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 (:ره)امام خمینی 

کوشش مال همه  تقوا مال همه است و. علم مال همه است. به هیچ کس انحصار ندارد در علم و تقوا کوشش کنید که علم

 .است و کوشش برای رسیدن به علم و تقوا وظیفه همۀ ماست و همۀ شماست

  



 

 

 

 

 

 

 :(مدظله العالی)مقام معظم رهبری 

تر، به سوی این  کار متراکم با همت برتر و ها، اهداف بلندی را مدنظر قرار دهند و تحقیقاتی در همه زمینهها و مراکز  دانشگاه

 .اهداف افتخارآفرین حرکت کنند تا ایران عزیز پس از گذشت چند دهه به مرجع علمی جهانیان تبدیل شود

  



 

 

 

 

  



 فهرست مطالب

 
 معاونت آموزشی

  سال تحصیلی جنسیت درنوع پذیرش و تعداد کل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی،  -1جدول
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جنسیت در و  نوع پذیرش تحصیلی، دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع( شدگان نام ثبت) شدگان تعداد کل پذیرفته -7جدول

 3 ......................................................................................................................................................... 39 - 39 سال تحصیلی
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دانشکده و مقطع تحصیلی در سال دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک ( شدگان نام ثبت)شدگان  تعداد کل پذیرفته -3جدول
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دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکده، نوع پذیرش و جنسیت در سال ( شدگان نام ثبت)شدگان  تعداد کل پذیرفته -11جدول
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 15 ........... 31 - 39 یلیتحص سال در تیجنسی و لیتحص مقطع دانشکده، کیتفک به دانشگاه آموختگان دانش کل تعداد -19جدول
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 معاونت پژوهشی
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 97 ........................................................................................  1939،کارگاه، نشست و سخنرانی در سال  تعداد همایش -9جدول
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 41 ..................................... 1939در سال  های معتبر علمی های منتشر شده دانشجویان در مجالت و کنفرانس تعداد مقاله -6جدول
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 (7 - آل عمران) امنّا بهو ما یعلم تأویله االّ اللَّه و الراسخون فى العلم یقولون 

 .دانند حقایق قرآن را جز خداوند و راسخان در علم نمى 

 گفتار پیش

خدمتگزاری در عرصه علمی و فرهنگی دانشگاه باالخص در حوزه علوم انسانی، لطف و موهبتی است که 

فرمایشات بنیانگذار در تداوم این سنت قرآنی و پیرو . خداوند حکیم به ما دانشگاهیان عطا فرموده است

در باب نقش دانشگاه در ( ظلهّ  مد)و مقام معظم رهبری ( ره)جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی

مندی کادری  های بنیادی و کاربردی، دانشگاه عالمه طباطبائی با بهره سازی و گسترش تحقیقات و پژوهش انسان

خبگان برجسته کشور، در چارچوب یک برنامه مدون و نظران، دانشمندان و ن مجرب و عظیم از استادان، صاحب

و  نمتدیّایرانی، تربیت نیروهای فرهیخته،  -ای از اقدامات را در جهت تقویت هویت اسالمی مند، مجموعه روش

  .انجام داده است ها رفع تبعیضو  رمتبحّ

المللی فعالیت دارد و عالوه  دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان دانشگاه تخصصی علوم انسانی در سطح ملی و بین

این دانشگاه ضمن . های خود قرار داده است های علوم پایه و علوم نوین را نیز در اولویت برنامه بر آن حوزه

های برابر جهت شکوفایی و پرورش  د فرصتحفظ کرامت علم و عالمان با برقراری عدالت، اقدام به ایجا

استعدادهای علمی کشور نموده و سعی داشته است محیطی با نشاط برای پرورش اندیشمندان، محققین و 

افزایی و اشاعه فکرهای نوین در فضای مناسب آزاداندیشی فکری و  متخصصین و مکانی برای همکاری، هم

 .  مبین اسالم فراهم نمایدنقدپذیری علمی بر اساس اصول و مبانی دین 

با سه  ،1414 انداز جمهوری اسالمی ایران در افق یابی به اهداف سند چشم این دانشگاه به منظور دست

 راهبردیبرنامه  گیری اصلی آموزشی، پژوهشی و فناوری مسیر حرکت را مشخص نموده و ضمن تدوین  جهت

.   ها را در دستور کار خود قرار داده است دن این برنامه، تالش برای اجرایی شدانشگاه اسالمیعملیاتی سند و 

های علمی و حضور چشمگیر و  های قابل مالحظه دانشگاه در انجام فعالیت ها و پتانسیل با توجه به وجود ظرفیت

بزرگترین دانشگاه تخصصی  شأنالمللی سبب احیای جایگاه و سیمای واقعی و درخور بین های برجسته در عرصه

امین سال تأسیس خود از چنان رشد علمی  اکنون دانشگاه عالمه طباطبائی در سی .سانی کشور شده استعلوم ان



 

ها به عنوان قطب علمی کشور شناخته شده  المللی حائز اهمیتی برخوردار است که در بسیاری از رشته و بین

وقفه اعضای خانواده  مات بیها و زح ریزی شده تمامی حوزه های برنامه این موقعیت برتر مرهون تالش است؛

 .بزرگ دانشگاه عالمه طباطبائی بوده است

جامعه دانشگاهی، در  ها و مشارکت همه جانبه امید است با اتکال به قدرت الیزال الهی و به پشتوانه توانمندی

در ردیف الوقوع  های بلند نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران گام برداشته که در آینده قریب مسیر تحقق آرمان

 .بخش قرار گیریم المللی رضایت پنج دانشگاه برتر کشور و با اعتبار بین

 های تحت های حوزه کارنامه آماری دانشگاه عالمه طباطبائی است که به بررسی فعالیت این مجموعه اولین

های  پرداخته و همچنین جهت مقایسه از روند تغییرات، مروری بر آمار سال 1939پوشش دانشگاه در سال 

اندرکاران گردآوری و تدوین این گزارش در تمامی  به همین منظور شایسته است از دست. گذشته داشته است

 . ربط، باالخص دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه تشکر و قدردانی نمایم های ذی حوزه

   

    

 التوفیق... ا ومن                                                                                                                                

 دکتر حسین سلیمی                                                                                                                            

 رییس دانشگاه عالمه طباطبائی                                                                                                                

  



 

 مقدمه

در میان نهادهای آموزشی و  به عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی، عالمه طباطبائی دانشگاه

 . برخوردار است پژوهشی متعدد کشور از جایگاهی ممتاز و اعتباری شایسته

ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، عقد  های پژوهشی تقاضامحور وکاربردی، انجام طرح طورکلی به

های فرهنگی و فوق برنامه،  المللی، اجرای برنامه های ملی و بین سازمان و ها های همکاری با دانشگاه نامه تفاهم

المللی و اهتمام و  و پیگیری مسائل روز داخلی و بین نشاط برای فعالیت دانشجویان، حساسیت با یایجاد محیط

های تحصیالت تکمیلی از محورهای اصلی مساعی این دانشگاه  توجه جدی به ارتقای کیفیت آموزش در دوره

 .بوده است

دلیل مشکالت فراوان نتوانسته بود رشد و اعتبار مطلوب  های گذشته به در سال ند دانشگاه عالمه طباطبائیچ هر

سال گذشته، در تمامی  است که در یک   اما برآوردهای اولیه دفتر نظارت و ارزیابی بیانگر آن کسب نمایدرا 

تواند در  در مقایسه آمار رشد دانشگاهی می ای که گونه به ؛مالحظه داشته است  های فعالیت، رشدی قابل حوزه

 .های کشور قلمداد شود زمره بهترین دانشگاه

اگزیر و های دانشگاه باشد؛ معهذا ن ها و برنامه کننده کلیه فعالیت تواند منعکس مجموعه نمیبدیهی است که این 

در قالب کارنامه آماری انعکاس یافته  1939های دانشگاه در سال  از فعالیت ای گزیدهبه دلیل اختصار در کالم، 

 .است

 محترممدیران و  دکتر حسین سلیمی، معاونان جناب آقای دانم از بذل توجه ریاست محترم دانشگاه در پایان الزم می

پیرا و  سیاوش، محبوبه چمن ها هدیه صوفی سرکار خانم اندرکار تدوین این گزارش دانشگاه و کارشناسان دست

 .           نسترن مهرزاد صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم

  

 دکتر هادی آجیلی                                                                                                                      

 سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه                                                                                                      





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشیمعاونت 
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 معاونت آموزشی

ریزی، اداره و هدایت تمامی امور آموزشی دانشگاه در مقاطع کارشناسی،  های تحصیلی، برنامه توسعه رشته

گیری درباره  های آموزشی، تصمیم نامه کارشناسی ارشد و دکتری، نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین

های آموزشی و  و ارتقا کیفیت آموزشی و اجرای دورهمسائل آموزشی، اتخاذ تمهیدات الزم در جهت گسترش 

ریزی و  سیاستگذاری، برنامه. از جمله وظایف و کارکردهای معاونت آموزشی دانشگاه استها  ارزیابی آن

باشد در قالب سه مدیریت  های آموزشی که بر عهده این معاونت می هدایت کلیه امور مربوط به فعالیت

 . رسد و سنجش، تحصیالت تکمیلی و امور آموزشی به انجام می ریزی آموزشی، نظارت برنامه
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و جنسیت  تعداد کل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی، نوع پذیرش -1جدول

 32 - 39در سال تحصیلی 

 مقطع تحصیلی
 جمع شهریه پرداز نیمه حضوری نوبت دوم روزانه

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 7264 2387 4884 8 4 4 1375 374 1771 2487 851 1636 3394 1221 2173 کارشناسی

 7833 3788 4745 147 85 62 877 356 444 3267 1643 1624 3619 1774 1915 کارشناسی ارشد

 1916 1391 525 448 325 123 7 7 7 148 94 54 1327 972 348 دکتری

 17713 7559 9454 673 414 189 2175 667 1515 5972 2588 3314 8333 3897 4436 جمع
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تعداد کل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع   -1نمودار

 92 - 93تحصیلی و نوع پذیرش در سال تحصیلی 

روزانه   

دوم نوبت   

حضوری نیمه   

پرداز شهریه   
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تعداد کل دانشجویان پژوهش محور دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی و  -2جدول

 32 - 39جنسیت در سال تحصیلی 

 جمع مرد زن مقطع تحصیلی

 97 47 57 کارشناسی ارشد

 255 275 57 دکتری

 352 245 177 جمع

 

 

 

 

  

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

ارشد کارشناسی کارشناسی  دکتری 

4884 

4045 

525 

2380 

3788 

1391 

تعداد کل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع   -2نمودار

 92 - 93تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی 

زن   

مرد   
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در  و جنسیت ، مقطع تحصیلیدانشکدهل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک ک تعداد -9دولج

 32 - 39سال تحصیلی 

 دانشکده
 جمع دکتری کارشناسی ارشد  کارشناسی

 جمع
 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 2215 849 1366 85 62 314 396 457 978 ات فارسی و زبان های خارجیادبی

 1277 615 655 131 43 318 271 166 341 اقتصاد

 651 314 337 64 24 165 157 85 156 الهیات و معارف اسالمی

 1978 1773 975 259 46 655 577 159 282 حقوق و علوم سیاسی

 2546 1718 1528 182 132 583 768 253 628 روانشناسی و علوم تربیتی

 1969 819 1157 115 57 317 392 387 778 علوم اجتماعی

 223 124 99 11 7 113 99 7 7 علوم ورزشی و تربیت بدنی 

 3275 1628 1577 291 72 852 842 485 663 مدیریت و حسابداری

 288 123 165 7 7 32 38 91 127 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 2668 996 1672 253 96 439 575 374 1771 دانشگاهپردیس 

 17713 7559 9454 1391 525 3788 4745 2387 4884 جمع
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تعداد کل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکده و   -3نمودار

 92-93جنسیت در سال تحصیلی 

مرد  زن    
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اطبائی به تفکیک  -4جدول  تحصیلی مقطعدانشکده و تعداد کل دانشجویان دانشگاه عالمه طب

 32 - 39در سال تحصیلی  

 جمع دکتری کارشناسی ارشد  کارشناسی دانشکده

 2215 147 717 1358 فارسی و زبان های خارجی ادبیات

 1277 174 589 577 اقتصاد

 651 88 322 241 الهیات و معارف اسالمی

 1978 375 1232 441 حقوق و علوم سیاسی

 2546 314 1351 881 روانشناسی و علوم تربیتی

 1969 165 779 1795 علوم اجتماعی

 223 11 212 7 علوم ورزشی و تربیت بدنی 

 3275 363 1694 1148 مدیریت و حسابداری

 288 7 77 218 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 2668 349 944 1375 پردیس دانشگاه

 17713 1916 7833 7264 جمع

 

 
  

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

1358 
507 

241 

1375 
441 881 1095 

218 
1148 

710 

589 

322 944 

1232 
1351 709 

212 

70 
1694 

147 

174 

88 

349 

305 

314 

165 

11 

363 

تعداد کل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکده   -4نمودار

 92 - 93و مقطع تحصیلی در سال تحصیلی 

کارشناسی  دکتری   ارشد کارشناسی    
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  و جنسیت نوع پذیرش دانشکده،تعداد کل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک  -5جدول

  32 - 39در سال تحصیلی 

 دانشکده
 روزانه

 جمع
 نوبت دوم

 جمع
 نیمه حضوری

 جمع
 پرداز شهریه

 جمع
جمع 

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن کل

 ادبیات فارسی و 

 های خارجی زبان
874 524 1328 558 322 887 7 7 7 4 3 7 2215 

 1277 12 8 4 7 7 7 514 244 277 744 363 381 اقتصاد

 651 1 1 7 7 7 7 226 91 135 424 222 272 الهیات و معارف اسالمی

 1978 34 29 5 7 7 7 843 417 426 1171 627 474 حقوق و علوم سیاسی

 2546 27 14 13 7 7 7 994 371 623 1525 633 892 روانشناسی و علوم تربیتی

 1969 17 5 5 7 7 7 855 354 571 1174 467 644 علوم اجتماعی

 علوم ورزشی و 

 تربیت بدنی
43 53 96 56 67 123 7 7 7 7 4 4 223 

 3275 22 19 3 7 7 7 1345 667 678 1838 942 896 مدیریت و حسابداری

 مؤسسه آموزش عالی 

 بیمه اکو
98 68 166 67 55 122 7 7 7 7 7 7 288 

 2668 486 331 155 2175 667 1515 7 7 7 7 5 2 پردیس دانشگاه

 17713 673 414 189 2175 667 1515 5972 2588 3314 8333 3897 4436 جمع
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 تعداد کل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکده   -5نمودار

 92 - 93و نوع پذیرش در سال تحصیلی 

پرداز شهریه  حضوری نیمه   دوم نوبت   روزانه    
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ه تفکیک مقطع تحصیلی  -6جدول  تعداد دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه عالمه طباطبائی ب

  1984 - 32های تحصیلی  طی سال

 جمع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی سال

1384 137 92 59 288 

1385 186 153 74 413 

1386 278 227 82 587 

1387 324 352 89 765 

1388 251 389 83 723 

1389 221 338 51 617 

1397 229 379 39 647 

1391 273 473 42 788 

1392 236 366 42 644 
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 تعداد دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه   -6نمودار

  1384 - 92عالمه طباطبائی طی سال های تحصیلی 
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دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی،  (شدگان نام ثبت)پذیرفته شدگان تعداد کل  -7جدول

32 - 39 در سال تحصیلی و جنسیت نوع پذیرش  

 مقطع تحصیلی
 جمع شهریه پرداز نوبت دوم روزانه

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 1225 544 681 3 2 1 563 254 379 659 288 371 کارشناسی

 2866 1417 1449 146 84 62 1418 716 772 1372 617 685 کارشناسی ارشد

 618 423 195 262 187 82 17 13 4 339 237 179 دکتری

 4779 2384 2325 411 266 145 1998 983 1715 2377 1135 1165 جمع
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دانشگاه عالمه  ( ثبت نام شدگان)تعداد کل پذیرفته شدگان  -7نمودار

 92 - 93طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی و نوع پذیرش در سال تحصیلی 

ارشد کارشناسی کارشناسی  دکتری 
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دانشکده، مقطع  دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک (شدگان نام ثبت)پذیرفته شدگان تعداد کل  -8جدول

 32 - 39ر سال تحصیلی و جنسیت د تحصیلی

 دانشکده
 جمع دکتری کارشناسی ارشد  کارشناسی

 جمع
 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 623 283 347 16 14 123 154 144 172 ی و زبان های خارجیادبیات فارس

 364 219 145 43 12 147 172 29 31 اقتصاد

 274 175 99 23 6 67 64 22 29 الهیات و معارف اسالمی

 573 284 289 47 14 277 227 37 48 حقوق و علوم سیاسی

 771 366 475 45 39 257 287 71 86 روانشناسی و علوم تربیتی

 547 267 287 28 17 126 137 176 133 علوم اجتماعی

 173 57 46 11 7 46 46 7 7 تربیت بدنیو  علوم ورزشی

 1762 525 537 57 23 362 362 176 152 مدیریت و حسابداری

 88 42 46 7 7 13 16 29 37 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 374 243 131 167 77 83 61 7 7 پردیس دانشگاه

 4779 2384 2325 423 195 1417 1449 544 681 جمع
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 دانشگاه( ثبت نام شدگان)تعداد کل پذیرفته شدگان  -8نمودار

 92 - 93عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی  

 مرد زن
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دانشکده و مقطع  دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک (شدگان نام ثبت)پذیرفته شدگان تعداد کل  -3جدول

 32 - 39ر سال تحصیلی د تحصیلی

 جمع دکتری کارشناسی ارشد  کارشناسی دانشکده

 623 37 277 316 ادبیات فارسی و زبان های خارجی

 364 55 249 67 اقتصاد

 274 29 124 51 الهیات و معارف اسالمی

 573 54 434 85 حقوق و علوم سیاسی

 771 84 537 157 روانشناسی و علوم تربیتی

 547 45 263 239 علوم اجتماعی

 173 11 92 7 تربیت بدنیو  علوم ورزشی

 1762 87 724 258 مدیریت و حسابداری

 88 7 29 59 اکومؤسسه آموزش عالی بیمه 

 374 237 144 7 پردیس دانشگاه

 4779 618 2866 1225 جمع
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 دانشگاه( ثبت نام شدگان)تعداد کل پذیرفته شدگان  -9نمودار

 92 - 93عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکده و جنسیت در سال تحصیلی  

 مرد زن
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دانشکده، نوع  دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک (شدگان نام ثبت)پذیرفته شدگان تعداد کل  -11جدول

 32 - 39ر سال تحصیلی پذیرش و جنسیت د

 دانشکده
 روزانه

 جمع
 نوبت دوم

 جمع
 پرداز شهریه

 جمع کل جمع
 مرد زن مرد زن مرد زن

 623 7 7 7 275 126 149 348 157 191 های خارجی ادبیات فارسی و زبان

 364 4 1 3 158 97 61 272 121 81 اقتصاد

 274 1 1 7 81 39 42 122 65 57 الهیات و معارف اسالمی

 573 6 3 3 281 137 144 286 144 142 و علوم سیاسی حقوق

 771 12 6 6 338 158 187 421 272 219 روانشناسی و علوم تربیتی

 547 6 3 3 248 114 134 293 143 157 علوم اجتماعی

 173 4 4 7 56 29 27 43 24 19 ورزشی و تربیت بدنی علوم

 1767 11 17 1 517 258 259 532 255 277 مدیریت و حسابداری

 97 7 7 7 44 25 19 46 19 27 ه آموزش عالی بیمه اکومؤسس

 374 367 238 129 7 7 7 7 5 2 پردیس دانشگاه

 4779 411 266 145 1998 983 1715 2377 1135 1165 جمع
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 دانشگاه( ثبت نام شدگان)تعداد کل پذیرفته شدگان  -10نمودار

 92 - 93عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی در سال تحصیلی 

 دکتری  ارشد کارشناسی کارشناسی
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  ،یلیتحص مقطع کیتفک به یطباطبائ عالمه دانشگاه آموختگان دانش کل تعداد -11جدول

 31 - 32 یلیتحص سال در تیجنسو  رشیپذ نوع

 مقطع تحصیلی
 جمع نیمه حضوری نوبت دوم روزانه

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 2313 425 1888 619 71 548 573 78 495 1121 276 845 سیکارشنا

 3756 1243 1813 347 138 279 1628 643 985 1781 462 619 کارشناسی ارشد

 137 175 25 7 7 7 7 7 7 137 175 25 دکتری

 5499 1773 3726 966 279 757 2271 721 1487 2332 843 1489 جمع
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 دانشگاه( ثبت نام شدگان)تعداد کل پذیرفته شدگان  -11نمودار

 92 - 93عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکده و نوع پذیرش در سال تحصیلی  

دوم نوبت روزانه  شهریه پرداز 
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 تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبائی -12نمودار

 91 - 92به تفکیک مقطع تحصیلی و نوع پذیرش در سال تحصیلی 
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 تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبائی -13نمودار

 91 - 92به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی 

زن   

مرد   
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 و یلیتحص مقطع دانشکده، کیتفک به عالمه طباطبائی دانشگاه آموختگان دانش کل تعداد -12جدول

 31 - 32 یلیتحص سال در تیجنس

 دانشکده
 جمع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 جمع مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 662 177 492 11 9 177 259 52 224 های خارجی ادبیات فارسی و زبان

 415 135 287 17 4 73 177 52 169 اقتصاد

 218 87 131 4 7 67 81 16 57 الهیات و معارف اسالمی

 476 214 192 21 1 163 174 37 87 حقوق و علوم سیاسی

 993 274 719 22 5 189 459 63 255 روانشناسی و علوم تربیتی

 774 222 482 9 3 147 279 66 277 علوم اجتماعی

 74 49 25 7 7 49 25 7 7 و تربیت بدنی علوم ورزشی

 973 391 582 28 3 293 334 77 245 مدیریت و حسابداری

 88 22 66 7 7 17 26 5 47 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 966 279 757 7 7 138 279 71 548 پردیس دانشگاه

 5499 1773 3726 175 25 1243 1813 425 1888 جمع
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تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک   -14نمودار

 91 - 92دانشکده و جنسیت در سال تحصیلی 
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 تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبائی -15نمودار

 91 - 92به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی در سال تحصیلی 

ارشد کارشناسی کارشناسی  دکتری 
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ائیآموختگان  مقایسه تعداد کل دانش -19جدول  مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه عالمه طباطب

 1984 - 31های تحصیلی  طی سال

 92-91 91-97 89-97 89-88 88-87 87-86 86-85 85-84 مقطع تحصیلی

 2313 2722 2317 1947 2757 1873 1822 2762 کارشناسی

 3756 2197 1775 1427 967 735 477 359 کارشناسی ارشد

 137 176 146 167 73 46 44 18 دکتری

 3186 2373 1851 1587 1747 781 514 377 جمع مقاطع تحصیالت تکمیلی

 5499 5725 4161 3534 3797 2584 2336 2439 جمع کل دانشگاه
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مقایسه تعداد کل دانش آموختگان مقاطع تحصیالت   -16نمودار

 1384 - 91تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال های تحصیلی 

تکمیلی تحصیالت مقاطع دانشگاه کل جمع   
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التحصیالن کارشناسی  های دولتی از فارغ شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تعداد پذیرفته -14جدول

 1984 - 32 های طی سال دانشگاه عالمه طباطبائی

 1392 1391 1397 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 1318 1271 1786 875 925 837 679 698 672 تعداد
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تعداد پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی از  -17نمودار

  1384 - 92فارغ التحصیالن کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال های 
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 در مقاطع تحصیلی باالتر عالمه طباطبائی آموختگان دانشگاه دانش قبولی وضعیت -15جدول

 1931 - 32 های طی سال

 سال آزمون

 دکتری کارشناسی ارشد

تعداد 

 کننده شرکت

تعداد 

 شده پذیرفته

درصد 

 قبولی

تعداد 

 کننده شرکت

تعداد 

 شده پذیرفته

درصد 

 قبولی

1397 4768 1786 23 3671 172 5 

1391 5217 1271 23 4263 283 7 

1392 4777 1318 28 4737 445 9 
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درصد قبولی دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبائی در مقاطع   -18نمودار

 1390 - 92تحصیلی باالتر طی سال های 

 دکتری  کارشناسی ارشد 
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 1932در سال  ایجاد شدههای تحصیلی  رشته تعداد -16جدول

 نوع موافقت مقطع عنوان رشته
تاریخ صدور 

 مجوز
 دانشکده

 مدیریت و حسابداری 23/12/91 یکبار پذیرش کارشناسی ارشد بانکداری اسالمی

های تحصیلی به جز  تمامی رشته

 شناسی و علوم اجتماعی روانشناسی، جامعه
 4/2/92 یکبار پذیرش کارشناسی ارشد

پردیس تحصیالت تکمیلی 

 دانخودگر

 17/4/92 یکبار پذیرش کارشناسی زبان چینی
های  ادبیات فارسی و زبان

 خارجی

 25/4/92 یکبار پذیرش کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان
های  ادبیات فارسی و زبان

 خارجی

 الهیات و معارف اسالمی 24/4/92 یکبار پذیرش دکتری علوم قرآنی و حدیث

مدیریت گرایش  ورزشیعلوم  تربیت بدنی و

 ورزشی
 تربیت بدنی و علوم ورزشی 14/5/92 یکبار پذیرش دکتری

 مدیریت و حسابداری 12/8/92 یکبار پذیرش کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت
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ه تفکیک دانشک تعداد کل رشته گرایش -17جدول  ده وهای تحصیلی دانشگاه عالمه طباطبائی ب

  32 - 39مقطع تحصیلی در سال تحصیلی 

 جمع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی دانشکده

 26 5 11 17 های خارجی ادبیات فارسی و زبان

 22 7 17 5 اقتصاد

 17 7 8 2 الهیات و معارف اسالمی

  27 17  15 2 حقوق و علوم سیاسی

 38 11 18 9 روانشناسی و علوم تربیتی

 24 6 11 7 علوم اجتماعی

 8 1 7 7 تربیت بدنیو  علوم ورزشی

 44 12 24 8 مدیریت و حسابداری

 2 7 1 1 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

  278 59  175 44 جمع
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 تعداد کل رشته گرایش های تحصیلی دانشگاه عالمه طباطبائی -19نمودار

 92 - 93به تفکیک دانشکده در سال تحصیلی  
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سال  های دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی و دانشکده در گرایش اسامی رشته

 92 - 93 تحصیلی

 

 

 

 

 

 های خارجی زباندانشکده ادبیات فارسی و 

 زبان و ادبیات عربی -1

 زبان و ادبیات فارسی -9

 (غیر دایر) شناسی همگانی زبان -9

 زبان اسپانیایی -4

 زبان و ادبیات انگلیسی -5

 زبان و ادبیات ترکی استانبولی -6

 مترجمی زبان انگلیسی -7

 زبان روسی -3

 زبان چینی -3

 مترجمی –زبان فرانسه  -11

 اقتصاددانشکده 

 کاربردهاآمار و  -1

 اقتصاد بازرگانی -علوم اقتصادی  -9

 اقتصاد صنعتی -علوم اقتصادی  -9

 اقتصاد کشاورزی -علوم اقتصادی  -4

 اقتصاد نظری -علوم اقتصادی  -5

 مقطع کارشناسی
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 الهیات و معارف اسالمیدانشکده 

 الهیات و معارف اسالمی گرایش علوم قرآن و حدیث -1

 فلسفه -9

 حقوق و علوم سیاسیدانشکده 

 حقوق -1

 علوم سیاسی -9

 روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده 

 راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره -1

 روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی -9

 روانشناسی -9

 روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی -4

 علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی -5

 ریزی آموزشی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه -6

 انی و دبستانیعلوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبست -7

 علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی -3

 علم اطالعات و دانش شناسی -3

 علوم اجتماعیدانشکده 

 روابط عمومی -1

 نگاری روزنامه -9

 ریزی اجتماعی علوم اجتماعی گرایش برنامه -9

 علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی -4

 اعیعلوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتم -5

 مددکاری اجتماعی -6

 مطالعات ارتباطی و فناوری اطالعات -7
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 دانشکده مدیریت و حسابداری

 حسابداری -1

 مدیریت بیمه -9

 مدیریت گرایش گمرکی -9

 مدیریت بازرگانی -4

 مدیریت جهانگردی -5

 مدیریت دولتی -6

 مدیریت صنعتی -7

 مدیریت هتلداری -3

 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 مدیریت بیمه اکو -1

 

 

 
 

 های خارجی دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 زبان و ادبیات عرب -1

 زبان و ادبیات فارسی -9

 شناسی همگانی زبان -9

 به غیر فارسی زبانان فارسی زبانآموزش  -4

 (عربی -فارسی )ادبیات تطبیقی  -5

 ویژه غیر فارسی زبانان زبان و ادبیات فارسی -6

 فرهنگ و زبانهای باستانی -7

 آموزش زبان انگلیسی -3

 مقطع کارشناسی ارشد



 
 
 

 آموزشیمعاونت  25

 ادبیات انگلیسی زبان و -3

 مترجمی زبان انگلیسی -11

 مترجمی زبان فرانسه -11

 اقتصاددانشکده 

 آمار ریاضی -1

 آمار اقتصادی و اجتماعی -9

 ریاضی مالی -ریاضی  -9

 ریزی توسعه اقتصادی و برنامه -4

 علوم اقتصادی -5

 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست -6

 اقتصاد انرژی -7

 اقتصاد و تجارت الکترونیک -3

 های هوشمند گرایش سیستمعلوم کامپیوتر  -3

 کامپیوتریهای  کامپیوتر گرایش سیستمعلوم  -11

 الهیات و معارف اسالمیدانشکده 

 علوم قرآن و حدیث -1

 منطق -فلسفه  -9

 فلسفه -9

 فلسفه دین -4

 فلسفه و کالم اسالمی -5

 فلسفه هنر -6

 مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی نظری اسالم -7

 اسالمیمدرسی معارف اسالمی گرایش آشنایی با منابع  -3
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 حقوق و علوم سیاسیدانشکده 

 اندیشه سیاسی در اسالم -1

 حقوق ارتباطات -9

 حقوق اقتصادی -9

 حقوق بشر -4

 الملل حقوق بین -5

 الملل حقوق تجارت بین -6

 حقوق جزا و جرم شناسی -7

 حقوق خصوصی -3

 حقوق عمومی -3

 حقوق مالکیت فکری -11

 روابط بین الملل -11

 علوم سیاسی -19

 آفریقاای گرایش خاورمیانه و شمال  مطالعات منطقه -19

 ای گرایش آسیای مرکزی و قفقاز مطالعات منطقه -14

 ای گرایش خلیج فارس مطالعات منطقه -15

 روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده 

 ریزی آموزشی برنامه -1

 ریزی درسی برنامه -9

 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسالمی -9

 تکنولوژی آموزشی -4

 روانشناسی تربیتی -5

 روانشناسی عمومی -6



 
 
 

 آموزشیمعاونت  27

 روانشناسی بالینی -7

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی -3

 (روانسنجی)گیری  سنجش و اندازه -3

 علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی -11

 آموزش و پرورش پیش دبستانیعلوم تربیتی گرایش  -11

 علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش تطبیقی -19

 مدیریت آموزشی -19

 خانواده مشاوره -14

 شغلی مشاوره -15

 مدرسه مشاوره -16

 گرایش مشاوره توانبخشی مشاوره -17

 علم اطالعات و دانش شناسی -13

 علوم اجتماعیدانشکده 

 ای ریزی توسعه منطقه برنامه -1

 ریزی رفاه اجتماعی برنامه -9

 ای ریزی شهری و منطقه برنامه -9

 جامعه شناسی -4

 جمعیت شناسی -5

 نگاری علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه -6

 علوم ارتباطات اجتماعی -7

 مددکاری اجتماعی -3

 مطالعات زنان گرایش زن در خانواده -3

 مطالعات فرهنگی -11

 (غیر دایر)مدیریت خدمات اجتماعی  -11
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 علوم ورزشی و تربیت بدنیدانشکده 

 گرایش مدیریت ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -1

 گرایش حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -9

 گرایش رفتار حرکتی ورزشیتربیت بدنی و علوم  -9

 گرایش روانشناسی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -4

 رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی -5

 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی گرایش حرکات اصالحی -6

 های ورزشی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان -7

 دانشکده مدیریت و حسابداری

 حسابداری -1

 حسابرسی -9

 مدیریت اجرایی -9

 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی -4

 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل -5

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول -6

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه -7

 مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی -3

 مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی -3

 جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردیمدیریت  -11

 مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روشها -11

 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول -19

 مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطالعاتی -19

 مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی -14



 
 
 

 آموزشیمعاونت  29

 مدیریت رسانه -15

 مدیریت شهری -16

 مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات -17

 گرایش تولید مدیریت صنعتی -13

 فناوری اطالعاتمدیریت  -13

 مدیریت فناوری اطالعات گرایش سیستمهای اطالعاتی پیشرفته -91

 کارآفرینی -91

 مدیریت مالی -99

 بانکداری اسالمی -99

 (غیر دایر)حسابداری مدیریت   -94

 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 ریزی بیمه علوم محاسبات و برنامه -1

 

 

 

 

 

 

 های خارجی زباندانشکده ادبیات فارسی و 

 زبان و ادبیات عرب -1

 زبان و ادبیات فارسی -9

 شناسی همگانی زبان -9

 آموزش زبان انگلیسی -4

 ترجمه -5

  

 دکتریمقطع 
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 اقتصاددانشکده 

 آمار  -1

 علوم اقتصادی -9

 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی -9

 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسالمی -4

 فلسفه اقتصاد اسالمی -5

 قراردادهای نفت و گازاقتصاد نفت و گاز گرایش حقوق و  -6

 اقتصاد نفت و گاز گرایش بازارها و مالیه نفت و گاز -7

 الهیات و معارف اسالمیدانشکده 

 فلسفه -1

 فلسفه تطبیقی -9

 فلسفه هنر -9

 مدرسی معارف اسالمی گرایش انقالب اسالمی -4

 مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی نظری اسالم -5

 فلسفه و کالم اسالمی -6

 علوم قرآن و حدیث -7

 حقوق و علوم سیاسیدانشکده 

 حقوق بین الملل عمومی -1

 روابط بین الملل  -9

 علوم سیاسی -9

 علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی -4

 علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی -5

 



 
 
 

 آموزشیمعاونت  31

 علوم سیاسی گرایش مسائل ایران -6

 حقوق عمومی -7

 حقوق خصوصی -3

 حقوق جزا و جرم شناسی -3

 المللی نفت و گاز مدیریت قراردادهای بین -11

 روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده 

 ریزی درسی برنامه -1

 تکنولوژی آموزشی -9

 روانشناسی تربیتی -9

 روانشناسی -4

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی -5

 گیری سنجش و اندازه -6

 آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی -7

 مدیریت آموزشی -3

 مشاوره -3

 روانشناسی عمومی -11

 اسالمی فلسفه تعلیم و تربیت گرایش تعلیم و تربیت -11

 علوم اجتماعیدانشکده 

 جامعه شناسی -1

 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی -9

 جامعه شناسی گرایش فرهنگی  -9

 رفاه اجتماعی -4

 علوم ارتباطات -5

 مددکاری اجتماعی -6
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 علوم ورزشی و تربیت بدنیدانشکده 

 گرایش مدیریت ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -1

 دانشکده مدیریت و حسابداری

 حسابداری -1

 مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی -9

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی -9

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی -4

 مدیریت تکنولوژی -5

 مدیریت تولید و عملیات -6

 گذاری عمومی گیری و خط مشی مدیریت دولتی گرایش تصمیم -7

 دیریت نیروی انسانیمدیریت دولتی گرایش م -3

 مدیریت گرایش مدیریت مالی -3

 فناوری اطالعاتمدیریت  -11

 تحقیق در عملیاتمدیریت گرایش  -11

 مدیریت گردشگری -19

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 معاونت ژپوهشی
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 عاونت ژپوهشیم 

های پژوهش و فناوری  مربوط به فعالیتریزی، اداره و هدایت کلیه امور  دار وظیفه برنامه معاونت پژوهشی دانشگاه عهده

های اجرایی، تولید دانش ملی و گسترش مرزهای دانش، ایجاد و تقویت  ها و دستورالعمل نامه دانشگاه، تدوین آیین

رسانی علمی، گسترش و اشاعه فرهنگ پژوهش، ارائه دستاوردهای علمی تحقیقاتی، بررسی ثبت  مراکز اطالع

های اجرایی  ها با مراکز تحقیقاتی و صنعتی،  نهادها و سازمان ها، تقویت ارتباط دانشگاه ریاختراعات، اکتشافات و نوآو

 .نیازهای جامعه است جهت شناخت مسائل و پاسخگویی به

 :باشد های این معاونت به شرح ذیل می زیر مجموعه

 مدیریت امور پژوهشی -1

 المللی های علمی بین مدیریت همکاری -9

 مرکز چاپ و انتشارات -9

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد -4
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 1932در سال  دانشگاه عالمه طباطبائی چاپ شده اعضای هیأت علمی تعداد مقاالت -1جدول

 دانشکده ردیف

 مقاالت چاپ شده در نشریات

 ژوهشیپ -علمی 

 (نشریات) داخلی
 جمع ISI علمی ترویجی ISIغیر 

1 
   های خارجی و ادبیات فارسی و زبان

 الهیات و معارف اسالمی
76 18 14 8 116 

 51 3 3 2 43 اقتصاد  2

 92 4 27 2 59 حقوق و علوم سیاسی 3

 156 22 13 16 175 روانشناسی و علوم تربیتی 4

 167 4 26 43 94 علوم اجتماعی 5

 38 23 3 4 8 علوم ریاضی و رایانه 6

 57 4 1 6 46 تربیت بدنیو علوم ورزشی  7

 249 56 28 42 123 حسابداریمدیریت و  8

 7 1 7 7 6 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 9

 15 1 1 7 13 پژوهشکده علوم اقتصادی 17

 948 126 116 133 573 جمع
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 نشریات علمی به تفکیک دانشکده  مقاالت ارائه شده دانشگاه عالمه طباطبائی در -1نمودار

  1932 سال در

 
 

 1984 – 32های  طی سال عالمه طباطبائی دانشگاه ت علمیاعضای هیأتعداد مقاالت  -2نمودار
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منعقده های نامه تفاهمتعداد  -2جدول  1932 سال در داخلی 

 نامه موضوع تفاهم عنوان سازمان ردیف

 های مشترک همکاری و فناوری اطالعات ایران پژوهشگاه علوم 1

 های مشترک همکاری پژوهشگاه نیرو 2

 های مشترک همکاری صنایع دستی و گردشگری، میراث فرهنگیسازمان  3

 های مشترک همکاری شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 4

 های مشترک همکاری موزش وزارت کشورآ مرکز مطالعات و 5

 های مشترک همکاری اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست 6

 مشترکهای  همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 7

 تحقیقات دانشجویی انجمن آلزایمر ایران 8

 

  1932،کارگاه، نشست و سخنرانی در سال  تعداد همایش -9جدول

 دانشکده ردیف

 عنوان فعالیت پژوهشی

 همایش سخنرانی کارگاه نشست

1 
 های خارجی و ادبیات فارسی و زبان

 معارف اسالمی الهیات و
27 15 47 17 

 2 9 17 9 ریاضی و رایانهاقتصاد و علوم  2

 2 3 3 9 حقوق و علوم سیاسی 3

 7 13 17 3 روانشناسی و علوم تربیتی 4

 7 11 7 3 علوم اجتماعی 5

 1 5 17 6 مدیریت و حسابداری 6

 4 7 5 2 سسه آموزش عالی بیمه اکومؤ 7
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 1932فهرست نشریات دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  -4جدول

 درجه علمی (فصلنامه) عنوان نشریه ردیف  درجه علمی (فصلنامه) نشریهعنوان  ردیف

 16  پژوهشی -علمی پژوهش اقتصادی ایران 1
ریزی رفاه و توسعه  برنامه

 اجتماعی
 پژوهشی -علمی

 پژوهشی -علمی گیری تربیتی اندازه 17  پژوهشی -علمی اقتصاد انرژی ایران 2

 پژوهشی -علمی فرهنگ مشاوره و روان درمانی 18  پژوهشی -علمی پژوهشنامه اقتصادی 3

 پژوهشی -علمی شناسی بالینی مطالعات روان 19  پژوهشی -علمی علوم اجتماعی 4

 پژوهشی -علمی شناسی افراد استثنائی روان 27  پژوهشی -علمی شناسی تربیتی روان 5

 پژوهشی -علمی Issues in language 21  پژوهشی -علمی حکمت و فلسفه 6

 در حال اخذ مطالعات مدیریت فناوری اطالعات 22  پژوهشی -علمی متن پژوهی ادبی 7

 در حال اخذ پژوهش در مدیریت ورزشی 23  پژوهشی -علمی پژوهش حقوق عمومی 8

 در حال اخذ پژوهش معارف قرآنی 24  پژوهشی -علمی پژوهش حقوق خصوصی 9

 در حال اخذ بومیدانش  25  پژوهشی -علمی پژوهش حقوق کیفری 17

 در حال اخذ سراج منیر 26  پژوهشی -علمی سیاست های راهبردی پژوهش 11

 27  پژوهشی -علمی مطالعات مدیریت بهبود و تحول 12
های نقد و ترجمه زبان و  پژوهش

 ادبیات عرب
 در حال اخذ

 حال اخذ در مددکاران اجتماعی متخصص 28  پژوهشی -علمی مطالعات تجربی حسابداری مالی 13

 در حال اخذ علم زبان 29  پژوهشی -علمی مطالعات مدیریت گردشگری 14

  پژوهشی -علمی مطالعات مدیریت صنعتی 15
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 1932در سال  تعداد مقاالت تشویق شده دانشجویان -5جدول

ف
دی

ر
 

 مقطع تحصیلی دانشکده

 مقاالت چاپ شده در نشریات

 پژوهشی -علمی 

ISC 
علمی 

 ترویجی
ISI خارجی داخلی جمع 

 داخلی
 خارجی

 (ISIغیر)

 های خارجی ادبیات فارسی و زبان 1
 7 7 7 7 7 7 7 7 کارشناسی ارشد

 4 6 17 3 7 7 1 6 یدکتر

 الهیات و معارف اسالمی 2
 1 5 6 1 7 7 7 5 کارشناسی ارشد

 7 7 7 7 7 7 7 7 یدکتر

 اقتصاد 3
 1 2 3 7 7 7 1 2 کارشناسی ارشد

 1 14 15 1 7 7 7 14 یدکتر

 حقوق و علوم سیاسی 4
 37 6 43 36 7 7 1 6 کارشناسی ارشد

 6 6 12 4 1 7 2 5 یدکتر

 روانشناسی و علوم تربیتی 5
 12 14 26 9 7 7 3 14 کارشناسی ارشد

 21 28 49 6 2 7 15 26 یدکتر

 علوم اجتماعی 6
 6 3 9 6 7 7 7 3 کارشناسی ارشد

 7 2 2 7 7 7 7 2 یدکتر

 علوم ورزشی و تربیت بدنی  7
 2 2 4 7 7 7 2 2 کارشناسی ارشد

 7 7 7 7 7 7 7 7 یدکتر

 مدیریت و حسابداری 8
 1 2 3 7 7 7 1 2 کارشناسی ارشد

 5 1 6 3 7 7 2 1 یدکتر

 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 9
 7 2 2 7 7 7 7 2 کارشناسی ارشد

 7 1 1 7 7 7 7 1 یدکتر

 97 94 191 69 3 7 28 91 جمع

 1931 - 32های  طی سالعالمه طباطبائی  مقایسه تعداد مقاالت دانشجویان دانشگاه -9نمودار

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

127 

231 

191 



 
 

 2931سال /  نامه آماری دانشگاه عالمه طباطبائیکار 41

 

 

ه -6جدول منتشر شده دانشجویان در مجالت و کنفرانس تعداد مقال  های معتبر علمی های 

 1932در سال  

 تعداد مقطع عنوان

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی
 172 کارشناسی ارشد

 93 دکتری

 های علمی مقاالت ارائه شده در کنفرانس

 ملی و بین المللی

 - کارشناسی ارشد

 12 دکتری

 277 جمع

 

ه تعداد -7جدول  های ارائه شده اعضای هیأت علمی  مقال

 1932در سال  های داخلی و خارجی در همایش

 دانشکده ردیف
 های علمی مقاالت ارائه شده در کنفرانس

 جمع خارجی داخلی 

1 
های خارجی و  ادبیات فارسی و زبان

 الهیات و معارف اسالمی
34 1 35 

 18 3 15 اقتصاد 2

 43 2 41 حقوق و علوم سیاسی 3

 37 6 31 روانشناسی و علوم تربیتی 4

 28 4 24 علوم اجتماعی 5

 13 6 7 علوم ریاضی و رایانه 6

 45 2 43 تربیت بدنی و  علوم ورزشی 7

 81 1 87 مدیریت و حسابداری 8

 5 1 4 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 9

 1 7 1 پژوهشکده علوم اقتصادی 17

 376 26 287 جمع
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 1932دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  ها و مراکز پژوهشی ژوهشکدهاسامی پ -8جدول

 ها تعداد و عنوان گروه نوع مجوز تاریخ اخذ مجوز نام مرکز پژوهشی ردیف

 بانکداری(4اقتصاد (3بیمه (2مالیات (1 قطعی  1391 پژوهشکده علوم اقتصادی 1

 قطعی  1387 پژوهشکده فرهنگ پژوهی 2

های تعلیم و تربیت  پژوهش(2مطالعات اجتماعی (1

حقوق نهادها (4شناسی بین فرهنگی  مطالعات روان(3

 ای و روابط بین الملل مطالعات منطقه(5و شهروندان 

 قطعی  1381 ارتباطاتپژوهشکده  3

ریزی و توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات  برنامه(1

حقوق، اقتصاد و مدیریت ارتباطات و فناوری (2

مطالعات فرهنگی و اجتماعی ارتباطات و (3اطالعات 

 فناوری اطالعات

 قطعی  1385 پژوهشکده ترجمه 4
فلسفه و (3علوم انسانی و اجتماعی (2ادبیات و هنر (1

 اسالمیمعارف 

5 
مرکز تحقیقات ادبیات فارسی عالمه 

 اقبال الهوری 
 اصولی  1385

ادبیات فارسی در گذشته (2های خطی  نسخه(1

 های معاصر ادبیات فارسی در دوره(3

 اصولی  1387 مرکز تحقیقات علوم رفتاری 6
ریزی  مدیریت و برنامه(2بنیادهای آموزش و پرورش (1

 مشاوره شناسی و روان(3آموزشی و درسی 

 اصولی  1383 مرکز مطالعات گردشگری 7
گروه پژوهشی (2گروه پژوهشی گردشگری (1

 هتلداری

8 
 -گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی

 اجتماعی جوانان
 فرهنگی جوانان -مطالعات اجتماعی اصولی  1387

 مطالعات بنیادین قرآن اصولی  1391 گروه پژوهشی مطالعات بنیادین قرآن 9

 1383 رشد و کارآفرینیمرکز  17
فعالیت برحسب 

 نامه ابالغی آیین
- 
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 1932در سال های علمی دانشگاه عالمه طباطبائی  قطب -3جدول

 نام مسئول نوع مجوز تاریخ اخذ مجوز عنوان قطب ردیف

 دکتر علی اصغر کیا موافقت اصولی 1397 ها ارتباطات اجتماعی در رسانه 1

 جریبی دکتر جعفر هزار موافقت اصولی 1397 سازی برنامه درسی بومی 2

3 
اقتصاد توسعه با تأکید بر الگوی 

 اسالمی ایرانی پیشرفت
 دکتر عباس شاکری موافقت اصولی 1391

 دکتر سیدجالل فیروزآبادی موافقت اصولی 1391 الملل اسالمی دولت و روابط بین 4

 دکتر حسین مالنظر موافقت اصولی 1391 مطالعات ترجمه 5

 

 1932در سال ای برگزار شده به تفکیک دانشکده ه تعداد کرسی -11جدول

 تعداد دانشکده ردیف

 2 ای خارجیه ادبیات فارسی و زبان 1

 1 الهیات و معارف اسالمی 2

 7 اقتصاد 3

 3 حقوق و علوم سیاسی 4

 5 روانشناسی و علوم تربیتی 5

 6 علوم اجتماعی 6

 1 مدیریت و حسابداری 7

 25 جمع
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 1932در سال های تألیف شده اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده  تعداد کتاب -11جدول

 تعداد دانشکده ردیف

1 
 ای خارجی وه ادبیات فارسی و زبان

 الهیات و معارف اسالمی 
31 

 3 اقتصاد 2

 3 علوم ریاضی و رایانه 3

 17 حقوق و علوم سیاسی 4

 24 روانشناسی و علوم تربیتی 5

 23 علوم اجتماعی 6

 3 علوم ورزشی و تربیت بدنی 7

 24 مدیریت و حسابداری 8

 128 جمع

 

 1932 در سال های دانشجویی ها و رساله حمایت از پایان نامه -12جدول

 جمع دکتری کارشناسی ارشد دانشکده ردیف

 2 2 7 ای خارجیه ادبیات فارسی و زبان 1

 3 7 3 حقوق و علوم سیاسی 2

 7 1 6 روانشناسی و علوم تربیتی 3

 1 7 1 علوم اجتماعی 4

 4 7 4 مدیریت و حسابداری 5

 17 3 14 جمع
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اطبائی  وضعیت طرح -19جدول  1932 در سالهای تحقیقاتی دانشگاه عالمه طب

 های تحقیقاتی داخلی طرح

 27 مصوب

 85 در دست اجرا

 35 خاتمه یافته

 ها سایر دستگاههای تحقیقاتی مشترک با  طرح
 11 مصوب

 8 خاتمه یافته

 

 1932 در سالهای تحقیقاتی در دست اجرای داخلی  طرح -14جدول

 تعداد نوع طرح

 72 ای دانشکده

 13 دانشگاهی

 85 جمع

 

 

 ل مبلغ جذب شده از طریق قراردادهایک و های داخلی مصوب طرح مبلغ کل اعتبار -15جدول

 1932در سال  تحقیقاتی

 (هزار ریال)های مصوب داخلی  اعتبار طرحمبلغ 
 897،777 از محل بودجه پژوهشی

 117،777 محل درآمدهای اختصاصی دانشگاهاز 

 3,179,777 (هزار ریال)مبلغ هزینه شده بابت قراردادهای تحقیقاتی 

 7,757,777 (هزار ریال) مبلغ جذب شده از طریق قراردادهای تحقیقاتی
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ین نامه تفاهم -16جدول مللی در حال اجرا در سال  های ب  1932ال

 کشور نامه دانشگاه طرف تفاهم ردیف

 ژاپن دانشگاه مطالعات خارجی توکیو 1

 ترکیه دانشگاه آنکارا 2

 چین دانشگاه نرمال شانگهای 3

 قرقیزستان دانشگاه آربایف 4

 افغانستان سسه تحصیالت عالی رابعه بلخیؤم 5

 هندوستان دانشگاه لکنو 6

 اسپانیا دانشگاه آلیکانته 7

 اسپانیا (در حال پیگیری) دانشگاه کامپلوتنسه 8

 امارات متحده عربی (در حال پیگیری) دانشگاه شارجه 9

 انگلستان (در حال پیگیری) دانشگاه ناتینگهام 17

 انگلستان (در حال پیگیری) دانشگاه اسکس 11

 انگلستان (پیگیریدر حال ) دانشگاه وستمینستر 12

 اوکراین (در حال پیگیری) دانشگاه تاراس شفچنکو 13

 آلمان (در حال پیگیری) دانشگاه گیسن 14

 ترکیه (در حال پیگیری) دانشگاه آنکارا 15

 روسیه (درحال پیگیری) شناسی انستیتوی شرق 16

 روسیه (درحال پیگیری) دانشگاه اوستیای شمالی 17

 قزاقستان (درحال پیگیری) خان آبالیدانشگاه  18

 نروژ (درحال پیگیری) دانشگاه اسلو 19

 ونزوئال (درحال پیگیری) دانشگاه بولیواری 27

 یونان (درحال پیگیری) المللی المپیک آکادمی بین 21
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ادان در همایش -17جدول مللی های بین شرکت است  1932در سال  ال

 کشور عنوان همایش ارائه دهنده ردیف

 دکتر رضا مصطفوی سبزواری 1
دیرینگی پیوندهای فرهنگی ایران و شبه قاره هند 

 و پاکستان
 هندوستان

گرایی در اندیشه ابوریحان بیرونی همایش انسان دکتر داود اسپرهم 2  بنگالدش 

 امارات متحده عربی همایش دانشگاه ناتینگهام دکتر فرزانه فرحزاد 3

 اتریش همایش مکان تفکر اصغر مصلح دکتر علی 4

 اتریش همایش مکان تفکر دکتر احمدعلی حیدری 5

6 
زهره  دکتر فریبرز درتاج و

 موالیی

و روانشناسی  المللی علوم تربیتی همایش بین

 تربیتی
 ترکیه

 دکتر فرزاد غفوری 7
المللی  چهاردهمین همایش انجمن آکادمی بین

 المپیک
 یونان

 

مللی در دانشگاه بینهای  برگزاری نشست -18جدول ائی در سال  ال  1932عالمه طباطب

 مجری کشور خانوادگی نام و نام ردیف

 های خارجی دانشکده ادبیات فارسی و زبان اروگوئه بئاتریس ساالس 1

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی ونزوئال آمنوتیپ زامبرانو 2

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی ونزوئال عمر خوسه فاریناس 3

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی ونزوئال فرناندو ترابیلوگو 4

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی اروگوئه بئاتریس ساالس 5

 دانشکده علوم اجتماعی نروژ پروفسور هلگه رونینگ 6

 های خارجی دانشکده ادبیات فارسی و زبان اکوادور امبرتو 7
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عتبار ویژه پژوهشی -13جدول  اه دانشکدهدر ( گرنت) تخصیص ا

 (ریال) گرنت مصرف شده (ریال) میزان گرنت تخصیصی دانشکده ردیف

 235,747,777 2،778،877،777 های خارجی فارسی و زبان ادبیات 1

 49,257,777 135،877،777 اقتصاد 2

 32,447,777 244،777،777 حقوق و علوم سیاسی 3

 458,928,787 1،887،487،777 روانشناسی و علوم تربیتی 4

 47,977,777 277،777،777 علوم اجتماعی 5

 234,291,277 617،477،777 مدیریت و حسابداری 6

 59,414,367 266,877,777 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 7

 1,117,963,647 5,493,287,777 جمع

 .هزینه شده است 1939ریال از سنوات گذشته در سال  9،163،995،711مبلغ 

تشارات دانشگاه -21جدول ان  1932 در سال عالمه طباطبائی عملکرد تولید مرکز چاپ و 

 عنوان نوع سفارش ردیف

 28 کتاب 1

 85 (مجله)فصلنامه  2

 4 بروشورپوستر و  3

 8 فرم اداری و آموزشی 4

 6 خبرنامه 5
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ابخانه های تابتعداد ک  -21جدول  عالمه طباطبائی های دانشگاه موجود در کت

 1984 -32های  طی سال

 1392 1391 1397 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 فارسیکتب 

 (نسخه)
156567 189844 278224 229774 249748 265955 288586 374747 313174 

 غیر فارسی کتب

 (نسخه)
81147 95713 171717 175873 112324 117532 121763 124877 139555 

ابخانهک موجود در ایه باتعداد کت  -4نمودار   عالمه طباطبائی های دانشگاه ت

 1984 -32های  طی سال
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 1932در سال  عالمه طباطبائی های دانشگاه تابخانهدر ک مجالت علمی موجودتعداد  -22جدول

 دانشکده ردیف
 التین فارسی

 راکد جاری راکد جاری

1 
 های خارجی و ادبیات  فارسی و زبان

 اسالمیالهیات و معارف 
157 483 67 253 

 229 7 71 67 اقتصاد 2

 89 7 357 46 حقوق و علوم سیاسی 3

 277 7 57 29 روانشناسی و علوم تربیتی 4

 269 7 541 87 علوم اجتماعی 5

 225 7 137 224 مدیریت و حسابداری 6

 24 7 5 5 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 7

 669 7 977 45 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 8

 1958 67 2537 639 جمع
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ابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه نامه تعداد پایان -29جدول  عالمه طباطبائی های موجود در کت

 1984-32های  طی سال

 التین نامه پایان فارسی نامه پایان سال

1384 3862 479 

1385 4483 534 

1386 5527 617 

1387 6473 677 

1388 6915 697 

1389 8541 797 

1397 17779 875 

1391 11871 1741 

1392 13775 1132 

 

 عالمه طباطبائی های موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه نامه تعداد پایان  -5نمودار

 1984-32های  طی سال 
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 معاونت دانشجویی
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 معاونت دانشجویی

ریزی، اداره و هدایت کلیه امور دانشجویی ازجمله امور رفاهی، بهداشت و  ، برنامهمعاونت دانشجویی حوزه

گذاری و فراهم کردن تمهیدات الزم برای تأمین نیازهای  درمان، مشاوره دانشجویی، امور انضباطی و سیاست

های  به خواستههمواره سعی نموده است که از طریق شناخت نیازهای دانشجویان دانشجویان را بر عهده دارد و 

 1939های صورت گرفته در سال  از مهمترین فعالیت. این نیازها اقدام نماید رفع درو  امع عمل بپوشاندج ها آن

 ،اجرای طرح پایش سالمت برای دانشجویان جدیدالورود به مواردی از قبیل سالمت دانشجویاندر راستای 

 مرکزی جهیز مرکز بهداشت و درمان در پردیسأسیس و تت وورزشی و استخر دانشگاه  های مجموعه ساخت

مرکز مشاوره و مرکز  ت بدنی،یترب امور دانشجویی، مدیریت چهاربا این معاونت  .اشاره نموددانشگاه 

شایان ذکر است که مرکز کارآفرینی . رساند های یاد شده را به انجام می وظایف و ماموریت ،فرینیآکار

 .این معاونت جدا گشته و به معاونت پژوهشی دانشگاه انتقال یافته استاز  1939دانشگاه در اواخر سال 
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اطبائی کار دانشجویی وضعیت -1جدول  1931 - 32های  سالطی  در دانشگاه عالمه طب

 1392 1391 1397 سال

 815 871 827 دانشجو تعداد

 1956677 279747 198487 کاری ساعت

ه تفکیک نوع وام  تعداد دانشجویان وام -2جدول  و مقطع تحصیلی گیرنده ب

 1931 – 32های  سالطی 

 نوع وام           

 سال     
 جمع سایر موارد ودیعه مسکن وام ضروری وام شهریه وام تحصیلی

1397 1971 2344 291 128 9 4743 

1391 2323 2217 223 128 11 4895 

1392 2311 1962 397 121 6 4797 

 1931 – 32های  سالطی  و جنسیت تحصیلی خوابگاهی به تفکیک مقطععداد دانشجویان ت -9جدول

 مقطع

 سال

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی
 جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن

1397 1718 488 1776 894 41 97 3614 

1391 717 422 1178 1272 54 162 3658 

1392 447 472 1773 1211 87 217 3437 
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 1931 - 32های  سالطی های دانشجویی  وضعیت خوابگاه -4جدول

 سال

 دخترانی ها خوابگاه پسرانی ها خوابگاه ها تعداد خوابگاه

 متأهلین دختران پسران
تعداد 

 ها اتاق

ظرفیت 

 اسمی

ظرفیت 

 فعلی

تعداد 

 ها اتاق

ظرفیت 

 اسمی

ظرفیت 

 فعلی

1397 5 8 1 449 1587 1531 471 2273 2112 

1391 6 7 1 472 1794 1879 376 2187 1872 

1392 6 6 1 472 1867 1811 328 2712 1584 

 

انهت -5جدول   1931 - 32های  طی سال ها خوابگاه ساکنهای در دسترس دانشجویان  عداد رای

 های متصل به اینترنت تعداد رایانه رایانه تعداد سال

1397 174 92 

1391 126 112 

1392 137 117 

 

 1931 – 32های  ه دانشگاه عالمه طباطبائی طی سالمشاور مرکز مراجعین به تعداد کل -6جدول

 1392 1391 1397 سال

 297 523 581 آزاد مراجعین تعداد

 1342 1748 1727 دانشجویان

 56 43 31 کارکنان

 1695 1614 1632 جمع
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 1931 – 32های  دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال فعالیت مرکز مشاوره -7جدول

 عنوان فعالیت
 تعداد جلسات

1397 1391 1392 

 82 - 7 گروهی تعداد جلسات مشاوره

 172 145 45 (فردی) شده تعداد جلسات مددکاری برگزار

 56 177 43 های آموزشی برگزار شده تعداد کارگاه

 247 245 95 جمع
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 1932در سال دانشگاه عالمه طباطبائی  فعالیت مرکز بهداشت و درمان -8جدول

صدور تأئیدیه  

 پزشک معتمد

 تعداد مراجعین تعداد کل مراجعین

 دندانپزشک پزشک عمومی
تزریقات و 

 پانسمان
 سایر موارد

 دانشجو
هیأت 

 علمی
 کارمند

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن کارمند دانشجو

1767 1437 2157 1257 - - 57 27 57 37 277 37 177 

 1932در سال  آمار پایش سالمت دانشجویان به تفکیک جنسیت -3جدول

تعداد 

 اندختر

تعداد 

 انپسر

تعداد دانشجویان ارجاع 

 پزشکنشده به دندا

دانشجویان تعداد 

 ارجاع شده به پزشک

تعداد دانشجویان ارجاع 

 شده به چشم پزشک

تعداد دانشجویان 

 پیگیری شده

977 1577 351 77 57 87 

 1931 - 32های  طی سال دانشگاه عالمه طباطبائی گزارش آماری مرکز بهداشت و درمان -11جدول

 1392 1391 1397 موضوع ردیف

  55  45  34 دانشجوییهای  بازدید پزشک از خانه 1

 14 16 15 های دانشجویی تعداد رابطین بهداشت خانه 2

 2477 2797 1621 المت جسمیس (غربالگری)  اجرای طرح پایش 3

 177  88  67 (ها تماس با خانواده)ها  تعداد پیگیری 4
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 1931 – 32های  کنندگان در مسابقات ورزشی درون دانشگاهی طی سال تعداد شرکت -11جدول

 جمع پسر دختر سال

1397 2587 3584 6164 

1391 2177 3777 5177 

1392 3394 2887 6274 

 

 1931 - 32های  طی سال دانشگاهی برون در مسابقات ورزشیگان کنند شرکت تعداد -12جدول

 جمع پسر دختر سال

1397 35 68 173 

1391 85 112 197 

1392 157 277 357 

 

  1931 - 32های  طی سال عالمه طباطبائی دانشگاههای ورزشی  تعداد دانشجویان عضو تیم -19جدول

 جنسیت                        

 سال      
 پسر دختر

1397 87 137 

1391 87 117 

1392 147 277 

 

  عالمه طباطبائی و همگانی دانشگاه ورزش قهرمانیکننده در  شرکت دانشجویانتعداد  -14جدول

  1931 - 32های  طی سال

 ورزش همگانی ورزش قهرمانی سال

1397 259 2788 

1391 377 8243 

1392 187 2175 

 

عالمه طباطبائی  دانشگاه ورزش همگانی کننده در شرکت ت علمی و کارکنانأاعضای هی تعداد -15جدول

 1931 - 32های  طی سال

 برادران خواهران سال

1391 25 57 

1392 47 74 
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 تفریحی ارائه شده برای دانشجویان و ورزشی فوق برنامهی ها عداد فعالیتت -16جدول

 1932 ها در سال ه ها و خوابگا دانشکده در

 نام فعالیت
 کننده تعداد شرکت

 محل برگزاری
 پسران دختران

 پردیس مرکزی ها و دانشکده، ها خوابگاه 1768 1767 جشنواره ورزشی هفته خوابگاه ها

 دانشگاه علم و صنعت - 6 (خواهران)کشور  1مسابقات همگانی منطقه

 اندبوستان جوانمر 157 - (به مناسبت روز ملی خلیج فارس)همگانی  دو

 های دختران خوابگاه - 77 جشنواره ورزشی لبخند

 های پسران خوابگاه 27 - اندمسابقات قویترین مر

 ها و پردیس مرکزی دانشکده، ها خوابگاه 526 381 جشنواره هفته تربیت بدنی

 سالمت و همت های خوابگاه 157 31 هفته دانشجو

 فارسی اقتصاد و ادبیات های دانشکده - 24 یبزرگداشت عالمه طباطبائ

 های دختران و پسران خوابگاه 471 377 جشنواره دهه فجر

 سالمت و عضدی های خوابگاه - 57 جشنواره برف بازی

 

  1939در سال  ها سایر فعالیت

 اندازی مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی و انجام سنجش بدنی دانشجویان راه -1

دانشکده  با همکاریهای کشور  کارشناسی دانشگاه مقطعانجام آزمون جسمانی دانشجویان تربیت بدنی  -9

 تربیت بدنی

 استخر دانشگاه افتتاح -9

 های کشور دانشگاه 1تشکیل کمیته ورزش همگانی و تهیه استانداردهای ورزشی برای ارائه به دبیرخانه منطقه  -4

 



 
 

 2931سال /  نامه آماری دانشگاه عالمه طباطبائیکار 67
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 1932 در سال دانشگاه عالمه طباطبائی کارآفرینی مرکز های فعالیت -17جدول

 (ساعت)مدت زمان برگزاری  عنوان فعالیت نوع فعالیت ردیف

 21 هنشاط علمی به مناسبت هفته خوابگا دوره آموزشی 1

 5 (ATLAS TI & NVIVO) آشنایی با ابزارهای تحلیل کیفی آموزشی 2

 47( دو دوره) SPSSآموزش نرم افزار آماری   آموزشی 3

 END-NOTE 6آموزش نرم افزار پژوهشی   آموزشی 4

 4 نویسی با رویکرد کارآفرینی در علوم انسانی پروپزال آموزشی 5

 نوبت در دو انتشار فصلنامه ذهن خالق ترویجی 6

 روز 3 مناسبت هفته جهانی کارآفرینی برپایی غرفه کارآفرینی به ترویجی 7

 4 برپایی همایش تجربه یک موفقیت مصادف با آغاز هفته پژوهش ترویجی 8

 4 مبانی کارآفرینی آموزشی 9

 4 خالقیت و نوآوری آموزشی 17

 3 فرینیآهای کار تشخیص فرصت آموزشی 11

 4 سازی ایده آموزشی 12

 4 سازی ایده تجاری آموزشی 13

 2 ارق تجارت و قوانین و مقررا ت کسب و کحقو آموزشی 14

 4 های خصوصی آشنایی با تشکیل تعاونی آموزشی 15

 ترم پاییز های کارآفرینی چاپ و توزیع تراکت ترویجی 16

 6 بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری آموزشی 17

 6 اندازی کسب و کار اینترنتی آشنایی با راه آموزشی 18

 4 های مالیاتی ها و معافیت آشنایی با مراحل ثبت شرکت آموزشی 19

 6 مین مالی شرکت های نوپاتأ آموزشی 27

 16 (عملی2()نظری 1)نوشتن طرح کسب و کار آموزشی 21

 - ICDL آموزشی برگزاری دوره آموزشی 22

 - END- NOTE  نویسی پیشرفته با استفاده از نرم افزار مقاله آموزشی 23

 ترویجی 24

های بومی استانی  ایی بازارچه کارآفرینی نمایش و فروش صنایع دستی و محصوالت و ایدهپبر

شامل کارچرم، سفال، پوشاک طرح سنتی، سرامیک شکسته،  دانشجویان کارآفرین دانشگاه

 ...محصوالت غذایی و 

 (دو دوره کارکنان  و یک دوره دانشجویان) سه دوره نیازسنجی آموزشی 25

 شده به مرکز های ارائه های کسب و کار و تفاهم نامه طرح مرکز رشد 26
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 معاونت فر هنگی و اجتماعی
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 عاونت فرهنگی و اجتماعی م 

سعی و تالش این . پذیرد فرهنگی دانشگاه توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی صورت میهای  لیه فعالیتک

های متنوع علمی، فرهنگی، هنری، ادبی و  معاونت معطوف تمهید مقدمات و بسترسازی برای انجام فعالیت

های مختلف  ههای بالقوه دانشجویان عالقمند در زمین سیاسی و نیز ایجاد زمینه الزم برای ظهور و بروز استعداد

ریزی و مدیریت پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی  این معاونت در قالب دو مدیریت نظارت و برنامه .باشد می

 .  نماید انجام وظیفه می

های فرهنگی صورت  ها و کانون های علمی، انجمن اسالمی، تشکل های این معاونت از طریق انجمن اهم فعالیت

ها، سفرهای زیارتی و سیاحتی، برپایی  ر قالب برگزاری جلسات و سخنرانیها د پذیردکه این فعالیت می

های  تهای آموزشی، برگزاری هیأ ، دوره...فرهنگی هنری و متعددبرگزاری مسابقات  های مختلف، نمایشگاه

 .باشد می.. . مذهبی، چاپ و انتشار نشریات و

جب گردیده است که تعداد زیادی از دانشجویان های آن مو طیف گسترده فعالیت این معاونت و جذابیت برنامه

 . مند گردند هبهر تها به نحو احسن این برنامه بتوانند از وشده ها  مند جذب این فعالیت هعالق
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1931 - 32های  طی سالدانشگاه عالمه طباطبائی  سیاسیهای  تعداد تشکل -1جدول  

تعداد تشکل 

 دانشجویی
 نام تشکل

 اعضا تعداد

1397 1391 1392 

2 
 2577 2235 1498 بسیج دانشجویی

 357 1153 877 انجمن اسالمی

 2857 3388 2375 جمع

 

 

 1931 - 32های  طی سال دانشگاه عالمه طباطبائی های فرهنگی، هنری و مذهبی کانونتعداد  -2جدول 

1397 1391 1392 

12 13 16 

 

 

 
  

     

 یینشت شورای دبیران انجمن های علمی و دانشجو
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 های دانشجویی  آن در خانه ینمخاطبهای فرهنگی و  فعالیت تعداد -9جدول

 1931 - 32های  طی سال

 1392 1391 1397 تعداد

 783 439 563 تعداد فعالیت

 47975 29228 39847 تعداد مخاطب

 

 1931 – 32های  طی سالهای دانشجویی  های فرهنگی در خانه ن فعالیتیمخاطب تعداد -1نمودار

 
 

انجمن -4جدول ائی  دانشجویی -علمیی ها تعداد   1931 - 32 های طی سالدانشگاه عالمه طباطب

  فعالیت تعداد انجمن تعداد سال
 جمنانتعداد دانشجویان عضو 

 پسر دختر

1397 28 178 217 195 

1391 31 242 384 322 

1392 47 427 374 226 
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( ها و جشنواره علمی، فرهنگی)کننده در مسابقات  دانشجویان شرکتتعداد  -5جدول  

 1931 - 32های  طی سال

 سال
تعداد مسابقات و 

 برگزار شده یها جشنواره

 کننده شرکت دانشجویانتعداد 

 جمع پسر دختر

1397 24 1328 1567 2895 

1391 37 2535 1139 3674 

1392 43 2288 2987 5268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931 – 32های  طی سال در سفرهای سیاحتی و زیارتی کننده شرکت دانشجویان تعداد -6جدول

 سفر دعدات سال
 کننده شرکت تعداد دانشجویان

 جمع پسر دختر

1397 39 1958 377 2258 

1391 62 2157 1997 4147 

1392 127 5177 2277 7377 
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 1931 – 32های  طی سالدر سفرهای سیاحتی و زیارتی  کننده شرکت دانشجویان تعداد -2نمودار
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تشار یافته نشریه تعداد -7جدول ن  1931 - 32های  طی سال های علمی و فرهنگی دانشجویی ا

1397 1391 1392 

37 
 – ارای مجوزعنوان د 29

 چاپ شده عنوان 27 

 -دارای مجوزعنوان  63

 شده چاپ عنوان 22

 

 1931 - 32 های طی سال تعداد دانشجویان نمونه به تفکیک مقطع تحصیلی -8جدول

 1392 1391 1397 مقطع تحصیلی

 3 38 6 کارشناسی

 5 42 33 کارشناسی ارشد

 6 19 13 دکتری

 14 99 52 جمع

 

 1931 - 32 های طی سال عالمه طباطبائی های دانشگاه متراژ نمازخانه -3جدول

 (متر مربع) های دانشگاه نمازخانه متراژ

1397 1391 1392 

1868 2798 2768 
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 1932در سال  های علمی و فرهنگی دانشجویی نشریه تیراژ و عنوان -11جدول

 تیراژ عنوان

های  شماره) تراز

33،34،35،36،37) 
667 

 115 بیداری

 115 جهان آموزش

 277 (5 و 4 های شماره) تسبیح

 85 ندا

 87 تعاونگر

 277 اندبرگر

 265 صدای افکار

 165 صدی االدب

 175 فرادید

 525 (2 و 1 های شماره) روز از نو

 275 روزنه

 215 چاوش

 215 فرصت کارآفرینی

 315 طنین

 277 بامداد امید
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 و اجتماعی های معاونت فرهنگی فعالیتکل  -11جدول

 1932 در سال دانشگاه عالمه طباطبائی             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت تعداد فعالیتوان عن

 427 ها انجمن

 27 نشریات

 127 اردوها

 63 مسابقات

 48 ها نمایشگاه

 12 ها هجشنوار

 27 ها همایش

 8 سمینارها

 175 های آموزشی کارگاه

 44 (ها مناسبت)برگزاری مراسم 

 937 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 معاونت اداری و مالی
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 مالی معاونت اداری و

تشکیل شده بودجه و تشکیالت، اداری، مالی و فناوری اطالعات  چهار مدیریت از اداری و مالیحوزه معاونت 

این حوزه انجام کلیه امور مالی، اداری و مدیریت منابع انسانی، امور رفاهی اعضای هیأت علمی و . است

افزاری و  های سخت تقویت و توسعه زیرساختاموال و کارکنان، امور خدماتی و پشتیبانی، حفظ و حراست از 

به بیان دیگر در مورد اصالح ساختار  .را بر عهده دارد افزاری فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه نرم

اتخاذ  در این معاونت شود، وری می های بهبود فرایندها، تصمیماتی که منجر به تحول اداری و بهره اداری و راه

 . گردد می
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  مرتبه علمیدانشکده، به تفکیک  عالمه طباطبائی علمی دانشگاه تعداد کل اعضای هیأت -1جدول

 1932 در سال و جنسیت

 مرتبه علمی

 دانشکده

 جمع مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 ادبیات فارسی و 

 های خارجی زبان
7 7 7 3 18 21 21 21 42 6 7 6 7 7 7 37 46 76 

 53 47 6 7 7 7 4 3 1 31 27 4 14 13 1 4 4 7 اقتصاد

 37 34 3 7 7 7 4 3 1 22 27 2 8 8 7 3 3 7 الهیات و معارف اسالمی

 63 67 3 7 7 7 7 7 7 57 47 3 9 9 7 4 4 7 حقوق و علوم سیاسی

 71 57 21 1 1 7 3 7 3 46 37 16 19 17 2 2 2 7 روانشناسی و علوم تربیتی

 45 36 9 7 7 7 2 1 1 31 24 7 6 5 1 6 6 7 علوم اجتماعی

 67 64 3 7 7 7 2 2 7 46 45 1 14 12 2 5 5 7 مدیریت و حسابداری

 مؤسسه آموزش عالی 

 بیمه اکو
7 7 7 7 7 7 1 3 4 7 1 1 7 7 7 1 4 5 

 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 حوزه ریاست

 3 2 1 7 7 7 1 1 7 2 1 1 7 7 7 7 7 7 پژوهشکده علوم اقتصادی

 پژوهشکده 

 علوم اقتصادی و مالی
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 1 1 

 422 345 77 1 1 7 24 12 12 275 219 56 91 82 9 31 31 7 جمع

 

  



 
 

 2931سال /  آماری دانشگاه عالمه طباطبائینامه کار 76
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تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک   -1نمودار

 1392دانشکده در سال 

0 
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تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک   -2نمودار

 1392مرتبه علمی و جنسیت در سال 

 مونث مذکر
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 و قراردادی دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک  کارکنان رسمی، پیمانیتعداد  -2جدول

 1932 و جنسیت در سال مدرک تحصیلی

 جنسیت
دکتری 

 تخصصی

دکتری 

 ای حرفه
 جمع زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس

 299 5 57 29 146 57 2 3 زن

 328 24 126 39 96 38 7 5 مرد

 627 29 183 68 242 95 2 8 جمع
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 تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه  -3نمودار

 1392عالمه طباطبائی به تفکیک مدرک تحصیلی و جنسیت در سال 

 زن

 مرد
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 وضعیت استخدامو قراردادی دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک  تعداد کارکنان رسمی، پیمانی -9جدول

 1932 و جنسیت در سال تحصیلی

 جمع حجمی شرکتی قراردادی پیمانی رسمی جنسیت

 367 27 41 179 53 137 زن

 576 33 215 162 22 144 مرد

 936 53 256 271 75 281 جمع
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تعداد کل کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک   -4نمودار

 1392وضعیت استخدام و جنسیت در سال 

 زن

 مرد
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ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال -4جدول  1986 - 32های  روند 

 جمع دانشیار به استاد به دانشیار استادیار مربی به استادیار سال

1386 6 9 5 27 

1387 9 6 3 18 

1388 4 3 2 9 

1389 4 6 5 15 

1397 3 4 1 8 

1391 2 25 5 32 

1392 1 22 2 25 
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 روند ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی -5نمودار

 1386 - 92طی سال های 
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ازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال -5جدول نتقالی و ب های  تعداد استخدام، ا

32 - 1986 

 سال
 بازنشسته انتقالی به این دانشگاه استخدام

 جمع استاد دانشیار استادیار مربی استاد استادیار استادیار مربی

1386 1 4 4 7 7 6 3 3 19 

1387 1 2 2 7 7 7 7 7 7 

1388 1 1 1 7 3 7 1 4 15 

1389 1 16 4 1 3 9 3 4 19 

1397 6 27 7 7 7 6 7 4 17 

1391 7 36 7 7 5 11 1 3 27 

1392 7 7 7 7 1 11 2 3 17 

 1932کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  تعداد تبدیل وضعیت -6جدول

 آزمایشیپیمانی به رسمی  قراردادی به پیمانی شرکتی به قراردادی

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

11 79 97 47 11 58 25 21 46 

 تعداد استخدام و بازنشستگی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی  -7جدول

 1932 و 1931های  در سال

 سال
 بازنشسته (قراردادی)استخدام 

 جمع مرد زن جمع مرد زن

1391 1 2 3 2 5 7 

1392 28 18 46 1 5 6 
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  1986 - 32 یها سال یط عالمه طباطبائی دانشگاه( یجار) یا نهیهز بودجه -8جدول

 (الیر ونیلیم)

 بودجه متمم بودجه مصوب سال
جمع بودجه 

 مصوب و متمم
بودجه 

 تخصیص یافته
درصد تخصیص 

 به مصوب

1386 197,972 18,173 216,775 215,779 99,5%  

1387 245,324 9,257 254,574 245,435 %96.4 

1388 263,252 13,777 276,252 275,992 %99.9 

1389 325,477 26,453 351,853 351,853 %177 

1397 384,272 7 384,272 364,978 %95 

1391 511,442 7 511,442 396,712 %77.6 

1392 633,724 7 633,724 596,582 %94.1 
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 دانشگاه عالمه طباطبائی( جاری)بودجه هزینه ای  -6نمودار

 (میلیون ریال) 1386 - 92طی سال های 

متمم و مصوب بودجه جمع یافته تخصیص بودجه   
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ائی  -3جدول   1986 – 32 یها سال یطوضعیت درآمد اختصاصی دانشگاه عالمه طباطب

 (الیر ونیلیم)

 1392 1391 1397 1389 1388 1387 1386 سال

 23,318 156,479 137,437 76,777 77,742 67,777 56,711 درآمد اختصاصی مصوب

 درآمد اختصاصی 

 تخصیص یافته
49,564 56,973 77,797 72,771 137,437 156,479 233,318 
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 وضعیت درآمد اختصاصی دانشگاه عالمه طباطبائی -7نمودار

 (میلیون ریال) 1386 - 92طی سال های 

مصوب اختصاصی یافته تخصیص اختصاصی   
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 (الیر ونیلیم) 1986 – 32 یها سال یطاعتبارات مصوب دانشگاه عالمه طباطبائی  -11جدول

 1392 1391 1397 1389 1388 1387 1386 سال

 بودجه مصوب 

 جاری
197,972 245,324 263,252 325,477 384,272 511,442 633,724 

 بودجه مصوب 

 عمرانی
38,497 26,768 28,526 27,576 25,118 56,677 65,139 
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 اعتبارات مصوب دانشگاه عالمه طباطبائی -8نمودار

 (میلیون ریال) 1386 - 92طی سال های 

 عمرانی جاری
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 (الیر ونیلیم) 1986 – 32ی ها سال یط عالمه طباطبائی دانشگاه عمرانی بودجهوضعیت  -11جدول

 درصد تخصیص به مصوب بودجه تخصیص یافته بودجه مصوب سال

1386 38,497 27,866 72% 

1387 26,768 22,268 85% 

1388 28,526 28,526 177% 

1389 27,576 9,561 46% 

1397 25,118 19,187 76% 

1391 56,677 8,367 15% 

1392 65,139 36,442 56% 
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 وضعیت بودجه عمرانی دانشگاه عالمه طباطبائی -9نمودار

 (میلیون ریال) 1386 - 92طی سال های 

مصوب بودجه یافته تخصیص بودجه   
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ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی فناوری اطالعات های مرکز فعالیت -12جدول  1932در سال  و 

 توضیحات تعداد شرح خدمات ردیف

 477 (نود شبکه) دانشگاه توسعه شبکه 1
تربیت ) 2موارد ذکر شده به  صورت تقریبی و کلی در پردیس

و به صورت ( خیابان کریم خان)ساختمان معاونت فرهنگی  ،(بدنی
 .ها بوده است جزئی در ساختمان مرکزی و سایر دانشکده

2 
 واگذاری سرویس پست الکترونیکی

 (فقره)
5237 - 

 - 377 مشاوره و خرید رایانه 3

4 
 اینترانت دانشگاهتوسعه شبکه 

 (ساختمان)
های  ساختمان کل

 دانشگاه
 ها و های آموزشی دانشگاه اعم از دانشکده ساختمان کلیه

 .ها به شبکه یکپارچه اینترانت پیوستند پردیس

5 
ویژه استفاده ) های کامپیوتری سایت

 (فقره( )دانشجویان
 ها ها و دانشکده های دانشجویی خوابگاه مشتمل بر سایت 18

 (طبقه 3)ساختمان معاونت فرهنگی و  2پردیس 4 (فقره) های محلی شبکه 6

7 
 افزایش پهنای باند اینترانت

 (مگابایت)
57 - 

8 
های اطالعاتی عمومی و  بانک

 (فقره) اختصاصی
8 

Sage, scopous, jstor, science direct, proquest, oxford 
journals, ISI, emerald 

 بدون محدودیت زمانی و محتواییبه صورت دسترسی کامل و 

9 
ارائه خدمات به صورت الکترونیکی 

 (فقره)
4157 

شامل خدمات فراموشی رمز عبور و مشکالت دریافت و ارسال از 
 ...حساب کاربری و 

  9 (فقره)ها  اتصال اینترنت در خوابگاه 17

11 
سازی روند چاپ  طراحی، پیاده

های دانشجویی، کارمندی و  کارت
 علمیت هیأ

 6777 تقریباً
به  97و 91های  و ورودی 92سال  ورودی تحصیلی کلیه مقاطع

 صورت متفرقه

12 
 ها و مانیتورینگ اینترنت دانشکده

 ها خوابگاه
 های انتهایی ها و دستگاه اکسس پوینت در سطح 

 سامانه درخواست الکترونیک 13
تمامی 

 دانشجویان
 تحصیلی مقاطع یشاغل به تحصیل در تمام تمامی دانشجویان

 افزایش حجم پست الکترونیک  14
و دان اتاس

 دانشجویان

برابر حجم قبلی  5، ت علمیبرابر حجم قبلی برای اعضای هیأ 27
جم قبلی برای دانشجویان ح برابر 2و  برای دانشجویان دکتری

 کارشناسی ارشد

 

 





 
 
 

 

 

 یعمران  معاونت
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 معاونت عمرانی 

 ز برر مبنرای نیازهرای آموزشری و پژوهشری     اریزی جهت نگهداری و ساخت و س رسیدگی به امور عمرانی و برنامه

برر   تعمیر و نگهداری و مسئولیت بر این امرور نظارت و کنترل، . بر بوده است دانشگاه همواره کاری دشوار و زمان

 :باشد این معاونت دارای  واحدهای زیر می. معاونت عمرانی دانشگاه است عهده

 های عمرانی  مدیریت فنی و طرح -1

 های عمرانی اداره  نظارت بر طرح -9

 تعمیرات و نگهداری ،اداره فنی -9

 

 1932 ر سالهای در حال اقدام دانشگاه عالمه طباطبائی د پروژه -1جدول

 (مترمربع)زیربنا  عنوان پروژه ردیف

 7577 1کتابخانه مرکزی پردیس 1

 1877 1پارکینگ طبقاتی پردیس 2

 6257 3دانشکده تربیت بدنی پردیس 3

 17777 1دانشکده اقتصاد پردیس 4

 6777 سالن همایش 5

 157777 1طرح جامع دانشگاهی اراضی پردیس 6

 277777 3پردیس طرح جامع دانشگاهی اراضی 7

 - طرح جامع دانشگاهی باغ سیب کرج 8

 17757 1دانشکده علوم اجتماعی پردیس  9

 6377 مسجد 17

 577 مرکز بهداشت و درمان دانشگاه 11

 



 
 
 

 83 معاونت عمرانی                                                                                                                

اطبائی در سال  -2جدول  1932متراژ فضاها و زیربناهای دانشگاه عالمه طب

 تعاریف (مترمربع)  زیربنا نوع کاربری ردیف

 29547 آموزشی 1
شامل کالس )پذیرد  فرایند آموزش انجام می ها نآ هایی که در مکان

 ...( و درس، آزمایشگاه، کارگاه

 دانشگاه ورزشی کلیه فضاهای روباز و سرپوشیده 12497 ورزشی 2

 ین و متأهلینهای مجرد کلیه فضاهای خوابگاه 46947 خوابگاهی 3

 یس دهکده المپیکدها و پر های دانشکده کلیه رستوران 17277 رستوران 4

 عالوه کتابخانه مرکزی ها به کلیه کتابخانه 7549 کتابخانه 5

 پژوهشکده ،داناتاتاق استأتر،  آمفی 14225 کمک آموزشی 6

 26977 اداری 7
مرکز  و ها لیه فضاهای اداری دانشکدهک ساختمان سازمان مرکزی،

 .شود اداری انجام می فناوری که کار

 مرکز درمانی و مشاوره 857 ای همشاور 8

 2277 فرهنگی 9
های دانشجوئی  ها، تاالرهای هنری، انجمن شامل نمازخانه فضاهاییبه 

 .شود ن اطالق میآ نظایر و

 12996 خدماتی و رفاهی 17
، استاد سرافروشگاه کتاب، چاپ و انتشارات،  اداره نقلیه، بانک،

 موتورخانه

 

     

 مترمربع 130000حدود  :دانشگاههای  زیربنای کل ساختمان
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 1932 عالمه طباطبائی در سال های دانشگاه دانشکده متراژ -9جدول

 (مترمربع) متراژ زیربنا دانشکده ردیف

 13777 های خارجی و الهیات و معارف اسالمی ادبیات فارسی و زبان 1

 12777 اقتصاد و علوم ریاضی و رایانه 2

 6577 حقوق و علوم سیاسی 3

 6577 روانشناسی و علوم تربیتی 4

 5867 علوم اجتماعی و ارتباطات اجتماعی 5

 1777 علوم ورزشی و تربیت بدنی 6

 7777 مدیریت و حسابداری 7

 1577 سسه آموزش عالی بیمه اکومؤ 8

 17277 پردیس تحصیالت تکمیلی 9

1932های دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  متراژ خوابگاه -4جدول  

 نوع خوابگاه (مترمربع)متراژ زیربنا  نام خوابگاه ردیف

 پسران 4777 خوابگاه شهید مطهری 1

 دختران 2737 خوابگاه شهید ارشاد 2

 پسران 9777 خوابگاه شهید همت 3

 پسران 2277 چی خوابگاه شهید شانه 4

 پسران 2377 خوابگاه شهید ورامینی 5

 پسران 693 خوابگاه شهید بهشتی 6

 (اندخودگر)دختران 3277 خوابگاه شهید عضدی 7

 دختران 1777 خوابگاه شهید رحیمی 8

 پسران 3577 خوابگاه شهید معینیان 9

 دختران 3777 خوابگاه شهید گلعذاری 17

 پسران 1477 خوابگاه شهید آشتیانی 12

 دختران 1677 خوابگاه گل الله 13

 دختران 4877 خوابگاه شهید سالمت 14

 دختران 2577 خوابگاه شهید فرهمند 15

 دختران 2577 خوابگاه ولیعصر 16
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 ها و اراضی دانشگاه  سایر ساختمان

 هکتار 11مترمربع و مساحت  5111 مرکز چاپ و انتشارات با زیربنای 

  مترمربع 1111ساختمان معاونت دانشجویی با زیربنای 

  هکتار 31اراضی باغ سیب به مساحت 

  مترمربع 96111با مساحت اراضی ایران زمین 

 مترمربع 311 ساختمان هفت تیر با زیربنای 

  مترمربع 6511ساختمان مرکزی با زیر بنای 

  مترمربع 7911اراضی سعادت آباد به مساحت 

 

 سرانه فضاهای دانشگاه

  1.6 :سرانه فضای رستوران            1.7: سرانه فضای آموزشی

  1.5 :کتابخانه سرانه فضای            1.3: سرانه فضای کمک آموزشی

  1.15 :ای سرانه فضای مشاوره             1.7: سرانه فضای ورزشی

  1.1 :سرانه فضای فرهنگی            9.3 :سرانه فضای خوابگاهی

 

 عملیات احداث دانشکده علوم اجتماعی
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 و کارکنان ادانعملیات احداث رستوران است

 

 

 مسجد دانشگاه ادامه عملیات احداث

 

 



 
 
 

 

 اه اه و شاخص نسبت
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  1932 نسبت استاد به دانشجو به تفکیک مقطع تحصیلی و مرتبه علمی در سال -1جدول

 مرتبه علمی

 مقطع تحصیلی

 کل دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 549به  1 62به  1 253به  1 234به  1 استاد

 187به  1 21به  1 86به  1 87به  1 دانشیار

 62به  1 7به  1 28به  1 26به  1 استادیار

 681به  1 77به  1 313به  1 291به  1 مربی

 47به  1 5به  1 19به  1 17به  1 جمع

 

 1932ت علمی در سال تبه اعضای هیأنسبت مر -2جدول

 کل مربی استادیار دانشیار استاد مرتبه علمی

 14به  1 7,8 به 1 9به  1 3 به 1 7 استاد

 5به  1 7,3به  1 3به  1 7 7 دانشیار

 2به  1 7,1به  1 7 7 7 استادیار

 17به  1 7 7 7 7 مربی
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 1932نسبت استاد به دانشجو به تفکیک دانشکده در سال  -9جدول

 نسبت استاد به دانشجو دانشکده ردیف

 25به  1 های خارجی و الهیات و معارف اسالمی ادبیات فارسی و زبان 1

  22به  1 اقتصاد و علوم ریاضی و رایانه 2

  31به  1 حقوق و علوم سیاسی 3

  42به  1 روانشناسی و علوم تربیتی 4

 44به  1 علوم اجتماعی 5

 27به  1 علوم ورزشی و تربیت بدنی 6

 48به  1 مدیریت و حسابداری 7

 58به  1 سسه آموزش عالی بیمه اکومؤ 8

 47به  1 جمع کل
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 نسبت کارکنان

 1.9به  1 :نسبت تعداد اعضای هیات علمی به تعداد کارکنان رسمی و پیمانی

 1.7به  1(: رسمی، پیمانی و قراردادی) نسبت تعداد اعضای هیات علمی به تعداد کل کارکنان 

 43به  1 :نسبت تعداد دانشجویان به تعداد کارکنان رسمی و پیمانی

 97به  1 (:رسمی، پیمانی و قراردادی)داد کل کارکنان نسبت تعداد دانشجویان به تع

 نسبت دانشجویان

  1.3به  1: نسبت دانشجویان کارشناسی به کارشناسی ارشد

 9.3به  1: نسبت دانشجویان کارشناسی به دکتری

 1.4به  1: نسبت دانشجویان کارشناسی به کل دانشجویان

 4به  1 :نسبت دانشجویان کارشناسی ارشد به دکتری

 1.5 به 1: نسبت دانشجویان کارشناسی ارشد به کل دانشجویان

 1.1به  1: کل دانشجویان نسبت دانشجویان دکتری به

 1.5به  1: نسبت دانشجویان روزانه به کل دانشجویان
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 اندیشی تدوین سند جامع حقوق شهروندی با حضور معاون محترم رییس جمهور نشست هم

 

 نشست خبری رییس دانشگاه با خبرنگاران و نمایندگان رسانه 
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 نشست مسئولین دانشگاه با دانشجویان غیرایرانی

 

 یرانا و مینار ژئوپولیتک و همگرایی آمریکای التینس
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 های سراسر کشور اجالس معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
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 سال تحصیلی جدیدآئین آغاز 

 

 ابعاد وجودی انسان در قرآن کریم، سنت و آرا اندیشمندان مسلمان همایش
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 مراسم هفته پژوهش 
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 افتتاح مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه

 ا

 (ع)و امام جعفر صادق( ص)جشن میالد مسعود پیامبر اکرم
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 های پژوهشی استادان کارگاه ارتقای مهارت

 

 (بزرگداشت عالمه سیدمحمد حسین طباطبائی)همایش حکمت میزان 

 


