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ه، جلوگیری از کاهش سرعت پیشرفت علمی، اجرای دقیق نقشه جامع علمی، توجه به نیازسنجی علمی برای حال و آیند
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 .گیری تمدن نوین اسالمی استها در شکلاز لوازم نقش آفرینی دانشگاه
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 (11-)مجادله"تعملون خبیر به مایرفع اهلل الذین آمنوا و الذین أوتوا العلم درجات و اهلل "

 .بخشدمی یمیعظ درجات شده داده آنان به علم كه را وكسانی اندآورده ایمان كه را خداوندكسانی

 كنید آگاه است.او به آنچه می 

 گفتارپیش

کاروان دانش بشری با سرعتی باورنکردنی در حال رشد و تکامل است. کاروانی که بیش از هر زمان دیگری به 

گشاید. در این جریان پرشتاب و تأثیرگذار، پیوسته است و راه به سوی مرزهای نوینی از زیست اجتماعی میهم

افله بدل شده است. نقش بنیادین قبا تحولی بنیادین مواجه شده و در عین حال به پیشتاز این  شگاهنهاد دان

ای که همین تحول جهانی دارد. به گونهبدیل آن در جامعۀ رو به اعتالی ایران، ریشه در ها و اهمیت بیدانشگاه

گیران ی کشور، در مرکز ثقل توجه تصمیمترین دستاوردهاها به عنوان یکی از اصلیرشد علم و توسعۀ دانشگاه

ترین نهادهای کشور ها را به یکی از حساسقرار گرفته است و توسعۀ فزاینده گفتمان علم و فناوری، دانشگاه

یابی به اهداف دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان دانشگاه تخصصی علوم انسانی به منظور دستبدل کرده است. 

گیری اصلی آموزشی، پژوهشی و فناوری  با سه جهت ،4141 اسالمی ایران در افقانداز جمهوری سند چشم

ها را ، تالش برای اجرایی شدن این برنامهدانشگاه اسالمیسند عملیاتی نامه شیوهو  راهبردیبرنامه  ضمن تدوین

های علمی و تقابل مالحظه دانشگاه در انجام فعالی یهادر دستور کار خود قرار داده است.  وجود ظرفیت

 شأن المللی سبب احیای جایگاه و سیمای واقعی و درخوربین هایحضور چشمگیر و برجسته در عرصه

مین سال یکو  اکنون دانشگاه عالمه طباطبائی در سی بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی کشور شده است.

المللی حائز اهمیتی برخوردار است ی و بینخود از چنان رشد علمگذاری و در آستانه شصتمین سال پایهتأسیس 

 شود. میها به عنوان قطب علمی کشور شناخته که در بسیاری از رشته

 4131این خانواده بزرگ علمی به عنوان دانشگاه پیشرو و تخصصی در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی در سال 

ورزی آغاز کرده است.  حوزۀ عمومی اندیشه راهی جدید را برای تثبیت و ارتقاء جایگاه خود در عرصۀ علمی و

ترین دغدغه و مأموریت این دانشگاه است.  در این راه دشوار ارتقاء شاخص های اصلی علمی و دانشگاهی مهم



 

به جامعۀ  رغم خدمات فراوان طباطبائی بهبه دلیل مشکالت فراوان ناشی از ادغام مؤسسات متنوع، دانشگاه عالمه

های گوناگون است. بنابراین خود نیازمند توسعۀ سریع و ترمیم و اصالح زیرساخت علمی و اجرایی کشور،

ها شود که در میان سنگالخنخستین گام در مسیر تودرتو و دشوار محسوب می ،4131تحول ایجاد شده در سال 

و  های بعدی در حیات علمیتواند مقدمۀ جهشهایی بزرگ برداشته شده است. گامی که میو ناهمواری

کند اما اجتماعی این مرکز بزرگ آموزش عالی کشور باشد. البته آمار موجود وضعیت مطلوب را نمایان نمی

نشانۀ ظرفیت عظیم موجود در این دانشگاه برای مبدل شدن به یکی از پایگاه های اصلی علم و اندیشه در کشور 

 است.

در دوران نوین مدیریتی است که به بررسی این مجموعه دومین کارنامه آماری دانشگاه عالمه طباطبائی 

پرداخته و همچنین جهت مقایسه از روند تغییرات،  4131های تحت پوشش دانشگاه در سال های حوزهفعالیت

با صداقت  31های گذشته داشته است. در این مجموعه تالش شده تا آمار عملکردی سال مروری بر آمار سال

و  قوتای برای برنامه ریزی و شناخت نقاط ری و عملکردی تهیه شود و زمینههای آماکامل و به دور از اغراق

اندرکاران گردآوری و تدوین این گزارش در به همین منظور شایسته است از دستدانشگاه فراهم آورد.  ضعف

ویژه جناب آقای دکتر هادی آجیلی مدیر محترم دفتر نظارت و ارزیابی و بهربط، های ذیتمامی حوزه

 تشکر و قدردانی نمایم. ارشناسان گرامی دفتر ک

   

    

 ا... التوفیقومن                                                                                                                              

 دکتر حسین سلیمی                                                                                                                          

 رییس دانشگاه عالمه طباطبائی                                                                                                              

  



 مقدمه

در سطح کشور  سازی علوم انسانیدر اسالمی کردن و بومی پیشرو شگاهیدانبه عنوان  عالمه طباطبائی دانشگاه

 برخوردار است.  کشور از جایگاهی ممتاز و اعتباری شایسته در میان نهادهای آموزشی و پژوهشیو  بودهمطرح 

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

های فرهنگی و فوق برنامه، المللی، اجرای برنامههای ملی و بینسازمان و هاهای همکاری با دانشگاهمهناتفاهم

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

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

طوری به دانشگاه قرار گرفته مدیریت مورد توجهفرهنگ ارزیابی ، اشاعه اخیرهای در سالهمچنین  بوده است.

 فرهنگبدون شک با نهادینه شدن امر تأثیرگذاری عمیقی در دستیابی به اهداف عالیه داشته است.  که این

بیشتر شده  اندرکاران نظام دانشگاهیپذیری و پاسخگویی دست، مسئولیتمستمرای و مرحله به صورت ارزیابی

 و باعث افزایش اثربخشی و کارایی خواهد گردید.  

ها و ، شرحی مختصر از فعالیت4131دانشگاه در سال  کارنامه آماریگزارشی که در پیش رو دارید با عنوان 

های ه همکاران و همراهان دانشگاهی و حمایتکوشانه همشائبه و سختزحمات بی از حاصلدستاوردهای 

  مضاعف میسر و ممکن شده است.همت و تالش که با  باشدمی ریاست محترم دانشگاه

ها ار تدوین این گزارش سرکار خانمکاندرکارشناسان دستهمچنین آن بزرگواران و شناسی از همه به رسم حق

      سپاسگزارم. اد پیرا و نسترن مهرزهدیه صوفی سیاوش، محبوبه چمن

  

 دکتر هادی آجیلی                                                                                                                      

 سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه                                                                                                      





 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشیمعاونت 
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 معاونت آموزشی

و کیفیت و کمیت آموزشی  ارتقایدار های ستادی دانشگاه است که عهدهمعاونت آموزشی، یکی از معاونت

بر  تأکید ،نتاین معاو ،تحقق اهداف فوق در راستای باشد.می ایاعتالی جایگاه دانشگاه در سطح ملی و منطقه

های برابر آموزشی، کار مین فرصتأتماعی، تعالی آموزشی، تج، رعایت عدالت اهای اسالمی و انسانیارزش

مطالعه و بکارگیری  را سر لوحه کار خود قرار داده است.رضایتمندی اعضای هیأت علمی و دانشجو گروهی و 

منابع مورد نیاز جهت توسعه سطح عملکرد  ها و تأمینها، ایجاد زیرساختترین رویکردها و روشمناسب

جهت اصالح و ها فعالیتاز  ی دیگربخش و شودهای اصلی این معاونت محسوب میاز جمله فعالیت آموزشی

  باشد.سازی گردش کار اداری حوزه معاونت و ارتقای محتوای آموزشی میروان

گسترش دانش و تربیت متخصصان با استفاده از در راستای استفاده بهینه از ظرفیت مازاد آموزشی دانشگاه و 

تأسیس پردیس دانشگاهی  های نوین آموزشی، یکی از اقدامات مهم صورت گرفته در سال جاری،فناوری

 های تخصصی و کوتاه مدت گردید. جایگزین مدیریت آموزش)خودگردان( عالمه طباطبائی بوده که 

 عبارت است از: احدهای تابعه معاونت آموزشیو

 نظارت و سنجش ،ریزی آموزشیمدیریت برنامه -4

 مدیریت تحصیالت تکمیلی -2

 مدیریت امور آموزشی -1

 

 

 

 

 

 

 



3معاونت آموزشی   

  لمیمرتبه عدانشکده، به تفکیک  عالمه طباطبائی علمی دانشگاه تعداد کل اعضای هیأت -1جدول

1333 در سال و جنسیت

مرتبه علمی 

دانشکده  

 جمع مربی ادیاراست دانشیار استاد

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

های ادبیات فارسی و زبان

 خارجی
08846100060244101264448

0446894092200054641اقتصاد

0000992060462442529الهیات و معارف اسالمی

044060600545900004642سیحقوق و علوم سیا

05526169606409000642855شناسی و علوم تربیتیروان

0110606040608660602848علوم اجتماعی

00001145906646468علوم ریاضی و رایانه

00002255600005862علوم ورزشی و تربیت بدنی

011065642414906651842مدیریت و حسابداری

000000624066645مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

000000000660624حوزه ریاست

000000066000066معاونت آموزشی

000000066000066پژوهشکده زبان و ادبیات

000000660066602پژوهشکده علوم اقتصادی

پژوهشکده علوم اقتصادی و 

 مالی
000000000066066

0242460926051202009566600681240458جمع
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5معاونت آموزشی   

1331 - 33های روند ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال -2جدول

 جمع دانشیار به استاد استادیار به دانشیار مربی به استادیار سال

138619500

138791268

13884209

138941565

13902468

1391005520

1392600005

1393209946

درصد داشته  14بت معادل ، رشدی مث1332نسبت به سال  1333تعداد ارتقای اعضای هیأت علمی در سال 

 است.
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1386-93طی سال های 



 کارنامه آماری دانشگاه عالمه طباطبائی   1

1333 ر سالد عالمه طباطبائی علمی دانشگاه میانگین سن و ارزشیابی اعضای هیأت -3جدول  

 میانگین سن دانشکده
میانگین ارزشیابی  سال 

 92 - 94تحصیلی 

 4.01 49.25 های خارجیادبیات فارسی و زبان

 4.01 48.24 اقتصاد

 2.44 48.56 الهیات و معارف اسالمی

 2.92 44.02 حقوق و علوم سیاسی

 2.95 50 شناسی و علوم تربیتیروان

 2.9 50.85 علوم اجتماعی

 4.08 48.29 علوم ریاضی و رایانه

 2.94 42.90 علوم ورزشی و تربیت بدنی

 2.92 44.52 مدیریت و حسابداری

 2.84 44.8 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 4.01 - پردیس

 2.98 48.49 جمع

 

  



 7معاونت آموزشی   

تعداد کل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی، نوع پذیرش و جنسیت  -4جدول

 33 - 34در سال تحصیلی 

مقطع 

 تحصیلی

 جمع شهریه پرداز پژوهش محور نیمه حضوری نوبت دوم روزانه

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

 7007 2709 4298 12 7 5 0 0 0 793 224 569 2823 1132 1691 3379 1346 2033 رشناسیکا

کارشناسی 

 ارشد
2118 1856 3974 1656 1500 3156 362 284 646 0 0 0 291 287 578 4427 3927 8354 

 2353 1675 678 418 269 149 272 217 55 7 5 2 161 104 57 1495 1080 415 دکتری

 17714 8311 9403 1008 563 445 272 217 55 1446 513 933 6140 2736 3404 8848 4282 4566 جمع
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فکیک مقطع تعداد كل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به ت-4نمودار

93-94تحصیلی و نوع پذیرش در سال تحصیلی 

روزانه

نوبت دوم

نیمه حضوری

پژوهش محور

شهریه پرداز
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3معاونت آموزشی   

در دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت ل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک ک تعداد -5دولج

33 - 34سال تحصیلی 

 دانشکده
 جمع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

جمع
مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع دمر زن

های ادبیات فارسی و زبان

خارجی
924 548 1472 418 331 749 70 97 167 1412 976 2388 

 1019 537 482 170 130 40240 217 185 447 190 257اقتصاد

 739 354 385 118 84 34 367 177 254190 93 161الهیات و معارف اسالمی

 2081 9881093 357 302 55 1254 604 470650 187 283سیحقوق و علوم سیا

 2500 1032 1468 354 150204 1212 515 697 934 313 621شناسی و علوم تربیتیروان

 2126 954 1172 159 111 48 733 343 390 5001234 734علوم اجتماعی

 337 168 169 21 14 7 260 130 130 2456 32علوم ریاضی و رایانه

 223 102121 16 14 2 207 107 100 0 0 0علوم ورزشی و تربیت بدنی

 3493 1792 1701 445 342 103 1897 913 984 1151 537 614مدیریت و حسابداری

 249 113 136 00 0 53 20 33 196 93 103مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 2559 1171 1388 546 377 169 1220 570 650 793 224 569پردیس دانشگاه

 17714 8311 9403 2353 1675 678 8354 3927 4427 7007 2709 4298جمع
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یک دانشکدهتعداد كل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفک-6نمودار

93-94و جنسیت در سال تحصیلی 
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یک دانشکدهتعداد كل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفک-7نمودار

93-94و مقطع تحصیلی در سال تحصیلی 

دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی



11معاونت آموزشی   

دانشکده، نوع پذیرش و جنسیت تعداد کل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک  -1جدول

  33 - 34 در سال تحصیلی

دانشکده
روزانه

 جمع
نوبت دوم

 جمع

نیمه 

 جمع حضوری

پژوهش 

جمع محور
پردازشهریه

جمع
جمع 

کل
مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

ادبیات فارسی و 

های خارجیزبان
843 600 1443 565 371 936 0 0 0 2 3 5 2 2 4 2388 

 1019 2 0 2 11 9 2 0 0 0 404 203 201 602 325 277اقتصاد

الهیات و معارف 

اسالمی
226 259 485 159 94 253 0 0 0 0 1 10 0 0 739 

حقوق و علوم 

سیاسی
534 647 1181 447 404 851 0 0 0 6 31 37 1 11 12 2081 

شناسی و روان

علوم تربیتی
823 650 1473 628 366 9941 01 14 15 29 2 13 2500 

 2126 1 1 0 13 7 6 0 0 0 927 408 519 1185 538 647علوم اجتماعی

علوم ریاضی و 

رایانه
102 90 192 67 78 145 0 0 0 0 0 0 0 00 337

علوم ورزشی و 

تربیت بدنی
60 70 130 42 46 88 0 0 0 0 5 5 0 0 0 223 

مدیریت و 

حسابداری
975 1041 2016 719 714 1433 0 0 0 6 33 39 1 4 5 3493 

مؤسسه آموزش 

عالی بیمه اکو
79 62 141 57 51 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 

2559 981 544 437 132 113 19 1445 513 932 1 1 0 0 0 0پردیس دانشگاه

 17714 1008 563 445 272 217 55 1446 513 933 6140 2736 3404 8848 4282 4566جمع
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یک دانشکدهتعداد كل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفک-8نمودار

93-94و نوع پذیرش در سال تحصیلی 

شهریه پرداز پژوهش محور نیمه حضوری نوبت دوم روزانه



13معاونت آموزشی   

تعداد دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی  -7جدول

  1334 - 33های تحصیلی طی سال

 جمع دکتری کارشناسی ارشد سیکارشنا سال

628462492 59 288 

6285186 15374 413 

6281278 22782 587 

6284324352 89 765 

628805628982402

628900622856160

629000924929144

629604244240488

629002121140144

629269609480540
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723
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باطبائیتعداد دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه عالمه ط-9نمودار

1384-93طی سال های تحصیلی 
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دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی  غیرایرانی دانشجویانتعداد  -3جدول

  1333 - 33های تحصیلی طی سال

جمع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی سال

62891127 9 102 

629068 198 95 

629659 1614 89 

629056 17 14 87 

6292100 22 18 640

درصد داشته است. 11، رشدی مثبت حدود 1332نسبت به سال  3313تعداد دانشجویان غیر ایرانی سال   
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ئی  تعداد دانشجویان غیرایرانی دانشگاه عالمه طباطبا-10نمودار

1389-93طی سال های تحصیلی



15معاونت آموزشی   

امپذیرفته شدگان )ثبتتعداد کل  -3جدول قطع تحصیلی، دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک م شدگان(ن

33 - 34 در سال تحصیلی و جنسیت نوع پذیرش  

 مقطع تحصیلی
جمع شهریه پرداز پژوهش محور نوبت دوم روزانه

جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن معج مرد زن

4093787874113717820000118207501570کارشناسی

5985321130459441900000209200409126611732439کارشناسی ارشد

921772690223111471110181166300466دکتری

109910872186870814168431114280311591225200024475جمع

0

200

400

600

800

1000

1200

کارشناسی کارشناسی ارشد  دکتری 

787
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21
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181

14

مه طباطبائی به دانشگاه عال( ثبت نام شدگان)تعداد كل پذیرفته شدگان -11نمودار

93-94تفکیک مقطع تحصیلی و نوع پذیرش در سال تحصیلی 

روزانه

نوبت دوم

شهریه پرداز

پژوهش محور
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دانشکده، مقطع  دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک شدگان(نامپذیرفته شدگان )ثبتتعداد کل  -11جدول

33 - 34ر سال تحصیلی و جنسیت د تحصیلی

 دانشکده
 جمع دکتری کارشناسی ارشد  کارشناسی

جمع
مرد زن جمع مرد نز جمع مرد زن جمع مرد زن

های ادبیات فارسی و زبان

خارجی
201 166214121 105 00113 15 28 335 286 621 

 313 165 148 24 19 1335 63 8315670 73اقتصاد

 241 110 131 40 28 12212 57 7965 25 54الهیات و معارف اسالمی

 454 236 218 39 32 3047 148 111156 56 55حقوق و علوم سیاسی

 598 285 313 62 38 33024 152 206178 95 111شناسی و علوم تربیتیروان

 527 262 0265 0 2090 102 160318107 158علوم اجتماعی

 108 56 52 0 4000 34 2836 22 16علوم ریاضی  و رایانه

 83 44 39 5 3 482 41 037 0 0علوم ورزشی و تربیت بدنی

 894 444 450 73 44 55229 269 019283 131 138حسابداری مدیریت و

 33 14 19 0 0 70 2 265 12 14مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 603 321 282 195 121 74 408 200 0208 0 0پردیس دانشگاه

 4475 2223 4662252 300 0429166 1173 65401266 750 820جمع



17معاونت آموزشی   
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اه عالمه دانشگ( ثبت نام شدگان)تعداد كل پذیرفته شدگان -12نمودار

93-94صیلی طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت در سال تح

زن
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اه  دانشگ( ثبت نام شدگان)تعداد كل پذیرفته شدگان -13نمودار

93-94یلی عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکده و جنسیت در سال تحص

مرد زن
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دانشکده، نوع  دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک شدگان(نامپذیرفته شدگان )ثبتتعداد کل  -11جدول

 33 - 34ر سال تحصیلی پذیرش و جنسیت د

 دانشکده
 روزانه

 جمع
 نوبت دوم

 جمع
 پردازشهریه

 جمع
 پژوهش محور

 جمع کل جمع
 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 621 0 0 0 1 1 0 271 123 148 349 162 187 های خارجیادبیات فارسی و زبان

 313 0 0 0 0 0 0 138 74 64 175 91 84 اقتصاد

 241 0 0 0 0 0 0 91 35 56 150 75 75 الهیات و معارف اسالمی

 454 0 0 0 1 0 1 203 101 102 250 135 115 حقوق و علوم سیاسی

 598 0 0 0 0 0 0 249 118 131 349 167 182 شناسی و علوم تربیتیروان

 527 0 0 0 0 0 0 238 115 123 289 147 142 علوم اجتماعی

 108 0 0 0 0 0 0 48 26 22 60 30 30 علوم ریاضی و رایانه

 83 0 0 0 0 0 0 35 18 17 48 26 22 علوم ورزشی و تربیت بدنی

 894 0 0 0 0 0 0 393 197 196 501 247 254 مدیریت و حسابداری

 33 0 0 0 0 0 0 18 7 11 15 7 8 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 603 64 11 3 589 310 279 0 0 0 0 0 0 پردیس دانشگاه

 4475 64 11 3 591 311 280 1684 814 870 2186 1087 1099 جمع

 

  



 13معاونت آموزشی   
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دانشگاه( ثبت نام شدگان)تعداد كل پذیرفته شدگان -14نمودار

93-94حصیلی عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی در سال ت

دکتری   کارشناسی ارشد   کارشناسی
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دانشگاه( ثبت نام شدگان)تعداد كل پذیرفته شدگان -15نمودار

93-94یلیعالمه طباطبائی به تفکیک دانشکده و نوع پذیرش در سال تحص

شهریه پرداز پژوهش محور نوبت دوم روزانه
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  ،یلیتحص مقطع کیتفک به یطباطبائ عالمه دانشگاه آموختگاندانش کل تعداد -12جدول

 32 - 33 یلیتحص سال در تیجنسو  رشیپذ نوع

 مقطع تحصیلی
 جمع پردازشهریه نیمه حضوری نوبت دوم روزانه

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

 1910 366 1544 1 0 1 489 56 433 430 59 371 990 251 739 کارشناسی

 2359 1142 1217 1 0 1 332 155 177 1095 552 543 931 435 496 کارشناسی ارشد

 105 81 24 2 2 0 0 0 0 0 0 0 103 79 24 دکتری

 4374 1589 2785 4 2 2 821 211 610 1525 611 914 2024 765 1259 جمع
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یتعداد كل دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبائ-16نمودار

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

روزانه

نوبت دوم

نیمه حضوری

شهریه پرداز



21معاونت آموزشی   

و یلیتحص مقطع دانشکده، کیتفک به عالمه طباطبائی دانشگاه آموختگاندانش کل تعداد -13جدول

32 - 33 یلیتحص سال در تیجنس

دانشکده
 جمع دکتری شناسی ارشدکار کارشناسی

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

های ادبیات فارسی و زبان

 خارجی
182 61 243 123100 223 4 10 14 309 171 480 

 264 109 155 1 0 1 103 62 41 160 47 113اقتصاد

 161 8774 1011 1 86 51 35 64 13 51الهیات و معارف اسالمی

 362 196 166 15 12 3 270 158 112 2677 51لوم سیاسیحقوق و ع

 822 278 544 31 922 521 212 309 44270 226شناسی و علوم تربیتیروان

 447 132 315 1012 2 211 12883 224 39 185علوم اجتماعی

 107 42 65 0 0 0 70 32 38 37 10 27علوم ریاضی و رایانه

 69 35 34 0 0 35690 34 0 0 0علوم ورزشی و تربیت بدنی

 777 323 454 21 17 4 452 242 210 304 64 240مدیریت و حسابداری

 65 19 46 0 0 0 23 13 10 42 6 36مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 820 210 610 0 0 0 331 154 177 489 56 433پردیس دانشگاه

 4374 1589 2785 105 81 24 2359 1142 1217 1910 366 1544جمع
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تعداد كل دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبائی-17نمودار

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

زن

مرد
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ک دانشکدهتعداد كل دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکی-18نمودار

92-93و جنسیت در سال تحصیلی 

مرد زن
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فکیک دانشکده تعداد كل دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبائی به ت-19نمودار

92-93و مقطع تحصیلی در سال تحصیلی 

دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی



 23معاونت آموزشی   

 آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه عالمه طباطبائیمقایسه تعداد کل دانش -14جدول

 1334 - 32های طی سال

 93-92 92-91 91-90 89-90 89-88 88-87 87-86 86-85 85-84 مقطع تحصیلی

 1910 2353 2743 2327 1951 2052 1805 1833 2059 کارشناسی

 2359 3133 2221 1711 1428 967 736 470 360 شدکارشناسی ار

 605 626 106 146 160 73 46 44 18 دکتری

 2340 3243 2319 1854 1588 1040 786 514 378 جمع مقاطع تحصیالت تکمیلی

 4374 5617 5070 4184 3539 3092 2587 2347 2437 جمع کل دانشگاه
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ت تکمیلی مقایسه تعداد كل دانش آموختگان مقاطع تحصیال-20نمودار

1384-92دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال های تحصیلی 

دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی کل دانش آموختگان  
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التحصیالن کارشناسی های دولتی از فارغشناسی ارشد دانشگاهشدگان مقطع کارتعداد پذیرفته -15جدول

1334 - 33های دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال

1384138513861387138862891390139162906292سال

1006986798309258751086120113181189تعداد
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ای دولتیتعداد پذیرفته شدگان مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه ه-21نمودار

1384-93ال های از فارغ التحصیالن كارشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی طی س



 25معاونت آموزشی   

 در مقاطع تحصیلی باالتر عالمه طباطبائی آموختگان دانشگاهدانش وضعیت قبولی -11جدول

 1331 - 33 هایطی سال

 سال آزمون

 دکتری کارشناسی ارشد

تعداد 

 کنندهشرکت

تعداد 

 شدهپذیرفته

درصد 

 قبولی

تعداد 

 کنندهشرکت

تعداد 

 شدهپذیرفته

درصد 

 قبولی

6290 4768 1086 23 3601 172 5 

6296 5210 1201 23 4263 283 7 

6290 4777 1318 28 4730 445 9 

6292 4510 1189 26 5205 381 7 
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ائیدرصد قبولی دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطب-22نمودار

1390-93در مقاطع تحصیلی باالتر طی سال های 

کارشناسی ارشد دکتری
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  1333 نسبت استاد به دانشجو به تفکیک مقطع تحصیلی و مرتبه علمی در سال -17جدول

 مرتبه علمی
 مقطع تحصیلی

 کل دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 449به  6 14به  6 001به  6 689به  6 استاد

 619به  6 00به  6 80به  6 14به  6 دانشیار

 10به  6 8به  6 08به  6 04به  6 استادیار

 842به  6 660به  6 298به  6 224به  6 مربی

 29به  6 5به  6 68به  6 65به  6 کل

 

 1333ت علمی در سال تبه اعضای هیأنسبت مر -13جدول

 کل مربی استادیار دانشیار استاد مرتبه علمی

 60به  6 0.1به  6 8به  6 2به  6 0 استاد

 4به  6 0.0به  6 2به  6 0 0 دانشیار

 0به  6 0.6به  6 0 0 0 استادیار

 00به  6 0 0 0 0 مربی

  



 27معاونت آموزشی   

 1333نسبت استاد به دانشجو به تفکیک دانشکده در سال  -13جدول

 نسبت استاد به دانشجو دانشکده ردیف

 20به  6 های خارجی ادبیات فارسی و زبان 6

  00به  6 اقتصاد  0

  69به  6 الهیات و معارف اسالمی 2

  08به  6 حقوق و علوم سیاسی 4

  44به  6 شناسی و علوم تربیتیروان 5

 42به  6 علوم اجتماعی 1

 69به  6 علوم ریاضی و رایانه 4

 64به  6 علوم ورزشی و تربیت بدنی 8

 48به  6 مدیریت و حسابداری 9

 50ه ب 6 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 60

 29به  6 جمع کل

 

  4.0به  4نسبت دانشجویان کارشناسی به کارشناسی ارشد: 

 1به  4نسبت دانشجویان کارشناسی به دکتری: 

 4.1به  4نسبت دانشجویان کارشناسی به کل دانشجویان: 

 1به  4نسبت دانشجویان کارشناسی ارشد به دکتری: 

 4.0به  4: نسبت دانشجویان کارشناسی ارشد به کل دانشجویان

 4.4به  4نسبت دانشجویان دکتری به کل دانشجویان: 

 4.0به  4نسبت دانشجویان روزانه به کل دانشجویان: 

 43به  4نسبت استاد به دانشجویان روزانه: 
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 1331 - 33های طی سال ایجاد شدههای تحصیلی رشته عنوان -21جدول

 نوع موافقت مقطع عنوان رشته
تاریخ صدور 

 مجوز
 هدانشکد

 حقوق و علوم سیاسی 00/6/96 یکبار پذیرش دکتری حقوق خصوصی

 حقوق و علوم سیاسی 00/6/96 یکبار پذیرش دکتری حقوق عمومی

 اقتصاد 02/6/96 یکبار پذیرش دکتری فلسف اقتصاد اسالمی

 شناسی و علوم تربیتیروان 4/2/96 یکبار پذیرش دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

 های خارجیادبیات فارسی و زبان 61/2/96 یکبار پذیرش یکارشناس زبان روسی

 حقوق و علوم سیاسی 1/1/96 یکبار پذیرش دکتری شناسیحقوق جزا و جرم

 حقوق و علوم سیاسی 1/1/96 یکبار پذیرش دکتری المللی نفت و گازمدیریت قراردادهای بین

 مدیریت و حسابداری 04/1/96 یکبار پذیرش دکتری گردشگری

 انشناسی ورزشیرو
کارشناسی 

 ارشد
 علوم ورزشی و تربیت بدنی 64/60/96 یکبار پذیرش

 بانکداری اسالمی
کارشناسی 

 ارشد
 مدیریت و حسابداری 02/60/96 یکبار پذیرش

های تحصیلی به جز تمامی رشته

شناسی و علوم روانشناسی، جامعه

 اجتماعی

کارشناسی 

 ارشد
 4/0/90 یکبار پذیرش

تکمیلی  پردیس تحصیالت

 خودگردان

 های خارجیادبیات فارسی و زبان 60/4/90 یکبار پذیرش کارشناسی زبان چینی

زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی 

 زبانان

کارشناسی 

 ارشد
 های خارجیادبیات فارسی و زبان 05/4/90 یکبار پذیرش

 میالهیات و معارف اسال 26/4/90 یکبار پذیرش دکتری علوم قرآن و حدیث

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش 

 مدیریت ورزشی
 علوم ورزشی و تربیت بدنی 64/5/90 یکبار پذیرش دکتری

 حسابداری مدیریت
کارشناسی 

 ارشد
 مدیریت و حسابداری 60/8/90 یکبار پذیرش

 های خارجیادبیات فارسی و زبان 64/60/92 موافقت قطعی کارشناسی مترجمی زبان عربی
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 1331 - 33های طی سال ایجاد شدههای تحصیلی رشته تعداد -21جدول

 جمع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی سال

6296 6 0 4 60 

6290 6 0 0 5 

6292 6 0 0 1 

 

 1333های تحصیلی در سال تعداد اخذ مجوز موافقت قطعی رشته -22جدول

 دانشکده مقطع عنوان رشته

 های خارجیادبیات فارسی و زبان کارشناسی ارشد سی زبانانزبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فار

 مدیریت و حسابداری کارشناسی ارشد بانکداری اسالمی

 مدیریت و حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

 علوم ورزشی و تربیت بدنی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

 

 ده وهای تحصیلی دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکتعداد کل رشته گرایش -23جدول

  33 - 34مقطع تحصیلی در سال تحصیلی 

 جمع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی دانشکده

 04 5 66 66 های خارجیادبیات فارسی و زبان

 61 4 5 4 اقتصاد

 64 4 8 0 الهیات و معارف اسالمی

 08 60 61 0 حقوق و علوم سیاسی

 29 66 69 9 شناسی و علوم تربیتیروان

 02 1 60 4 علوم اجتماعی

 4 6 5 6 علوم ریاضی و رایانه

 8 6 4 0 علوم ورزشی و تربیت بدنی

 45 60 05 8 مدیریت و حسابداری

 0 0 6 6 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 060 10 604 45 جمع
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 31معاونت آموزشی   

 کیک مقطع تحصیلی و دانشکدههای دانشگاه عالمه طباطبائی به تفگرایشاسامی رشته

 13 - 14در سال تحصیلی 

 های خارجیدانشکده ادبیات فارسی و زبان

 دانشکده اقتصاد

 

 های تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 66 کارشناسی

زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان 

ی، زبان و ادبیات اسپانیایی، زبان و ادبیات ترکی انگلیسی، زبان فرانسه گرایش مترجم

شناسی همگانی استانبولی، زبان روسی، زبان چینی، مترجمی زبان عربی )غیر دایر(، زبان

 )غیر دایر( 

 66 ارشدکارشناسی

شناسی همگانی، آموزش زبان فارسی به زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات فارسی، زبان

ان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات فارسی غیر فارسی زبانان، زب

های باستانی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ویژه غیر فارسی زبانان، فرهنگ و زبان

 ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، مترجمی زبان فرانسه

 5 دکتری
ی، آموزش زبان انگلیسی، شناسی همگانزبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات فارسی، زبان

 ترجمه

 های تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 4 کارشناسی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد صنعتی، علوم 

 اقتصادی گرابیش اقتصاد کشاورزی، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری

 5 ارشدکارشناسی
ریزی، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط توسعه اقتصادی و برنامه

 زیست، اقتصاد انرژی، اقتصاد و تجارت الکترونیک

 4 دکتری

علوم اقتصادی، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسالمی، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد 

د اسالمی، اقتصاد نفت و گاز مالی، علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی، فلسفه اقتصا

گرایش حقوق و قراردادهای نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز گرایش بازارها و مالیه نفت و 

 گاز
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دانشکده الهیات و معارف اسالمی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

های تحصیلیعنوان رشته  / گرایشتعداد مقطع تحصیلی

علوم قرآن و حدیث،  فلسفه -الهیات و معارف اسالمی  0 کارشناسی

8 ارشدرشناسیکا

علوم قرآن و حدیث، فلسفه گرایش منطق، فلسفه، فلسفه دین، الهیات و معارف اسالمی 

فلسفه و کالم اسالمی، فلسفه هنر، مدرسی معارف اسالمی گرایش آشنایی با منابع  -

اسالمی، مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی نظری اسالمی

4 دکتری

مدرسی معارف اسالمی گرایش انقالب اسالمی، فلسفه، فلسفه تطبیقی، فلسفه هنر،

فلسفه و  -مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی نظری اسالم، الهیات و معارف اسالمی 

کالم اسالمی، علوم قرآن و حدیث

های تحصیلیعنوان رشته  / گرایشتعداد مقطع تحصیلی

حقوق، علوم سیاسی 0 کارشناسی

61 ارشدشناسیکار

اندیشه سیاسی در اسالم، حقوق ارتباطات، حقوق اقتصادی، حقوق بشر، حقوق 

شناسی، حقوق خصوصی، حقوق الملل، حقوق جزا و جرمالملل، حقوق تجارت بینبین

ای گرایش الملل، علوم سیاسی، مطالعات منطقهعمومی، حقوق مالکیت فکری، روابط بین

ای گرایش مطالعات اروپا، مطالعات ز، مطالعات منطقهمطالعات آسیای مرکزی و قفقا

ای گرایش مطالعات ای گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، مطالعات منطقهمنطقه

 خلیج فارس

60 دکتری

الملل، علوم سیاسی، علوم سیاسی گرایش الملل عمومی، روابط بینحقوق بین

شناسی سیاسی، علوم سیاسی گرایش هسیاسی، علوم سیاسی گرایش جامع هایاندیشه

شناسی، مدیریت مسائل ایران، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم

المللی نفت و گازقراردادهای بین



 33معاونت آموزشی   

 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

 

 

 

 

  

 های تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 9 کارشناسی

ره، روانشناسی، روانشناسی گرایش بالینی، روانشناسی راهنمایی و مشاوره گرایش مشاو

شناسی، علوم تربیتی گرایش گرایش آموزش کودکان استثنایی، علم اطالعات و دانش

آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش 

بیتی گرایش کودکان عقب مانده ذهنی، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، علوم تر

 ریزی آموزشیمدیریت و برنامه

 69 ارشدکارشناسی

ریزی درسی، تاریخ و فلسفه برنامه -ریزی آموزشی، علوم تربیتی برنامه -علوم تربیتی 

آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسالمی، تکنولوژی آموزشی، روانشناسی 

سی و آموزش کودکان استثنایی، تربیتی، روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانشنا

گیری )روانسنجی(، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی، سنجش و اندازه

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی، علوم تربیتی گرایش آموزش و 

پرورش تطبیقی، مدیریت آموزشی، مشاوره گرایش مشاوره خانواده، مشاوره گرایش 

شاوره گرایش مشاوره مدرسه، مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی، علم مشاوره شغلی، م

 شناسی گرایش مدیریت اطالعاتشناسی، علم اطالعات و دانشاطالعات و دانش

 66 دکتری

شناسی نشناسی، رواشناسی تربیتی، روانریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، روانبرنامه

یری، آموزش عالی گرایش مدیریت گو آموزش کودکان استثنایی، سنجش و اندازه

شناسی عمومی، فلسفه تعلیم و تربیت آموزش عالی، مدیریت آموزشی، مشاوره، روان

 گرایش تعلیم و تربیت اسالمی
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 دانشکده علوم اجتماعی

 دانشکده علوم ریاضی و رایانه

 انشکده علوم ورزشی و تربیت بدنید

 

 های تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 4 کارشناسی

ریزی اجتماعی، علوم عی گرایش برنامهنگاری، علوم اجتماروابط عمومی، روزنامه

اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی، علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه 

 اجتماعی، مددکاری اجتماعی، مطالعات ارتباطی و فناوری اطالعات

 60 ارشدکارشناسی

ریزی شهری، ریزی رفاه اجتماعی، برنامهای، برنامهریزی توسعه منطقهبرنامه

نگاری، علوم ارتباطات شناسی، ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامهشناسی، جمعیتعهجام

اجتماعی، مددکاری اجتماعی، مطالعات زنان گرایش زن و خانواده، مدیریت خدمات 

 اجتماعی

 1 دکتری
شناسی گرایش شناسی سیاسی، جامعهشناسی گرایش جامعهشناسی، جامعهجامعه

 اجتماعی، علوم ارتباطات، مددکاری اجتماعی شناسی فرهنگی، رفاهجامعه

 های تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 آمار و کاربردها 6 کارشناسی

 5 ارشدکارشناسی
 -آمار ریاضی، آمار اجتماعی و اقتصادی، ریاضی گرایش ریاضیات مالی، علوم کامپیوتر 

 های هوشمندزمینه سیستم –ی کامپیوتری، علوم کامپیوتر هازمینه سیستم

 آمار 6 دکتری

 های تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 4 ارشدکارشناسی

شناسی، تربیت بدنی و علوم حرکات اصالحی و آسیب -تربیت بدنی و علوم ورزشی 

شناسی مدیریت ورزشی، آسیب -تربیت بدنی و علوم ورزشی  رفتار حرکتی، -ورزشی 

ورزشی و حرکات اصالحی گرایش حرکات اصالحی، رفتار حرکتی گرایش یادگیری و 

کنترل حرکتی، روانشناسی ورزشی، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در 

 های ورزشیسازمان

 تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی 6 دکتری



 35معاونت آموزشی   

 دانشکده مدیریت و حسابداری

 

 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 
 

 

 
  

 های تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 8 کارشناسی
حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت جهانگردی، مدیریت دولتی، 

 مدیریت صنعتی، مدیریت گرایش گمرکی، مدیریت هتلداری

 05 ارشدکارشناسی

سابداری مدیریت، حسابرسی، کارآفرینی، کارآفرینی بانکداری اسالمی، حسابداری، ح

گرایش سازمانی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، مدیریت بازرگانی 

الملل، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول، مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین

ژی، مدیریت جهانگردی گرایش مدیریت بیمه، مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولو

ریزی توسعه جهانگردی، گرایش بازاریابی جهانگردی، مدیریت جهانگردی گرایش برنامه

ها، مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول، مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش

های اطالعاتی، مدیریت دولتی گرایش مدیریت مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم

ت رسانه، مدیریت امور شهری، مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در نیروی انسانی، مدیری

عملیات، مدیریت صنعتی گرایش تولید، مدیریت فناوری اطالعات، مدیریت فناوری 

 های اطالعاتی پیشرفته، مدیریت مالیاطالعات گرایش سیستم

 60 دکتری

ی، مدیریت حسابداری، مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسان

گذاری بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست

بازرگانی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات، مدیریت دولتی 

گذاری عمومی، مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع گیری و خط مشیگرایش تصمیم

یت مالی، مدیریت فناوری اطالعات، مدیریت گرایش انسانی، مدیریت گرایش مدیر

 تحقیق در عملیات، گردشگری

 های تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 مدیریت بیمه اکو 6 کارشناسی

 ریزی بیمهعلوم محاسبات و برنامه 6 ارشدکارشناسی
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 پردیس دانشگاهی )خودگردان(

 

 

 های تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 5 کارشناسی
ریزی آموزشی، راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه

 مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت جهانگردی

 24 ارشدکارشناسی

الکترونیک،  اندیشه سیاسی در آموزش زبان انگلیسی،  اقتصاد انرژی،  اقتصاد و تجارت 

ریزی رفاه اجتماعی، حسابداری، حسابرسی، حقوق اقتصادی، حقوق اسالم، برنامه

شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق مالکیت الملل، حقوق جزا و جرمبین

شناسی همگانی، زبان و ادبیات فارسی، الملل، روانشناسی عمومی، زبانفکری، روابط بین

تکنولوژی  باطات اجتماعی، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست،علوم ارت

های های هوشمند و سیستمهای سیستمزمینه –آموزشی، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر

ریزی بیمه، مترجمی زبان انگلیسی، مددکاری کامپیوتری، علوم محاسبات و برنامه

ایش انتقال تکنولوژی، مدیریت اجتماعی، مدیریت امور شهری، مدیریت تکنولوژی گر

دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی، مدیریت صنعتی گرایش تولید، مدیریت فناوری 

های اطالعاتی پیشرفته، مدیریت مالی، مدیریت ورزشی گرایش اطالعات گرایش سیستم

های ورزشی، مشاوره گرایش مشاوره خانواده، مشاوره مدیریت راهبردی در سازمان

 وره مدرسه        گرایش مشا

 45 دکتری

آمار، آموزش زبان انگلیسی، آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی، اقتصاد نفت و 

گاز گرایش بازارها و مالیه نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت 

ترجمه، ریزی درسی،  فلسفه و کالم اسالمی، برنامه -و گاز، الهیات و معارف اسالمی 

شناسی گرایش شناسی سیاسی، جامعهشناسی گرایش جامعهتکنولوژی آموزشی، جامعه

شناسی، الملل عمومی، حقوق جزا و جرمشناسی فرهنگی، حسابداری، حقوق بینجامعه

شناسی تربیتی، الملل، روانحقوق خصوصی، حقوق عمومی، رفاه اجتماعی، روابط بین

گیری، همگانی، زبان و ادبیات فارسی، سنجش و اندازهشناسی شناسی عمومی، زبانروان

علوم ارتباطات، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسالمی، علوم اقتصادی 

سیاسی، علوم سیاسی گرایش  هایگرایش اقتصاد مالی، علوم سیاسی گرایش اندیشه

سالمی، گردشگری، شناسی سیاسی، فلسفه تعلیم و تربیت گرایش تعلیم و تربیت اجامعه

مددکاری اجتماعی، مدیریت گرایش تحقیق در عملیات، مدیریت گرایش مدیریت تولید 

و عملیات، مدیریت گرایش مدیریت مالی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت فناوری اطالعات، 

مدیریت آموزشی، بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، مدیریت 

گذاری یریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاستبازرگانی گرایش مد

گذاری عمومی، مدیریت دولتی گیری و خط مشیبازرگانی، مدیریت دولتی گرایش تصمیم

 المللی نفت و گاز، مشاورهگرایش مدیریت منابع انسانی، مدیریت قراردادهای بین



معاونت ژپوهشی
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معاونت ژپوهشی

های پژوهش و فناوری ریزی، اداره و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیتدار وظیفه برنامهی دانشگاه عهدهمعاونت پژوهش

های اجرایی، تولید دانش ملی و گسترش مرزهای دانش، ایجاد و تقویت ها و دستورالعملنامهدانشگاه، تدوین آیین

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

های اجرایی ها با مراکز تحقیقاتی و صنعتی،  نهادها و سازمانها، تقویت ارتباط دانشگاهاختراعات، اکتشافات و نوآوری

جهت شناخت مسائل و پاسخگویی به نیازهای جامعه است.

باشد:های این معاونت به شرح ذیل میزیر مجموعه

ژوهشیمدیریت امور پ -4

المللیهای علمی بینمدیریت همکاری -2

مرکز چاپ و انتشارات -1

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد -1
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1331 - 33شده اعضای هیأت علمی از سال تعداد مقاالت چاپ -1جدول

دانشکده ردیف
مقاالت علمی در نشریات

629662906292

641611640های خارجیادبیات فارسی و زبان6

818450و معارف اسالمی هیأتال0

9980601اقتصاد2

080920علوم ریاضی و رایانه4

019048090شناسی و علوم تربیتیروان5

444888بدنیعلوم ورزشی و تربیت1

6068081علوم اجتماعی4

142162علوم ارتباطات8

608649654حقوق و علوم سیاسی9

044014200یت و حسابداریمدیر60

954بیمه اکو آموزش عالی سسهمؤ66

601860066202جمع

درصد رشد داشته است. 7نسبت به سال گذشته حدود  4131علمی در سال  هیأتشده اعضای مقاالت چاپ*
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1333شده اعضای هیأت علمی در سال مقاالت چاپ -1نمودار

1331 - 33 سالاز شده اعضای هیأت علمی ت چاپتعداد مقاال -2نمودار
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 1331 - 33 سال ازهای علمی شده اعضای هیأت علمی در همایشتعداد مقاالت ارائه -2جدول

دانشکده
هامقاالت علمی در همایش

629662906292

40 41 14 های خارجیادبیات فارسی و زبان

64 46 20 و معارف اسالمی هیأتال

206424تصاداق

25 00 64 علوم ریاضی و رایانه

44 44 11 شناسی و علوم تربیتیروان

01 40 42 بدنیعلوم ورزشی و تربیت

68806علوم اجتماعی

0194علوم ارتباطات

58 41 51 حقوق و علوم سیاسی

51602600مدیریت و حسابداری

4 6 5 بیمه اکو اموزش عالی سسهمؤ

462409440جمع

درصد رشد داشته است. 0حدود ، 4132نسبت به سال  4131های علمی در سال شده در همایشمقاالت ارائه*
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1331 - 33 سال ازهای علمی شده اعضای هیأت علمی در همایشمقاالت ارائه -3نمودار

1333شده اعضای هیأت علمی در سال تعداد مقاالت تشویق - 3جدول

نشکدهدا ردیف

مقاالت چاپ شده در نشریات

پژوهشی -علمی 

 داخلی )نشریات(
جمع ISI ISIغیر  علمی ترویجی

45180265های خارجی ادبیات فارسی و زبان6

17140031الهیات و معارف اسالمی0

4230045اقتصاد 2

62180080حقوق و علوم سیاسی4

1461682172بیتیشناسی و علوم ترروان5

2512028علوم اجتماعی1

1231622علوم ریاضی و رایانه4

2960136تربیت بدنیو علوم ورزشی 8

1201015136مدیریت و حسابداری9

21003مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو60

500901216618جمع

390

400

410

420

430

440
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 1333نشجویان در سال تعداد مقاالت تشویق شده دا-4جدول

ISIغیر  ISI ISC پژوهشی-علمی ترویجی-علمی دانشگاهی مقطع تحصیلی

066420564کارشناسی ارشد

614804550دکتری

6410546014جمع

درصد رشد داشته  7حدود  ،4132نسبت به سال  4131شده دانشجویان دانشگاه در سال تعداد مقاالت تشویق*

است.

1331 - 33 شده دانشجویان از سالتعداد مقاالت چاپ -5دولج

629662906292اعتبار           سال             

448256پژوهشی –علمی 

646924ترویجی –علمی 

ISI042
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1331 - 33 شده دانشجویان از سالمقاالت چاپ -4نمودار

1333در سال  های داخلی منعقد شدهتفاهم نامه -1جدول

وابستگی طرف تفاهم موضوع تفاهم نامه عنوان سازمان ردیف

قوه قضاییه علمی، آموزشی، پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه 6

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علمی، آموزشی، پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 0

ریاست جمهوری علمی، آموزشی، پژوهشی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن 2

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علمی، آموزشی، پژوهشی سازمان بهزیستی کشور 4

 علمی، آموزشی، پژوهشی بازرسی کل ناجا 5
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

 ایران

جهاد دانشگاهی علمی، آموزشی، پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبائی 1

ریاست جمهوری علمی، آموزشی، پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر 4

 علمی، آموزشی، پژوهشی ستاد توسعه زیست فناوری 8
معاونت علمی و فناوری ریاست

 جمهوری

مجلس شورای اسالمی علمی، آموزشی، پژوهشی های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش 9

می پایگاه مجالت تخصصی علوم انسانی و اسال 60
-علمی، آموزشی، پژوهشی نور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی علمی، آموزشی، پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 66

 شهرداری تهران علمی، آموزشی، پژوهشی ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه 60

درصد رشد داشته است.  04، 4132نسبت به سال  4131های داخلی منعقده در سال نامه*تعداد تفاهم
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 1333المللی در حال اجرا در سال های بینتفاهم نامه -7جدول

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کشور نامه دانشگاه طرف تفاهم ردیف

 چین دانشگاه مطالعات خارجی پکن 6

 چین دانشگاه نرمال شانگهای 0

 قرقیزستان دانشگاه آربایف 2

 افغانستان مؤسسه تحصیالت عالی رابعه بلخی 4

 هندوستان شگاه لکنودان 5

 ترکیه دانشگاه استانبول 1

 فرانسه شناسی علوم انسانیآموزشکده عالی روش 4

 اسپانیا دانشگاه الی کانته 8

 ارمنستان های بوساکدانشگاه 9

 فرانسه مؤسسه مطالعات سیاسی گرونوبل و لیون 60

 آلمان مؤسسه حقوقی مکس پالنک 66

 هندوستان ادانشگاه جامعه ملیا اسالی 60

 هندوستان دانشگاه همدرد 62

 هندوستان دانشگاه روهیلکند  64

 آلمان دانشگاه گیسن 65

 پاکستان دانشگاه الهور 61

 پاکستان نظیر بوتودانشگاه زنان بی 64

 پاکستان دانشگاه ایندوس 68

 پاکستان دانشگاه زنان فاطمه جناح 69

 پاکستان دانشگاه همدرد کراچی 00
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لمللی کسبجوایز ملی و بین -3جدول 1333شده اعضای هیأت علمی در سال ا

عنوان جایزه نام ردیف

سیاست »الملل برای کتاب برنده جایزه فارابی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین

 به عنوان برگزیده بخش دوم بزرگسال« خارجی جمهوری اسالمی ایران

ی دکتر سیدجالل دهقان

 فیروزآبادی
6

برنده جایزه فارابی در حوزه مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی )ره( برای کتاب 

به عنوان برگزیده بخش سوم « های بازتاب جهانی انقالب اسالمی ایراننظریه»

 بزرگسال

دکتر ابراهیم برزگر 0

ری زبان فارسی: فراگی»برنده جایزه فارابی در حوزه زبان و ادبیات فارسی برای کتاب 

به عنوان برگزیده بخش سوم « شناسی نوینتحلیلی نوین بر اساس نظریه زبان

 بزرگسال

دکتر رضامراد صحرایی 2

برنده جایزه فارابی در حوزه علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری برای کتاب 

به عنوان برگزیده بخش سوم بزرگسال« رویکردی نوین در بانکداری اسالمی»
یدحسن قوامیدکتر س 4

شرح »برنده سی و دومین جشنواره کتاب سال جمهوری اسالمی ایران برای کتاب 

 «شوق
دکتر سعید حمیدیان 5

پژوه برجسته در هفتمین دوره جشنواره فارابیمفاخر 
الدین دکتر میرجالل

 کزازی
1

«گشودن رمان»احمد برای کتاب  آل جالل ادبی جایزه دوره هفتمین برگزیده  4 ر حسین پایندهدکت
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 1333 فهرست نشریات دانشگاه عالمه طباطبائی در سال -3جدول

 درصد رشد داشته است. 24حدود  ،4132تعداد نشریات علمی نسبت به سال *

ف
دی

ر
 

 درجه علمی عنوان نشریه ردیف درجه علمی عنوان نشریه

 پژوهشی -علمی شناسی بالینیمطالعات روان 69 پژوهشی -علمی های اقتصادی ایرانپژوهش 6

 پژوهشی -علمی شناسی افراد استثنائیروان 00 پژوهشی -علمی دانشنامه اقتصاد انرژی ایران 0

 پژوهشی -علمی Issues in Language Teaching 06 پژوهشی -علمی اقتصادیپژوهشنامه  2

 00 پژوهشی -علمی علوم اجتماعی 4
های ترجمه در زبان و ادبیات پژوهش

 عربی
 پژوهشی -علمی

 در حال اخذ پژوهش در مدیریت ورزشی 02 پژوهشی -علمی شناسی تربیتیروان 5

 در حال اخذ امه معارف قرآنیپژوهشن 04 پژوهشی -علمی حکمت و فلسفه 1

 در حال اخذ های بومی ایراندانش 05 پژوهشی -علمی متن پژوهی ادبی 4

 در حال اخذ سراج منیر 01 پژوهشی -علمی پژوهش حقوق عمومی 8

 در حال اخذ پژوهشنامه مددکاری اجتماعی 04 پژوهشی -علمی پژوهش حقوق خصوصی 9

 در حال اخذ علم زبان 08 پژوهشی -علمی پژوهش حقوق کیفری 60

 در حال اخذ ایریزی توسعه شهری و منطقهبرنامه 09 پژوهشی -علمی های راهبردی سیاستپژوهش 66

 در حال اخذ های نوینمطالعات رسانه 20 پژوهشی -علمی مطالعات مدیریت بهبود و تحول 60

 در حال اخذ باطبائیاندیشه عالمه ط 26 پژوهشی -علمی مطالعات تجربی حسابداری مالی 62

 20 پژوهشی -علمی مطالعات مدیریت گردشگری 64
مطالعات علم اطالعات و 

 شناسیدانش
 در حال اخذ

 در حال اخذ ایهای بیمهپژوهش 22 پژوهشی -علمی مطالعات مدیریت صنعتی 65

61 
ریزی رفاه و توسعه برنامه

 اجتماعی
 در حال اخذ دولت پژوهی 24 پژوهشی -علمی

 پژوهشی -علمی گیری تربیتیندازها 64

 در حال اخذ مطالعات مدیریت فناوری اطالعات 25
 پژوهشی -علمی فرهنگ مشاوره و روان درمانی 68
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 1333ها و مراکز پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال شکدهپژوه -11جدول

 نام مرکز پژوهشی ردیف

تاریخ 

اخذ 

 مجوز

نوع 

 مجوز
 هاتعداد و عنوان گروه

6 
پژوهشکده علوم 

 اقتصادی
 (بانکداری4(اقتصاد 2(بیمه 0(مالیات 6 قطعی  6290

0 
پژوهشکده فرهنگ 

 پژوهی
  اصولی 6284

(مطالعات 2تعلیم و تربیت  هش(پژو0(مطالعات اجتماعی 6

(مطالعات 5(حقوق نهادها و شهروندان 4شناسی میان فرهنگی روان

 ای و روابط بین المللمنطقه

 قطعی  6286 پژوهشکده ارتباطات 2

(حقوق، اقتصاد 0ریزی و توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات (برنامه6

نگی و (مطالعات فره2و مدیریت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 اجتماعی ارتباطات و فناوری اطالعات

4 
پژوهشکده مطالعات 

 ترجمه
 (فلسفه و معارف اسالمی2(علوم انسانی و اجتماعی 0(ادبیات و هنر 6 قطعی  6285

5 

مرکز تحقیقات ادبیات 

فارسی عالمه اقبال 

 الهوری 

 اصولی  6285
 (ادبیات فارسی در2(ادبیات فارسی در گذشته 0های خطی (نسخه6

 معاصر دوره

1 
مرکز تحقیقات علوم 

 رفتاری
 اصولی  6284

ریزی آموزشی و (مدیریت و برنامه0(بنیادهای آموزش و پرورش 6

 شناسی و مشاوره(روان2درسی 

 (هتلداری0(گردشگری 6 اصولی  6282 مرکز مطالعات گردشگری 4

8 

گروه پژوهشی مطالعات 

اجتماعی  -فرهنگی

 جوانان

 فرهنگی جوانان -ات اجتماعیمطالع اصولی  6284

9 
گروه پژوهشی مطالعات 

 بنیادین قرآن
 مطالعات بنیادین قرآن اصولی  6296

 

 

 

 

  



 47معاونت پژوهشی    

اعتبار طرح -11جدول  1333های درون دانشگاهی در حال اجرا در سال تعداد و 

 )هزار ریال(کل اعتبار تعداد نوع طرح ردیف

 2999200 10 ایدانشکده 6

 6550000 21 دانشگاهی 0

 

 

اعتبار طرح -12جدول  1333های برون دانشگاهی در سال تعداد و 

 )هزار ریال( کل اعتبار تعداد وضعیت طرح ردیف

 20240245 20 در حال اجرا 6

 168000 6 خاتمه یافته 0

 

 

 1333های علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال قطب -13جدول

 ام مسئولن نوع مجوز تاریخ اخذ مجوز عنوان قطب ردیف

 اصغر کیادکتر علی موافقت اصولی 6290 هاارتباطات اجتماعی در رسانه 6

 دکتر جعفر هزار جریبی موافقت اصولی 6290 سازی برنامه درسیبومی 0

2 
بر الگوی  تأکیداقتصاد توسعه با 

 اسالمی ایرانی پیشرفت
 دکتر عباس شاکری موافقت اصولی 6296

 دکتر شجاع احمدوند موافقت اصولی 6290 اسالمیالملل دولت و روابط بین 4

 دکتر حسین مالنظر موافقت اصولی 6296 مطالعات ترجمه 5
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 1333ای ترویجی برگزار شده به تفکیک دانشکده در سال هعداد کرسیت -14جدول

 تعداد دانشکده ردیف

 4 ای خارجیهادبیات فارسی و زبان 6

 4 الهیأت و معارف اسالمی 0

 4 صاداقت 2

 6 حقوق و علوم سیاسی 4

 5 شناسی و علوم تربیتیروان 5

 1 علوم اجتماعی و ارتباطات 1

 4 مدیریت و حسابداری 4

 24 جمع

 

 درصد رشد داشته است.   13(، 4132نسبت به سال گذشته) 4131های برگزارشده در سال تعداد کرسی
 

 

  1331 - 33 سالاز  اعضای هیأت علمی های برگزار شده در دانشگاه بهنسبت کرسی -15جدول

 6292سال  6290سال  6296سال  6290سال 

تعداد 

 کرسی

تعداد 

 استاد
 نسبت

تعداد 

 کرسی

تعداد 

 استاد
 نسبت

تعداد 

 کرسی

تعداد 

 استاد
 نسبت

تعداد 

 کرسی

تعداد 

 استاد
 نسبت

68 249 0.05 20 402 0.08 05 400 0.01 24 458 0.04 

 

 

  



 43معاونت پژوهشی    

 1331 - 33 الس شده ازهای برگزار نسبت کرسی -5نمودار

 
 

 1333در سال  های تألیف شده اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکدهعداد کتابت -11جدول

 تعداد دانشکده ردیف

 19 ای خارجیهادبیات فارسی و زبان 6

 9 و معارف اسالمی هیأتال 0

 8 اقتصاد 2

 4 علوم ریاضی و رایانه 4

 11 حقوق و علوم سیاسی 5

 34 شناسی و علوم تربیتیروان 1

 6 علوم اجتماعی 4

 11 علوم ورزشی و تربیت بدنی 8

 41 مدیریت و حسابداری 9

 5 بیمه اکو آموزش عالی سسهمؤ 60

 148 جمع

  درصدی داشته است. 43( رشد 4132علمی دانشگاه نسبت به سال قبل) شده اعضای هیأتهای تألیف*کتاب

0
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نامهمایت از پاح -17جدول  1333در سال  های دانشجوییها و رسالهیان 

 جمع دکتری کارشناسی ارشد دانشکده ردیف

 1 0 1 ای خارجیهادبیات فارسی و زبان 6

 4 1 3 حقوق و علوم سیاسی 0

 8 2 6 شناسی و علوم تربیتیروان 2

 1 0 1 علوم اجتماعی 4

 5 0 5 مدیریت و حسابداری 5

 69 2 61 جمع

1333بارات پژوهش و فناوری در سال اعت -13جدول  

 مبلغ)هزارریال( عنوان

 49664000 اعتبار پژوهش و فناوری

 20546044.45 اعتبار هزینه شده پژوهش و فناوری

 548000 دانشگاهیهای دروناعتبار هزینه شده طرح

 65889050 دانشگاهیهای پژوهشی برونشده طرحاعتبار جذب

 

اعتبار  -13جدول    1331 - 33سال  دانشگاهی از نوهای برشده طرحجذبمقایسه 

 )هزار ریال( 6292 )هزار ریال( 6290 )هزار ریال( 6296

050/064/5 465.960/156/4 050/889/65 

  برابر شده است. 2.0، حدود 4132نسبت به سال  4131دانشگاهی در سال  های برونشده طرحاعتبار جذب



 51معاونت پژوهشی    

  1331 - 33دانشگاهی )هزار ریال( از سال  های برونده طرحشوضعیت اعتبار جذب -1نمودار

 

اعتبار ویژه پژوهشی )گرنت( در دانشکده -21لجدو  هاتخصیص 

 دانشکده ردیف
یافته مبلغ تخصیص

 )هزارریال(

شده مبلغ پرداخت

 )هزارریال(

 6،010،800.5 4،056،060 های خارجیادبیات فارسی و زبان 6

 408،040 0،822،080 میالهیات و معارف اسال 0

 898،420.5 2،592،420 اقتصاد و علوم ریاضی و رایانه 2

 956،449 2،804،480 حقوق و علوم سیاسی 4

 6،021،405 4،641،900 شناسی و علوم تربیتیروان 5

 6،055،810.5 4،002،440 علوم اجتماعی 1

 6،084،500 4،210،000 مدیریت و حسابداری 4

 641،400 585،100 لی بیمه اکوسسه آموزش عامؤ 8

 1،844،419.5 04،802،440 جمع
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 1333های ملی برگزار شده در دانشگاه عالمه طباطبائی در سال همایش -21جدول

 عنوان همایش ردیف

 ابعاد وجودی انسان در قرآن کریم، سنت و تاریخ اسالم 6

 راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی 0

 ریزی اقتصادی و اجتماعیستانده در برنامه -هارمین همایش کاربرد الگوی داده چ 2

 آینده فرهنگ 4

 دومین همایش پیوندهای زبانی و ادبی ایران و ترکیه 5

 شناسی ایراننهمین همایش زبان 1

 دومین همایش ساالنه مرزهای دانش اقتصاد توسعه با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه 4

 مایش ترجمه قرآنه 8

 ای و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانالملل، تحوالت منطقهالمللی نظام بیندومین همایش بین 9

 همایش اقتصاد، فرهنگ و توسعه ملی 60

 های نوین ترجمهپژوهش 66

 

 1333المللی در دانشگاه عالمه طباطبائی در سال های بینبرگزاری همایش -22جدول

 

  

 مجری عنوان ردیف

 های خارجیدانشکده ادبیات فارسی و زبان شناسیهمایش زبان 6

 های خارجیدانشکده ادبیات فارسی و زبان قرآن همایش  0

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی احقاق حقوق مصدومین شیمیایی 2

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی ای و سیاسی خارجی ایرانالملل، تحوالت منطقهنظام بین 4



 53معاونت پژوهشی    

 1333های برگزار شده در دانشگاه عالمه طباطبائی در سال کارگاه -23جدول

 تعداد دانشکده ردیف

 1 های خارجیادبیات فارسی و زبان 6

 66 اقتصاد و علوم ریاضی و رایانه 0

 6 حقوق و علوم سیاسی 2

 68 شناسی و علوم تربیتیروان 4

 2 علوم اجتماعی 5

 9 یبدنعلوم ورزشی و تربیت 1

 64 مدیریت و حسابداری 4

 2 سسه آموزش عالی بیمه اکومؤ 8

 15 جمع

 

 1333های علمی برگزار شده در سال نشست -42جدول

 عنوان نشست ردیف

 مدیریت بازار آب 6

 6294 انداز رکود تورمی در سالواکاوی چشم 0

 اجتماعی اعتیاد -های روانیآسیب 2

 ید آموزش و پرورش و آموزش عالیاصالح شیوه آموزش در نظام جد 4

 ای و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانالملل، تحوالت منطقهنظام بین 5

 های بازنشستگیها و صندوقشناسی بیمهآسیب 1

 در شبکه من و تو« 54 انقالب» بررسی ساختار و محتوای سریال مستند 4

 ای و رفاهینفت، دولت و تحوالت توسعه 8
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 1333المللی در سال های بینشرکت اعضای هیأت علمی در همایش -25جدول

 کشور عنوان همایش ارائه دهنده ردیف

المللی ایسکوهمایش بین دکتر سیدمهدی طاهری 6  لهستان 

 دکتر احمدعلی حیدری 0
ها، المللی هیدگر در مسکیرش، آزادی و حوالتپنجمین همایش بین

مان های تفکر و پس از هیدگر در آلراه  
 آلمان

 اسپانیا همایش ایرانشناسی دانشگاه سویا دکتر شجاع احمدوند 2

 اسپانیا همایش ایرانشناسی دانشگاه سویا دکتر نجمه شبیری 4

 اسپانیا همایش ایرانشناسی دانشگاه سویا دکتر عباسعلی وفائی 5

 اسپانیا همایش ایرانشناسی دانشگاه سویا دکتر طلعت الهیاری 1

المللی آموزش ششمین کنفرانس بین ید شالچیدکتر وح 4  کانادا 

ستانده -المللی داده بیست و دومین کنفرانس بین دکتر محمدقلی یوسفی 8  پرتغال 

 دکتر محمدصالح ترکستانی 9
 المللی چندمنظوره جامعه، دانشفرمانش وهشتمین همایش بین

0064اطالعات  
 آمریکا

های دانشگاهیلی رشتهالملهمایش بین دکتر عصمت مومنی 60  اسپانیا 

ای راهی به سوی صلحهمایش آموزش مواد رسانه  اصغر کیادکتر علی 66  ترکیه 

 روسیه کنفرانس مسکو دکتر غدیر مهدوی کلیشمی 60

 الساداتدکتر سیدرضا نقیب 62
بط المللی روابیست و پنجمین همایش عمومی ساالنه انجمن بین

 عمومی
 ترکیه

اضیالمللی پیشرفته ریاضیات کاربردی و فیزیک ریهمایش بین لساده نیسیدکتر عبدا 64  ترکیه 

شناسیالمللی جامعهدومین کنفرانس بین دکتر محمود شهابی 65  دانمارک 

 چین همایش بهزیستی و روانشناسی مثبت دکتر سیدمحمد کالنتر کوشه 61

 رتغالپ کنفرانس اروپایی مدیریت دانش دکتر میرعلی سید نقوی 64

هاها و سلفالمللی خلفهمایش بین دکتر بهروز بیک بابایی 68  آذربایجان 

المللی گردشگریهفتمین کنگره بین دکتر حمید ضرغام بروجنی 69  عمان 

 دکتر غالمرضا لطیفی 00
های مشابه تهران وپاریس در معماری، شهرسازی و همایش تجربه

 مدیریت فرهنگی
 فرانسه

های مورد مخاطره ایرانالمللی زبانسمپوزیوم بین رمقدمدکتر محمد دبی 06  آلمان 

INTED دکتر طلعت الهیاری 00 0065المللی نهمین همایش بین  اسپانیا 

انداز فرداهمایش ایرانشناسی: تجربه دیروز، چشم دکتر مرجان فرجاه 02  فرانسه 

چهار برابر رشد  ،4132المللی نسبت به سال های بینعلمی در همایش *شرکت اعضای هیأت

 داشته است.

  



 55معاونت پژوهشی    

 1333فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه در سال  -21جدول

 کشور موضوع مطالعه استفاده کننده ردیف

 دوندکتر حسین غالمی 6

والت و رویکرد تاریخی تطبیقی به پاسخ به جرم تح

سازی آن در نظام عدالت کیفری ایران و مفهوم

 غرب

 آلمان

0 
منصور جباری دکتر 

 باغقره

ای در بررسی مقررات مربوط به حمل و نقل جاده

المللحقوق بین  
 کانادا

 چهار برابریرشد  ،4132نسبت به سال  4131علمی در سال  *فرصت مطالعاتی اعضای هیأت

 داشته است.

تشارات دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  -27جدول  1333عملکرد تولید مرکز چاپ و ان

 شمارگان عنوان وع سفارشن ردیف

 52950 50 )چاپ اول( کتاب 6

 24000 08 )تجدید چاپ( کتاب 0

 06200 80 فصلنامه )مجله( 2

 00200 23 بروشورپوستر و  4

 561400 16 فرم اداری و آموزشی 5

 9000 9 خبرنامه 1

درصد  404، حدود 4132 نسبت به سال 4131شده در مرکز انتشارات دانشگاه در سال های چاپتعداد کتاب*

 رشد داشته است.
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 1334 - 33های طی سال های دانشگاه عالمه طباطبائیهای موجود در کتابخانهتعداد کتاب -23جدول

 6292 6290 6296 6290 6289 6288 6284 6281 6285 6284 سال

 فارسیکتب 

 )نسخه(
651510 689844 008004 009044 049048 015955 088581 204444 262604 205096 

 غیر فارسیکتب 

 )نسخه(
86640 95062 606064 605842 660204 664520 606012 604804 605459 626650 

درصد رشد  1نسبت به سال گذشته حدود  4131های فارسی و غیرفارسی در سال تعداد کتاب

 داشته است.

 باطبائی های دانشگاه عالمه طای موجود در کتابخانههتعداد کتاب-7نمودار  

 1334 - 33های طی سال
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 57معاونت پژوهشی    

 1333در سال  های دانشگاه عالمه طباطبائینشریات علمی موجود در کتابخانه -23جدول 

 دانشکده ردیف
 التین فارسی

 آرشیو آرشیو جاری

6 
های خارجی و ادبیات فارسی و زبان

 و معارف اسالمی هیأتال
28 482 052 

 50 624 40 انهاقتصاد و علوم ریاضی و رای 0

 89 250 66 حقوق و علوم سیاسی 2

 600 50 20 شناسی و علوم تربیتیروان 4

 049 101 65 علوم اجتماعی و علوم ارتباطات 5

 000 224 620 آموزش عالی بیمه اکو مؤسسه 1

 141 909 14 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 4
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              د در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه عالمه طباطبائیهای موجوعداد پایان نامهت -31جدول

 1334-33های طی سال

 التین نامه پایان فارسی نامه پایان سال

6284 2810 449 

6285 4482 524 

6281 5500 160 

6284 1442 140 

6288 1965 190 

6289 8546 494 

6290 60049 845 

6296 66806 6046 

6290 62045 6620 

6292 65520 6654 

 

 های موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه عداد پایان نامهت -3نمودار

 1334 - 33های طی سالعالمه طباطبائی 
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 معاونت دانشجویی
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 معاونت دانشجویی

جتماعی وایجاد روحیه مطلوب و شاد ثری در جهت رشد و شکوفایی علمی و امهم و مؤحوزه معاونت دانشجویی نقش 

ای و مشاوره ای،تغذیه رفاهی، بهداشتی، کند با تشخیص به موقع نیازهایین معاونت تالش میا برای دانشجویان دارد.

ایجاد رضایت دانشجویان گام برداشته و زمینه را برای شرکت هر  و نیازها در جهت برطرف نمودن ،ورزشی دانشجویان

برطرف  به تقویت نقاط قوت و 4131در این راستا در سال و  های فوق برنامه مهیا سازدویان در فعالیتچه بیشتر دانشج

 گیری از امکانات موجود سعی نموده است اقدامات ذیل را به انجام برساند.نمودن نقاط ضعف خود پرداخته و با بهره

  ،راهبردی درچارت سازمانی جدید معاونت دانشجویی تهیه سند -4

 ،سامانه تغذیه واتوماسیون رفاهی حی و استقرار اتوماسیون خوابگاهی واستقرارطرا -2

 ،هاسیم در تمامی خوابگاهاندازی اینترنت بیراه بازسازی و های دانشجویی،تجمیع خوابگاه -1

  ،ظرفیت جدید خوابگاهی نفر 144ایجاد -1

  ،الحسنه بدون بهرهریال تسهیالت قرض میلیارد 0جذب بیش از  -0

  ،ورای ورزش دانشگاه و کمیته ورزش کارکنانتشکیل ش -3

  ،ایالمپیاد ورزشی منطقه 1جشنواره فرهنگی ورزشی و میزبانی  0اجرای  -7

 ،تشکیل انجمن های ورزشی دانشجویی ،توسعه و تعمیم ورزش همگانی و صبحگاهی  -0

 ،کسب عنوان مرکز مشاوره نمونه در دو سال متمادی -3

پویایی و سالمت   فرهنگ، هاییان، طرح پایش سالمت روان وطرحعلمی ویژه دانشجو اجرای طرح مشاوره -44

   ،کارگاه 02در قالب  مهارت و نشاط( کارگاه و  طرح سمن )سالمت، 30در قالب 

 ،هاها و دانشکدهریزی برای حضور پزشک و مشاور در تمام خوابگاهبر نامه -44

سنجی و واحد دندانپزشکی و واحد بیناییاندازی صورت مستقل و راهه اندازی مرکز بهداشت و درمان براه -42

  ،دانشجو 1444 استفاده از پزشکان متخصص و پایش سالمت جسم بیش از

   ،اخذ مجوز جهت احداث درمانگاه عمومی و تشکیل شورای سالمت و کمیسیون پزشکی دانشگاه -41

چنین ای دانشجویی و همهها و استفاده از برنج ایرانی در همه رستورانارتقای کیفیت مواد غذایی رستوران -41

 .هاارائه دو نوع غذا در وعده ناهار این رستوران

  



 11معاونت دانشجویی    

 مدیریت خدمات دانشجویی

 

 1331 - 33های سالدر دانشگاه عالمه طباطبائی طی  کار دانشجویی وضعیت -1جدول

 6292 6290 6296 سال

 429 865 846 دانشجو تعداد

 404400 695110 009040 کاری ساعت

  نفر( دارای کار دانشجویی 47741) درصد از کل دانشجویان 2/1حدود  4131در سال

شده درصد از کل دانشجویان را شامل می 0/1که  4132اندکه نسبت به سال بوده

 افزایش داشته است. 4131ولی میزان ساعات کاری در سال  یافتهکاهش  ،است

  بوده است. -1/3ذشته به سال گ 4131نرخ رشد دانشجویان دارای کار دانشجویی در سال 

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

 1331 – 33های سالطی 

 نوع وام           

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

6296 0202 0060 002 608 66 4895 

6290 0266 6910 294 606 1 4494 

6292 0092 6588 296 99 44 4048 

  از وام دانشجویی استفاده  4131نفر( در سال  47741) درصد از کل دانشجویان 21حدود

ا . اند که بیشترین نوع وام مربوط به وام تحصیلی بوده استنموده ب این آمار در مقایسه 

 .یافته استاهش ، کدرصد بوده است 20 نفر( که حدود 47441) 4132سال  آمار

  دهد.را نشان می -1/44نسبت به سال  قبل رقم  4131نرخ رشد دانشجویان وام گیرنده در سال 

  



 کارنامه آماری دانشگاه عالمه طباطبائی   12

طی  و جنسیت تحصیلی به تفکیک مقطع دانشگاه عالمه طباطبائی خوابگاهیعداد دانشجویان ت -3جدول

 1331 – 33های سال

 مقطع

 سال

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی
 جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن

6296 460 406 6608 6002 54 610 2186 

6290 425 281 6011 6009 82 061 2295 

6292 444 501 994 6064 605 049 2228 

 

 1331 - 33های های دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائی طی سالوضعیت خوابگاه -4جدول

 سال

 های دخترانخوابگاه های پسرانخوابگاه جمع هاتعداد خوابگاه
کل خوابگاه های جمع 

 دختران و پسران

  متأهلین دختران پسران
تعداد 

 هااتاق

ظرفیت 

 اسمی

ظرفیت 

 فعلی

تعداد 

 هااتاق

ظرفیت 

 اسمی

ظرفیت 

 فعلی

تعداد 

 هااتاق

ظرفیت 

 اسمی

ظرفیت 

 فعلی

6296 1 4 6 64 400 6494 6809 241 0680 6840 448 2944 2186 

6290 1 1 6 62 400 6810 6866 208 0060 6584 420 2840 2295 

6292 1 1 - 60 496 6902 6489 444 6409 6549 925 2160 2228 

 

 

  



 13معاونت دانشجویی    

 ی دانشگاه عالمه طباطبائیهاخوابگاه ساکندسترس دانشجویان ر های دعداد رایانهت -5جدول

 1331 - 33هایطی سال
 

 

 

 

 

 مركز مشاوره

 1331 – 33های الدانشگاه عالمه طباطبائی طی س *همشاور مرکز مراجعین به کل تعداد -1جدول

 )برحسب تعداد جلسات(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و وابگاهخ ها،دانشکده های مشاوره دراست که به واحد افرادیاین جدول شامل کل  آمار*

 اند.مرکز مشاوره مراجعه نموده
  

 های متصل به اینترنتتعداد رایانه تعداد رایانه سال

6296 601 660 

6290 620 664 

6292 666 666 

 6292 سال 6290 سال 6296 سال دلیل مراجعه ردیف

 6620 198 205 روان درمانی 6

 0614 6442 0658 مشاوره 0

 048 420 600 مددکاری 2

 260 059 694 روانپزشکی 4

 16 89 041 سنجیروان 5

 - - 60 جلسات مشاوره گروهی 1

 0 - 0 بستری در بیمارستان 4

 TC - 0 6ارجاع به مراکز  8

9 
های ارجاع به کارگاه

 آموزشی
4 - - 

 نفر 2948 2052 2011 جمع کل
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 1331 – 33های دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال *همشاور مرکز مراجعین به تعداد کل -7جدول

 

 

 

 

 

 * به ساختمان اصلی مرکز مشاوره واقع در پردیس افرادی است که  آمار این جدول فقط شامل 

 اند.مرکزی دانشگاه مراجعه نموده

 ( 47741از کل دانشجویان دانشگاه )درصد از دانشجویان برای مشاوره به  41نزدیک به  نفر

 .اندکرده ساختمان مرکز مشاوره واقع در پردیس دانشگاه مراجعه

امهها و ارگانهمکاری با سازمان -3جدول های بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه عالمه ها در اجرای برن

 1331 – 33های طباطبائی طی سال

 موضوع برنامه سال

6296 
 اجرای برنامه پیشگیری از اعتیاد با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر

 )بهزیستی(ن متقاضی فرزند شناختی زوجیانجام مصاحبه روان

6290 
 )بهزیستی(گواهی صالحیت روانی  شناختی زوجین متقاضی فرزند و صدورنجام مصاحبه روانا

 رستاد مبارزه با مواد مخدهمکاری اجرای برنامه پیشگیری اولیه از اعتیاد با 

6292 

 ستاد مبارزه با مواد مخدرهمکاری اجرای برنامه پیشگیری از اعتیاد با 

 جشنواره زوجین موفق )معاونت امور جوانان(

 اعزام مدرس و مشاور به مدارس)آموزش و پرورش تهران ( 

 های آموزشی و پیشگیری )با همکاری دانشگاه علوم انتظامی امین(رنامهب

 *سازمان 9 همکاری برگزاری نمایشگاه خود مراقبتی و پیشگیری از اعتیاد با

 انجمن خانه خورشید، انجمن یاس، انجمن مبارزه با دخانیات، برگزاری نمایشگاه: سازمان های همکار در*

ستاد مبارزه با مواد  مرکز مشاوره، شناسی،انجمن علمی روان معتادان گمنام، های گمنام،الکلی های گمنام،نیکوتینی

 .ناجا مخدر

  

 6292 6290 6296 سال

 024 094 502 آزاد مراجعین

 0445 6240 6048 دانشجویان

 640 51 42 کارکنان

 0854 6195 6164 جمع



 15معاونت دانشجویی    

 گاه عالمه طباطبائی های پیشگیرانه درحوزه بهداشت روان دانشجویان دانشفعالیت -3جدول

 1331 – 33های طی سال

 6292سال  6290سال  6296سال  فعالیت عنوان ردیف

6 
های برگزاری کارگاه
 آموزشی

 کارگاه  44 
کارگاه برای  56

 دانشجویان

کارگاه برای  65کارگاه ) 49
کارگاه  14مشاوران و کارکنان،

 0برگزاری  (،برای دانشجویان
 در خوابگاه  همایش

0 
رگزاری  جلسات  ب

 مشاوره گروهی
 جلسه 65 - -

2 
انتشار فصلنامه 
 تخصصی مرکز

فصل )شماره  4
 ذهن زیبا( و 62،64،65

 ویژه نامه ( 6)

 ذهن زیبا( 64و  61)شماره  فصل 0 -

4 
انتشار و توزیع پوستر و 

 بروشور
 مورد بروشور 4

طراحی و چاپ پوستر 
شعار نوشته های 

 40بهداشت روانی 
 نسخه

 بروشور )مشاوره علمی( ردمو 6

5 

                      اجرای طرح پایش
سالمت  )غربالگری(

 روانی دانشجویان

نفر)ورودی  0090
نفر  6080مهر

 کارشناسی ارشد و
ورودی بهمن 

 نفر( 6060کارشناسی 

 نفر ورودی مهر و 2014
 بهمن

 نفر دانشجویان 6410
 جدید الورود 

1 

های  برگزاری کارگاه
ویژه  آموزشی

دانشجویان جدید 
 الورود

کارگاه  42برگزاری 
مهارت های سازگاری 

برای دانشجویان 
 120ورودی جدید 

ورودی  نفر 280نفر)
 نفر 050بهمن و 

دی مهر( و توزیع وور
 پکیج

کارگاه  84برگزاری
تحت عنوان فرهنگ و 

) زندگی             پویایی
برای  ( 2به توان 

دانشجویان ورودی 
فر ورودی ن 6040جدید 

 بهمن و توزیع پکیج

کارگاه تحت عنوان  15برگزاری 
طرح سمن )سالمت، نشاط و 

نفر برای دانشجو  6410مهارت ( 
 یان ورودی جدید و توزیع پکیج

4 
های شناسایی و پیگیری

 طرح پایش
 نفر 200 نفر 600 نفر 40

8 

مداخله در بحران در 
رفتارهای خود 

 رسانآسیب

 نفر 1 نفر 1 نفر 4
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 1333 های برگزار شده توسط مرکز مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی درسالکارگاهعناوین  -11جدول

  

 صورت جدا گانه برای دانشجویان دختر و ه ب های ذکر شده در جدول باال دو یا سه باربرخی از کارگاه

 کارگاه آموزشی برگزار شده است. 73پسر انجام گردیده  و در مجموع 

 درصد بوده است. 00 نسبت به سال قبل 4131ای برگزار شده  در سال هنرخ رشد کارگاه 

  

 ردیف نام کارگاه ردیف نام کارگاه

 69 عشق و انتخاب نادرست
ها، فضای مجازی ) فرصت"کارگاه آموزشی 

 "آسیب ها، تهدیدها (
6 

 00 آموزش مهارت های مدیریت استرس
روش های پرورش خالقیت در "کارگاه آموزشی 

 "کودکان 
0 

 2 "ی هیجان مدارزوج درمان"کارگاه آموزشی  06 کارگاه آموزشی مهارت حل مسئله

 4 "مصاحبه تشخیصی"کارگاه آموزشی  00 مشکالت و اشتباهات دوران آشنایی

 02 و تحول در زندگی  از طریق عملکرد مغز تغییر
کارگاه آموزشی درمان گام به گام اضطراب با 

 رویکرد جامع
5 

 1 "اهمالکاری تحصیلی "کارگاه آموزشی 04 همدلی

 4 " 4آزمون هوشی وکسلر ـ  "کارگاه آموزشی  05 ه(جلس2از انتخاب  تا ازدواج )

ازدواج سنتی ومدرن و مدت زمان 

 Relaxationاشنایی
01 

کارگاه آموزشی سالمت، مهارت، نشاط 

 92)سمن(ویژه دانشجویان ورودی جدید مهر 
8 

 9 کنترل و مهار خشم 04 آسیب شناسی روابط دختر و پسر

 60 وزشی مهارت های ارتباط موثرکارگاه آم 08 معیار های انتخاب همسر

 66 کارگاه خود شناسی 09 عشق و افسانه های عشقی

 60 کارگاه آموزشی مهارت های فنون مطالعه 20 چرا و چگونه عاشق می شویم

 62 مهارت های ارتباطی در زندگی جمعی 26 شکست های عاطفی

 64 تنبلی روان شناسی 20 جلسه(دو کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج)

 65 مدیریت منابع مالی در دوران دانشجویی 22 مشاوره تحصیلی

 61 مهارت های اعتماد به نفس و خودآگاهی Relaxation 24جذابیت و عوارض رابطه جنسی

 64 خود کنترلی و خود شیفتگی در روابط 25 تحلیل روابط عاطفی)ویژه مشاورین(

 68 ازدواج موفق 21 اضطراب امتحان



 17معاونت دانشجویی    

 دانشگاه عالمه طباطبائی  دانشجویاندهنده خدمات راهنمایی و مشاوره به تعداد مشاوران ارائه -11جدول

 1331 - 33 هایطی سال

 

 های اخیرهای مركز مشاوره در سالسایر فعالیت

 4134در سال شاوره ریزی و افتتاح سایت مرکز مبرنامه، 

 4134در سال  نمایشگاه به صورت تفکیکی برای دختران و پسران( 2) برگزاری نمایشگاه مصور اعتیاد، 

 ،4132در سال  راه اندازی انجمن دانشجویان نابینا و کم بینا، 

  شامل برگزاری تئاتر،موسیقی،مسابقه وپرسش و پاسخ برای  "هوای تازه"برنامه همایش مشاوره ای

 ،شجویاندان

  کارگاه آموزشی توانمند سازی افسران صف دانشگاه علوم انتظامی امین، 

  مرکز مشاوره دانشگاه با همکاری گروه : 4131راه اندازی واحد توزیع خدمات منابع علمی سال

آموزشی علم اطالعات و دانش شناسی در اقدامی ابتکاری برای نخستین بار اقدام به راه اندازی مشاوره 

خدمات منابع علمی نمود. هدف از راه اندازی این بخش، آموزش استفاده بهینه از منابع علمی در توزیع 

پایگاه های اطالعاتی موجود در فضای وب و فرهنگ سازی در خصوص بازیابی صحیح منابع مرتبط و 

  مورد نیاز جامعه دانشجویی بوده است.

 

 6292سال  6290سال  6296سال  موضوع ردیف

6 
 تعداد مشاورین مرکز

 مشاوره

،              نفر مددکار 6) فرن 02

نفر  06و  سنجنفر روان 6

 مشاور(

               نفرمشاور، 65) نفر 20

نفر  0، نفر کارورز 64

 سنج(نفر روان 6 مددکار و

               و نفر مددکار 2) نفر 69

 مشاور( نفر 61

0 

تعداد مشاورین 

های دانشجویی و خانه

 هادانشکده

 نفر 60 نفر 9
نفر درخوابگاه  65)نفر  00

 ها(نفر در دانشکده 5 و

 نفر 0 نفر 0 نفر 0 روانپزشک 2

 شعبه 66 شعبه  8 شعبه  8 شعبات مرکز مشاوره 4

5 
تعداد رابطین مشاوره 

 های دانشجوییخانه
 نفر 62 نفر 62 نفر 65
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 مركز بهداشت و درمان

به تفکیک جنسیت و  انشگاه عالمه طباطبائید درمان ت ومرکز بهداشمراجعین به کل  تعداد -12جدول

 1332 - 33های طی سال وشغل مراجعه دلیل

 درصد  7/1حدود  4131کننده به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در سال تعداد دانشجویان مراجعه

نفر(  47441درصد ازکل دانشجویان ) 2/4حدود  4132نفر( و در سال  47741از کل دانشجویان )

کننده به مرکز بهداشت و درمان بنابراین نرخ رشد تعداد دانشجویان مراجعه اده است.را تشکیل د

 دهد.را نشان می 0/1رقم  4132نسبت به سال  4131در سال 
 

 1333ی در سال ئهای آموزشی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه عالمه طباطبافعالیت -13جدول 

 نوع فعالیت ردیف
 تعداد

 فعالیت

ارائه شده برای  تعداد فعالیت 

 دانشجویان

تعداد فعالیت ارائه شده برای 

 کارمندان

 نفر 004 نفر 641 کارگاه65 برگزاری کارگاه آموزشی 6

 488 5000 5488 تهیه وتوزیع بروشور 0

 245 066 511 تهیه وتوزیع پوستر 2

4 
برگزاری مناسبت های 

 بهداشتی
61 9 4 

 9 4 61 تهیه بنر  5

 500 500 6000 تتهیه کارت ویزی 1

 

  

 سال

 مراجعینتعداد  تعداد کل مراجعین

 دندانپزشک پزشک عمومی
تزریقات و 

 پانسمان
 سایر موارد

 دانشجو
هیأت 

 علمی
 کارمند

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

6290 2150 1250 - - 50 20 50 20 000 20 640 

6292 904 451 88 661 044 644 02 60 824 41 120 



 13معاونت دانشجویی    

 1332 - 1333 هایی طی سالئدانشگاه عالمه طباطبا مارپایش سالمت دانشجویانآ -14جدول

 سال
تعداد 

 اندختر

تعداد 

 انپسر

تعداد دانشجویان 

ارجاع شده به 

 پزشکندندا

تعداد دانشجویان 

ارجاع شده به 

 پزشک

تعداد دانشجویان 

ارجاع شده به چشم 

 پزشک

تعداد 

دانشجویان 

 گیری شدهپی

6290 900 6500 256 40 50 80 

6292 6811 6024 980 208 544 208 

 

اماکن دانشگاه عالمه  بهداشت از کارشناسان بهداشت محیط و ایمنیعداد دفعات بازدید ت -15جدول 

 1333در سال  ئیطباطبا

 

 

 

 

 

 

 های مركز بهداشت و درمان سایر فعالیت

  پردیس مرکزی دانشگاهپیگیری ساخت درمانگاه در، 

 تشکیل جلسات شورای سالمت دانشگاه، 

 طور منظمهای دانشجویی بهافزایش ویزیت پزشک در خانه، 

 های مربوطهپیگیری ه بردانشجویان واجرای طرح پایش سالمت جسم کارکنان عالو، 

 سنجی(بینایی -مامایی -پرستاری -پزشکی -ارائه خدمات درمانی عمومی )دندانپزشکی، 

  زنان( –ارائه خدمات درمانی تخصصی )قلب، 

  های دانشجویانتماس با خانواده 120تعداد، 

 ( در خانه4023حضور پزشک )4131های دانشجویی در سال دفعه،  

  طور مرتب  با مرکز بهداشت همکاری ههای دانشجویی که بنفر با عنوان رابطین بهداشت خانه  11فعالیت

 .کنندمی

 دفعات بازدید یددمحل باز

  21 هاخوابگاه

  61 هادانشکده

  8 هارستوران

  8 ر و اماکن ورزشیاستخ

  62 هابوفه

 66 آرایشگاه
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 مدیریت تربیت بدنی

 ئی دردانشگاه عالمه طباطبا مسابقات ورزشی درون دانشگاهیدر هکنندن و تعداد شرکتاعنو -11جدول

 1333 سال

 سابقات ورزشی درون دانشگاهیمهای برگزاری مناسبت هاهدفعات برگزاری جشنوار
 کنندهتعداد شرکت

 پسران دختران

 بار 4

 695 604 هاجشنواره هفته خوابگاه

 114 042 جشنواره هفته تربیت بدنی

 220 600 جشنواره پویایی علم، ایستایی سالمت در زندگی دانشجویی با ورزش

 465 90 جشنواره فجر انقالب

 

 ئی دردانشگاه عالمه طباطبا دانشگاهی برون در مسابقات ورزشیه کنندرکتشتیم های  تعداد -17جدول

 1333 سال

 

  

 مسابقات ورزشی برون دانشگاهی
های ورزشی که دانشجویان رشته انعنو

 انددر آن شرکت کرده

های تعداد تیم

کننده شرکت

 دختر

های تعداد تیم

کننده شرکت

 پسر

های شامل مسابقات دوستانه بین دانشگاه

 نطقه یک و المپیاد ورزشی که هر دوم

 شودبار برگزار می سال یک

-فوتسال -بسکتبال–والیبال 

تنیس -بدمینتون-شنا –کشتی)آقایان(

 میدانی)آقایان( و دو -روی میز

1 8 



 71معاونت دانشجویی    

 المپیاد دانشجویی() کننده در مسابقات ورزشی در سطح ملیتعداد دانشجویان شرکت -13جدول

 1333 سال در 

 

  

 

 

  عالمه طباطبائی همگانی دانشگاهو  ورزش قهرمانیکننده در شرکت دانشجویانتعداد  -13جدول

 1333در سال 

 کنندگانتعداد شرکت های ورزشیرشته 

 ورزش همگانی
- بولینگ – اندازیمچ - دستیفوتبال - کشیطناب  - دارت

 رویپیاده
0296 

 *ورزش قهرمانی
– شنا – کشتی)آقایان( - فوتسال - بسکتبال – والیبال

 میدانیو  دو -تنیس روی میز - بدمینتون
465 

 *کنندگان در ورزش قهرمانی شامل دانشجویانی است که هم در مسابقات درون و هم تعداد شرکت

 اند. کرده برون دانشگاهی شرکت

 

ورزش های همگانی و مسابقات ورزشی  کننده درشرکت کارکنانو ت علمیأاعضای هی تعداد -21جدول

 1333در سال عالمه طباطبائی  دانشگاهکارکنان 

 های ورزشیرشته جنسیت
 شرکت تعداد

 کنندگان

 خواهران
 – میدانیو  ود  - میز روی تنیس – بدمینتون – شنا – بسکتبال – والیبال

 رویپیاده بولینگ – دستیفوتبال - کشیطناب - دارت
684 

 برادران
 – میز روی تنیس  - بدمینتون – شنا -فوتسال)آقایان( - بسکتبال – والیبال

 رویپیاده - ولینگب – دستیفوتبال - کشیطناب - دارت – میدانی ودو 
808 

 995 جمع

  

 پسر ردخت جنسیت

 های ورزشینفر در رشته 8 تعداد دانشجو

 بدمینتون وشنا 

نفر در رشته ورزشی  00

 فوتسال
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 1393طباطبائی در سال عالمه بدنی دانشگاههای مدیریت تربیتسایر فعالیت

 های منطقه یکمیزبانی کارگاه آموزشی مدیریت و نگهداری از استخر برای مدیران تربیت بدنی دانشگاه 

 صعود به قله دماوند به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی شرکت دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبائی در 

  احسان قائم مقام "رکت استاد بزرگ شطرنج ایرانشطرنج سیمولتانه با شبرگزاری مسابقه بزرگ" 

 نفر پسر 44نفر دختر و  43 ها و رابطین ورزشیفعالیت انجمن 

 نفر  10نفر دختر و  31)گلگشت کمرد، توچال و جاجرود(  با شرکت  های ورزشیبرگزاری اردوها و گلگشت

 پسر

 های دفتر شاهد و ایثارگرفعالیت

یثارگر دانشگاه عالمهو ف های آموزشیفعالیت-21جدول  1333طباطبائی در سال رهنگی دفتر شاهد و ا

 ردیف فعالیت های آموزشی تعداد تعداد جلسات

 نفر 000 -
تشکیل پرونده آموزشی برای دانشجویان ورودی 

 6292سال
6 

 0 گروه درسی و یاردرسی های تقویتی،برگزاری کالس نفر 45 کالس تقویتی 12

 نفر 10 -
تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر و بررسی وضعیت 

 مصاحبه با دانشجویان مشروطی
4 

 نفر 44 جلسه 4
برگزاری ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر و تصمیم در 

 مورد درخواست دانشجویان
5 

 1 انتخاب استاد مشاور برای دانشجویان شاهد مشاور نفر استاد 08 جلسه 4

 جلسه 2

رگزاری ب دانشکده علوم اجتماعی نفر 8

اندیشی با هم

دانشجویان 

 شاهد و ایثارگر

 دانشکده اقتصاد نفر 60 4

 دانشکده مدیریت و حسابداری نفر 64

بار 6  
 کنندهشرکت نفر 644

 نفر به عنوان نفرات برتر 60

)حماسه یاسین( بین کلیه  خوانیبرگزاری مسابقه کتاب

 دانشجویان دانشگاه
8 

 نفر 45 بار 6
تفریحی به مقصد شهر مشهد  –دوی زیارتی برگزاری ار

 مقدس
9 

 نفر 0 بار 0
های شهدا هددیدار اعضای هیات رئیسه دانشگاه با خانوا

 و ایثارگران دانشگاه
60 

 



 

  فرهنگی و اجتماعیمعاونت        
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 معاونت فرهنگی و اجتماعی 

هدایت و نظارت وارزیابی کلیه امور  ،ریزی، اجراگذاری، برنامهدانشگاه سیاست و اجتماعی معاونت فرهنگی

 ،از قبیل بسیج های دانشجوییتشکل ، نشریات دانشجویی، اردوها وهاها، انجمنکانوناعم از فرهنگی دانشگاه 

و  های دانشجویانهاو تواناییشناسایی قابلیت همواره سعی نموده باو  را بر عهده دارددانشجویان  اسالمیانجمن 

زمینه الزم   ی متنوع علمی، فرهنگی، هنری، ادبی و سیاسی،هاو سازماندهی فعالیت ات موردنیازامکان نمودن فراهم

 های مختلف را فراهم آورد.های بالقوه دانشجویان عالقمند در زمینهبرای ظهور استعداد

 ریزیبرنامهو مدیریت  فرهنگی و اجتماعیخود را در قالب دو مدیریت های وظایف و مأموریت این معاونت

  به شرح ذیل به انجام رسانیده است. 4131در سال  ت راهبردیو نظارفرهنگی 

  ،های آموزشی و علمی پژوهشیانجمن علمی دانشجویی در حوزه 02های راهبری و پشتیبانی از فعالیت -

 ،اعیآموزشی و اجتم فر هنگی، های هنری،کانون فر هنگی اجتماعی در حوزه برنامه43حمایت از فعالیت های  -

  ،های دانشجوییتربیتی در خوابگاه برنامه ریزی و حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی، -

پایگاه فعال و  7سیاسی دانشگاه از جمله بسیج دانشجویی با  های اسالمی،های تشکلها و برنامهحمایت از فعالیت -

  ،انجمن اسالمی دانشجویان

 هیأت مذهبی اصحاب عاشورایی، ی و قرآن از طریق پشتیبانی ازهای مذهبحمایت و هدایت فعالیت ریزی،برنامه -

 ،انون قرآن و عترتک

  ،مورد 31حمایت از چاپ و توزیع نشریات دانشجویی به تعداد  -

 ،ی )سایت عطنا(ندازی باشگاه خبری عالمه طبا طبائاراه -

 ،های فر هنگیایجاد سیستم نظارت و ارزیابی از کلیه فعالیت -

های آموزشی متناسب با نیازها و عالئق و توانمندسازی دانشجویان و برگزاری کارگاهواحد آموزش  ایجاد -

  ،دانشجویان

  ،ها از طریق اقالم تبلیغی مختلفهای تبلیغی و فضاسازی در ایام و مناسبتریزی و انجام فعالیتبر نامه -

فرهای علمی بازدید از شهرها س - سفرهای زیارتی مشهد و قم برگزاری اردوها و سفرهای دانشجویی در قالب: -

  ،و اماکن تاریخی و دیدنی

  .اندازی مرکز کارآفرینیراه -

 



  75  فرهنگی و اجتماعیمعاونت 

 1333 سال دردانشگاه عالمه طباطبائی  سیاسیهای تعداد تشکل -1جدول

تعداد تشکل 

 دانشجویی
 نام تشکل

0 
 بسیج دانشجویی

 انجمن اسالمی

 

 

 

 1331 – 33 هایطی سالشگاه عالمه طباطبائی دان دانشجویی - علمیی هاتعداد انجمن -2جدول

 انجمن تعداد لسا

6296 28 

6290 26 

6292 44 

 

 .درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است 3/04ها با تعداد انجمن
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 1331 - 33های طی سال دانشگاه عالمه طباطبائی های فرهنگی، هنری و مذهبیانونک تعداد -3جدول

 سال
6296 6290 6292 

  62 61 62 تعداد کانون ها

 

 اند.های دیگری وجود دارند که غیر فعال بودهکانون،  4131کانون فرهنگی و مذهبی در سال  41عالوه بر 

 

های فرهنگی، هنری و مذهبی دانشگاه عالمه طباطبائی کانونشده توسط  تعداد مراسم برگزار -4جدول

 1333در سال 

 ها کانوننام  ردیف
ری مراسم در تعداد برگزا

 6292طول سال

 66 کانون شعر و ادب 6

 62 کانون فیلم و عکس 0

 61 کانون تئاتر 2

 2 کانون هنرهای تجسمی و صنایع دستی 4

 5 کانون خیریه 5

 0 کانون گردشگری و ایرانشناسی 1

 1 کانون مهدویت 4

 2 کانون اندیشه 8

 0 کانون هالل احمر 9

 4 گروه موسیقی 60

 6 ن مدرسان جوانکانو 66

 0 کانون آسیب شناسی اجتماعی 60

 6 کانون حیات سبز 62

 19 جمع مراسم بر گزار شده

 
  



  77  فرهنگی و اجتماعیمعاونت 

  3313برگزار شده در سالها( و جشنواره علمی، فرهنگی)مسابقات ن واعن -5جدول

 

 تعریف از مسابقه در این جدول هر نوع مسابقه با هر سطح در نظر گرفته شده است.

تشار یافتهنشریهتعداد  -1جدول  1331 - 33های طی سال های علمی و فرهنگی دانشجویی ان

6296 6290 6292 

 عنوان دارای مجوز  09

 عنوان چاپ شده 00

 عنوان دارای مجوز 12

 عنوان چاپ شده 00 

 وان دارای مجوزعن 11

 عنوان چاپ شده 24

 

  

 ردیف مسابقه عنوان ردیف مسابقه عنوان

 6 مسابقه عکاسی 64 مسابقه وبالگ نویسی

 0 مسابقه دلنوشته 65 خوانیمسابقه کتاب

 2 دلنوشته عاشورایی 61 جشنواره غذای محلی

 4 شعردفاع مقدس 64 کتاب خوانی خوابگاه مطهری

 5 شعر غدیر 68 خوانی چرا زن شدممسابقه کتاب

 1 خوانیمسابقه کتاب 69 جشنواره بازی و ریاضی

 4 شعر محرم 00 های مدیریتمسابقه تئوری

 8 تست بازیگری 06 مدیریتی هایمسابقه مهارت

 9 خوانیمسابقه کتاب 00 جشنواره دانشگاه پاک

 60 خوانی غدیرمسابقه کتاب 02 امین دوره مسابقات قرآن کریمسی

 66 جشنواره تئاتر دانشجویی 04 جشنواره حرکت

 60 مسابقه عکس بهار 05 خوانی نوروز منمسابقه کتاب

 62 مسابقه دلنوشته 01 مسابقه عکاسی



 آماری دانشگاه عالمه طباطبائی کارنامه   73

تشار و تیراژ کل نشریه ،هانشریهتعداد  -7جدول در  علمی و فرهنگی دانشجوییهای چاپ شده شمارگان ان

 1333 سال

 

 1333 در سال علمی و فرهنگی دانشجوییچاپ شده  های نشریهعناوین  -3جدول

 

 

 

 ردیف های چاپ شدهنام نشریه ردیف های چاپ شدهنام نشریه

 6 بیداری 00 آنکا

JLTL 06 0 تراز 

 2 صدای افکار 00 ژیانه وه

 4 روز از نو 02 جیم

 5 طنین 04 علوم رایانه

 1 درنگ 05 بامداد امید

 4 برگردان 01 تبصره

 8 بیمه اکو 04 تریبون

 9 سوفیا 08 کیوسک

 60 پارالل 09 فرادید

 66 آبگون 20 شاخ نبات

 60 نیشگون 26 حنیفا

 62 ایمطالعات منطقه 20 خط سفید

 64 آسا 22 ریسک

 65 دنیای تجارت 24 آذرخش

 61 فرصت کارآفرینی 25 سروک

 64 صدی االدب 21 همرک

 24 گذار
 68 روزنه

 69 ندا

 های چاپ شدهنشریهتعداد  هاکل نشریهانتشار گانشمارتعداد  های چاپ شدهنشریهکل  تیراژ

06285 250 24 



  73  فرهنگی و اجتماعیمعاونت 

 در سفرهای سیاحتی و زیارتی کنندهشرکت دانشجویان تعداد -3جدول

 1331 – 33 هایطی سال 

 

 

 

 

 

 .درصد افزایش داشته است 1/1نرخ رشد تعداد برگزاری سفرها نسبت به سال قبل 

 1333تعداد کل اردوهای برگزار شده در سال  -11جدول

 داد اردوهاتع نام واحد

 40 انجمن علمی

 4 کانون قرآن وعترت

 8 های فرهنگیکانون

 1 واحد اردوها

 650 های دانشجویی خواهران و برادرانخانه

 66 بسیج

 006 جمع

 

 1333ها در سال مراسم و جشنوارهکسب شده در  عناوین -11جدول

 

 

 

  

 سفر دعدات سال

6296 692 

6290 004 

6292 006 

 ن برگزیدهعنوا نهاد کسب کننده عنوان

 برگزیده درجشنواره ملی دانشگاه پاک جوییکانون فیلم و عکس دانش

 انجمن برگزیده و دبیر دبیران برگزیده ریزی شهریانجمن علمی برنامه
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 های آزاد اندیشی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی عملکرد کرسی -12جدول

 1332 در سال

 برگزارکننده عنوان فعالیت ردیف

 ای فرهنگی هنریهکانون شناسینقد مکاتب جامعه 6

 فرهنگی هنری هایکانون 0شناسی نقد مکاتب جامعه 0

 فرهنگی هنری هایکانون هامیزان تحمل گروه 2

 های اسالمیتشکل شناسی انتخابات در ایرانآسیب 4

 فرهنگی هنری هایکانون شناسی اجتماعیهای کانون آسیببررسی طرح 5

 های اسالمیتشکل بازخورد سفر رئیس جمهور به نیویورک 1

 های اسالمیتشکل چرا اعتدال؟ 4

 های اسالمیتشکل سبک زندگی غربی 8

 های اسالمیتشکل ارز گران ارز ارزان، 9

 بسیج دانشجویی برگزاری کرسی آزاد اندیشی سیاست خارجی دولت یازدهم 60

 بسیج دانشجویی بررسی سیاست خارجی دولت یازدهم 66

 فرهنگی هنری هایکانون ی ضعیف است؟چرا فرهنگ کار جمع 60

 فرهنگی هنری هایکانون انضباط اجتماعی در جامعه به چه میزان وجود دارد؟ 62

 های فرهنگی هنریکانون باریرددالیل پرخاشگری و ناب 64

 های فرهنگی هنریکانون علل قانون گریزی در جامعه 65

 هنگی هنریهای فرکانون کنیم؟چرا یکدیگر را تحمل نمی 61

 های فرهنگی هنریکانون شناسی فرایندهای سبک ازدواج )سنتی و مدرن (آسیب 64

 های فرهنگی هنریکانون شناسیهای پیشنهادی کانون آسیببررسی طرح 68

 های فرهنگی هنریکانون گریزی در جامعه علت کار 69

 های فرهنگی هنریکانون ژنو 5+6مذاکرات  00

 های فرهنگی هنریکانون افتخار است؟ ییآیا مصرف گرا 06

 بسیج دانشجویی بررسی نظرات پیرامون تفکیک جنسیتی در دانشگاه 00



  31  فرهنگی و اجتماعیمعاونت 

 های آزاد اندیشی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی عملکرد کرسی -13جدول

 1333در سال 

 برگزار کننده عنوان ردیف

 "اخالق دانشجویی"یشی با موضوع برگزاری کرسی آزاد اند 6
های فرهنگی کانون

 هنری

 های دانشجوییبرگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع بررسی جنبش 0
های فرهنگی کانون

 هنری

 بسیج دانشجویی انقالب  2

 برگزاری کرسی مناظره مکتب رفاه 4
های علمی انجمن

 دانشجویی

 "94حه ی بودجه بررسی الی" کرسی آزاد اندیشی با عنوان 5
های علمی انجمن

 دانشجویی

 بسیج دانشجویی "انقالب برای چه بود؟" برگزاری مناظره 1

 مدیریت فرهنگی "مد و خط قرمزها پوشش،"برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع  4

8 
وری نقش آراستگی محیط کار در ارتقای بهره"برگزاری کرسی آزاد اندیشی با عنوان 

 "انیفردی و سازم

های علمی انجمن

 دانشجویی

 "ادبیات عربی از شکوفایی تا فروپاشی"برگزاری کرسی آزاد اندیشی با عنوان  9
های علمی انجمن

 دانشجویی

 مدیریت فرهنگی "های فرهنگی دولت یازدهم سیاست"برگزاری کرسی آزاد اندیشی با عنوان  60

 "ها از اتاق کودکانی و فرار عروسکتکنولوژ"برگزاری کرسی آزاد اندیشی با عنوان  66
های علمی انجمن

 دانشجویی

60 
بر  سازی سیستم انرژی کشور با تأکیدمقاوم درآمدی بر"ع کرسی آزاد اندیشی با موضو

 "تجارب برخی از کشورها

های علمی انجمن

 دانشجویی

 

 کرسی بوده است  22 شامل 4132ها ی آزاد اندیشی در سال بر طبق جداول فوق تعداد برگزاری کرسی

 باشد.درصد نسبت به سال گذشته می  -1/10با  4131 سال دهنده نرخ رشد منفیکه نشان
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 1333های مرکز کارآفرینی در سال فعالیت -14جدول

 

 تعداد مخاطب عنوان فعالیت نوع فعالیت ردیف

 نفر بازدیدکننده 500بیش از  6292 سال هایورودی معرفی مرکز در جشن ترویجی 6

 ترویجی 0
 فناوری کشور مهمترین پارک علم و دید علمی ازباز

 (پارک علم و فناوری پردیس)
 نفر 00

 آموزشی 2
اجرای مدل بوم کسب و کار استروالدر برای اولین بار در 

 شناسیدانشکده روان
 نفر 600

 نفر 00 جشنواره خوارزمی معرفی دانشجویان صاحب ایده به آموزشی 4

 آموزشی 5
برگزاری کارگاه آموزشی یادگیری در هزاره جدید 

 (وری از طریق آموزش آنالیناو کار مبتنی بر فن)کسب 
 فرن 10

  اندازی سایت مرکزراه ترویجی 1



معاونت اداری و مالی
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 مالی معاونت اداری و

و ها نامهقوانین و آیین تکیه بربا که  باشدهای مهم و کلیدی دانشگاه مییکی از معاونت اداری و مالی معاونت

تالش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف مقدس دانشگاه فعالیت  ،ل مالی و اداریئنظم بخشیدن به مسا

رفاهی، امور خدماتی و عمومی و  امور مدیریت منابع انسانی،، اداریو  کلیه امور مالیانجام . این حوزه نماید

و  هاو دارایی اموالحفظ و حراست از های دانشگاه، مورد نیاز برای فعالیت تأمین ملزومات و تجهیزاتپشتیبانی، 

بر عهده را  افزاری فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاهافزاری و نرمهای سختتقویت و توسعه زیرساخت

به تحول اداری  های بهبود فرایندها، تصمیماتی که منجربه بیان دیگر در مورد اصالح ساختار اداری و راه .دارد

 . گردداتخاذ می در این معاونت شود،وری میو بهره

 های این معاونت عبارت است از:زیر مجموعه

 مدیریت امور اداری -4

 مدیریت امور مالی -2

 ، بودجه و تشکیالتمدیریت برنامه -1

 مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات  -1

 

 



 35معاونت اداری و مالی   

 اه عالمه طباطبائی به تفکیک و قراردادی دانشگ تعداد کارکنان رسمی، پیمانی -1جدول

 1333 و جنسیت در سال مدرک تحصیلی

 جنسیت
دکتری 

 تخصصی

دکتری 

 ایحرفه
 جمع زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس

 209 4 54 04 650 40 6 2 زن

 224 65 600 28 602 50 0 1 مرد

 142 69 644 15 052 600 6 9 جمع
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تعداد كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه -1نمودار

1393سال عالمه طباطبائی به تفکیک مدرک تحصیلی و جنسیت در

زن

مرد
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                              و جنسیت  وضعیت استخدامدانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک ان تعداد کارکن -2جدول

 1333 در سال تحصیلی

 شرکتی قراردادی پیمانی رسمی جنسیت
، ساعتی حجمی

 و انجام کار معین
 جمع

 284 20 41 609 50 608 زن

 126 22 014 680 02 626 مرد

 6068 15 260 209 45 059 جمع

درصد داشته است. 3، رشدی مثبت حدود 1332نسبت به سال  1333اد کارکنان در سال تعد  
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به تفکیک تعداد كل كاركنان دانشگاه عالمه طباطبائی-2نمودار

1393وضعیت استخدام و جنسیت در سال 

زن

مرد



 37معاونت اداری و مالی   

 دانشگاه عالمه طباطبائی  تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمیتعداد  -3جدول

 1331 - 33 یهاسال یط

 سال
پیمانی به رسمی 

 آزمایشی

رسمی آزمایشی 

 به رسمی قطعی
 جمع

1390 62 60 05 

1391 2 4 4 

1392 4 00 04 

6292 4 1 60 

 

تقالی -4جدول                          و بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی  تعداد استخدام، ان

 1331 - 33های طی سال

 سال
 بازنشسته انتقالی به این دانشگاه استخدام

 جمع استاد دانشیار یاراستاد مربی جمع استاد دانشیار استادیار مربی جمع استادیار مربی

1386 6 5 1 0 4 0 0 4 4 1 2 2 69 

1387 6 60 66 0 0 0 0 0 1 9 0 2 00 

1388 6 8 9 0 6 0 0 6 4 8 6 4 64 

1389 0 68 00 0 2 0 6 4 2 60 2 4 00 

1390 5 09 24 0 6 0 0 6 0 1 0 4 60 

1391 5 26 21 0 6 0 0 6 5 66 6 2 00 

1392 0 26 26 6 0 6 0 0 6 0 0 2 8 

1393 0 46 46 0 2 0 0 2 6 9 0 0 64 
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ازنشستگی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی  -5جدول  تعداد استخدام و ب

 1331 - 33 یهاسال یط

 سال
 بازنشسته استخدام )قراردادی(

 جمع مرد زن جمع مرد زن

1391 6 0 2 0 5 4 

1392 08 68 41 6 5 1 

6292 69 69 28 64 01 40 

 

 4.1به  4بت تعداد اعضای هیأت علمی به تعداد کارکنان رسمی و پیمانی: نس

 4.7به  4نسبت تعداد اعضای هیأت علمی به تعداد کل کارکنان ) رسمی، پیمانی و قراردادی(: 

 01به  4 نسبت تعداد دانشجویان به تعداد کارکنان رسمی و پیمانی:

 20به  4 ی، پیمانی و قراردادی(:نسبت تعداد دانشجویان به تعداد کل کارکنان )رسم

  



 33معاونت اداری و مالی   

  1331 - 33 یهاسال یط عالمه طباطبائی دانشگاه( یجار) یانهیهز بودجه -1جدول

 (الیر ونیلیم)

 بودجه متمم بودجه مصوب سال
جمع بودجه 
 مصوب و متمم

بودجه 
 تخصیص یافته

درصد تخصیص 
 به مصوب

1386 197,972 18,103 216,075 215,079 99.5%  

1387 245,324 9,250 254,574 245,435 %96.4 

1388 263,252 13,000 276,252 275,992 %99.9 

1389 325,400 26,453 351,853 351,853 %100 

1390 384,272 0 384,272 364,978 %95 

1391 511,442 0 511,442 396,712 %77.6 

1392 633,724 0 633,724 596,582 %94.1 

1393 754,531 0 754,531 737,923 %97.8 
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دانشگاه عالمه طباطبائی( جاری)بودجه هزینه ای -3نمودار

(میلیون ریال)1386-93طی سال های تحصیلی 

جمع بودجه مصوب و متمم بودجه تخصیص یافته
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  1331 – 33 یهاسال یطمد اختصاصی دانشگاه عالمه طباطبائی آوضعیت در -7جدول

 (الیر ونیلیم)

 6292 1392 6296 1390 1389 1388 1387 1386 سال

 436,500 233,318 156,479 130,430 76,000 77,742 60,000 56,011 درآمد اختصاصی مصوب

 درآمد اختصاصی 

 هتخصیص یافت
49,564 56,903 77,097 72,001 130,430 156,479 233,318 421.214 

الغ بر 1332نسبت به سال  1333میزان درآمد اختصاصی دانشگاه در سال  درصد داشته  37، رشدی مثبت ب

 است.
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ائیوضعیت درآمد اختصاصی دانشگاه عالمه طباطب-4نمودار

(میلیون ریال)1386-93طی سال های تحصیلی 

اختصاصی مصوب اختصاصی تخصیص یافته



 31معاونت اداری و مالی   

 (الیر ونیلیم) 1331 – 33 یهاسال یطاعتبارات مصوب دانشگاه عالمه طباطبائی  -3جدول

 1393 1392 6296 1390 1389 1388 1387 1386 سال

 754,531 633,724 511,442 384,272 325,400 263,252 245,324 197,972 بودجه مصوب جاری

 50.028 65,139 56,677 25,118 20,576 28,526 26,068 38,490 بودجه مصوب عمرانی

 

 

 

 
 

  

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

تحصیلی  اعتبارات مصوب دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال های-5نمودار

(میلیون ریال)93-1386

جاری عمرانی
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 (الیر ونیلیم) 1331 – 33ی هاسال یط عالمه طباطبائی دانشگاه عمرانی بودجهوضعیت  -3جدول

 بودجه تخصیص یافته بودجه مصوب سال
درصد تخصیص 

 به مصوب

1386 38,490 27,866 40.4% 

1387 26,068 22,268 85.4% 

1388 28,526 28,526 600% 

1389 20,576 9,561 41.5% 

1390 25,118 19,180 41.4% 

1391 56,677 8,367 64.8% 

1392 65,139 36,442 55.9% 

1393 50.028 27,591 55.6% 
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 33معاونت اداری و مالی   

 

 1333در سال  و ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی فناوری اطالعات های مرکزفعالیت -11جدول

 توضیحات تعداد شرح خدمات ردیف

 0000 (توسعه شبکه دانشگاه )نود شبکه 6
)خیابان  معاونت فرهنگی ساختمان ،در پردیس )تربیت بدنی(

و  شناسیروان هایدانشکدهو  مرکزیساختمان ، کریم خان(
 ارتباطات علوم 

 (مناقصات و خرید تجهیزات) به واحد تدارکات 410 مشاوره و خرید رایانه 0

2 
های کامپیوتری )ویژه استفاده سایت

 دانشجویان(
 هاها و دانشکدههای دانشجویی خوابگاهمشتمل بر سایت 00

 140 (یتب افزایش پهنای باند اینترانت )مگا 4
Mb250 پردیس مرکزی - Mb600 دانشکده اقتصاد - Mb600 

 توانیر Mb20 - علوم اجتماعی Mb10 - دانشکده ادبیات

 فیزیک نظری Mb60 - مخابرات Mb8 - آسیاتک Mb260 240 افزایش پهنای باند اینترنت )مگا بیت( 5

1 
های اطالعاتی عمومی و اختصاصی بانک

 )فقره(
8 

Sage, scopous, jstor, science Direct, proquest, 
oxford Journals, ISI, Emerald 

 صورت دسترسی کامل و بدون محدودیت زمانی و محتواییه ب

 

 

 





معاونت عمرانی
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 معاونت عمرانی 

 ز بر مبنای نیازهاای آموزشای و پژوهشای   اریزی جهت نگهداری و ساخت و سرسیدگی به امور عمرانی و برنامه

بر  بر بوده است. نظارت و کنترل، تعمیر و نگهداری و مسئولیت بر این امورواره کاری دشوار و زماندانشگاه هم

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

 های عمرانی مدیریت فنی و طرح -4

 های عمرانیاداره  نظارت بر طرح -2

 اداره تعمیرات و نگهداری -1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37  . عمرانیمعاونت 

 1333متراژ فضاها و زیربناهای دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  -1جدول

 تعاریف زیربنا ) مترمربع( نوع کاربری ردیف

65062 آموزشی 1  
)شامل کالس  پذیردها فرایند آموزش انجام میهایی که در آنمکان

 و...(  درس، آزمایشگاه، کارگاه

 سرپوشیده ورزشی دانشگاه کلیه فضاهای روباز و 64600 ورزشی 2

42004 خوابگاهی 3  های مجردین و متأهلینکلیه فضاهای خوابگاه 

 ها و پردیس دهکده المپیکهای دانشکدهکلیه رستوران 10270 رستوران 4

 ها به عالوه کتابخانه مرکزیکلیه کتابخانه 7100 کتابخانه 5

 تئاتریهای مطالعه، رایانه و آمفسالن 14525 کمک آموزشی 6

 دانشگاهکلیه فضاهای اداری  22040 اداری 7

 مرکز درمانی و مشاوره 6650 ایمشاوره 8

4841 فرهنگی 9  
های ها، تاالرهای هنری، انجمنشامل نمازخانه به فضاهایی

 شود.نظایر آن اطالق می دانشجوئی و

 12996 خدماتی و رفاهی 10
نتشارات، استاد سرا، اداره نقلیه، بانک، فروشگاه کتاب، چاپ و ا

 نظایر آن موتورخانه و

 

 

 مترمربع 161000های دانشگاه: بالغ بر زیربنای كل ساختمان

 متر مربع1300000متراژ كل اراضی دانشگاه : بالغ بر 

 

 

 

  



 کارنامه آماری دانشگاه عالمه طباطبائی   33

 

اقدام دانشگاه عالمه طباطبائی در سال پروژه-2جدول  1333های در حال 

 زیربنا )مترمربع( عنوان پروژه ردیف

 1800 6تابخانه مرکزی پردیسک 6

 0000 2بازسازی سالن ورزشی پردیس 0

 60000 و سازمان مرکزی سالن همایش 2

 66450 6شناسی پردیس دانشکده روان 4

 6300 مسجدمجموعه مذهبی، فرهنگی و  5

 500 بهداشت و درمان دانشگاه مرکز 1

 

   مجموعه فرهنگی و مذهبی     

  

 

 

 ی و علوم تربیتیشناسدانشکده روان



 33  . عمرانیمعاونت 

 1333یافته در سال های خاتمهپروژه -3جدول

 زیربنا )مترمربع( عنوان پروژه ردیف

 60450 دانشکده مدیریت و حسابداری 6

 0850 رستوران اعضای علمی و اداری 0

 0000 سازی ضلع شمالی رستورانمحوطه 2

 200 احداث پارکینگ مدیران 4

 65900 جمع

 

 و حسابداریدانشکده مدیریت 
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 رستوران اعضای اداری و علمی دانشگاه

 

 1333های دانشگاه عالمه طباطبائی در سال همتراژ زیربنای دانشکد -4جدول

 )مترمربع( زیربنا دانشکده ردیف

 13000 و معارف اسالمی هیاتهای خارجی و الادبیات فارسی و زبان 1

 12000 اقتصاد و علوم ریاضی و رایانه 2

 6500 و علوم سیاسی حقوق 3

 6500 شناسی و علوم تربیتیروان 4

 5860 ارتباطات علوم علوم اجتماعی و 5

 1020 علوم ورزشی و تربیت بدنی 6

 10750 مدیریت و حسابداری 7

 1500 سسه آموزش عالی بیمه اکومؤ 8

 10200 تحصیالت تکمیلی خودگردانپردیس  9

 

 



 111  . عمرانیمعاونت 

 1333عالمه طباطبائی در سال  های دانشگاهتراژ خوابگاهم -5جدول

 نوع خوابگاه متراژ زیربنا )مترمربع( نام خوابگاه ردیف

 پسران 4000 خوابگاه شهید مطهری 6

 دختران 0800 خوابگاه شهید ارشاد 0

 پسران 9000 خوابگاه شهید همت 2

 پسران 0000 چیخوابگاه شهید شانه 4

 پسران 0200 خوابگاه شهید ورامینی 5

 پسران 400 اه شهید بهشتیخوابگ 1

 ان(د)خودگر دختران 2000 خوابگاه شهید عضدی 4

 دختران 6400 خوابگاه شهید رحیمی 8

 پسران 2500 خوابگاه شهید معینیان 9

 دختران 2400 خوابگاه شهید گلعذاری 60

 پسران 6400 خوابگاه شهید آشتیانی 66

 دختران 4800 خوابگاه شهید سالمت 60

 دختران 0500 شهید فرهمند خوابگاه 62

 دختران 0500 خوابگاه ولیعصر 64
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 ها و اراضی دانشگاهسایر ساختمان -1جدول 

 متراژ  نام ردیف

 60مترمربع و مساحت  5000زیربنای  مرکز چاپ و انتشارات 6
 هکتار

 مترمربع 6600زیربنای  ساختمان معاونت دانشجویی 0

 تارهک 80مساحت  اراضی باغ سیب 2

 مترمربع 21000مساحت  اراضی ایران زمین 4

 مترمربع 400زیربنای  ساختمان هفت تیر 5

 مترمربع 1500زیر بنای  سازمان مرکزی 1

 مترمربع 4200مساحت  اراضی سعادت آباد 4

 مترمربع 1000مساحت  مجتمع مسکونی استادسرا 8

 60مترمربع و مساحت  5000زیربنای  مرکز چاپ و انتشارات 9
 هکتار

 مترمربع 6600زیربنای  ساختمان معاونت دانشجویی 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113  . عمرانیمعاونت 

 1333سرانه فضاهای دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  -7جدول 

 سرانه عنوان ردیف

 6.8 سرانه فضای آموزشی 6

 0.8 سرانه فضای کمک آموزشی 0

 0.8 سرانه فضای ورزشی 2

 0.1 سرانه فضای رستوران 4

 0.4 ضای کتابخانهسرانه ف 5

 0.01 ایسرانه فضای مشاوره 1

 0.2 سرانه فضای فرهنگی 4

 

 

  





 

 

 رهبری نمایندگی مقام معظم نهاد 
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 1332 - 33های دانشگاه عالمه طباطبائی در سال اعضای هیأت علمیهای هم اندیشی دوره -1جدول

 عنوان طرح سال
تعداد شرکت 

 کنندگان
 موضوع

62
90

 

 ندیشیهم ا

 هم اندیشی برای هم اندیشی 25

 بحث و بررسی سند دانشگاه اسالمی 46

 نقش تربیتی اساتید 65

 هم اندیشی ائمه جماعات 06

 640 جمع

62
92

 

 م اندیشیه

 فرهنگ و مدیریت جهادی از دیدگاه امام خمینی 06

 نشست هم اندیشی رابطین 60

 فرهنگ دانشگاهی 48

 ی دانشجوییزندگ 4

 دانشگاه و فرهنگ دانشجویی 56

 دانشگاه و فرهنگ آزاد اندیشی 48

 نظام سیاسی در اسالم 00

 هم اندیشی معاونین نهاد 60

 هم اندیشی با اساتید گروه معارف 02

 028 جمع

 

 

  



 117 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری   

افزایی هایدوره -2جدول  1332 - 33های سالدانشگاه عالمه طباطبائی در  اعضای هیأت علمی معرفت 

 عنوان طرح سال
تعداد شرکت 

 کنندگان
 موضوع

62
90

 

 عرفت افزایی اساتیدم

 تاریخ علم و تمدن اسالمی 20

 معرفت شناسی اسالمی 25

 مدیریت و برنامه ریزی و اقتصاد خانواده 24

 معرفت شناسی اسالمی 11

 ی و معاصرسلفی گری و تحوالت جهان اسالم در دوران کنون 42

 تاریخ علم و تمدن اسالمی 29

 049 جمع

62
92

 

 معرفت افزایی اساتید

 )پشتیبانی محتوایی و

 دوره آموزشی(

 اصول تعلیم و تربیت اسالمی 21

 روش شناسی فهم متون دینی 25

 تاریخ علم و تمدن اسالمی 25

 اخالق علمی و حرفه ای 25

 زوار از قرآن کریمروش های برداشت سا 54

 معرفت شناسی اسالمی 56

 049 جمع
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 1332 - 33های دانشگاه عالمه طباطبائی در سالبرگزار شده  *آزاد اندیشی هایکرسیتعداد  -3جدول

 اند. ها شامل دانشجویان و کارکنان علمی و اداری دانشگاه بودهمخاطبان این کرسی *

ا عدورهتعداد  -4جدول  دانشگاه عالمه طباطبائی در*های معرفت و مشاوره نوان حلقههای برگزار شده ب

 1332 - 33های سال در

 یان، اعم از دانشجویان و کارکنان علمی و اداری بوده اند.مخاطبان این جلسات کل دانشگاه *

  

 موضوع 6292سال  6290سال  عنوان طرح

 کرسی آزاد اندیشی

بررسی آثار سوء ماهوارهجنگ نرم و  0 -  

ه(بیداری اسالمی و بیداری جهانی با نگاه امام)ر 0 6  

 حکومت اسالمی و والیت فقیه 6 2

آخرالزمان هایهمهدویت و فتن 6 -  

 اخالق و عرفان اسالمی - 2

 1 4 جمع
 

 موضوع 6292سال  6290سال  عنوان طرح

قه
حل

ره
او

ش
و م

ت 
رف

مع
ی 

ها
 

 سبک زندگی اسالمی 1 1

 چگونه فرزندی دیندار تربیت کنیم؟ - 6

 های زندگیمهارت - 6

 صهیونیسم شناسی 6 6

 ن اسالمیاخالق و عرفا - 6

 بیداری اسالمی و بیداری جهانی با نگاه امام )ره( - 0

 های آخرالزمانمهدویت و فتنه 0 0

 مباحث ویژه زنان - 0

 رمایجاد غرفه پرسش و پاسخ و مشاوره مذهبی در دهه مح 6 -

 جنگ نرم و بررسی آثار سوء ماهواره 6 -

  66 61 جمع



113 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری   

  دانشگاه عالمه طباطبائی *های توانمندسازی فعاالن فرهنگی و سیاسیتعداد دوره -5جدول

1332 - 33های سال در  

 موضوع 6292سال  6290سال عنوان طرح

ی
اس

سی
 و 

ی
نگ

ره
ن ف

اال
فع

ی 
از

دس
من

وان
ت

سبک زندگی اسالمی 5 1

داری اسالمی و بیداری جهانی با نگاه امام )ره(بی-6

مهدویت و فتنه های آخرالزمان 6 4

های فکری بعد از انقالب اسالمیشناساندن جریان-2

حکومت اسالمی و والیت فقیه-0

اردوی فعالین سیاسی و فرهنگی دانشکده اقتصاد 6 -

جنگ نرم و بررسی آثار سوء ماهواره 6 -

اخالق و عرفان اسالمی 6 -

جلسات آموزش تجوید قرآن کریم 6 -

6160جمع

ها عضو نهادها و ها، دانشجویان فعال در زمینه فرهنگی و سیاسی که تعداد زیادی از آنمخاطبان این دوره *

اند را شامل گردیده است.ها بودهتشکل

1332 - 33های در سال بائیدانشگاه عالمه طباط *های نهضت تفسیردورهتعداد  -1جدول

موضوع 6292سال  6290سال  عنوان طرح

 اخالق و عرفان اسالمی 6 4 های آموزشی(دوره-مسابقه )نهضت تفسیر 

های آخرالزمانمهدویت و فتنه 6 2 مسابقه(-اعزام شخصیت و مبلغ)نهضت تفسیر

سبک زندگی اسالمی6-دوره آموزشی-نهضت تفسیر 

حکومت اسالمی و والیت فقیه6-هابقه والها و والیتمسا-نهضت تفسیر 

4 4جمع

اند.ها کل دانشگاهیان، اعم از دانشجویان و کارکنان علمی و اداری بودهمخاطبان این دوره *
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1332 - 33های سالدانشگاه عالمه طباطبائی در  رهبری های نهادکل فعالیت -7دولج  

 روز یا یک دوره برگزار گردیده است. هر کدام از این موارد به تناسب موضوع در یک

 

 

 6292سال  6290سال  عنوان ردیف

 1 - ارتقای ائمه جماعاتهای دوره 6

 65 60 اندیشی و معرفت افزایی اساتیدهم 0

 60 61 توانمندسازی فعاالن فرهنگی و سیاسی 2

 66 61 های معرفت و مشاورهحلقهدوره   4

 1 4 آزاد اندیشی های کرسیبرگزاری  5

 4 4 نهضت تفسیرهای دوره 1

 04 68 پیامک، برگزاری مراسم مختلف و...(ها )ارسال ایمیل و فعالیت سایر 4

 45 45 معج
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