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 دانشگاه تهران بر جامعهاثر 

در اینجا خالصه ای از اثرات دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی و پژوهشی و پرورش دهندگان نخبگان آینده بر جامعه اثرات مختلفی دارند 

 ارائه خواهد شد. 1396اقتصادی و اجتماعی دانشگاه تهران در سال 

 ثر اقتصادیا

  اشتغال زایی -1

 شغل موقت آموزشگری 12249المللی( و میانگین آموزشگر بین 12شغل دائم آموزشگری ) 2204میانگین 

 برای کارکنان غیرهیات علمی فرصت شغلی برای کارکنان خارجی( ۸شغل موقت ) 502شغل دائم و  4314

فرصت شغلی برای اشخاص حقیقی از طریق قرارداد. )از تعداد فرصتهای شغلی قرارداد با شرکت ها اطالعی در دسترس  4115

 نیست(

 سرمایه سپرده بانکی و گردش -2

 میلیون ریال است که شامل اقالم زیر است : ۸.1۸2.211در مجموع  96سپرده های بانکی دانشگاه در سال 

 151.5۸9میلیون ریال، بابت وام صندوق رفاه کارکنان )معادل مجموع ذخیره کارکنان و حق عضویت(  1.960.133بابت بودجه 

سود دریافتی وام بانکی سنوات قبل  96میلیون ریال و بابت وصولی سال  22.29۸مبلغ  96میلیون ریال، بابت سود وام بانکی سال 

 میلیون ریال. 4۸.251

، 41۸.399ینه های دانشگاه به منزله تزریق سرمایه در بخش های مختلف اقتصاد است که عبارتند از صنعت بیمه هز –هزینه ها  -3

و سایر )قرارداد حجمی،  3.61612۸، حقوق و مزایا 4۸۸.۸51، پژوهش 120.950، آب برق تلفن گاز سوخت 111.111مالیات 

میلیون ریال است. به این مجموعه هزینه هایی که دانشجو  320.435کاردانشجویی، حق الزحمه خدمات مشاوره، بهداشت و درمان( 

 میلیون ریال( اضافه می گردد. 1.161.110راسا متقبل می شود )

ط با کسب و کار بوده )ارائه خدمت یا کاال( و در ضمن تامین مالی نیروی کار را نیز فراهم کسب درآمد به منزله ارتبا  -درآمدها   -4

 نموده است. درآمدهای دانشگاه در جدول زیر نشان داده شده است :

 درآمدهای دانشگاه

 میلیون ریال شرح

 442.993 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی

 1.042.614 فرهنگیدرآمد حاصل از خدمات آموزشی و 

 145.31۸ درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی

 625.24۸ درآمد حاصل از فروش سایر خدمات

 3۸.000 درآمد پارک علم و فناوری

 26.101 درآمد مراکز بهداشت و سالمت

 2.294.173 جمع

 اثر اجتماعی

ها می توان از ترین کارگرداندر این مبحث باید به تاثیر چهره های برجسته اشاره کردد. از معروف – اثر دانش آموخته برتر و برجسته

اصغر فرهادی )برنده دو اسکار( و عباس کیارستمی و از بازیگران از عزت ا... انتظامی، خسرو شکیبایی، امین تارخ، از دانشمندان از علی 
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ی، از چهره های انقالب و سیاسی از مرتضی مطهری )هیات علمی( و مهدی بازرگان نخست لطفی زاده بنیانگذار نظریه سیستم های فاز

 وزیر موقت انقالب اسالمی اسالمی و بنیانگذار اولین انجمن دانش آموختگی نام برد.

ران در رتبه اول ( دانشگاه صنعتی شریف و ته201۸دانش آموخته رتبه بندی کیو اس )استخدام بندی در رتبه  – تاثیر بر نرخ اشتغال

است که در مقایسه با نسبت )احتمال( اشتغال دانش  ٪5۸جهانی(. نرخ اشتغال دانشگاه تهران  301-500قرار دارند. )رتبه در بازه 

 بیشتر است. ٪25آموخته استان تهران ، 

ست که نسبت به درآمد خانوار میلیون ریال ا 31میانگین حقوق ماهانه دانش اموخته دانشگاه  – )رفاه بیشتر( کسب درآمد بیشتر

 بیشتر است. ٪22میلیون ریال(  6/25شهری )

به منظور یافتن جذاب ترین واحدهای آموزشی نزد داوطلبان کنکور، برترین رتبه های پذیرفته شده  – جذاب ترین واحدهای آموزشی

علوم انسانی دانشکده حقوقو علوم سیاسی و  بررسی شدند. در کنکور سراسری در گروه هنر پردیس هنرهای زیبا در گروه 96-91سال 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و در گروه کشاورزی و منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در زمره جذاب ترین ها در نزد 

 داوطلبان قرار دارند. 

واجدین  ٪1نرخ مشارکت دانشجویان دانشگاه تهران در انتخابات ریاست جمهوری اخیر  – تاثیر بر مشارکت مدنی و ترویج کار تیمی

 شرایط استان تهران است. 

رشته / گرایش در حوزه کارآفرینی، فناوری و نوآوری است.  234دانشگاه دارای  – ترویج و توسعه کارآفرینی، فناوری، نوآوری و هنر

 رشته هنری می باشد. ۸0همچنین دارای 

ضمن برگزاری کالسهای  96مرکز بهداشت دانشگاه تهران در سال  – بهداشتی-ثیر آموزش ضمن خدمت، بولتن های آموزشیتا

 بروشور در زمینه های مختلف نمود. 21جهت سالمت جسمی کارکنان اقدام به انتشار 

میلیون  10.050کمک های نقدی بالغ بر  این بنیاد موفق به جمع آوری 96در سال  – حامیان دانشگاه ، واقفین وخیرینبنیاد اثر 

ها، یا کمک یار مددکاری جمع آوری شده است. به این ریال که در قالب اهدای بورس دانشجویی، بازسازی برخی واحدها و تجهیز موزه

و نذر وقت را  موارد اهدای زمین برای احداث و توسعه مراکز آموزشی دانشگاه، اهدای کتب خطی چاپ سنگی و عتیقه جات، کتب نفیس

دانشجو موفق به کسب رتبه های برتر آزمون مقاطع باالتر شده  144دانشجو بورسیه شده توسط این بنیاد،  316۸می باید اضافه نمود. از 

 و یا موفق به کسب عنوان استعدادهای درخشان شده اند.

شرکت، هسته رشدف هسته  39۸پتنت داخلی،  2۸پتنت خارجی،  1پارک علم و فناوری با  – (R&Dطرحهای تحقیق و توسعه ) اثر

تاثیر به سزایی بر اجتماع دارد. میانگین مشاهده هر مقاله دانشگاه  Spin offشرکت  42پیش رشد و شرمت دانش بنیان و همچنین 

 مقاله است. 1443و میانگین دریافت فایل اصلی هر مقاله دانشگاه  1۸52

می توان به رتبه های کشوری دانشگاه بر مبنای رتبه جهانی در رتبه بندی های مطرح  – جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های جهانی

، رتبه 201۸، رتبه اول رتبه بندی وبومتریک 201۸، رتبه اول رتبه بندی یو اس نیوز 201۸اشاره کرد. رتبه اول رتبه بندی شانگهای 

 . 201۸چهارم کیوس 
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در این خصوص به رتبه دانشگاه تهران در زمره یک درصد برتر اشاره شد. رتبه اول  – رتبه بندی یک درصد برتر دانشگاه های جهان

شاخص سرانه استناد به مقاله )میانگین تعداد استناد به تعداد مقاله( در رشته زیست شناسی و زیست شیمی، رتبه نهم در رشته شیمی، 

 و دامی. رتبه چهارم در رشته علوم کشاورزی و رتبه دوم در رشته علوم گیاهی


