـــرده انـــد تـــشکر و قـــدردانـــی 

کنیم.
 

مـوضـوع دیـگری کـه بـایسـته اسـت بـدان اشـاره کـرد و ان را یـک سـرمـایـه مـنحصر بـفرد بـرای دانـشگاه بـه حـساب 
اورد، وجـــود دانـــش امـــوخـــتگان، خـــیریـــن، واقـــفین و دوســـتدران دانـــشگاه تهـــران هســـتند کـــه در مـــطالـــب قـــبلی بـــه 
بـخش کـوچـکی از کـمکهای ایـن عـزیـزان اشـاره شـد. بـا تـشکیل بـنیاد حـامـیان دانـشگاه و فـعال تـر شـدن بـخش 
خـیریـن و واقـفین در سـازمـان سـرمـایـه گـذاری و تـوسـعه، ارتـباط بـسیار بهـتری بـا ایـن عـزیـزان شـکل گـرفـته اسـت 
کـــه یـــکی از ســـازوکـــارهـــای مـــهم دانـــشگاه بـــه مـــنظور تـــوســـعه تـــعامـــل دانـــشگاه و جـــامـــعه اســـت. در ســـایـــه ایـــن 
سـاخـتارهـا و تـعامـالت، کـمک هـای بـسیار بیشـتری بـه دانـشگاه و دانـشجویـان صـورت گـرفـته و صـورت خـواهـد 

گرفت.
دانـشگاه تهـران ایـن افـتخار را داشـته اسـت کـه هـمواره مـورد تـوجـه جـامـعه خـیریـن و واقـفین ایـران بـوده اسـت و 
بــــه هــــمین دلــــیل مجــــموعــــه امــــکانــــات زیــــادی بــــه شــــکل هــــای مــــختلف از جــــمله ســــاخــــتمان، امــــالک و بــــاغــــها وقــــف 
دانـــشگاه شـــده اســـت. حـــفاظـــت و بهـــره بـــرداری از انـــها بـــر اســـاس نـــیات واقـــفین از جـــمله مـــسئولـــیتهای خـــطیر 
دانـــشگاه اســـت کـــه ســـازمـــان تـــوســـعه و ســـرمـــایـــه گـــذاری و اداره کـــل حـــقوقـــی بـــه طـــور مـــشخص بـــه نـــمایـــندگـــی 
دانــشگاه ایــن وظــیفه را دنــبال مــی کــنند. خــوشــبختانــه ایــن دونــهاد دانــشگاه ســعی کــرده انــد  ایــن وظــایــف را بــه 
خـــوبـــی انـــجام دهـــند و تـــاکـــنون بـــخش هـــای زیـــادی از ایـــن امـــکانـــات در جهـــت نـــیات واقـــفین بهـــره بـــرداری و یـــا 
بــازپــس گــرفــته شــده انــد. اخــریــن مــورد از ایــن دســت بــازپــس گــیری بــاغ بــقائــی بــوده اســت کــه پــس از نــزدیــک بــه 
۳۶ ســـال بـــه دانـــشگاه پـــس از یـــک فـــرایـــند حـــقوقـــی طـــوالنـــی، پـــیچیده و کـــشمکش بـــا مـــتصرفـــان غـــیر قـــانـــونـــی بـــه 
دانـشگاه بـاز پـس گـردانـده شـد. اداره کـل حـقوقـی دانـشگاه عـالوه بـر مـورد فـوق در سـال گـذشـته در بـیش از ۴۶ 
پـــــرونـــــده مـــــوفـــــق بـــــه احـــــقاق دانـــــشگاه شـــــده اســـــت کـــــه رکـــــورد بـــــسیار خـــــوب و ارزشـــــمندی اســـــت. عـــــالوه بـــــر ایـــــن 
ســامــانــدهــی امــالک دانــشگاه وتــهیه کــلیه اســناد و مــدارک انــها بــه مــیزان زیــادی تــوســط مــعاونــت اداری و مــالــی 

دانشگاه انجام شده و ورود این اطالعات  در سامانه GIS در برنامه سال جاری دانشگاه است .

بــا تــوجــه بــه اهــمیت ایــنترنــت و فــضای مــجازی، دانــشگاه نســبت بــه تــقویــت جــایــگاه و اعــتبارات مــرکــز فــناوری 
اطـــالعـــات اقـــدام نـــموده اســـت. بـــر ایـــن اســـاس،  در ســـال هـــای ۹۴ و ۹۵ عـــرض بـــانـــد دانـــشگاه هـــر ســـال 1.6 
بــرابــر ســال قــبل افــزایــش یــافــته اســت بــه طــوری کــه در روزهــای پــایــانــی ســال مــیزان اســتفاده کــاربــران دانــشگاه 
بــیش از Mbps2450 بــود.  بــخشی دیــگر از دســتاوردهــای حــاصــله بــا تــوجــه بــه کــوشــشهای بــیدریــغ هــمکاران 

این بخش به شرح زیر است:
اقـدام بـرای تـوسـعه و پـایـدار سـازی دسـترسـی بـه ایـنترنـت پـرسـرعـت در دانـشگاه، راه انـدازی HotSpot در کـل 
دانــشگاه بــه عــنوان راهــکاری در دســترس تــر و پــایــدارتــر، اتــصال دانــشگاه بــه IXP مــلی و اغــاز ارتــقاء شــبکه 
داخـــل دانـــشکده هـــا،  پـــروژه راهـــبردی تـــدویـــن و مســـتندســـازی شـــناســـنامـــه فـــرآیـــندهـــای دانـــشگاه تهـــران، ارتـــقاء 



سـامـانـه سـپاری فـرآیـندهـای آمـوزش- فـرآیـند فـارغ الـتحصیلی، کـالن پـروژه اسـتقرار نـظام نـویـن مـالـی دانـشگاه 
تهـــران- فـــاز اول اســـتقرار ســـامـــانـــه حـــسابـــداری تعهـــدی، ســـامـــانـــه ارزیـــابـــی رضـــایـــتمندی از عـــملکرد کـــارکـــنان 
دانـشگاه، پـورتـال سـازمـانـی دانـشگاه تهـران- پـیشخوان، تـامـین و آغـاز اسـتقرار سـامـانـه جـدیـد ارزیـابـی عـملکرد 
کـارکـنان، اسـتقرار سـامـانـه جـدیـد مـدیـریـت خـوابـگاه، اسـتقرار سـامـانـه جـدیـد مـدیـریـت تـغذیـه، راه انـدازی فـاز دوم 
فـرآیـند الـکترونـیکی پـذیـرش و ثـبت نـام دانـشجویـان ورودی جـدیـد، و اجـرای فـاز اول ارتـقای امـنیت سـامـانـه هـا و 

زیرساخت از جمله اقدامات این حوزه در سال 95 بوده است.

بـر اسـاس بـررسـی هـای انـجام شـده، تـوجـه جـدی بـه فـعالـیتهای اجـتماعـی، فـرهـنگی، سـیاسـی و ارائـه خـدمـات 
دانــشجوئــی و فــرهــنگی مــانــند خــوابــگاه، تــغذیــه، تــربــیت بــدنــی، ایــنترنــت و دیــگر امــور رفــاهــی از جــمله اقــدامــاتــی 
اسـت کـه دانـشگاه دنـبال کـرده اسـت. ارتـقاء ایـنترنـت خـوابـگاهـی بـه Hotspot، بهـبود امـکانـات رفـاهـی خـوابـگاه 
هـا و تـغذیـه و افـزایـش غـذاخـوری هـا کـه بـا سـرمـایـه گـذاری بـخش خـصوصـی بـه مـنظور تـنوع بـخشی در غـذای 
دانـشجویـان ایـجاد شـده و مـی شـونـد، تـوسـعه فـضاهـای ورزشـی و فـضای سـبز از جـمله ایـن مـوارد مـی بـاشـد. 
بـا راه انـدازی سـامـانـه هـای جـدیـد در دانـشگاه زیـر سـاخـت اسـتفاده از کـلیه غـداخـوری هـای دانـشگاه تـوسـط 

دانشجویان فراهم شده است.
نــوســازی و بــهسازی بــخش هــای رادیــولــوژی، دنــدانــپزشــکی، فــیزیــوتــراپــی،بــخش بســتری، پــذیــرش و اتــاق عــمل، 
خـریـد و نـوسـازی تـجهیزات بـخش هـای مـامـوگـرافـی، سـونـوگـرافـی، دنـدانـپزشـکی و آزمـایـشگاه مـرکـزو شـروع بـه 
کـــار ســـاخـــت درمـــانـــگاه کـــوی و بـــازســـازی آزمـــایـــشگاه مـــرکـــز بهـــداشـــت از جـــمله اقـــدامـــات مـــعاونـــت دانـــشجوئـــی 

دانشگاه در حوزه بهداشت دانشگاه است.
از دیـــگر ســـیاســـتهای دانـــشگاه بهـــره بـــرداری هـــرچـــه بیشـــتر از ظـــرفـــیت پـــایـــان نـــامـــه و رســـالـــه هـــای دانـــشگاه در 
جهــت تــامــین نــیازهــا و بــرنــامــه هــای دانــشگاه اســت. در ایــن جهــت دانــشگاه ســعی مــی کــند ایــن دســته از پــایــان 
نـــامـــه هـــا  و رســـالـــه هـــا را بـــه طـــور ویـــژه پشـــتیبانـــی نـــمایـــد کـــه شـــروع آن تـــصویـــب و آغـــاز طـــرح حـــمایـــت مـــالـــی 
چـــهاربـــرابـــری طـــرح هـــای مـــصوب رســـالـــه و پـــایـــان نـــامـــه مـــرتـــبط بـــا مـــسائـــل روانـــشناخـــتی، اجـــتماعـــی و فـــرهـــنگی 

دانشجویان است.

 جهــت تــوســعه فــعالــیت هــای فــرهــنگی ۴۱۱۰ بــرنــامــه ی فــرهــنگی و اجــتماعــی دانــشجویــی در قــالــب کــانــون هــای 
فـرهـنگی، هـنری، اجـتماعـی و دیـنی، انجـمن هـای عـلمی، نشـریـات دانـشجویـی و سـایـر تـشکل هـای دانـشجویـی 
دانــشگاه بــرگــزار شــد. در طــی ایــن مــدت بــرنــامــه هــا و مــراســم هــای مــهم و ارزشــمندی مــانــند بــرنــامــه ۱۶ اذر بــا 
حــضور ریــاســت مــحترم جــمهور، مــراســم اغــاز ســال تــحصیلی بــا حــضور بــیش از ۴۰۰۰ نــو دانــشجو بــه شــکل 
مـتمرکـز و اجـرای بـیش از ۳۸۸ بـرنـامـه سـیاسـی تـوسـط تـشکل هـای دانـشجوئـی در کـمال ارامـش و مـتانـت اجـرا 

شد که خود نشان از بلوغ هرچه بیشتر جامعه دانشجوئی دانشگاه دارد.

در یــک نــگاه مــی تــوان گــفت کــه جــایــگاه مــلی و بــین املــللی دانــشگاه تهــران در ســال گــذشــته ارتــقاء یــافــت. کســب 
رتـــبه اول دانـــشگاه بـــر اســـاس رده بـــندی ISC، جـــشنواره نـــانـــو، دانـــشجویـــان نـــمونـــه کـــشوری، املـــپیاد ورزشـــی 
دانـشجویـان، مـشاوره دانـشجوئـی و دیـگر مـوارد در سـطح مـلی و کسـب رتـبه ۳۰۰-۴۰۰ در رده بـندی شـانـگهای 



بـه عـنوان تـنها دانـشگاه ایـرانـی کـه در ایـن محـدوده قـرار دارد بـه هـمراه مـوارد دیـگری کـه قـبال عـنوان شـد هـمگی 
نــشان از ارتــقاء جــایــگاه دانــشگاه دارد. در ایــن مــیان کســب رتــبه ۴۸ در رشــته مــهندســی در جــهان بــر اســاس 
رده بـــــندی شـــــانـــــگهای و رتـــــبه ۱۵۱-۲۰۰در رشـــــته مـــــعماری بـــــراســـــاس رده بـــــندی QS از دیـــــگر دســـــتاوردهـــــای 

دانشگاه در بعد جهانی است. 

آنـچه مـحور اصـلی هـمه بـرنـامـه هـا و تـصمیمات دانـشگاه بـوده اسـت ارتـقاء کـیفیت در دانـشگاه اسـت. عـالوه بـر 
مـواردی کـه بـیان شـد، پـذیـرش دانـشجو در مـقاطـع تـحصیالت تـکمیلی بـراسـاس شـاخـص هـای مـصوب شـورای 
امـوزش دانـشگاه صـورت گـرفـته و پـذیـرش دانـشجو در پـردیـس هـای خـود گـردان و دورهـای مـجازی تـعدیـل شـد. 
بـر اسـاس تـصمیمات هـیات رئـیسه مـقرر گـردیـد از ظـرفـیت پـردیـس هـای خـودگـردان الـبرز و کـیش بـرای نـواوری و 
پـیاده سـازی تجـربـه هـای نـو اسـتفاده گـردد. پـردیـس کـیش تـوانسـت بـرای اولـین بـار ۱۰ دانـشجوی غـیر ایـرانـی 
را پـــذیـــرش کـــند و پـــیش بـــینی مـــی شـــود بـــا ارائـــه دروس بـــه زبـــان غـــیر فـــارســـی و حـــل بـــرخـــی از مـــشکالت مـــانـــند 
ضـعف ذاتـی سـامـانـه آمـوزش و هـمچنین بـرخـی از امـور اداری کـه خـارج از اخـتیارات دانـشگاه اسـت، پـردیـس 
تجـربـه هـای جـدیـدی را بـرای دانـشگاه رقـم بـزنـد. هـمچنین مـقرر شـد بـا تـوجـه بـه اسـتقرار پـردیـس الـبرز در تهـران 
و ارائـه بـرنـامـه هـای آمـوزشـی بـا کـمک هـمه جـانـبه واحـد هـای اصـلی دانـشگاه، از ظـرفـیت ارتـباطـی و امـکانـات 
ایــن پــردیــس بــرای تــدویــن و تــوســعه هــرچــه بیشــتر بــرنــامــه هــای آمــوزشــی بــین و فــرا رشــته ائــی بــا هــمکاری گــروه 
هـــای آمـــوزشـــی اســـتفاده شـــود. ایـــن تـــصمیم پـــاســـخی بـــه نـــیاز دانـــشگاه در جهـــت تـــوســـعه ایـــن دوره هـــا بـــود کـــه 
مــتاســفانــه پیشــرفــت قــابــل مــالحــظه ای در ســالــهای گــذشــته نــداشــته اســت. بــدیــهی اســت دانــشکده هــا هــمچنان 

می توانند همچون گذشته نسبت به تدوین و اجرای دورهای بین رشته ای اقدام نمایند.

یـکی از کـمبودهـای دانـشگاه فـضاهـای فـیزیـکی و تـجهیزات دانـشگاه اسـت. در مـورد فـضای فـیزیـکی دانـشگاه 
بـه نـظر مـی رسـد یـکی از دالیـل احـساس کـمبود عـدم بهـره بـرداری بـهینه از فـضاهـای مـوجـود اسـت لـذا در کـنار 
ســاخــت و ســازهــای جــدیــد درســال ۱۳۹۶ ســعی خــواهــد شــد نــظام بــودجــه ریــزی دانــشگاه بــه شــکل یــکپارچــه و 
هـماهـنگ تـری دنـبال شـود و در ایـن نـظام بـودجـه ریـزی عـوامـل مـختلف مـانـند اعـتبارات، مـنابـع انـسانـی و فـضای 
فــیزیــکی در کــنار هــم دیــده شــونــد تــا کــلیه مــنابــع دانــشگاه بــه شــکل بهــتری مــورد اســتفاده قــرار گــیرنــد. الــبته در 

بودجه ریزی سال ۱۳۹۵ قبال منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته بود.

در ســـال ۱۳۹۵ پـــروژه تـــوســـعه فـــضای فـــیزیـــکی پـــارک عـــلم و فـــناوری در پـــردیـــس شـــمالـــی دانـــشگاه، خـــوابـــگاه 
مــوســوم بــه خــوابــگاه دانــشجویــان خــارجــی، پــروژه ســاخــتمانــی پــردیــس کــیش، ســاخــتمان دانــشکده عــلوم و فــنون 
کـلیدخـورد و سـاخـتمان جـدیـد کـتابـخانـه دانـشکده الـهیات آمـاده بهـره بـرداری شـده اسـت. انـچه بـایسـتی اعـالم 
گـردد تـشکیل شـورای عـالـی مـعماری دانـشگاه، شـورای عـالـی دانـشگاه سـبز و HSE در دانـشگاه اسـت تـا از 
ایــن پــس هــر فــعالــیت عــمرانــی در دانــشگاه شــرایــط مــعماری فــاخــر و اســتانــداردهــای دانــشگاه ســبز را داشــته 

باشد. 



از دیـگر اقـدامـات مـهم سـال ۱۳۹۵ بـایسـتی تـصویـب و نـهائـی شـدن بـرنـامـه سـوم دانـشگاه را ذکـر نـمود مـحور 
های اصلی آن  عبارت است از:

۱- بین املللی سازی دانشگاه: حضور جهانی
۲- نوآوری و حرکت به سوي دانشگاه کارآفرین
۳-ارتقای اخالق و مسئولیت پذيري اجتماعی

ایــن بــرنــامــه پــس از کســب نــظرهــای هــمکاران تــوســط شــورای بــرنــامــه ریــزی دانــشگاه بــه هــمراه تــمامــی شــاخــص 
هـــای اصـــلی و کـــمی آن جهـــت اجـــرا و ارزیـــابـــی بـــه تـــصویـــب رســـید. اگـــر چـــه عـــمال بـــسیاری از ســـیاســـت هـــا و 
عـملکرد دانـشگاه مـتناسـب بـا ایـن بـرنـامـه صـورت گـرفـته اسـت  مـنتها بـه طـور سـازمـان یـافـته تـری در سـال جـاری 
ایــن بــرنــامــه مــحور اصــلی فــعالــیت هــای  دانــشگاه قــرار خــواهــد گــرفــت و امــید اســت بــا هــمراهــی و هــمدلــی کــلیه 

اعضاء و ارکان دانشگاه تحقق آن امکان پذیر شود.

در پــایــان الزم مــی دانــد از هــمه هــمکاران، مــدیــران، هــیات رئــیسه دانــشگاه، دانــشجویــان، دانــش امــوخــتگان و 
دوســــتداران دانــــشگاه و نــــهاد هــــا و ســــازمــــانــــها کــــه دانــــشگاه را جهــــت تــــحقق بــــرنــــامــــه هــــا و ارتــــقاء آن کــــمک و 
پشــتیبانــی کــردنــد تــشکر وقــدردانــی نــمایــم. بــی شــک هــمدلــی، هــمفکری، هــمراهــی و ســعه صــدر در کــنار بــرنــامــه 

ریزی و اجرای صحیح و اصولی آن  تضمین کننده اینده ای درخشان تر برای دانشگاه خواهد بود.

                           با تشکر و تقدیم احترام

محمود نیلی احمدابادی
رئیس دانشگاه

                                                                      پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و شش


