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 11 مجادله»      خبیر تعملون ما به اهللا و درجات العلم اوتوا الذین و منکم آمنوا الذین اهللا یرفع

 بخشد می بزرگی درجات دارند علم از ايبهره که کسانی به و برد می باال اندآورده ایمان که را شما از کسانی خداوند

  

 پیشگفتار
 مواجه دگرگونی دستخوش شرایط با انطباق در متنوعی هايچالش اب کنونی متحول جهان در دانشگاه کارکرد و نقش
 وارداتی ها نهاديآن در دانشگاه که ، خاصشان اقتضائات و هامحدودیت با گذار حال در جوامع در وضعیت این و است

 که رودمی عتوق این دانشگاه از سو، یک از جوامع قبیل این در. است آفریده را مضاعفی هايچالش است، بومی غیر و
 عمومی فرهنگ سطح ارتقاء و توسعه به نیل مسیر در متخصص نیروي تربیت و پژوهش و آموزش امر متولی تنها نه

 و راهکار باارائه و بوده فعال عنصري کشور يفزاینده معضالت و مسائل حل در فنی سطوح در بلکه باشد جامعه
نهاد  دیگر سوي از اما. گردد بدل اداري و اجرائی نظام هايکرديکژکار و هاناکارآمدي گردرمان فوري، به تجویزهاي

 و ساختاري هايمحدودیت مشمول که است اداري و اجرائی نظام همین از خودبخشی جوامع، این در دانشگاه
 .کندمی بازتولید را ناکارآمدي که است ايچرخه این و است ناکارآمدساز اقتضائات

 ها،بخش سایر با مقایسه در کارکردها، در نقص و هامحدودیت تمامی وجود با دانشگاه ایران، عزیزمان کشور در اما
 و علمی فرهنگی، مختلف هايزمینه در امروز ایران دستاوردهاي و است بوده نهادها مؤثرترین و ترینموفق از یکی
 هاياندیشه محرك و مولد میاسال ازانقالب پیش در هادانشگاه .است دانشگاه مدیون دیگري نهاد هر از بیش فنی

 پس و داشتند اجتماعی نیروهاي بسیج و عمومی هايآگاهی ارتقاء در کلیدي نقشی و بوده استبدادي ضد و انقالبی
 هايمحدودیت تمامی رغمعلی. ماندند باقی انقالب اصیل شعارهاي پیگیري کانون نیز اسالمی انقالب پیروزي از

 مالی منابع کمبود از بسیار ومشکالت موانع وجود با هادانشگاه الزم، عمل آزادي بودن و کافی استقالل ساختاري، عدم
 متعهد خود ايحرفه و اجتماعی رسالت به اندکرده تالش فرادستی هايگذاريسیاست در حداقلی مشارکت تا گرفته
 .  بمانند

 سهم خود، خاص هايظرفیت با تناسبم و ویژه رسالتی گرفتن نظر در با طباطبائی عالمه دانشگاه میان این در
 پردازينظریه کرسی بیشترین برگزاري. است کرده اقدام و ریزيبرنامه آن تحقق براي و شده قائل خود براي ايعمده

 میان مستقیم ارتباط در که کشور معضالت حل به کمک موضوع با سیاستی سند هاده تدوین کشور؛ سطح در
 و ارائه ربطذي اجرائی هايدستگاه به دانشگاه استادان علمی هايظرفیت به متکی و اجرائی هايسازمان و دانشگاه

 حمایت هدف به انسانی علوم در و نوآور فناور واحدهاي رشد مرکز اولین اندازياست؛ راه شده منتشر آن نتایج



 تقویت و کارآفرینی مرکز احیاء اجتماعی؛ و انسانی علوم هايحوزه در بنیان دانش اشتغال و تولید از نهادینه
 افزائیمهارت هايدوره اندازيراه و کار؛ بازار و دانشگاه میان پیوند ایجاد هدف به روشنا و چکاوك نظیر رویدادهایی
 افزودن با آکادمیک  آموزش کیفی سطح تکمیل و ارتقاء هدف به ایران هايدانشگاه در بار اولین براي دانشجویان

 خود براي ایران عالی آموزش سپهر در طباطبائی عالمه دانشگاه که ايویژه سهم از بخشی تنها مکمل؛ هايمهارت
 از تاسیسی اقدامات در فقط نه اخیر هايسال در طباطبائی عالمه دانشگاه ها،ارزیابی و آمار گواه به. است کرده تعریف
 سطح افزایش در بلکه خود، فرهنگی و آموزشی فضاهاي به مربع متر 50000 افزودن یا و الذکرفوق موارد جنس

 عملکردي نیز انسانی منابع و دانشجوئی فرهنگی پژوهشی، آموزشی، مختلف هايزمینه در معمول استانداردهاي
 این رشد به رو مسیر دائمی پایش بر است مستندي طباطبائی، عالمه دانشگاه آماري کارنامه .است داشته موفق

 آماري هايشاخص .است شده منعکس دانشگاه استراتژیک سند در که مدت لندب اهدافی تحقق راستاي در سازمان
 باشد، ما دانشگاه شایسته آنچه سطح در آرمانی و مطلوب وضعیت گویاي اگرچه 1395 سال در دانشگاه عملکرد
 شگزار چهارمین این. دهدمی نشان موجود امکانات و هاظرفیت با متناسب را توجهی قابل پیشرفت اما نیست

 در و نیز 1395 سال در سازمان این عملکرد شده تالش آن در که است جدید مدیریتی دوره در دانشگاه عملکردي
 و آمارها صحت. شود ارائه کشور عالی آموزش استاندارد هايشاخص اساس بر پیش هايسال با ايمقایسه قالبی

 شده رعایت دقت به گزارش این در که است آماري ندس یک الزمه هابزرگنمائی از پرهیز و هاگزارش ارائه در صداقت
 اصالح براي مبنایی و داده نشان ما به را قوتمان و ضعف نقاط درستی به بتواند مانکنونی وضعیت از ما پایش تا است
 نای تدوین در کسانی که تمامی از را خود سپاس مراتب پایان در است الزم .سازد فراهم آینده در پیشرفتمان و مسیر
 سرکار و ارزیابی و نظارت دفتر پیشین مدیر آجیلی هادي دکتر آقاي جناب از ویژه به و اند داشته مشارکت سند
 .نمایم ابراز کنونی مدیر سیفی آناهیتا دکتر خانم

 سلیمی حسین دکتر                                                                                     
 دانشگاه رئیس                                                                                  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
دانشگاه عالمه طباطبائی در میان نهادهاي آموزشی و پژوهشی متعدد کشور از جایگاهی ممتاز و اعتباري شایسته 

  جهت بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی کشور برخوردار است.به
هاي نامههاي پژوهشی تقاضامحور و کاربردي، ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، عقد تفاهمبه طورکلی، انجام طرح

هاي فرهنگی و فوق برنامه، ایجاد محیط بانشاط المللی، اجراي برنامههاي ملی و بینها  و سازمانهمکاري با دانشگاه
المللی و اهتمام و توجه جدي به ارتقاي کیفیت ائل روز داخلی و بینبراي فعالیت دانشجویان، حساسیت و پیگیري مس

 هاي تحصیالت تکمیلی از محورهاي اصلی مساعی این دانشگاه بوده است.آموزش در دوره
ریزي در هر سازمان است؛ ارائه آمار و عملکرد مستند  نقش ترین اصول برنامهآمار و اطالعات و تحلیل آن از بنیادي

نماید، دارد.  دانشگاه عالمه طباطبائی، در هایی که ایفا میاي در معرفی دانشگاه و تالشوب و سازندهبسیار مطل
اي که در مقایسه آمار رشد در گونهمالحظه داشته است؛ به هاي فعالیت، رشدي قابلهاي اخیر در تمامی حوزهسال

 هاي سطح یک کشور قلمداد گردیده است.زمره دانشگاه
هاي دانشگاه است که به دلیل حجم گسترده و وسیع ها و برنامهست کارنامه حاضر شامل اهم فعالیتبدیهی ا

 ها، ناگزیر به اختصار گردآوري شده است.فعالیت
دانم از بذل توجه ریاست محترم دانشگاه، جناب آقاي دکتر حسین سلیمی، معاونان، مدیران در پایان الزم می

فر و پیرا، شیرین رضوانیها محبوبه چمناندرکار تدوین این گزارش باالخص سرکار خانمدانشگاه و کارشناسان دست
 نمایم.           نسترن مهرزاد صمیمانه تشکر و قدردانی می

 

 دکتر آناهیتا سیفی
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 �عاونت آ�وز�ی

نظارت بر حسن اجراي کلیه سیاست دار هاي ستادي دانشگاه است که عهدهمعاونت آموزشی، یکی از معاونت
پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی  ، و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یها، مقررات و فرآیندهاي آموزش
نظارت بر امور هیأت  ،رشته هاي سرفصل ها ارزیابی و بازنگري محتوا ،دانشجویان و اعضاي هیأت علمی 

سطح فعالیت این معاونت همواره در جهت رشد و اعتالي آموزشی دانشگاه در  و ...  می باشد. ممیزه دانشگاه
 .اداره  به شرح ذیل می باشد 2مدیریت و 4این معاونت داراي . بوده است ايملی و منطقه

 ریزي آموزشی، نظارت و سنجشمدیریت برنامه •

 مدیریت تحصیالت تکمیلی •

 مدیریت امور آموزشی •

 مدیریت آموزش هاي تخصصی آزاد •
 اداره فارغ التحصیالن •

 اداره خدمات الکترونیکی •
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1395در سال و جنسیت مرتبه علمیدانشکده، علمی دانشگاه به تفکیک  . تعداد کل اعضاي هیأت1جدول  

 مرتبه علمی                  

 دانشکده         

 جمع مربی استادیار دانشیار استاد

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

 106 66 40 4 1 3 57 28 29 32 25 7 13 12 1 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان

 53 47 6 0 0 0 34 30 4 11 10 1 8 7 1 اقتصاد

 22 21 1 2 1 1 11 11 0 8 8 0 1 1 0 الهیات و معارف اسالمی

 78 74 4 0 0 0 46 42 4 26 26 0 6 6 0 حقوق و علوم سیاسی

 66 45 21 2 0 2 34 20 14 22 17 5 8 8 0 شناسی و علوم تربیتیروان

 45 35 10 1 1 0 27 19 8 9 7 2 8 8 0 علوم اجتماعی

 18 13 5 0 0 0 10 6 4 8 7 1 0 0 0 علوم ارتباطات 

 20 15 5 2 2 0 10 5 5 7 7 0 1 1 0 علوم ریاضی و رایانه

 15 10 5 0 0 0 8 3 5 6 6 0 1 1 0 علوم ورزشی و تربیت بدنی

 78 74 4 1 1 0 48 46 2 21 19 2 8 8 0 مدیریت و حسابداري

 12 10 2 1 1 0 8 7 1 3 2 1 0 0 0 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 5 4 1 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 حوزه ریاست

 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 پژوهشکده زبان و ادبیات

 3 2 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 پژوهشکده علوم اقتصادي

 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پژوهشکده علوم اقتصادي و مالی

 523 418 105 16 9 7 300 223 77 153 134 19 54 52 2 جمع

 

 



 5معاونت آموزشی   

  



 

  

 

  

  

استاد دانشیار استادیار مربی


 

 



 

 

  



تعداد کل اعضاي هیأت علمی دانشگاه به تفکیک مرتبه علمی و . 2نمودار
1395جنسیت در سال 

زن مرد



 

 

 

 

  

  
  

   

 

 

 

    




   

1395تعداد کل اعضاي هیأت علمی دانشگاه به تفکیک دانشکده در سال . 1نمودار 
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 1386 - 95هاي . روند ارتقاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه طی سال2جدول

 جمع دانشیار به استاد استادیار به دانشیار مربی به استادیار سال

1386 2 9 5 16 

1387 3 10 2 15 

1388 0 2 2 4 

1389 4 6 5 15 

1390 3 4 1 8 

1391 1 9 2 12 

1392 4 34 5 43 

1393 3 28 9 40 

1394 4 33 8 45 

1395 1 44 13 58 

 درصد داشته است. 20داد ارتقاي اعضاي هیأت علمی رشدي معادل تع 1394نسبت به سال  1395در سال 

 

  

  








 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                             

1386-95روند ارتقاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه طی سال هاي 



 7معاونت آموزشی   

  1395سال  رد علمی دانشگاه . میانگین ارزشیابی کالس اعضاي هیأت3جدول

 میانگین ارزشیابی دانشکده

 4,17 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان

 4,13 اقتصاد

 4,15 الهیات و معارف اسالمی

 4,04 حقوق و علوم سیاسی

 3,98 شناسی و علوم تربیتیانرو

 3,95 علوم اجتماعی

 3,99 علوم ارتباطات

 3,99 علوم ریاضی و رایانه

 4,17 علوم ورزشی و تربیت بدنی

 3,96 مدیریت و حسابداري

 3,82 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 4,04 جمع
 

 1395 - 96و جنسیت در سال تحصیلی  . تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی، نوع پذیرش4جدول

 مقطع تحصیلی
 جمع پردیس نوبت دوم روزانه

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

 7395 2389 5006 396 105 291 3416 1101 2315 3583 1183 2400 کارشناسی

 7143 3201 3942 941 432 509 2640 1134 1506 3562 1635 1927 کارشناسی ارشد

 2868 1882 986 844 525 319 179 113 66 1845 1244 601 دکتري

 17406 7472 9934 2181 1062 1119 6235 2348 3887 8990 4062 4928 جمع
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کارشناسی کارشناسی ارشد دکتري

ش در تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی و نوع پذیر. 4نمودار 
1395-96سال تحصیلی 

روزانه

نوبت دوم

پردیس

  

   

  

   

   

  



   

   

   

   

   

   

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتري

ت در تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسی. 5نمودار
1395-96سال تحصیلی 

زن مرد



 9معاونت آموزشی   

 1395 - 96. تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی 5جدول

 
درصد  2ر) نف 17735نفر) نسبت به سال گذشته (17406درکلیه مقاطع تحصیلی( 1395تعداد دانشجویان دانشگاه در سال 

 کاهش بوده است.
 

 

 

 دانشکده
جمع  جمع دکتري شدکارشناسی ار کارشناسی

 مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن کل
هاي ادبیات فارسی و زبان

 خارجی
1143 442 1585 484 294 778 86 102 188 1713 838 2551 

 1182 554 628 173 121 52 344 164 180 665 269 396 اقتصاد

 818 355 463 136 96 40 382 181 201 300 78 222 الهیات و معارف اسالمی

 1961 1096 865 397 319 78 1046 582 464 518 195 323 حقوق و علوم سیاسی

 2462 804 1658 382 220 162 1021 327 694 1059 257 802 شناسی و علوم تربیتیروان

 1345 504 841 132 82 50 480 203 277 733 219 514 علوم اجتماعی

891 83 106 729 244 485 علوم ارتباطات  16 40 56 607 367 974 

 366 141 225 27 15 12 220 90 130 119 36 83 علوم ریاضی و رایانه

 242 125 117 34 23 11 208 102 106 0 0 0 علوم ورزشی و تربیت بدنی

 3078 1518 1560 483 325 158 1469 717 752 1126 476 650 مدیریت و حسابداري

مؤسسه آموزش عالی بیمه 
 اکو

97 68 165 39 26 65 0 0 0 136 94 230 

 2197 1076 1121 860 539 321 941 432 509 396 105 291 پردیس دانشگاه

 17406 7472 9934 2868 1882 986 7143 3201 3942 7395 2389 5006 جمع
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تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت در سال  . 6نمودار 
1396-95تحصیلی 

زن
مرد



  

   

  

   

   

   

   

  

  

  

    
        

  
  

  
  

  

  
      

    

  

  
 

  

  
 

     
  

    

  
   

ال  تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی در س. 7نمودار
1395-96تحصیلی 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتري



 11معاونت آموزشی   

 1395 - 96. تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده، نوع پذیرش و جنسیت در سال تحصیلی 6جدول

 دانشکده
 پردیس نوبت دوم روزانه

 جمع کل
 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

7107 309 768 1474 529 945 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان  170 103 273 2824 

 1330 148 85 63 510 225 285 672 328 344 اقتصاد

 819 1 1 0 295 95 200 523 260 263 الهیات و معارف اسالمی

 2357 396 235 161 753 384 369 1208 712 496 حقوق و علوم سیاسی

 2935 473 146 327 1014 287 727 1448 517 931 شناسی و علوم تربیتیروان

 1397 52 30 22 569 187 382 776 317 459 م اجتماعیعلو

 1055 81 38 43 435 144 291 539 223 316 علوم ارتباطات

 391 25 12 13 148 51 97 218 90 128 علوم ریاضی و رایانه

 255 13 6 7 91 40 51 151 85 66 علوم ورزشی و تربیت بدنی

 3809 731 419 312 1252 586 666 1826 932 894 مدیریت و حسابداري

 234 4 1 3 89 38 51 141 56 85 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 17406 2197 1076 1121 6233 2346 3887 8976 4049 4927 جمع
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درسال تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و نوع پذیرش. 8نمودار
1395-96تحصیلی 

روزانه

نوبت دوم

پردیس



 13معاونت آموزشی   

  1384 - 95هاي تحصیلی . تعداد دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی طی سال7جدول

 جمع دکتري شناسی ارشدکار کارشناسی سال

1384 137 92 59 288 

1385 186 153 74 413 

1386 278 227 82 587 

1387 324 352 89 765 

1388 251 389 83 723 

1389 221 338 51 610 

1390 229 379 39 647 

1391 273 473 42 788 

1392 236 366 42 644 

1393 191 297 82 570 

1394 164 385 129 678 

1395 179 454 164 797 
 

 درصدي داشته است. 18نسبت به سال گذشته رشدي  1395تعداد دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه در سال 
 
 

 
  



  

  

  

  

                                   

تعداد دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه . 9نمودار 
1384-1395طی سال هاي 
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  1389 - 95هاي تحصیلی دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی طی سال غیرایرانی . تعداد دانشجویان8جدول

 جمع دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی سال

1389 66 27 9 102 

1390 68 19 8 95 

1391 59 16 14 89 

1392 56 17 14 87 

1393 100 22 18 140 

1394 93 26 18 137 

1395 90 26 18 134 

درصد کاهش داشته است 2نسبت به سال گذشته  1395تعداد دانشجویان غیرایرانی در سال  .  

 

 

  



 

 

 

 

  

  

  

                    

  
 

   

     

1389-95هاي تعداد دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه طی سال. 10نمودار



 15معاونت آموزشی   

جنسیت شگاه به تفکیک مقطع تحصیلی، نوع پذیرش وشدگان) داننام. تعداد کل پذیرفته شدگان (ثبت9جدول  

1395 - 96در سال تحصیلی    

 مقطع تحصیلی
 جمع پردیس نوبت دوم روزانه

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

 1729 368 1361 0 0 0 838 159 679 891 209 682 کارشناسی

 1974 926 1048 138 62 76 782 335 447 1054 529 525 کارشناسی ارشد

 487 280 207 204 115 89 1 1 0 282 164 118 دکتري

 4190 1574 2616 342 177 165 1621 495 1126 2227 902 1325 جمع

   

 

 

  



  

  

  

  

   

   

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتري

  

  

  

  
  




 
 

قطع به تفکیک م) ثبت نام شدگان(تعداد کل پذیرفته شدگان . 11نمودار 
1395-96تحصیلی و نوع پذیرش در سال تحصیلی 

روزانه نوبت دوم پردیس
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 شدگان) دانشگاه به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت نام. تعداد کل پذیرفته شدگان (ثبت10جدول

 95 - 96در سال تحصیلی 

 دانشکده
 جمع جمع دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی

 مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن کل

 635 170 465 34 16 18 231 95 136 370 59 311 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان

 340 134 206 17 8 9 104 50 54 219 76 143 اقتصاد

 168 65 103 14 9 5 77 40 37 77 16 61 الهیات و معارف اسالمی

 480 284 196 51 35 16 322 212 110 107 37 70 حقوق و علوم سیاسی

 664 153 511 56 31 25 305 90 215 303 32 271 شناسی و علوم تربیتیروان

 365 102 263 20 13 7 152 65 87 193 24 169 علوم اجتماعی

 250 74 176 7 3 4 83 41 42 160 30 130 علوم ارتباطات

 129 41 88 0 0 0 74 25 49 55 16 39 ضی  و رایانهعلوم ریا

 83 35 48 8 3 5 75 32 43 0 0 0 علوم ورزشی و تربیت بدنی

 682 319 363 76 47 29 389 203 186 217 69 148 مدیریت و حسابداري

 52 20 32 0 0 0 24 11 13 28 9 19 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

98 138 62 76 0 0 0 پردیس دانشگاه  115 204 165 177 342 

 4190 1574 2616 487 280 207 1974 926 1048 1729 368 1361 جمع

 

 

 

  



 17معاونت آموزشی   

 

 

  



  

  

  

  

   

   

   

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتري

  

   

 

  

  

  

ع تحصیلی دانشگاه به تفکیک مقط) ثبت نام شدگان(تعداد کل پذیرفته شدگان . 12نمودار 
1395-96و جنسیت در سال تحصیلی 

زن

مرد



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
  

      
       

 

 
 

  
  

     

 
 

   

ده و دانشگاه به تفکیک دانشک) ثبت نام شدگان(تعداد کل پذیرفته شدگان . 13نمودار
1395-96جنسیت درسال تحصیلی 

زن

مرد
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 . تعداد کل پذیرفته شدگان دانشگاه به تفکیک دانشکده، نوع پذیرش و جنسیت 11جدول

 1395 - 96در سال تحصیلی 

 دانشکده
 پردیس نوبت دوم روزانه

 معج مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 74 25 49 285 61 224 350 109 241 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان

 24 13 11 160 60 100 180 74 106 اقتصاد

 0 0 0 71 23 48 97 42 55 الهیات و معارف اسالمی

 71 47 24 193 112 81 287 172 115 حقوق و علوم سیاسی

 29 4 25 266 40 226 398 113 285 شناسی و علوم تربیتیروان

 4 3 1 158 33 125 207 69 138 علوم اجتماعی

 19 14 5 107 24 83 143 50 93 علوم ارتباطات

 0 0 0 63 20 43 66 21 45 علوم ریاضی و رایانه

 10 5 5 33 12 21 50 23 27 علوم ورزشی و تربیت بدنی

 111 66 45 273 106 167 409 213 196 مدیریت و حسابداري

 0 0 0 12 4 8 40 16 24 یمه اکومؤسسه آموزش عالی ب

 684 354 330 1621 495 1126 2227 902 1325 جمع

 

  



 19معاونت آموزشی   

  تیجنسی و لیتحص مقطع دانشکده، کیتفک به دانشگاه آموختگاندانش کل تعداد. 12جدول

 1394 – 95ی لیتحص سال در

 دانشکده
 جمع دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی

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

 399 171 228 20 11 9 178 84 94 201 76 125 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان

 136 67 69 11 11 0 68 37 31 57 19 38 اقتصاد

 51 20 31 0 0 0 21 11 10 30 9 21 الهیات و معارف اسالمی

 323 150 173 18 14 4 187 88 99 118 48 70 حقوق و علوم سیاسی

 437 184 253 42 26 16 219 101 118 176 57 119 علوم تربیتیشناسی و روان

 167 64 103 3 3 0 85 37 48 79 24 55 علوم اجتماعی

 135 47 88 4 3 1 37 15 22 94 29 65 علوم ارتباطات

 48 28 20 2 2 0 46 26 20 0 0 0 علوم ریاضی و رایانه

 39 20 19 0 0 0 39 20 19 0 0 0 علوم ورزشی و تربیت بدنی

 528 266 262 32 29 3 303 135 168 193 102 91 مدیریت و حسابداري

 63 29 34 0 0 0 14 3 11 49 26 23 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 265 100 165 6 6 0 104 44 60 155 50 105 پردیس دانشگاه

 2591 1146 1445 138 105 33 1301 601 700 1152 440 712 جمع
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کارشناسی کارشناسی ارشد دکتري

    

 

  

  

  

و تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی. 14نمودار
1394-95جنسیت در سال تحصیلی 

زن

مرد



  

  

  

  

  

  

        
   

 
   

      

  

 
 

    

 
   

 

 
   

نسیت تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکده و ج. 15نمودار 
1394-95در سال تحصیلی 

زن

مرد



 21معاونت آموزشی   

 آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه طی سه تعداد کل دانش.  مقای13جدول

 1384 - 95هاي سال

 94-95 93-94 93-92 91-92 90-91 89-90 89-88 88-87 87-86 86-85 85-84 مقطع تحصیلی

 1152 1077 1910 2353 2743 2327 1951 2052 1805 1833 2059 کارشناسی

 1301 2447 2359 3133 2221 1711 1428 967 736 470 360 کارشناسی ارشد

 138 131 105 131 106 146 160 73 46 44 18 دکتري

 مقاطع جمع

 تکمیلی تحصیالت
378 514 782 1040 1588 1857 2327 3264 2464 2578 1439 

 2591 3655 4374 5617 5070 4184 3539 3092 2587 2347 2437 جمع کل

 
 

 
 

  



   

   

   

   

   

   

                                                   

    
  

   

  
  

   

   

       

  

       
   

  

   

  

  

  

   

   

   

ال هاي مقایسه تعداد کل دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه طی س. 16نمودار 
95-1384

جمع مقاطع تحصیالت تکمیلی جمع کل دانشگاه
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 1395تفکیک مقطع تحصیلی و مرتبه علمی در سال . نسبت استاد به دانشجو به 15جدول

 دانشکده
 مقطع تحصیلی

 کل دکتري ارشد کارشناسی

16 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان به 1  7 به 1  2 به 1  24 به 1  

11 اقتصاد به 1  5 به 1  3 به 1  19 به 1  

8 الهیات و معارف اسالمی به 1  16 به 1  6 به 1  30 به 1  

6 حقوق و علوم سیاسی به 1  12 به 1  5 به 1  23 به 1  

16 شناسی و علوم تربیتیروان به 1  14 به 1  6 به 1  35 به 1  

16 علوم اجتماعی به 1  10 به 1  3 به 1  29 به 1  

40 علوم ارتباطات به 1  10 به 1  3 به 1  53 به 1  

6 علوم ریاضی و رایانه به 1  10 به 1  1 به 1  17 به 1  

12 - علوم ورزشی و تربیت بدنی به 1  2 به 1  14 به 1  

13 حسابداري مدیریت و به 1  16 به 1  6 به 1  35 به 1  

17 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو به 1  6 به 1  - 22 به 1  

13 جمع به 1  11 به 1  4 به 1  27 به 1  
 

 

 1395. نسبت مرتبه اعضاي هیأت علمی در سال 16جدول 

 کل مربی استادیار دانشیار استاد مرتبه علمی

 10به  1 0,3به  1 6به  1 3به  1 0 استاد

 3به  1 0,1به  1 2به  1 0 0 یاردانش

 2به  1 0,05به  1 0 0 0 استادیار

 33به  1 0 0 0 0 مربی

 

  



 23معاونت آموزشی   

 1395. نسبت استاد به دانشجو به تفکیک دانشکده در سال 17جدول

 نسبت استاد به دانشجو تعداد دانشجو دانشکده ردیف

 24به  1 2551 خارجیهاي ادبیات فارسی و زبان 1

 22به  1 1182 اقتصاد 2

 37به  1  818 الهیات و معارف اسالمی 3

 25به  1 1961 حقوق و علوم سیاسی 4

 37به  1 2462 شناسی و علوم تربیتیروان 5

 30به  1 1345 علوم اجتماعی 6

 54به  1 974 علوم ارتباطات 7

 18به  1 366 علوم ریاضی و رایانه 8

 16به  1 242 علوم ورزشی و تربیت بدنی 9

 39به  1 3078 مدیریت و حسابداري 10

 19به  1 230 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 11

  29به  1 15209 مجموع

 نفر) می باشد. 2197نسبت هاي جدول فوق بدون در نظر گرفتن تعداد دانشجویان پردیس ( 

 

 1391 - 95هاي هاي تحصیلی ایجاد شده طی سال. تعداد رشته18جدول

 جمع دکتري اسی ارشدکارشن کارشناسی سال

1391 1 2 7 10 

1392 1 2 2 5 

1393 1 0 0 1 

1394 0 2 0 2 

1395 1 8 1 10 
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 1395. عناوین رشته هاي ایجاد شده با اخذ مجوز موافقت قطعی در سال 19جدول

 دانشکده مقطع عنوان رشته

 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان کارشناسی زبان و ادبیات اسپانیائی

 شناسی و علوم تربیتیروان کارشناسی ارشد ات آموزشیتحقیق

 حقوق و علوم سیاسی کارشناسی ارشد سردفتري اسناد رسمی

 علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی گرایش فیزیولوژي ورزشی کاربردي

 زشی و تربیت بدنیعلوم ور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

 شناسی و علوم تربیتیروان کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی

 شناسی و علوم تربیتیروان کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی 

 الهیات و معارف اسالمی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی

 علوم اجتماعی شناسی ارشدکار مطالعه جوانان 

 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان دکتري آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
 

 
  



 25معاونت آموزشی   

 هاي تحصیلی دانشگاه به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی. تعداد کل رشته گرایش20جدول

 1395 - 96در سال تحصیلی  

 

 

  



 

 

 

 

     

 




   


شکده تعداد کل رشته گرایش هاي تحصیلی دانشگاه به تفکیک دان. 17نمودار 
1395-96در سال تحصیلی 

 جمع دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی دانشکده

 38 9 15 14 هاي خارجیرسی و زبانادبیات فا

 14 8 5 1 اقتصاد

 10 4 5 1 الهیات و معارف اسالمی

 30 9 19 2 حقوق و علوم سیاسی

 38 10 21 7 شناسی و علوم تربیتیروان

 17 4 10 3 علوم اجتماعی

 7 1 3 3 علوم ارتباطات

 7 1 5 1 علوم ریاضی و رایانه

 7 1 6 0 علوم ورزشی و تربیت بدنی

 52 14 30 8 مدیریت و حسابداري

 3 0 2 1 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 223 61 121 41 جمع
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 95 – 96هاي دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی و دانشکده در سال تحصیلی گرایشاسامی رشته. 21جدول 

 

 هاي خارجیدانشکده ادبیات فارسی و زبان. 21-1جدول 

 
 

 دانشکده اقتصاد. 21-2جدول 

 هاي تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 1 کارشناسی
علوم اقتصادي (گرایش اقتصاد بازرگانی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد کشاورزي، اقتصاد 

 نظري)

 5 ارشدکارشناسی
ریزي، علوم اقتصادي، علوم اقتصادي گرایش اقتصاد محیط صادي و برنامهتوسعه اقت

 زیست، اقتصاد انرژي، اقتصاد و تجارت الکترونیک

 8 دکتري

علوم اقتصادي، علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي، علوم اقتصادي گرایش اقتصاد 
اد مالی، اسالمی، علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري، علوم اقتصادي گرایش اقتص

اقتصاد نفت و گاز گرایش حقوق و قراردادهاي نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز گرایش 
 بازارها و مالیه نفت و گاز، فلسفه اقتصاد اسالمی

  

 هاي تحصیلیشته  / گرایشعنوان ر تعداد مقطع تحصیلی

 14 کارشناسی

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

زبان و ادبیات آلمانی، شناسی، فلسفه، ترکی استانبولی، زبان روسی، زبان چینی، زبان
 زبان اسپانیایی

 15 ارشدکارشناسی

گرایش ادبیات تطبیقی، -زبان وادبیات عرب، زبان وادبیات فارسی، زبان وادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات 

شناسی همگانی، فرهنگ و زبان انگلیسی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان،
هاي باستانی ایران)، مترجمی زبان فرانسه، مترجمی هاي باستانی (تغییر نام به زبانزبان

 زبان انگلیسی، فلسفه، منطق، فلسفه دین، فلسفه هنر

 9 دکتري
زبان شناسی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، آموزش زبان انگلیسی، ترجمه، 

 سفه هنر، فلسفه تطبیقی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانفلسفه، فل



 27معاونت آموزشی   

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی. 21-3جدول 

 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 21-4جدول 

 هاي تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 حقوق، علوم سیاسی 2 کارشناسی

 19 ارشدکارشناسی

زا و جرم شناسی، حقوق کیفري اطفال و نوجوانان، حقوق اقتصادي، حقوق حقوق ج
 الملل، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکري، حقوق ارتباطات، حقوق بشر،تجارت بین

الملل، الملل، حقوق نفت و گاز، حقوق عمومی، علوم سیاسی، روابط بینحقوق بین
اي گرایش مطالعات آسیاي نطقهاي گرایش مطالعات اروپا، مطالعات ممطالعات منطقه

اي گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، مطالعات مرکزي و قفقاز، مطالعات منطقه
 اي گرایش مطالعات خلیج فارس، اندیشه سیاسی در اسالم، سردفتري اسنادرسمیمنطقه

 9 دکتري

اسی، سیاسی گرایش اندیشه سیالملل، علومالملل عمومی، روابط بینحقوق بین
سیاسی گرایش مسائل ایران، حقوق سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی، علومعلوم

المللی نفت خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت قراردادهاي بین
 و گاز

 

  

 هاي تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 علوم قرآن و حدیث 1 کارشناسی

 5 ارشدرشناسیکا
فلسفه و کالم اسالمی، علوم قرآن و حدیث، مدرسی معارف  –الهیات و معارف اسالمی 

اسالمی گرایش آشنایی با منابع اسالمی، مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی نظري 
 فقه و مبانی حقوق اسالمی -اسالم، الهیات و معارف اسالمی 

 4 دکتري
و کالم اسالمی، مدرسی معارف اسالمی گرایش انقالب فلسفه  -الهیات و معارف اسالمی 

 اسالمی، مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی نظري اسالم، علوم قرآن و حدیث
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 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان. 21-5جدول 

 
 دانشکده علوم اجتماعی. 21-6جدول 

  

 هاي تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 7 رشناسیکا
علوم تربیتی گرایش (آ.پ) پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش تکنولوژي 
آموزشی، علوم تربیتی گرایش (آ.پ) کودکان عقب مانده ذهنی، روانشناسی، علم اطالعات و 

 ریزي آموزشی، مشاورهدانش شناسی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه

 21 ارشدکارشناسی

تی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش علوم تربی
ریزي درسی، تکنولوژي تطبیقی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی، برنامه

آموزشی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، 
روانسنجی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش -ريروانشناسی تربیتی، سنجش و اندازه گی

ریزي مدیریت اطالعات، برنامه –شناسی گرایش تعلیم و تربیت اسالمی، علم اطالعات و دانش
آموزشی، مدیریت آموزشی، مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی، مشاوره گرایش مشاوره 

ه، تحقیقات آموزشی، خانواده، مشاوره گرایش مشاوره شغلی، مشاوره گرایش مشاوره مدرس
 آموزش و بهسازي منابع انسانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی

 10 دکتري
شناسی و نشناسی، رواشناسی تربیتی، روانریزي درسی، تکنولوژي آموزشی، روانبرنامه

گیري، آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش آموزش کودکان استثنایی، سنجش و اندازه
 ، مشاوره، فلسفه تعلیم و تربیتعالی، مدیریت آموزشی

 هاي تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 3 کارشناسی
ریزي اجتماعی و تعاون، علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی (تغییر برنامه

 نام به جامعه شناسی)، مددکاري اجتماعی

 10 ارشدکارشناسی

 شاخه جامعه شناسی –ریزي شهري، علوم اجتماعی اي، برنامهتوسعه منطقهریزيبرنامه
ریزي رفاه اجتماعی، شاخه جمعیت شناسی، مطالعات فرهنگی، برنامه –علوم اجتماعی 

مددکاري اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، مطالعات زنان گرایش زن و خانواده، 
 مطالعات جوانان

 4 دکتري
شناسی شناسی گرایش جامعهشناسی سیاسی، جامعهشناسی گرایش جامعهجامعه

 فرهنگی، رفاه اجتماعی، مددکاري اجتماعی



 29معاونت آموزشی   

 دانشکده علوم ارتباطات. 21-7جدول 

 
 دانشکده علوم ریاضی و رایانه. 21-8جدول 

 

 دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی. 21-9جدول 

 

  

 هاي تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 نگاري، مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعاتروابط عمومی، روزنامه 3 کارشناسی

 مدیریت رسانهنگاري، علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه 3 ارشدکارشناسی

 علوم ارتباطات 1 دکتري

 هاي تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 آمار و کاربردها 1 کارشناسی

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

 هاي کامپیوتريزمینه سیستم -هاي هوشمند، علوم کامپیوتر زمینه سیستم

 آمار 1 دکتري

 هاي تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 6 ارشدکارشناسی

و حرکات اصالحی گرایش حرکات اصالحی، رفتارحرکتی گرایش آسیب شناسی ورزشی 
هاي ورزشی،  یادگیري و کنترل حرکتی، مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردي در سازمان

روانشناسی ورزشی، فیزیولوژي ورزشی گرایش فیزیولوژي ورزشی کاربردي، مدیریت ورزشی 
 گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

 ها و رویدادهاي ورزشیمدیریت راهبردي در سازمان -یت ورزشی مدیر 1 دکتري
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 دانشکده مدیریت و حسابداري. 21-10جدول 

 

 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو. 21-11جدول 
 

 هاي تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 مدیریت بیمه اکو 1 کارشناسی

 2 ارشدکارشناسی
ریزي بیمه (تغییر نام به علوم محاسبات و برنامه

العات اي گرایش مطبیم سنجی)، مطالعات منطقه
 آسیاي مرکزي و قفقاز

  

 هاي تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

 8 کارشناسی
گرایش گمرکی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت  -حسابداري، مدیریت 

 دیریت دولتی، مدیریت صنعتیجهانگردي، مدیریت هتلداري، م

 30 ارشدکارشناسی

بانکداري اسالمی، حسابداري، حسابداري مدیریت، حسابرسی، مدیریت مالی، مدیریت 
الملل، مدیریت بازرگانی بازرگانی گرایش بازاریابی، مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین
دیریت بازرگانی گرایش گرایش مدیریت تحول، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه، م

مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی، مدیریت جهانگردي 
ریزي توسعه جهانگردي، گرایش بازاریابی جهانگردي، مدیریت جهانگردي گرایش برنامه

کارآفرینی گرایش سازمانی، کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید، مدیریت امور شهري، 
تی گرایش مدیریت نیروي انسانی، مدیریت دولتی گرایش مدیریت مدیریت دول

ها، مدیریت دولتی گرایش هاي اطالعاتی،  مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روشسیستم
مدیریت تحول، مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، مدیریت دولتی گرایش خط 

سازمانی، مدیریت تکنولوژي  مشی گذاري عمومی،  مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار
گرایش انتقال تکنولوژي، مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات ، مدیریت صنعتی 
گرایش تحقیق درعملیات، مدیریت صنعتی گرایش تولید، مدیریت صنعتی گرایش مدیریت 

هاي اطالعاتی پیشرفته، وري، مدیریت فناوري اطالعات گرایش سیستمکیفیت و بهره
 و کار مدیریت کسب

 14 دکتري

حسابداري، مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی،  مدیریت دولتی 
گرایش رفتار سازمانی،  مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی گرایش 
مدیریت تطبیقی و توسعه، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی 

یش مدیریت سیاستگذاري بازرگانی،  مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت گرا
منابع انسانی، مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات،  مدیریت صنعتی گرایش تولید و 
عملیات،  مدیریت صنعتی گرایش مالی، مدیریت تکنولوژي گرایش مدیریت تحقیق و توسعه، 

 مدیریت خدمات و توسعه فناوري، گردشگري  -مدیریت فناوري اطالعات 



 31معاونت آموزشی   

 پردیس دانشگاهی (خودگردان). 21-12جدول 

 هاي تحصیلیعنوان رشته  / گرایش تعداد مقطع تحصیلی

ریزي آموزشی، راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه 4 کارشناسی
 مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه

 43 ارشدکارشناسی

شناسی همگانی، مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، وزش زبان انگلیسی، زبانآم
اقتصاد انرژي، اقتصاد و تجارت الکترونیک، علوم اقتصادي گرایش اقتصاد محیط زیست، 

اي گرایش مطالعات الملل، مطالعات منطقهعلوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسالم، روابط بین
شناسی، حقوق خصوصی، حقوق الملل، حقوق جزا و جرمدي، حقوق بیناروپا، حقوق اقتصا

عمومی، حقوق مالکیت فکري، روانشناسی عمومی، مشاوره گرایش مشاوره شغلی، مشاوره 
گرایش مشاوره خانواده، مشاوره گرایش مشاوره مدرسه، تکنولوژي آموزشی، مددکاري 

اي، ریاضی گرایش ریاضیات مالی، قهریزي توسعه منطریزي شهري، برنامهاجتماعی، برنامه
هاي کامپیوتري، علوم محاسبات و هاي هوشمند و سیستمهاي سیستمزمینه –علوم کامپیوتر

ریزي بیمه، حسابداري، حسابرسی، مدیریت امور شهري، مدیریت تکنولوژي گرایش برنامه
جهانگردي انتقال تکنولوژي، مدیریت جهانگردي گرایش بازاریابی جهانگردي، مدیریت 

ریزي توسعه جهانگردي، مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروي انسانی، گرایش برنامه
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول، مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، مدیریت 
دولتی گرایش خط مشی گذاري عمومی، مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی، 

ید، مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، مدیریت فناوري مدیریت صنعتی گرایش تول
 هاي اطالعاتی پیشرفته، مدیریت مالی اطالعات گرایش سیستم

 50 دکتري

شناسی، آموزش زبان انگلیسی، ترجمه، فلسفه زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، زبان
فلسفه و کالم اسالمی،  -رف اسالمی تعلیم و تربیت، فلسفه هنر، فلسفه تطبیقی، الهیات و معا

علوم اقتصادي، علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري، علوم اقتصادي گرایش اقتصاد اسالمی، علوم 
اقتصادي گرایش اقتصاد مالی، اقتصاد نفت و گاز گرایش بازارها و مالیه نفت و گاز، اقتصاد نفت و 

شناسی، الملل عمومی، حقوق جزا و جرمگاز گرایش حقوق و قراردادهاي نفت و گاز، حقوق بین
هاي سیاسی، علوم الملل، علوم سیاسی گرایش اندیشهحقوق خصوصی، حقوق عمومی، روابط بین

ریزي درسی، شناسی سیاسی، علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، برنامهسیاسی گرایش جامعه
گیري، مدیریت اندازهشناسی عمومی، سنجش و شناسی تربیتی، روانتکنولوژي آموزشی، روان

شناسی آموزشی، آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی، مشاوره، مددکاري اجتماعی، جامعه
شناسی سیاسی، رفاه اجتماعی، آمار، حسابداري، گردشگري، مدیریت بازرگانی گرایش جامعه

اریابی، گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت باز
گذاري بازرگانی، مدیریت تکنولوژي گرایش مدیریت مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست

گذاري عمومی، مدیریت دولتی گیري و خط مشیتحقیق و توسعه، مدیریت دولتی گرایش تصمیم
گرایش مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه، مدیریت دولتی 

رفتار سازمانی، مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی گرایش گرایش 
مدیریت تولید و عملیات، مدیریت صنعتی گرایش مدیریت مالی، مدیریت فناوري اطالعات گرایش 

 المللی نفت و گاز مدیریت خدمات و توسعه فناوري، مدیریت قراردادهاي بین



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 �عاونت �و��ی

  



 

 



 
 
 
 
 
 

 

 �ی�عاونت �و� 
هاي پژوهش و فناوري ریزي، اداره و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیتدار وظیفه برنامهمعاونت پژوهشی دانشگاه عهده

هاي اجرایی، تولید دانش ملی و گسترش مرزهاي دانش، ایجاد و تقویت ها و دستورالعملنامهدانشگاه، تدوین آیین

نگ پژوهش، ارائه دستاوردهاي علمی تحقیقاتی، بررسی ثبت رسانی علمی، گسترش و اشاعه فرهمراکز اطالع

هاي اجرایی ها با مراکز تحقیقاتی و صنعتی،  نهادها و سازمانها، تقویت ارتباط دانشگاهاختراعات، اکتشافات و نوآوري

 جهت شناخت مسائل و پاسخگویی به نیازهاي جامعه است.

 :باشدهاي این معاونت به شرح ذیل میزیر مجموعه

 مدیریت امور پژوهشی -1

 المللیهاي علمی بینمدیریت همکاري -2

 مرکز چاپ و انتشارات -3

 کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد -4
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  دانشگاه عالمه طباطبائیشده اعضاي هیأت علمی تعداد مقاالت چاپ -1جدول

 1391-95از سال 

 دانشکده ردیف
 مقاالت علمی در نشریات

1391 1392 1393 1394 1395 

 165 153 170 166 146 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان 1

 78 67 52 84 86 الهیات و معارف اسالمی 2

 139 105 106 82 99 اقتصاد 3

 84 41 32 29 28 علوم ریاضی و رایانه 4

 302 286 290 248 269 شناسی و علوم تربیتیروان 5

 114 80 88 78 44 بدنیعلوم ورزشی و تربیت 6

 125 87 86 80 121 اجتماعیعلوم  7

 65 28 13 36 64 علوم ارتباطات 8

 199 145 157 149 128 حقوق و علوم سیاسی 9

 286 294 302 264 274 مدیریت و حسابداري 10

 43 11 7 5 9 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 11

 1600 1294 1303 1221 1268 جمع
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 هاي علمی در همایشدانشگاه عالمه طباطبائی ضاي هیأت علمی شده اعتعداد مقاالت ارائه -2جدول

 1391-95از سال

 دانشکده
 هامقاالت علمی در همایش

1391 1392 1393 1394 1395 

 113 85 42 76 67 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان

 61 28 17 41 32 الهیأت و معارف اسالمی

 55   43 37 14 30 اقتصاد

 39 29 35 22 14 انهعلوم ریاضی و رای

 134 94 74 47 66 شناسی و علوم تربیتیروان

 81 38 26 42 43 بدنیعلوم ورزشی و تربیت

 64 45 21 8 18 علوم اجتماعی

 33 22 4 9 26 علوم ارتباطات

 104 76 58 46 56 حقوق و علوم سیاسی

 130 112 122 103 56 مدیریت و حسابداري

 9 6 4 1 5 مؤسسه اموزش عالی بیمه اکو

 828 578 440 409 413 جمع



  

  

  

  

   

   

   

   

              

     
    

  

1391-95تعداد مقاالت چاپ شده اعضاي هیأت علمی از سال -1نمودار 
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دانشگاهپژوهشی دانشجویان -مقایسه تعداد مقاالت علمی-3جدول  

 درصد رشد 1395سال  1394سال 

56 85 52 

 

5139المللی در حال اجرا با نهادهاي داخلی و خارجی در سال هاي بینتفاهم نامه -4جدول  

 کشور نامهدانشگاه طرف تفاهم ردیف

 آلمان ز سیاست جهانی دانشگاه فراي برلینمرک 1

 اسپانیا دانشگاه اسپانیایی 4ائتالف  2

 روسیه انتشارات زالتا اوست 3

 روسیه انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه 4

 قزاقستان دانشگاه ملی اوراسیا 5

 اسپانیا دانشگاه ییدا 6

 روسیه دانشگاه دولتی داغستان 7



  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

   
  

  

  
1391-95تعداد مقاالت ارائه شده در همایش هاي علمی از سال -2نمودار 
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 کشور نامهدانشگاه طرف تفاهم ردیف

 چین جی پکندانشگاه مطالعات خار 8

 روسیه آفریقا دانشگاه دولتی مسکو-انستیتو آسیا 9

 لهستان دانشگاه گدانسک 10

 هند دانشگاه پنجاب 11

 افغانستان مؤسسه آموزش عالی اشراق 12

 روسیه لومونوسوف -دانشگاه دولتی مسکو 13

 روسیه دانشگاه روس نو 14

 کره جنوبی انجمن آسیایی حقوق بین الملل 15

 چین انشگاه مطالعات بین المللی شانگهايد 16

 افغانستان دانشگاه غرجستان 17

 روسیه دانشگاه دولتی اوستیاي شمالی 18

 کره جنوبی هاي جاده ابریشمشبکه دانشگاه 19

 افغانستان مؤسسه آموزش عالی گوهرشاد 20

 ایران بنیاد سعدي 21

 ایران تفاهم نامه شش دانشگاه ایرانی 22

 

  دانشگاه عالمه طباطبائیاعضاي هیأت علمی  / کتب برگزیدهشدهکسبعلمیجوایز  -5جدول

 1395در سال 

 ردیف نام عنوان جایزه

 1 دکتر مهدي میرکیایی کتاب شایسته تقدیر سی و چهارمین دوره کتاب سال

 2 دکتر عنایت شریفی برگزیدة استادان گروه معارف اسالمی کشور

 3 تر بختیار ترتیبیاندک  2016مقاله برتر سال 

 4 علی دالور قرار گرفتن در فهرست الگوهاي برتر دانشمندان ایران و کشورهاي اسالمی

 5 جعفر بابا خانی کتاب شایستۀ تقدیر سی و چهارمین دوره کتاب سال
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 1395فهرست نشریات دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  -6جدول

 درجه علمی ان نشریهعنو ردیف درجه علمی عنوان نشریه ردیف

 پژوهشی -علمی شناسی بالینیمطالعات روان 21 پژوهشی -علمی هاي اقتصادي ایرانپژوهش 1

 پژوهشی -علمی شناسی افراد استثنائیروان 22 پژوهشی -علمی پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران 2

 Issues in Language 23 پژوهشی -علمی پژوهشنامه اقتصادي 3
Teaching 

 پژوهشی -یعلم

 ترویجی -علمی  سراج منیر 24 پژوهشی -علمی علوم اجتماعی 4

 در حال اخذ پژوهش در مدیریت ورزشی 25 پژوهشی -علمی شناسی تربیتیروان 5

 ترویجی -علمی  پژوهشنامه معارف قرآنی 26 پژوهشی -علمی حکمت و فلسفه 6

 در حال اخذ نهاي بومی ایرادانش 27 پژوهشی -علمی متن پژوهی ادبی 7

 28 پژوهشی -علمی پژوهش حقوق عمومی 8
هاي رهبري و پژوهش

 مدیریت آموزشی
 در حال اخذ

 29 پژوهشی -علمی پژوهش حقوق خصوصی 9
پژوهشنامه مددکاري 

 اجتماعی
 در حال اخذ

 در حال اخذ علم زبان 30 پژوهشی -علمی پژوهش حقوق کیفري 10

 31 پژوهشی -علمی هاي راهبردي سیاستپژوهش 11
ریزي توسعه شهري و برنامه

 ايمنطقه
 در حال اخذ

 در حال اخذ هاي نوینمطالعات رسانه 32 پژوهشی -علمی مطالعات مدیریت بهبود و تحول 12

 در حال اخذ اندیشه عالمه طباطبائی 33 پژوهشی -علمی مطالعات تجربی حسابداري مالی 13

 در حال اخذ شناسیمطالعات دانش 34 یپژوهش -علمی مطالعات مدیریت گردشگري 14

15 
هاي ترجمه در زبان و پژوهش

 ادبیات عربی
 35 پژوهشی -علمی

هاي کیفی در پژوهش
 ریزيبرنامه

 در حال اخذ

 در حال اخذ فناوري آموزش و یادگیري 36 پژوهشی -علمی دولت پژوهی 16

 در حال اخذ ياهاي بیمهپژوهش 37 پژوهشی -علمی مطالعات مدیریت صنعتی 17

18 
ریزي رفاه و توسعه برنامه

 اجتماعی
 38 پژوهشی -علمی

دبستان و مطالعات پیش
 دبستان

 در حال اخذ

 پژوهشی -علمی گیري تربیتیاندازه 19
39 

مطالعات مدیریت فناوري 
 اطالعات

 در حال اخذ
 پژوهشی -علمی فرهنگ مشاوره و روان درمانی 20
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 مراکز پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی ها و پژوهشکده -7جدول

 1395در سال 

 هاتعداد و عنوان گروه نوع مجوز سال اخذ مجوز نام مرکز پژوهشی ردیف

1 
پژوهشکده علوم 

 اقتصادي

ادغام مرکز تحقیقات 
اقتصاد با پژوهشکده 

 -علوم اقتصادي
 22/1/1391ابالغ:

 )بانکداري4)اقتصاد 3)بیمه 2)مالیات 1 قطعی

2 
کده فرهنگ پژوهش

 پژوهی
 اصولی 1387

تعلیم و تربیت  )پژوهش2)مطالعات اجتماعی 1
)حقوق 4شناسی میان فرهنگی )مطالعات روان3

اي و روابط )مطالعات منطقه5نهادها و شهروندان 
 بین الملل

 قطعی 1381 پژوهشکده ارتباطات 3

ریزي و توسعه ارتباطات و فناوري اطالعات )برنامه1
و مدیریت ارتباطات و فناوري  )حقوق، اقتصاد2

)مطالعات فرهنگی و اجتماعی ارتباطات و 3اطالعات 
 فناوري اطالعات

4 
پژوهشکده مطالعات 

 ترجمه
 قطعی 1385

)فلسفه 3)علوم انسانی و اجتماعی 2)ادبیات و هنر 1
 و معارف اسالمی

5 
مرکز تحقیقات ادبیات 

فارسی عالمه اقبال 
 الهوري

 اصولی 1385
)ادبیات فارسی در گذشته 2خطی  هاي)نسخه1

 معاصر )ادبیات فارسی در دوره3

6 
مرکز تحقیقات علوم 

 رفتاري
 اصولی 1387

)مدیریت و 2)بنیادهاي آموزش و پرورش 1
شناسی و )روان3ریزي آموزشی و درسی برنامه

 مشاوره

 )هتلداري2)گردشگري 1 اصولی 1383 مرکز مطالعات گردشگري 7

8 
عات گروه پژوهشی مطال

اجتماعی  -فرهنگی
 جوانان

 فرهنگی جوانان -مطالعات اجتماعی اصولی 1387

9 
گروه پژوهشی مطالعات 

 بنیادین قرآن
 مطالعات بنیادین قرآن اصولی 1391
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 به تفکیک دانشکده  دانشگاه عالمه طباطبائی تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی مصوب -8جدول

 1395در سال 

 دانشکده ردیف
 وانعن

 جمع یافتهخاتمه در دست اجرا مصوب

 60 11 33 16 هاي خارجیادبیات و زبان 1

 32 7 23 2 الهیات و معارف اسالمی 2

 12 - 8 4 اقتصاد 3

 28 7 16 5 تربیت بدنی و علوم ورزشی 4

 31 5 20 6 حقوق و علوم سیاسی 5

 24 3 17 4 شناسی و علوم تربیتیروان 6

 27 2 14 11 علوم اجتماعی 7

 29 5 16 8 علوم ریاضی و رایانه 8

 13 - 9 4 مدیریت و حسابداري 9

 7 - 6 1 موسسه آموزش عالی بیمه اکو 10

 274 41 172 61 جمع
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 به تفکیک دانشکده دانشگاه عالمه طباطبائی دانشگاهی رونشده بجذبتعداد طرح هاي پژوهشی  -9جدول

 1395در سال 
 

 مبلغ (ریال) تعداد دانشکده ردیف

 0 0 خارجی هايادبیات فارسی و زبان 1

 0 0 الهیات و معارف اسالمی 2

 000/500/542/5 4 اقتصاد 3

 000/000/150 2 حقوق و علوم سیاسی 4

 000/760/140/3 7 تربیتیشناسی و علومروان 5

 0 0 بدنیعلوم ورزشی و تربیت 6

 000/840/507/6 11 علوم اجتماعی 7

 0 0 م ریاضی و رایانهعلو 8

 0 0 علوم ارتباطات 9

 000/000/059/6 8 مدیریت و حسابداري 10

 0 0 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 11

 000/500/383/10 8 پژوهشکده علوم اقتصادي 12

 000/000/070/1 2 پژوهشکده فرهنگ پژوهی 13

 000/600/781/32 42 جمع
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 1395مه طباطبائی در سال هاي علمی دانشگاه عالقطب -10جدول

تاریخ اخذ  عنوان قطب ردیف
 نام مسئول نوع مجوز مجوز

 اصغر کیادکتر علی موافقت اصولی 1390 هاارتباطات اجتماعی در رسانه 1

 دکتر جعفر هزار جریبی موافقت اصولی 1390 سازي برنامه درسیبومی 2

اقتصاد توسعه با تأکید بر الگوي  3
 دکتر عباس شاکري موافقت اصولی 1391 شرفتاسالمی ایرانی پی

 دکتر شجاع احمدوند موافقت اصولی 1390 الملل اسالمیدولت و روابط بین 4

 دکتر حسین مالنظر موافقت اصولی 1391 مطالعات ترجمه 5

 
 

 به تفکیکدانشگاه عالمه طباطبائی برگزار شده  علمیاي هتعداد کرسی -11جدول

 1395دانشکده در سال  

 تعداد دانشکده دیفر

 6 اي خارجیهادبیات فارسی و زبان 1

 3 ت و معارف اسالمیاالهی 2

 2 اقتصاد 3

 3 حقوق و علوم سیاسی 4

 3 شناسی و علوم تربیتیروان 5

 6 علوم اجتماعی  6

 9 مدیریت و حسابداري 7

 5 علوم ریاضی و رایانه 8

 6 موسسه آموزش عالی بیمه اکو 9

 0 ی و تربیت بدنیعلوم ورزش 10

 3 علوم ارتباطات 11

 48 جمع



 47معاونت پژوهشی   

  به اعضاي هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائیهاي برگزار شده در کرسی -12جدول 

 1392-95از سال

 1395سال  1394سال  1393سال  1392سال 
تعداد 
 کرسی

تعداد 
 استاد

 نسبت
تعداد 
 کرسی

تعداد 
 استاد

 نسبت
تعداد 
 کرسی

تعداد 
 استاد

 نسبت
تعداد 
 کرسی

تعداد 
 استاد

 نسبت

21 422 0,04 34 458 0,07 53 506 0,1 48 523 0,09 

 

 

 
 

 1395به تفکیک دانشکده در سال  دانشگاه عالمه طباطبائیهاي پژوهشی تعداد هسته -13جدول

 تعداد دانشکده ردیف
 4 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان 1

 3 الهیات و معارف اسالمی 2

 1 اقتصاد 3

 2 حقوق و علوم سیاسی 4

 4 شناسی و علوم تربیتیروان 5



  

  

  

  

 

           

  

  

 
  

1392-95نسبت کرسی هاي برگزار شده از سال -3نمودار 
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 تعداد دانشکده ردیف

 1 علوم اجتماعی 6

 2 علوم ورزشی و تربیت بدنی 7

 2 علوم ارتباطات 8

 1 علوم ریاضی و رایانه 9

 2 مدیریت و حسابداري 10

 1 موسسه آموزش عالی بیمه اکو 11

 23 جمع
 

 به  دانشگاه عالمه طباطبائیي هیأت علمی شده اعضاو ترجمههاي تألیف تعداد کتاب -14جدول

 1395تفکیک دانشکده در سال 

 تعداد دانشکده ردیف

 48 اي خارجیهادبیات فارسی و زبان 1

 18 ت و معارف اسالمیاالهی 2

 13 اقتصاد 3

 10 علوم ریاضی و رایانه 4

 49 حقوق و علوم سیاسی 5

 54 شناسی و علوم تربیتیروان 6

 12 یعلوم اجتماع 7

 5 علوم ارتباطات 8

 21 علوم ورزشی و تربیت بدنی 9

 43 مدیریت و حسابداري 10

 7 بیمه اکومؤسسه آموزش عالی  11

 280 جمع



 49معاونت پژوهشی   

 1395در سال  دانشگاه عالمه طباطبائی هاي دانشجوییها و رسالهحمایت از پایان نامه-15جدول

 دکتري ارشدکارشناسی  دانشکده ردیف

و زبان هاي خارجی یفارس ادبیات 1  15 7 

 1 2 الهیات و معارف اسالمی 2

 0 0 اقتصاد 3

 4 14 حقوق و علوم سیاسی 4

 0 11 روان شناسی و علوم تربیتی 5

 0 1 علوم اجتماعی 6

 0 0 علوم ارتباطات 7

 0 0 علوم ریاضی و رایانه 8

 0 2 علوم ورزشی و تربیت بدنی 9

 0 0 مدیریت و حسابداري 10

بیمه اکوؤسسه آموزش عالی م 11  0 0 

 12 45 جمع

 

 1395تعداد اعضاي هیأت علمی متقاضی گرنت در سال -16جدول

 گرنت تخصیص یافته(به ریال) 1395سال دانشکده ردیف

 3,319,816,860 37 ادبیات و الهیات 1

 5,066,472,100 46 تربیتی علوم و روان شناسی 2

 2,757,262,120 28 سیاسی علوم و حقوق 3

 4,317,839,960 35 حسابداري و مدیریت 4

 2,735,788,750 30 اجتماعی علوم 5

 2,426,158,170 31 اقتصاد 6

 250,000,000 10 ارتباطات علوم 7

 1,557,647,260 19 رایانه و ریاضی علوم 8

 881,854,540 9 اکو بیمۀ عالی آموزش مؤسسۀ 9
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 گرنت تخصیص یافته(به ریال) 1395سال دانشکده ردیف

 1,343,166,360 12 ورزشی علوم و تربیت بدنی 10

 163,314,000 3 پژوهشکده فرهنگ پژوهی 11

 120/320/820/24 257 جمع

 

  1395ها در سال با سازماندانشگاه عالمه طباطبائی در حال اجرا ملی نامه هاي تفاهم -17جدول
 

 نام سازمان ردیف

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و صنایع دستی 1

 ایران پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات 2

 مرکز مطالعات و آموزش 3

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 4

 دانشگاه اردکان 5

 پژوهشگاه قوه قضاییه 6

 پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 7

 سازمان بهزیستی کشور 8

 بازرسی کل ناجا 9

 جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبائی 10

 ستاد مبارزه با مواد مخدر 11

 توسعه زیست فناوري ستاد 12

 هاي مجلس شوراي اسالمیمرکز پژوهش 13

 پایگاه مجالت تخصصی علوم انسانی و اسالمی نور (نورمگز) 14

 سازمان انرژي اتمی ایران 15

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 16

 بانک مسکن 17

 کانون سردفتران و دفتریاران 18

 سازمان امور مالیاتی کشور 19



 51معاونت پژوهشی   

 نام سازمان ردیف

 هاي شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمیمرکز دانش پژوهان و تشکل 20

 هاي شناختیستاد راهبري توسعه علوم و فناوري 21

 پلیس آگاهی ناجا 22

 مرکز تحقیقات کاربردي فرماندهی نیروي انتظامی تهران بزرگ 23

 دانشگاه شهرکرد 24

 و کرسی یونسکو در مدیریت بالیاي طبیعیپژوهشکده سوانح طبیعی  25

 مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 26

 ریاست جمهوري هاي استراتژیکمرکز بررسی 27

 شناسی ایرانانجمن زبان 28

 فرهنگی ایرانانجمن فلسفه میان 29

 ايهاي رایانهبنیاد ملی بازي 30

 هاي بازرگانیمؤسسۀ مطالعات و پژوهش 31

 یونیلورشرکت  32

 مؤسسه دانش گستر حقوق شهروندي 33

 انجمن علمی استاندارد ایران 34

 انجمن حمایت و یاري آسیب دیدگان اجتماعی 35

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و «و » مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور«نامه همکاري توافق 36
 »دانشگاه عالمه طباطبائی«و » ارتباطات

 دفاع ملیدانشگاه عالی  37
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 1395برگزار شده در دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  علمیهاي همایش -18جدول

 تعداد  دانشکده ردیف

 7 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان 1

 2 الهیات و معارف اسالمی 2

 0 اقتصاد 3

 3 علوم ریاضی و رایانه 4

 0 علوم ورزشی و تربیت بدنی 5

 8 حقوق و علوم سیاسی 6
 5 شناسی و علوم تربیتیروان 7

 3 علوم اجتماعی 8

 4 علوم ارتباطات 9
 1 مدیریت و حسابداري 10

 3 موسسه آموزش عالی بیمه اکو 11

 0 پردیس خودگردان تحصیالت تکمیلی 12

 2 مرکز رشد کارآفرینی 13

 1 مرکز مطالعات گردشگري 14

 2 پژوهشکده فرهنگ پژوهی 15

 41 جمع

 

 

5139هاي برگزار شده در دانشگاه عالمه طباطبائی در سال کارگاه -91جدول  
 

 تعداد دانشکده ردیف
 8 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان 1

 5 الهیات و معارف اسالمی 2

 18 اقتصاد  3

 2 علوم ریاضی و رایانه 4

 9 حقوق و علوم سیاسی 5

 34 شناسی و علوم تربیتیروان 6



 53معاونت پژوهشی   

 تعداد دانشکده ردیف
 3 علوم اجتماعی 7

 16 بدنیعلوم ورزشی و تربیت 8

 10 مدیریت و حسابداري 9

 3 سسه آموزش عالی بیمه اکومؤ 10

 4 پردیس خودگردان تحصیالت تکمیلی 11

 11 هاي ارتقاي مهارت هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی کارگاه 12

 123 جمع

 

  1395در سال کمک به حل مشکالت کشور علمی برگزار شده نشست هاي -20جدول

 عنوان نشست واحد برگزارکننده نشست ردیف

1 

 پژوهشکده علوم اقتصادي
 

 نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی

2 
نویس الیحه قانون بانک مرکزي جمهوري اسالمی نقد و اصالح پیش

 ایران

 نظام بانکی و فضاي کسب و کار 3

4 

 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

 )1414شناسی خانواده در افق (اله مشاوره و روانچشم انداز بیست س

 آموزش رفتار ترافیک: چالش ها و نارسایی ها  5

6 
بررسی بودجه عدالت محور در آموزش و پرورش(گزارشی از ده سال 

 پژوهش و تجربه)

7 
 پژوهیپژوهشکده فرهنگ

 هاي مأموریتیشناختی پلیس کارآمد در رستهویژگی روان

 هاحام در زندانمسأله ازد 8

9 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نقد رأي دیوانعالی آمریکا در توقیف اموال دولت ایران از منظر حقوق 

 بین الملل

10 
هاي ناظر بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی با تأکید بر بررسی چالش

 مقررات مربوط

 ز جرمکالهبرداري با پوشش ثبت شرکت ها و راه کارهاي پیشگیري ا 11

 هاي بزرگ تجاريانتقال فناوري در پروژه دانشکده مدیریت و حسابداري 12

ها و راهکارهاي آلودگی زیست شهري، چالشتغییرات اقلیمی و محیط دانشکده علوم اجتماعی 13
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 عنوان نشست واحد برگزارکننده نشست ردیف

 هواي کالن شهر تهران

 هاي جمعیت و پیشرفت در ایرانسیاست 14

 ها و راهکارهاي توسعه ورزش جانبازانلشچا دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 15

 هاي اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمهشاخص مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 16

 زیستنگاري تحقیقی در حفظ محیطجایگاه و نقش روزنامه دانشکده علوم ارتباطات 17

 زدایی از قرآن در تظام آموزشی کشورمهجوریت بنیانمرکز مطالعات قرآن 18

 سازي برنامه درسیمبانی روانشناسی بومی سازي برنامه درسیقطب علمی بومی 19

 

 

 1395 دانشگاه عالمه طباطبائی در سالالمللی برگزار شده درینبي هاکارگاه-21جدول

ف
ردی

 

 دانشگاه  میزبان نام و نام خانوادگی

 آلمان دانشگاه الیپزیک دانشکده ادبیات فارسی و زبانهاي خارجی ترجمه شفاهی 1

2 
معرفی ساختارهاي اقتصادي و سیاست هاي 

 بازرگانی کشورهاي منطقه اوراسیا
 - مؤسسه آموزش عالی

 آلمان -انستیتوي ماکس پالنک دانشکده حقوق و علوم سیاسی حقوق کیفري 3

 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهاي خارجی آموزش زبان عیالمی 4
مؤسسه باستان شناسی   آلمان و 

 مطالعات عالی پاریسمدرسه 

 دانشگاه استانبول ترکیه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهاي خارجی اصول ترجمه و ترجمه ترکی 5

 موسسه مکس پالنک دانشکده حقوق و علوم سیاسی حقوق کیفري 6

 دانشگاه گریفیتث استرالیا دانشکده مدیریت و حسابداري توسعه پایدار مقاصد گردشگري ایران 7

8 
شناسی ی معناي ارزشی در زبانبررس
 اي بر چارچوب ارزیابیاي: مقدمهمقابله

 شناس محفل سیدنیزبان خارجی هايزبان و فارسی ادبیات دانشکده

9 
 شناسیزبان در ارزشی معناي بررسی

 "ارزیابی چارچوب بر ايمقدمه: ايمقابله
 لیل گفتمانپژوهشگر در زمینه تح خارجی هايزبان و فارسی ادبیات دانشکده

 مدیر منطقه اي امرالد مصر کتابخانه مرکزي منابع کتابخانه اي 10

 مدیر منطقه اي امرالد پاکستان کتابخانه مرکزي منابع کتابخانه اي 11

 دانشگاه الیپزیک آلمان دانشکده ادبیات فارسی و زبانهاي خارجی ترجمه شفاهی 12



 55معاونت پژوهشی   

 1395ه عالمه طباطبائی در سال تفاهم نامه هاي بین المللی دانشگا -22جدول 

 کشور نام دانشگاه ردیف

 آلمان مرکز سیاست جهانی دانشگاه فراي برلین 1

 اسپانیا دانشگاه اسپانیایی 4ائتالف  2

 روسیه انتشارات زالتا اوست 3

 روسیه انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه 4

 قزاقستان دانشگاه ملی اوراسیا 5

 نیااسپا دانشگاه ییدا 6

 روسیه دانشگاه دولتی داغستان 7

 چین دانشگاه مطالعات خارجی پکن 8

 روسیه آفریقا دانشگاه دولتی مسکو-انستیتو آسیا 9

 لهستان دانشگاه گدانسک 10

 هند دانشگاه پنجاب 11

 افغانستان مؤسسه آموزش عالی اشراق 12

 روسیه لومونوسوف -دانشگاه دولتی مسکو 13

 روسیه دانشگاه روس نو 14

 کره جنوبی انجمن آسیایی حقوق بین الملل 15

 چین دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهاي 16

 افغانستان دانشگاه غرجستان 17

 روسیه دانشگاه دولتی اوستیاي شمالی 18

 کره جنوبی هاي جاده ابریشمشبکه دانشگاه 19

 افغانستان مؤسسه آموزش عالی گوهرشاد 20
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5139در سال دانشگاه عالمه طباطبائی فرصت مطالعاتی اعضاي هیأت علمی  -32جدول  

 کشور موضوع مطالعه استفاده کننده ردیف

دکتر حمیدرضاعلومی  1
 یزدي

قانون نمونه داوري آنسیترال  2006پذیرش اصالحات سال 
در کشورهاي مختلف با رویکرد ارزیابی بازنگري در قوانین 

یکنواختی و هماهنگی در نظام هاي حقوقی  نمونه در ایجاد
 ملی

 کانادا

آموزش چند فرهنگی، صلح و برقراري عدالت اجتماعی در  دکتر علیرضا صادقی 2
 کانادا برنامه درسی ایران و ایالت بریتیش کلمبیاي کانادا

استنباط آماري، مدل سازي آماري،آمار  ناپارامتریک و  دکتر فرزاد اسکندري 3
 کانادا شینیادگیري ما

دکتر محمدعلی خاتمی  4
 فیروزآبادي

مدلی براي انتخاب بهتریت گزینه هاي موجود با حضورر 
 کانادا ذینفعان گوناگون و معیارهاي مختلف

هاي دین، سیاست و گروه هاي البیگر: نحوه تاثیر گروه دکتر شجاع احمدوند 5
 آمریکا ذینفع بر مسائل محیطی دولت

وضعیت علم بومی و بومی کردن علوم اجتماعی در  اهیدکترمحمد حسین پن 6
 آمریکا کشورهاي جهان سوم

 

 1395عملکرد تولید مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی در سال -24جدول

 نام دانشکده ردیف
جمع  تعداد کتب چاپ اول و تجدید چاپ

 مجموعه مقاالت گردآوري ترجمه تألیف کل

 11 1 - 2 8 لوم تربیتیروانشناسی و ع 1

 6 2 - 1 3 علوم اجتماعی 2
 2 - - 2 - تربیت بدنی و علوم ورزشی 3
 13 3 1 3 6 حقوق و علوم سیاسی 4

 3 1 - 1 1 اقتصاد 5
 11 - 1 5 5 مدیریت و حسابداري 6

 3 1 - - 2 علوم ارتباطات 7
 14 4 - 2 8 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان 8

 3 1 1 - 1 ف اسالمیالهیات و معار 9
 3 - - 3 - علوم ریاضی و رایانه 10
 1 - - 1 - موسسه بیمه اکو 11
 2 - - - 2 هاسایر دانشگاه 12
 5 2 3 - - معاونت پژوهشی 13

 77 15 6 20 36 جمع کل

 



 57معاونت پژوهشی   

 1391-95ي هاعالمه طباطبائی طی سال دانشگاه هايکتابخانه مجموعه در شده تامین محتوایی اشیاي آمار -25جدول
 

 اشیاي محتوایی دیجیتالی اشیاي محتوایی فیزیکی ( جلد) سال

1391 431610 36350 

1392 446702 102945 

1393 458508 113452 

1394 48329 201295 

1395 518273 245295 

 

 1391-95ي هاهاي دانشگاه عالمه طباطبائی طی سالهاي تولید شده در مجموعه کتابخانهآمار فراداده -26جدول
 

 اشیاي محتواي فیزیکی اشیاي محتواي دیجیتالی سال

1391 262324 36350 

1392 276432 102945 

1393 291396 110452 

1394 307686 140790 

1395 325139 212438 

 

 هاي آموزشی برگزار شده توسط کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه عالمه طباطبائیکارگاه -27جدول

 1392-95هاي الطی س 

 تعداد سال برگزاري

1392 11 

1393 21 

1394 14 

1395 18 
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 1384-95هاي هاي موجود در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه عالمه طباطبائی طی سالتعداد پایان نامه -28جدول

 التین نامهپایان فارسی نامهپایان سال

1384 3862 479 

1385 4483 534 

1386 5520 610 

1387 6473 670 

1388 6915 690 

1389 8541 797 

1390 10079 875 

1391 11801 1041 

1392 13075 1132 

1393 15532 1154 

1394 16732 1172 

1395 19127 1180 

 

 
 



   

    

   

    

    

                                   

انشگاه تعداد پایان نامه هاي موجود در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد د-4نمودار 
1384-95عالمه طباطبائی از سال 

پایان نامه فارسی پایان نامه التین



 
 
 
 
 
 

 

 �عاونت دا���ویی
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 �عاونت دا���ویی
ندنی دردوره تحصیل براي آن ها همواره دغدغه مسئولین انجام تمامی امور دانشجویان و گذراندن دوره خوب و یاد ما

دانشگاه بوده است معاونت دانشجویی نیز یکی از حوزه هایی است که بخش زیادي از این مسئولیت را بر عهده دارد 

این معاونت در تالش است تا  براساس ماموریت هاي خود با همکاري مدیریت هاي زیر مجموعه  به ارائه خدمات 

( تغذیه، خوابگاه ، وام ، بیمه ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی و... )، ورزشی، درمانی و رفاهی 

 به شرح ذیل می باشد. 1395مشاوره به دانشجویان، به بهترین نحو بپردازد .برخی از فعالیت هاي این معاونت در سال 

 

 ان خوابگاه مطابق با ضوابط و مقرراتساماندهی اداره امور خوابگاه ها و اسکان تمامی متقاضی 

 تعمیر اساسی خوابگاه ها 

  تامین اینترنت مناسب و مطلوب در خوابگاه ها با همکاري مرکز فناوري اطالعات 

 تشکیل شوراي صنفی دانشجویی 

  تامین تغذیه مناسب، بهداشتی و متنوع با هدف حفظ سالمت غذایی دانشجویان و کارکنان مطابق با

 وزارت علوم، استانداردهاي

 نظارت دقیق بر بهداشت محیط  اماکن دانشگاه 

 خرید تجهیزات پزشکی  جهت تاسیس درمانگاه دانشگاه 

 افزایش کمی و کیفی ارائۀ خدمات روان شناختی و مشاوره براي دانشجویان 

 معرفی مرکز مشاوره به عنوان مرکز مشاوره نمونه در کشور 

 ده ها ،خوابگاه ها و در بخش ورزش کارکنانتوسعه فعالیت هاي تربیت بدنی در دانشک 

 طراحی سند تحول ورزش دانشگاه عالمه طباطبائی براي اولین بار 

 برگزاري همایش ساالنه ویژه دانشجویان خارجی در سالن دانشکده مدیریت 
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  نظارت مستمر بر فعالیت  سرویس هاي حمل و نقل دانشجویی و توسعه آنها جهت رفاه  و رضایتمندي کامل

 انشجویاند

  رسیدگی به مسائل و مشکالت دانشجویان در جلسات کمیته انضباطی و کمیته موارد خاص با رویکرد مشورتی

 و تربیتی

 مدیریت خدمات دانشجویی
 1394- 95طی سال هاي  مقایسه فعالیت هاي مدیریت خدمات دانشجویی -1جدول

 درصد رشد 1395سال  1394سال  نوع فعالیت

 -4,1 813 848 اراي کار دانشجویی دانشجویان دتعداد 

 21,7 4921 3852 تعداد دانشجویان وام گیرنده 

 4,9 3169 3022  هاي دانشجوییکنندگان از خوابگاه تعداد استفاده

 18 72 61 دانشجوییهاي دانشجویان خارجی استفاده کننده از خوابگاهتعداد 

 4,9 5330 5082 میانگین غذاي سرو شده روزانه براي دانشجویان 

 -2,9 100 103 هاي دانشگاهتعداد کارکنان رستوران

 

 اداره خدمات و رفاه دانشجویان

 1395در دانشگاه عالمه طباطبائی درسال  تعداد کل دانشجویان داراي کار دانشجویی -2جدول

 سال
 محل کار دانشجویی

 تعدادکل
 دانشکده ها

معاونت دانشجویی ، فرهنگی و روابط 
 عمومی

 نفر 848 نفر462 نفر 386 1394

 نفر 813 443 370 1395

 

  



 63معاونت دانشجویی   

 1393 - 95هاي در دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال کار دانشجویی وضعیت -3جدول

 درصد رشد 1395 1394 سال

 -4,1 813 848 تعداد دانشجو

 3 177825 172534 ساعت کاري

کاري  اي کار دانشجویی کاهش یافته است ولی ساعاتهمانطور که مالحظه می گردد اگر چه تعداد دانشجویان دار

.درصدي را نشان می دهد 3دانشجویان رشد   

 

 در دانشگاه عالمه طباطبائی ، جنسیت و مقطع تحصیلیدانشجویان وام گیرنده به تفکیک نوع وامکل  تعداد -4جدول

 1395در سال  

مقطع 
وام  وام شهریه وام تحصیلی جنسیت تحصیلی

 ضروري
ودیعه 

 کنمس
سایر 
 جمع موارد

 کارشناسی
 442 29 4 49 70 290 زن

 383 50 5 39 59 230 مرد

کارشناسی 
 ارشد

 1118 86 11 112 496 413 زن

 1168 83 20 112 451 502 مرد

 دکتري
 701 345 24 31 55 246 زن

 1109 498 45 55 313 198 مرد

 4921 1091 109 398 1444 1879 جمع

 
 

  در دانشگاه عالمه طباطبائیگیرنده به تفکیک نوع وام نشجویان وامتعداد دا -5جدول

 1393 – 95هاي طی سال 
 

 نوع وام           

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

1393 2093 1588 391 99 77 4248 

1394 1950 1451 346 105 - 3852 

1395 1736 1587 398 109 1091 4921 
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  1395تعداد تخلفات انضباطی و تعداد احکام صادره در دانشگاه عالمه طباطبائی درسال -6جدول

 1394-1395هاي  طی سال
 

 1395سال  1394سال  موضوع

 1195 1298 تعداد تخلفات انضباطی دانشجویی واصله

 33 58 تعداد احکام صادره تخلفات انضباطی
 

 توسط کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی  انواع احکام صادره -7جدول

 1393 - 95طی سال هاي 
 

 1395 1394 1393 نوع حکم صادره ردیف

 30 48 78 آموزشی و اداري 1

 2 7 19 اخالقی 2

 1 3 4 جرائم عمومی 3

 33 58 101 جمع 
 

 هااداره امور خوابگاه

 1395گاه عالمه طباطبائی درسال در دانشوضعیت خوابگاه هاي دانشجویی  -8جدول

 سال
 هاتعداد خوابگاه

 جمع  
 هاي دخترانخوابگاه هاي پسرانخوابگاه

 هاتعداد اتاق دختران پسران
ظرفیت 

 اسمی
ظرفیت 

 فعلی
تعداد 

 هااتاق
ظرفیت 

 اسمی
ظرفیت 

 فعلی

1395 5 5 10 476 1630 1485 471 1688 1684 
 

 1393 - 95هاي یی دانشگاه عالمه طباطبائی طی سالهاي دانشجووضعیت خوابگاه -9جدول

 سال
جمع کل خوابگاه هاي  هاي دخترانخوابگاه هاي پسرانخوابگاه جمع هاتعداد خوابگاه

 دختران و پسران
تعداد   متأهلین دختران پسران

 هااتاق
ظرفیت 

 اسمی
ظرفیت 

 فعلی
تعداد 

 هااتاق
ظرفیت 

 اسمی
ظرفیت 

 فعلی
تعداد 

 هااتاق
یت ظرف

 اسمی
ظرفیت 

 فعلی

1393 6 6 - 12 491 1903 1789 444 1709 1549 935 3612 3338 

1394 6 4 - 10 530 1856 1492 458 1610 1531 988 3466 3023 

1395 5 5 - 10 476 1630 1485 471 1688 1684 947 3318 3169 



 65معاونت دانشجویی   

 در دانشگاه  خوابگاهی به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیتدانشجویان  کل عدادت -10جدول

 1395عالمه طباطبائی درسال 

 دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی 

 مرد زن مرد زن مرد زن جنسیت

1395 720 471 827 795 137 219 

 

  خوابگاهی دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیتعداد دانشجویان ت -11جدول 

 1393 – 95هاي طی سال

 مقطع

 سال

 دکتري رشناسی ارشدکا کارشناسی
 جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن

1393 447 526 997 1014 105 249 3338 

1394 569 476 847 823 115 193 3023 

1395 720 471 827 795 137 219 3169 

 

 اداره امور تغذیه

 1395دانشگاه عالمه طباطبائی درسال وضعیت رستوران هاي  -12جدول

  

 
مساحت 

هاي رستوران
 دانشگاه

تعداد 
صندلی 
 رستوران

تعداد کارکنان 
رستوران هاي 

 دانشگاه

د غذاي سرو تعدا
شده  روزانه 
 دانشجویان

تعداد غذاي سرو 
شده  روزانه 

 کارکنان

 پرس 596 پرس 5082 103 3470 6013 1394

 پرس 646 پرس 5330 100 3470 6013 1395



 کارنامه آماري دانشگاه عالمه طباطبائی   66

 سایر فعالیت هاي اداره تغذیه

 قیمت و تناسب دورچین ها، رعایت چرخش غذا در روزهاي هفته براي کارکنان و ایجاد تنوع غذایی در نوع ،

 دانشجویان و حق انتخاب دانشجویان در انتخاب بسته صبحانه 

   .تغییر رویه در ماه مبارك رمضان به صورت سرو غذاي گرم هنگام افطار و هنگام سحر به طور جداگانه 

 ه از برنج صد در صد ایرانی در کلیه روزهاي هفته، استفاده از نان سنتی استفاده از حداقل دو واحد میوه، استفاد

حجیم( مانند نان سنگک ) در کنار بعضی از غذاهاي سنتی، استفاده از گوشت گرم گوسفندي و گوساله در 

طبخ بیشتر غذا ها، استفاده از ماهی تازه پاك شده، استفاده از روغن مخصوص پخت و پز و سرخ کردنی به 

 یک مطابق با استانداردهاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.تفک

  ارتقاء بدنه کارشناسی اداره تغذیه، بهسازي محیط آشپزخانه و سالن هاي غذاخوري، .بهسازي و تامین تجهیزات

 جدید و مناسب و ساخت سردخانه و صنعتی سازي آشپزخانه.

   آشپزخانه و نصب مخازن شوینده و ضد عفونی کننده استفاده از کاله، دستکش، التکس و ماسک توسط کارکنان

 دست براي نیروهاي شاغل در طبخ و توزیع غذا و تمایز لباس کارکنان آشپزخانه بسته به نوع فعالیت آن ها.

   اخذ گواهینامه معاینه بهداشتی کارکنان آشپزخانه و دفع زباله تولید شده به روش بهداشتی و برگزاري کارگاه

 تقاء رعایت موارد بهداشتی براي عوامل اصلی پخت .آموزشی جهت ار

  ارزیابی و کنترل عملکرد روزانه هریک از آشپزخانه ها و سالن هاي غذاخوري از طریق فرم ارزیابی و چک

 ماده اي. 80لیست 

 

 مدیریت مرکز مشاوره وسالمت
 

 1394- 1395ی سال هاي دانشگاه عالمه طباطبائی ط مقایسه فعالیت هاي مرکز مشاوره وسالمت -13جدول 
 

 درصد رشد 1395سال  1394سال  

ه، دفاتر مشاوره مشاور مرکز بهه کنندگان مراجعتعداد کل 
 18 4895 4144 هاها و دانشکدهدرخوابگاه

 8 174 161 در مرکز مشاوره و دفاتر وابسته هاي آموزشی برگزار شدهتعداد کارگاه

 1,2 3538 3494 مت روان( سمن )دانشجویان شرکت کننده در طرح پایش سال

 -3,1 31 32 ها ودانشکده هاتعداد مشاوران حاضر در مرکز مشاوره، خوابگاه
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 1392- 1395طی سال هاي دانشگاه عالمه طباطبائی  *همشاور مرکز مراجعین به تعداد کل -14جدول
 

 1395 1394 1393 1392 سال

 87 221 237 297 آزاد مراجعین

 4480 3690 2445 1342 دانشجویان

 328 233 172 56 کارکنان

 4895 4144 2854 1695 جمع

 اند.ها و مرکز مشاوره مراجعه نمودهها، خوابگاهجدول شامل کل افرادي است که به واحدهاي مشاوره در دانشکده

 

جنسیت در دانشگاه ها به تفکیک ها ودانشکدهه ودفاترمشاوره درخوابگاهمشاور مرکز مراجعین به تعداد کل -15جدول

 1395عالمه طباطبائی درسال 

 جمع مرد زن انواع مراجعه کنندگان

 87 36 51 آزاد مراجعین

 4466 1465 3001 دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی

 14 5 9 هادانشجویان سایر دانشگاه

 328 28 300 کارکنان علمی و اداري

 4895 1534 3361 جمع

 

هاي بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی طی ها در اجراي برنامهها و ارگانزمانهمکاري با سا -16جدول

 1394 – 95هاي سال

 نوع همکاري نام سازمان همکار سال

13
94

 

 اجراي برنامه پیشگیري از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر

 برنامه هاي آموزشی و پیشگیري دانشگاه علوم انتظامی امین

هماهنگی و تعامل مرکز مشاوره دانشگاه با شوراي هماهنگی  شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
 مبارزه با مواد مخدر

دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل 
 UNODCمتحد 

(دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد) همکاري و تعامل با 
 مواد براي دانشجویانو برگزاري کارگاه پیشگیري از سوء مصرف 

تعامل مدیران مراکز مشاوره در خصوص کمیسیون موارد خاص  مراکز مشاوره سراسر کشور
 دردانشکده شهید رجایی
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 نوع همکاري نام سازمان همکار سال
 نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی

 برگزاري کارگاه هاي آموزشی ایران

13
95

 

 اجراي برنامه پیشگیري از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر

هماهنگی و تعامل مرکز مشاوره دانشگاه با شوراي هماهنگی  ماهنگی مبارزه با مواد مخدرشوراي ه
 مبارزه با مواد مخدر

دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل 
 UNODCمتحد 

(دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد) همکاري و تعامل با 
 دانشجویان و برگزاري کارگاه پیشگیري از سوء مصرف مواد براي

 پیگیري امور دانشجویان کم توان تحت پوشش سازمان بهزیستی
 براي بستري دانشجویان اورژانسی همکاري با بیمارستان ایرانیان

  همکاري با مرکز  دانشگاه علوم انتظامی
 

 

 1395در سال  تعداد جلسات مشاوره، مددکاري و کارگاه هاي آموزشی-17جدول 

 گاند شرکت کنندتعدا تعداد جلسات 

 نفر 400 جلسه52 تعداد جلسات مشاوره بصورت گروهی

 نفر 557 جلسه 557 تعداد جلسات مددکاري برگزار شده(فردي)

 نفر 4530 کارگاه  174 هاي آموزشی برگزار شدهتعداد کارگاه

 رنف3538 نفر جلسه3538 دانشجویان جدیدالورود شرکت کننده در طرح پایش سالمت روان(سمن)،

 نفر9025 جمع
 
 

 (در دانشکده ها)1395عناوین کارگاه هاي بر گزار شده در سال -18جدول 

 مخاطبان تعداد شرکت کنندگان موضوع ردیف

 کارمندان 150 کارگاه) 6کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگی( 1

 کارمندان 8 کارگاه آموزشی مدیریت زمان 2

 دانشجویان غیر ایرانی 15 کارگاه آموزشی کنترل خشم و مدیریت 3

 دانشجویان ورودي جدید 414 کارگاه) 24کارگاه آموزشی طرح سمن ویژه برادران( 4

 دیجدي ورود انیدانشجو 1472 کارگاه) 53کارگاه آموزشی طرح سمن ویژه خواهران( 5
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 1395پوستر و بروشور هاي آموزشی تهیه شده توسط مرکز درسال -19جدول 

 تعداد هاي تهیه شده عنوان پوستر و بروشور
 تیراژ2000 ذهن زیبا) 19( شماره  علمی ذهن زیبا–انتشار فصلنامه تخصصی 

 تیراژ3000 ذهن زیبا) 20( شماره  علمی ذهن زیبا–انتشار فصلنامه تخصصی 

 تیراژ 3000 چاپ مجدد بروشور مشاوره توزیع خدمات منابع علمی
 

 1395هاي مرکز مشاوره درسالسایر فعالیت

 نفر. 25زام منشی جهت امتحانات پایان ترم دانشجویان نابینا اع -

 نفر از دانشجویان مشروطی. 250پیگیري وضعیت  - -

 مورد. 164رسیدگی به وضعیت دانشجویان در معرض خطر - -

به مدت   1395برگزاري پایگاه سنجش سالمت روان  :مخاطبان دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی ورودي جدید  -

با هدف آشنایی دانشجویان ورودي جدید با خدمات مرکز مشاوره /معرفی مشاوره  14:30  -8:30عت روز از سا 30

 خدمات منابع علمی براي دانشجویان ارشد ودکتري/شناسایی وارجاع دانشجویان داراي مشکل به مرکز مشاوره و....

بر حسب نیاز کارکنان در  فزایش کیفی و کمی کارگاه هاي آموزشی تخصصی براي دانشجویان جدیدالورود وا -

 سطح دانشکده ها و خانه هاي دانشجویی.

 افزایش کمی و کیفی ارائۀ خدمات روان شناختی و مشاوره براي مراجعین. -

 طراحی، چاپ و تکثیر پوستر و بروشورهاي آموزشی و آگاهی دهنده به مراجعان و مخاطبان. -

اي دانشجویی براي دانشجویان مشروطی و در معرض گسترش و ارتقا خدمات مددکاري در مرکز مشاوره و خانه ه -

 خطر.

 برگزاري نمایشگاه ها و سخنرانی هاي مناسبتی براي دانشجویان و ارتقا کمی و کیفی آن ها. -

 اجراي مسابقات مرتبط با موضوع مشاوره و بهداشت روان براي مشارکت و جلب بیشتر دانشجویان. -

 ران دانشجوئی سالمت روان.توسعۀ کمی و گسترش فعالیت هاي کانون همیا -
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  مدیریت مرکز بهداشت و درمان

 1394و 1395طی سال هاي  مقایسه فعالیت هاي مدیریت مرکز بهداشت و درمان -20جدول 

 درصد رشد 1395سال  1394سال  1393سال  عنوان

تعداد دانشجویان مراجعه کننده به پزشکان مرکز و پزشکان 
 206,8 7438 2424 834 هاها و خوابگاهمستقر در دانشکده

تعداد کل مراجعه کنندگان به پزشکان مرکز و پزشکان مستقر 
 127,8 9821 4311 1510 هاها و خوابگاهدر دانشکده

 9,6 3182 2902 3100 دانشجویان شرکت کننده در طرح پایش سالمت جسم

 48 3696 2498 1882 پزشک در طرح پایش سالمتتعداد دانشجویان ارجاع شده به 
 

 

 

( به تفکیک جنسیت و نوع مراجعین) در دانشگاه عالمه طباطبائی  *تعداد کل مراجعین به مرکز بهداشت و درمان -21جدول

 1395درسال 

 جمع کل مرد زن انواع مراجعه کنندگان

 18 11 7 آزاد مراجعین

 7438 3164 4274 دانشجویان

 2279 1157 1122 کارکنان اداري

 86 57 29 کارکنان علمی

 9821 4389 5432 جمع

 

  بهداشت در پردیس و پزشکان مستقر در دانشکده ها و خوابگاه ها می گردد. شامل مراجعین به پزشکان مرکز*



 71معاونت دانشجویی   

به تفکیک جنسیت و دلیل مراجعه وشغل  دانشگاه عالمه طباطبائی ت و درمانمرکز بهداشتعداد کل مراجعین به  -22جدول

 1392 - 95هاي طی سال

 سال

 تعداد مراجعین تعداد کل مراجعین 

صدور تائیدیه  
 پزشک معتمد

 دندانپزشک پزشک عمومی
تزریقات و 

 پانسمان
 سایر موارد

 دانشجو
هیأت 
 علمی

 کارمند
 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن کارمند دانشجو

1392 - - 2150 1250 - - 50 20 50 30 200 30 170 

1393 - - 907 456 88 116 244 174 23 12 834 46 630 

1394 404 329 2255 2054 121 145 236 246 124 152 2422 39 1826 

1395 443 668 579 716 206 191 292 267 476 349 2138 86 1955 

 

 1392 - 1395هاي دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال مارپایش سالمت دانشجویانآ -23جدول

 سال
تعداد 

 اندختر
تعداد 

 انپسر

دانشجویان  تعداد
ارجاع شده به 

 پزشکندندا

تعداد دانشجویان 
ارجاع شده به 

 پزشک

تعداد دانشجویان 
ارجاع شده به چشم 

 پزشک

تعداد 
دانشجویان 
 پیگیري شده

1392 900 1500 351 70 50 80 

1393 1866 1234 980 328 547 328 

1394 1925 977 1398 914 186 2498 

1395 2032 1150 1414 2122 160 926 

 

 

 

 

 



 کارنامه آماري دانشگاه عالمه طباطبائی   72

 1395در سال  به تفکیک جنسیتکارکنان اداري دانشگاه عالمه طباطبائی پایش سالمت  آمار -24جدول

پرونده هاي تعداد  مرد زن
 تشکیل شده

آزمایشات  تعداد
 انجام شده

 کارکنانتعداد
 پیگیري شده

تعداد کل کارمندان 
 پایش شده

بررسی شده 
 توسط پزشک

350 379 717 729 687 729 687 
 

 

 1395هاي آموزشی مرکز بهداشت و درمان در دانشگاه عالمه طباطبائی درسال فعالیت -25جدول

تعداد فعالیت ارائه شده   تعداد فعالیت نوع فعالیت ردیف
 براي دانشجویان

تعداد فعالیت ارائه شده 
 براي کارمندان

 4 27 31 برگزاري کارگاه آموزشی 1

 1250 5250 6500 تهیه وتوزیع بروشور 2

 467 1955 2422 تهیه وتوزیع پوستر 3

 7 8 15 برگزاري مناسبت هاي بهداشتی 4

 35 75 110 تهیه بنر  5

 2500 2500 5000 تهیه کارت ویزیت 6

 5 _ 5 ماهنامه پیک سالمت 7
 

 

 تعداد دفعات بازدید کارشناسان بهداشت محیط و ایمنی از بهداشت اماکن دانشگاه -26جدول

 1393- 1395طبائی طی سال هاي عالمه طبا 
 

 1395سال  1394سال  1393سال  محل بازدید

 136 60 36 هاخوابگاه

 61 24  16 هادانشکده

 130 20  8 هارستوران

 28 15  8 استخر و اماکن ورزشی

 40 52  13 هابوفه

 8 9 11 آرایشگاه
 

 گردیده است.بار براي سمپاشی اماکن دانشگاه اقدام  62الزم به ذکر است 
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 1395هاي برون سازمانی مرکز بهداشت و درمان در دانشگاه عالمه طباطبائی درسال فعالیت -27جدول

 نوع همکاري نام سازمان

 شهرداري منطقه
 همکاري در برگزاري مناسبت هاي بهداشتی -1
 قرارداد پسماند و عفونی -2
 دریافت کارتن پالست و کیسه هاي زباله  -3

 آتشنشانی
 ماکن دانشگاه از نظر ایمنی بازدید از ا -1
 همکاري در آموزش اطفاي حریق -2

 مرکز بهداشت و درمان شمال غرب

 همکاري در برگزاري مناسبت هاي بهداشتی و آموزشی ویژه جوانان -1
 Dشرکت در طرح مکمل یاري ویتامین  -2
 شرکت در جلسات آموزشی -3
یع در پوستر و .... و توز-دریافت کلیه فایل هاي آموزشی از قبیل بروشور -4

 خوابگاه ها و اماکن دانشگاه
 

 مرکز بهداشت و درمان غرب
 همکاري در برگزاري مناسبت هاي بهداشتی و آموزشی -1
 همکاري درخصوص نمونه گیري مستمر آب استخر و  دانشکده ها -2

 

 هاي مرکز بهداشت و درمان سایر فعالیت

  95نامه نگاري جهت خرید تجهیزات در اردیبهشت ماه سال  

 جهت  "هیئت امناي صرفه جویی ارزي در معالجه بیماران "تجهیزات پزشکی سازمان %50ه از تخفیف استفاد

 تجهیز درمانگاه دانشگاه 

 ریال  411000000عدد تخت سه شکن به مبلغ  4ساکشن پرتابل و -سونیکد-خریداري دستگاه الکتروشوك 

 اه  و ارائه گزارش بازدید به این مرکز بازدید کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از درمانگ 

  بازدید هاي بهداشتی توسط کارشناسان محیط و ایمنی مرکز بهداشت و درمان بصورت مرتب و با جدیت که

بازدید از رستوران ها، محل طبخ غذا ها و بوفه هاي دانشگاه انجام  189بازدید از خوابگاه ها و  259در مجموع 

 گردیده است.
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 یت بدنیمدیریت ترب

 1393- 1395طی سال هاي  مقایسه فعالیت هاي مدیریت تربیت بدنی -28جدول
 

 درصد رشد 1395سال 1394سال  

 5,7 1350 1277 تعداد شرکت کنندگان در ورزش هاي قهرمانی دانشجویی

 37 2720 1988 هاي همگانی دانشگاهتعداد دانشجویان شرکت کننده در ورزش

هاي اري شرکت کننده درورزشتعدادکارکنان علمی و اد

 همگانی و قهرمانی دانشگاه
1053 1434 36 

 102 11240 5562 تعدادکارکنان علمی و اداري استفاده کننده از استخر دانشگاه

 84 8490 4600 تعداددانشجویان استفاده کننده از استخر دانشگاه

نسبت تعداد جوایز کسب شده در مسابقات برون دانشگاهی( تیمی و 

 انفرادي )
28 32 14,3 

تعداد جوایز کسب شده در مسابقات درون دانشگاهی (تیمی و 
 انفرادي)

361 519 43,7 

 148,7 388 156 ها و گلگشت هاي ورزشیتعداد دانشجویان شر کت کننده  در اردو

 250 42 12 مسابقات ورزشی در سطح ملیتعداد دانشجویان شرکت کننده در 

 41 134 95 ورزشی کارکنان علمی و اداري تعداد اعضاي تیم هاي

 فوق برنامه هايتعداد شرکت کنندگان در مسابقات و جشنواره
 دانشجویی داخلی ورزشی

2634 3732 41,7 
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 کننده درمسابقات ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبائی  عنوان و تعداد شرکت -29جدول

 1394 - 1395طی سال هاي 

 سال
رگزاري دفعات ب

 جشنواره
 مناسبت هاي برگزاري مسابقات ورزشی درون دانشگاهی

 تعداد شرکت کنندگان

 پسر دختر

 بار 7 1394

 297 98 جشنواره هفته خوابگاه ها (جام بین دانشکده اي)

 227 80 جشنواره بازیهاي همگانی هفته خوابگاه ها (بین خوابگاهی)

 45 - ارس)دو همگانی پسران (روز ملی خلیج ف

 425 365 بدنی تربیت هفته جشنواره

 515 127 جشنواره روز دانشجو

جشنواره تفریحی ورزشی نشاط با همکاري شهرداري (روز 

 دانشجو)
- 77 

 140 82 دو روز بازي و رقابت در دانشگاه

 1726 752 جمع به تفکیک جنسیت

 نفر 2478 جمع کل

 بار 3 1395

 783 645 هفته خوابگاه ها

 408 382 هفته تربیت بدنی

 814 700 روز دانشجو

 2005 1727 جمع به تفکیک جنسیت

 نفر 3732 جمع کل
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  تعداد شرکت کنندگان در مسابقات ورزشی برون دانشگاهی در دانشگاه عالمه طباطبائی -30جدول

 1394 – 1395درسال هاي 

 سال
مسابقات ورزشی برون 

 دانشگاهی

ته هاي ورزشی و موضوع عنوان رش

 برگزاري مسابقات

تعداد شرکت 

 کنندگان

تعداد تیم هاي 

 ورزشی

 پسر دختر پسر دختر

1394 

شامل مسابقات دوستانه 

بین دانشگاهی، مسابقات 

منطقه، و المپیاد 

دانشجویی که هر دو 

سال یکبار برگزار می 

 شود

المپیاد ورزش هاي همگانی(دانشگاه 

 بابلسر)
6 6 

 تیم 12 تیم 9

 10 - لیگ فوتسال منطقه یک

 -دیدارهاي دوستانه تیم هاي بسکتبال 

 کشتی -فوتسال --والیبال 
74 88 

تکواندو -تنیس روي میز   -شنا  -فوتسال 

-والیبال-بسکتبال-کشتی آزاد و فرنگی–

 دو و میدانی (منطقه)-بدمینتون

63 67 

-دو و میدانی-شطرنج-تنیس روي میز

 تسال( المپیاد ورزشی شاهدوایثارگر)فو
5 17 

 188 148 جمع به تفکیک جنسیت
 

 نفر 336 جمع کل

1395 

شامل مسابقات دوستانه 

بین دانشگاهی، مسابقات 

منطقه، و المپیاد 

دانشجویی که هر دو 

سال یکبار برگزار می 

 شود

 2 1 بدمینتون(المپیاد)

 تیم 6 تیم 5

 4 - کشتی(المپیاد

 5 - کس(کشوري)بو

 7 - پرس سینه(دانشگاه هاي تهران)

 - 12 بسکتبال( لیگ دسته سه)

 12 12 هندبال(کشوري)

 3 2 کاراته(کشوري)

 - 1 قایقرانی(کشوري)

 33 28 جمع به تفکیک جنسیت
 

 61 جمع کل
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 ملی در دانشگاه عالمه طباطبائی  مسابقات ورزشی در سطحتعداد دانشجویان شرکت کننده در  -31جدول

 1393 – 1395طی سال هاي  

ورزشی رویداد سال  جمع پسر دختر 

تیبهش شهید دانشگاه دانشجویی المپیاد 1393  8 22 30 

 *12 6 6 بابلسر دانشگاه همگانی ورزش هاي المپیاد 1394

 42 26 16 فردوسی مشهد دانشگاه دانشجویی المپیاد 1395

 
مربوط به برگزاري المپیاد دانشجویی هر دو  1394رکت کنندگان در مسابقات ورزشی در سطح ملی در سال *کاهش تعداد ش

 برگزار نگردیده است 1394سال یکبار می باشد که در سال 

 

تعداد جوایز کسب شده در مسابقات تیمی و انفرادي (به تفکیک جنسیت و درون و برون دانشگاهی) در  -32جدول

 1395طباطبائی درسال دانشگاه عالمه 

 برون دانشگاهی درون دانشگاهی نوع مسابقه

 پسران دختران پسران دختران جنسیت

 12 12 104 190 تیمی 

 6 2 139 86 انفرادي
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 تعداد دانشجویان شرکت کننده در اردو ها وگلگشت هاي ورزشی (به تفکیک  جنسیت)  -33جدول

 1394 - 1395درسال هاي در دانشگاه عالمه طباطبائی 

 

 سال
 محل اردو و گلگشت

 تعداد شرکت کننده
 مناسبت برگزاري جمع کل

 پسر دختر

1394 
 آبشار سنگان-بوستان بهشت مادران 

 بوستان والیت -آبشار تهران 
132 24 156 

روز -هفته تربیت بدنی

 دهه فجر-دانشجو

1395 
جنگل -بهشت مادران-دارآباد-پارك کوهسار

 فشم و جنگل آهار-توچال-وپارك شهربان-کارا
 هفته خوابگاه ها 388 105 283

 

 1395در دانشگاه عالمه طباطبائی درسال رابطین ورزشی  تعداد -34جدول

 

ها و دانشکده هاي دانشگاه درخوابگاهوتفریحی ارائه شده براي دانشجویان  یورزش فوق برنامهي هاتعداد فعالیت -35جدول 

 1395عالمه طباطبائی درسال 

 

 تعداد رابطین ورزشی  در خوابگاه ها و دانشکده ها
 جمع تعداد اعضاي پسر تعداد اعضاي دختر

11 10 21 

 نام فعالیت جنسیت
تعداد دانشجویان 

 شرکت کننده
 جمع کل

 دختران
-طناب زنی-بدنسازي-ایروبیک-والیبال-فوتسال-بدمینتون

 تنیس روي میز-هندبال-یوگا-پرتاب بسکتبال-شطرنج-دارت
360 

1846 
 پسران

-بدمینتون-تنیس روي میز–دارت -بدنسازي-والیبال-فوتسال
-شطرنج-طناب زنی-فوتبال دستی-بدمینتون-پرتاب بسکتبال

 -گل کوچک-دارت-هندبال
1486 



 79معاونت دانشجویی   

) در دانشگاه مقطع تحصیلی جنسیت وبه تفکیک  هاي ورزشی(قهرمانی) دانشجویی وتعداداعضاي آن (تعداد تیم -36جدول 

 1395باطبائی درسال عالمه ط

 

 

 به تفکیک جنسیت 1395دانشگاه عالمه طباطبائی در سال ورزش قهرمانیشرکت کننده در دانشجویانتعداد  -37جدول 

 بخش مسابقات برون دانشگاهی بخش مسابقات درون دانشگاهی

 پسران دختران پسران دختران

312 814 33 33 

 نفر 1192 جمع کل

 

  

 هاي ورزشیتعدادتیم

 دانشجویان
 مقطع

 جنسیت

 پسر دختر

-هندبال-کاراته-بدمینتون-دختران(بسکتبال

 قایقرانی)

-کشتی-هندبال-کاراته-پسران(پرس سینه

 بوکس))-بدمینتون

 تیم 11

 13 17 کارشناسی

 17 16 کارشناسی ارشد

 3 - دکتري

 33 33 جمع

 نفر 66 جمع کل
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 و همگانی ورزش قهرمانیکننده در شرکت نشجویانداعناوین رشته هاي ورزشی و تعداد  -38جدول

 1394-1395دانشگاه عالمه طباطبائی در سال هاي  
 

 رشته هاي ورزشی ورزش سال
تعداد 

 دانشجویان

1394 
 همگانی

طناب -طناب زنی-مچ اندازي-پیاده روي-بولینگ-فوتبال دستی-دارت

–شناي تفریحی -کالسهاي فوق برنامه-گلگشت و کوهنوردي-کشی

 پرتاب پنالتی و ....-روپایی-الختر-ژبالدا

6639 

 1277 دو و میدانی-شنا-تنیس روي میز-بدمینتون-والیبال-فوتسال *قهرمانی

 7916 جمع کل

1395 
 همگانی

-شناي تفریحی-ایستگاهی-االختر-داژبال-فوتبال دستی-دارت
 طناب زنی و ...-گلگشت ها

9933 

 1180 و ...-کاراته-کشتی-شنا-نیس روي میزت-بدمینتون-والیبال-فوتسال قهرمانی* 

 11113 جمع کل

 

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

 کرده اند.

 

  ها يخوابگاهو ها دانشکدهبراي دانشجویان دروتفریحی ارائه شده  ورزشی فوق برنامهي هاتعداد فعالیت -39جدول

 1395دانشگاه عالمه طباطبائی در سال 

 

 نام فعالیت ردیف
 تعدادا شرکت کننده

 محل برگزاري
 پسران دختران

 دانشکده اقتصاد 190 - بدمینتون-تنیس روي میز–دارت -بدنسازي-والیبال-فوتسال 1

 دانشکده ادبیات 80 22 والیبال-فوتسال-بدمینتون 2

تنیس روي -بدمینتون-پرتاب بسکتبال-فوتسال-والیبال-بدنسازي 3
 دارت-هندبال-شطرنج-طناب زنی-فوتبال دستی-میز

 همت 736 -
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 نام فعالیت ردیف
 تعدادا شرکت کننده

 محل برگزاري
 پسران دختران

 مطهري 210 - طناب زنی-دارت-گل کوچک-پرتاب بسکتبال-بدنسازي 4

 گلعذاري 150 - طناب زنی-دارت-تنیس روي میز-فوتبال دستی-بدنسازي 5

 آشتیانی 30 - بدنسازي 6

 ورامینی 90 - فوتبال دستی-روي میزتنیس -بدنسازي 7

 معینیان  47 طناب زنی-بدنسازي-ایروبیک 8

-بدنسازي-ایروبیک-پرتاب بسکتبال-شطرنج-دارت-طناب زنی 9
 هندبال-فوتسال-والیبال-بدمینتون-یوگا

 سالمت - 163

 عضدي - 57 طناب زنی-تنیس روي میز-بدنسازي-ایروبیک 10

 رحیمی - 47 طناب زنی- -بدنسازي-ایروبیک 11

 فرهمند  24 بدنسازي-ایروبیک 12

  1846 1486 360 جمع
 

 

 1395کلیه مقام آوران در مسابقات برون دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال تعداد -40جدول

 دانشجویان

 سطح مسابقات مقام اکتسابی/تعداد رشته ورزشی جنسیت

 دختر

 باشگاه هاي تهران 3لیگ دسته  نفر) 12مقام سوم ( بسکتبال

 مسابقات کشوري نفر) 1مقام سوم ( کاراته

 مسابقات کشوري نفر) 1مقام اول ( قایقرانی

 پسر

 مسابقات کشوري نفر) 12مقام چهارم ( هندبال

 پرس سینه
 نفر) 2مقام اول (

 نفر)1مقام دوم (
 قهرمانی دانشگاه هاي تهران

 کاراته
 نفر) 1مقام سوم (

 نفر) 2مقام چهارم (
 مسابقات کشوري

 کارکنان
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 سطح مسابقات مقام اکتسابی/تعداد رشته ورزشی جنسیت

 خانم

 کارکنان دانشگاه هاي تهران نفر) 1مقام دوم ( کارتینگ

 کارکنان دانشگاه هاي منطقه یک کشوري نفره) 3مقام سوم (تیمی  شطرنج

 دارت
 نفر انفرادي) 1مقام اول(

 نفره) 4مقام اول(تیمی 
 کنان دانشگاه هاي منطقه یک کشوريکار

 کارکنان دانشگاه هاي منطقه یک کشوري نفره) 5مقام دوم (تیمی  شوت بسکتبال

 آقا

 کارتینگ
 نفر) 1مقام دوم (

 نفر) 1مقام سوم(
 کارکنان دانشگاه هاي تهران

 کارکنان دانشگاه هاي منطقه یک کشوري نفره) 3مقام سوم( تیمی  شطرنج

 کارکنان دانشگاه هاي منطقه یک کشوري نفر ماده قورباغه) 1( مقام سوم شنا

 

 

جنسیت) در دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک هاي ورزشی کارکنان علمی و اداري وتعداداعضاي آن (تیمتعداد  -41جدول

 (به تفکیک جنسیت) 1394-1395در سال هاي 

 

 

  

 جمع مرد زن هاي ورزشینام رشته هاي ورزشی کارکنانتعداد تیم سال

 تیم 8 1394
 -فوتسال -والیبال -تنیس روي میز

 آمادگی جسمانی و بدنسازي -بدمینتون
 نفر 95 67 28

 تیم 15 1395
شوت -دارت-شطرنج-کارتینگ

تنیس -شنا-والیبال-داژبال-بسکتبال
 ووشو-فوتسال-روي میز

 نفر 121 76 45
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 کارکنان وتعداد شرکت کنندگان علمی و اداريهاي ورزشی برگزار شده مسابقات و جشنواره -42جدول

 (به تفکیک جنسیت) 1394-1395در دانشگاه عالمه طباطبائی در سال هاي 

 

 

همگانی و قهرمانی کننده در ورزش هاي شرکت ت علمیأهی اعضايعناوین رشته هاي ورزشی وتعداد کارکنان و -43جدول

 (به تفکیک جنسیت) 1394-1395در سال هاي دانشگاه عالمه طباطبائی  رد
 

 تعداد شرکت کنندگان هاي ورزشیرشته جنسیت 

1394 

 خواهران

تنیس -والیبال-ایروبیک-دوهمگانی-پیاده روي-فوتبال دستی-دارت
 شنا -یوگا-بدنسازي-تیراندازي-بدمینتون-روي میز 

409 

 942 شنا

 برادران

تنیس -والیبال-فوتسال-دوهمگانی-پیاده روي-ال دستیفوتب-دارت
 ورزش باستانی و... -بدنسازي-تیراندازي-بدمینتون -روي میز

644 

 4620 شنا

  6615 

1395 

 خواهران
-شنا-فوتبال دستی-داژبال-دارت-پرتاب بسکتبال-والیبال-شنا

 ایروبیک در آب و ...-آب درمانی-بدنسازي-بدمینتون
1982 

 برادران
-دارت-بدنسازي-فوتسال-ووشو-تنیس روي میز-والیبال-شنا

 آب درمانی و...-فوتبال دستی
10692 

 12674 جمع کل 

 عنوان  مسابقه یا جشنواره سال
 تعداد شرکت کننده

 جمع
 مردان زنان

1394 
مسابقات  -هفته دفاع مقدس -هفته دولت -میالد حضرت علی (ع)

 فجر انقالب -ایان و والیبال خانم ها)منطقه یک (تنیس روي میز آق
 نفر 625 412 213

1395 
-از فجر تا عید-ورزش صبحگاهی-هفته معلم   -جام رمضان

 استخر در ماه مبارك رمضان
 نفر1434 1092 342
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 رشته هاي ورزشی فوق برنامه و تفریحی فعال دانشجویان و کارکنان علمی و اداري  -44جدول

 1395در دانشگاه عالمه طباطبائی درسال 

 

 

 تعدادمراجعه کنندگان به مجموعه ورزشی استخر دانشگاه(به تفکیک جنسیت براي دانشجویان ، کارکنان  -45جدول

 1394 -1395در دانشگاه عالمه طباطبائی درسال هاي و اعضاي هیأت علمی) 

 نوع مراجعین 
 اده کنندگانتعداد استف

 جمع
 مرد زن

1394 

 4600 3480 1120 دانشجویان

 5562 4620 942 کارکنان و اعضاي هیأت علمی

 3206 1940 1266 همراهان کارکنان و هیأت علمی

 نفر 13368 10040 3328 جمع 

1395 

 8490 6740 1750 دانشجویان

 11240 9600 1640 کارکنان و اعضاي هیأت علمی

 3700 2200 1500 کارکنان و اعضاي هیأت علمی همراهان

 23430 18540 4890 جمع 
 

  

 نام رشته هاي ورزشی 
تعدادرشته هاي  

 شی فوق برنامهورز

 دانشجویان
 -فوتبال دستی-یوگا-شطرنج-شنا-بسکتبال-والیبال-ایروبیک-بدنسازي

-دارت-طناب بازي-کشتی آزاد و فرنگی-تنیس روي میز-بدمینتون -فوتسال
 ماساژ-پیاده روي -کوهپیمایی

 رشته 17

 کارکنان
تنیس روي میز -فوتسال-والیبال-ایروبیک در آب-بدنسازي-ورزش صبحگاهی

 شطرنج-دارت-فوتبال دستی-ووشو-آب درمانی-ماساژ-شنا-بدمینتون–
 رشته 14
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  وتعداد دانشجویان،در دانشگاه عالمه طباطبائی  هاي همگانیتعداد دفعات برگزاري ورزش -46جدول

 1395کارکنان علمی و اداري شرکت کننده درسال 

 

 1394طباطبائی در سالبدنی دانشگاه عالمههاي مدیریت تربیتسایر فعالیت

هاي فوق  توزیع فرم هاي نظرسنجی ورزشی در بین دانشجویان و کارکنان تاکید بر آموزشی بودن تمام کالس -

 .برنامه ورزشی زیر نظر مربیان

-افزایش تعداد و تنوع رشته هاي ورزشی و افزودن رشته هاي جدید به برنامه کالس هاي فوق برنامه از قبیل(والیبال -

 -تنیس روي میز-بدمینتون-ووشو -آب درمانی-ماساژ-شنا-ایروبیک در آب-ایروبیک-پیالتس-یوگا-فوتبال

 .بدنسازي و....)

 از دانشجویان و کارکنان داراي مدارك مربیگري در رشته هاي مختلفاستفاده  -

اعزام تیم هاي ورزشی براي شرکت در تمامی رویدادهاي ورزشی اعالم شده از سوي وزارت علوم، اداره کل،  -

منطقه و فدراسیون هاي ورزشی افزایش چشمگیر کالس هاي فوق برنامه ورزشی و استقبال بی سابقه دانشجویان از 

 .س هاي آموزشیکال

ایروبیک در  -کالس هاي آموزشی-افزایش استقبال دانشجویان از خدمات استخر دانشگاه (سانس هاي تفریحی -

 آب درمانی) -ماساژ-آب

در نظر گرفتن سرویس رفت و برگشت براي تمامی خوابگاه هاي جهت استفاده از استخر دانشگاه در روزهاي  -

 .پنجشنبه و جمعه

 
تعداد دفعات 

هاي برگزاري ورزش
 همگانی

 هاي همگانیورزش مناسبت هاي برگزاري
تعداد شرکت 

 جمع کنندگان
 برادران خواهران

 مسابقه 70 دانشجویان
 18هفته تربیت بدنی (-برنامه)15هفته خوابگاه ها (

 8اردو وگلگشت (-برنامه) 29روز دانشجو (-برنامه)
 برنامه)

 نفر 2720 1277 1443

کارکنان 
 علمی و اداري

 مسابقه 7
ورزش -دهه فجر) فوتبال دستی(جام رمضان و

-صبحگاهی(هفته سالمت و مهرتا اسفند)
 داژبال،دارت ،شوت به دروازه(دهه فجر)

 نفر 370 106 264
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می کارشناسان در سالن هاي ورزشی دانشکده ادبیات و اقتصاد وحضورمنظم و روزانه استقرار منظم و دائ -

کارشناسان تربیت بدنی بصورت دوره اي در تمامی خوابگاه هاي دانشجویی که داراي سالن یا اتاق ورزشی می 

 و برگزاري مسابقات مختلف با شرکت چشمگیر دانشجویان.باشند، جهت رسیدگی به امور ورزشی

تنیس -بدمینتون-شنا-شطرنج-قایقرانی-هندبال-تکواندو-قام هاي قهرمانی در رشته هاي همگانی و قهرمانی ( کاراتهکسب م -

 .پرس سینه) در بخش دانشجویان و کارکنان-کارتینگ-دارت-داژبال-پرتاب پنالتی بسکتبال-کشتی-روي میز

 .طراحی سند تحول ورزش دانشگاه عالمه طباطبائی براي اولین بار -

 اري با شرکت ها و فدراسیون هاي ورزشی همک -

 برگزاري اردوها و گلگشت هاي ورزشی در طبیعت در آخر هفته براي دانشجویان  -

راه -باال بردن کیفیت استفاده از تجهیزات و امکانات ورزشی همانند تبدیل سیستم تصفیه استخر از کلر به اوزون -

ان در رابطه با کالس هاي آموزشی از طریق مراجعه نظرسنجی از دانشجوی-اندازي سیستم اتوماسیون استخر

 .حضوري به تک تک خوابگاه هاي دانشجویی و تکمیل پرسشنامه

 تجهیز کلیه اماکن ورزشی دانشگاه (در حد امکانات موجود) با وسایل ورزشی قابل استفاده براي ورزشکاران مبتدي -

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���ن�ی و ا��ما�ی�عاونت          

  



 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و ا��ما�ی �عاونت ���ن�ی 
به کمک بر اساس شرح وظایف خود به سیاست گذاري برنامه هاي فرهنگی،  دانشگاه و اجتماعی معاونت فرهنگی

 هاي دانشگاهی درحمایت از توسعه تشکل، سازي اوقات فراغت دانشجویانها و غنیپرورش استعدادها، بروز خالقیت
 هاي جشنوارهو شرکت در برگزاري ،هاي اسالمیهادها و تشکلهاي فرهنگی، هنري، اجتماعی و صنفی و تقویت نزمینه

بر  نظارت...)،و جشنواره نشریات، جشنواره قرآن و عترت، جشنواره حرکت، جشنواره رویش و( مختلف دانشجویی
شی کالس هاي آموز می پردازد. در همین راستا این معاونت به پرپایی هاي فرهنگی و اجتماعیها و فعالیتاجراي برنامه

،کرسی هاي آزاد اندیشی،اردو هاي تفریحی وبرپایی مسابقات و مراسم مذهبی و.... پرداخته است . برخی از فعالیت هاي 
 می باشد. 1395ذیل از اقدامات این معاونت در سال

.  
  بررسی نگرش ها و رفتارهاي دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی 

 طبا طبائی عالمه گاهدانش به الورود جدید دانشجویان سنجی نظر 

 طباطبایی عالمه دانشگاه میزبانی به اندیشی آزاد کرسی ملی جشنواره برگزاري اولین  

 هم اندیشی و تعامل "دانشگاه و خانواده همایش بزرگ برگزاري اولین" 

 و علمی هاي آموختگان وکارگاه هاي دانش جشن برگزاري و1395 سال در برپایی کانون فارغ التحصیالن 

  یمهارت

  هاي دانشجویی در سه  خانه جهت برگزاري مراسم و رویدادها در  دانشجویی معاونت اندیشی با هم و همکاري
 مذهبی  هاي ادعیه و) میالد جشن و ،عزاداري سوگواري( مناسبتی هاي مراسم ، اردو حوزه :
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  1395عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی در سال  -1جدول

 فرهنگی هاي نوع فعالیت ردیف
ها در  تعداد فعالیت

 1394سال 
ها در  تعداد فعالیت

 1395سال 
 درصد رشد

 -17 1036 1246 هاي فرهنگیتعداد کل فعالیت 1

 7,6 382 355 ي علمی دانشجوییهافعالیت کل تعداد*  2

 -56 21 48 شده برگزار اندیشی آزاد يهاکرسی تعداد 3

 -38,7 114 186 تعداد سفرها 4

 -45 192 350 آموزشی يهاکارگاه برگزاري تعداد 5

 -58 45 109 ي هنريهاتعداد فعالیت 6

 -24 40 53 تعداد برگزاري مسابقات فرهنگی 7

 4 235 226 تعداد فعالیت هاي خانه هاي دانشجویی 8

 600 14 2 آموختگانهاي مربوط به دانشعداد فعالیتت 9

10 
 کل تعداد به دانشجویی يهانشریه شمارگان

 دانشجویان
38953 60145 54 

 -34 47 71 شده چاپ يهانشریه تعداد 11

 -23 60 78 هاي داراي مجوزتعداد نشریه 12

 14 64 56 علمی دانشجویی يهاانجمن تعداد 13

 -45 148 270 دینی هویت کننده تقویت يهافعالیت تعداد 14

 -80 20 101 ملی هویت کننده تقویت يهافعالیت تعداد 15

16 
 و انقالبی هویت کننده تقویت يهافعالیت تعداد

 شهادت و ایثار فرهنگ
87 91 5 

فعالیت هاي علمی شامل: دوره هاي آموزشی، کارگاه هاي آموزشی، نشست هاي علمی وتخصصی،  جلسات نقد وبررسی، جلسات هم * 
  می باشد. اندیشی، جلسات سخنرانی، تفسیر، بازدید هاي علمی و.... 



 91فرهنگی و اجتماعی    معاونت

 1395دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  تعداد برگزاري کارگاه هاي آموزشی (به تفکیک دانشکده و جنسیت)در -2جدول

 نام دانشکده ردیف
تعداد کارگاه هاي 

 برگزار شده

 تعداد شرکت کنندگان
 جمع شرکت کنندگان

 زن مرد

 170 102 123 10 ادبیات فارسی و زبان هاي خارجی 1

 354 124 230 16 و علوم ریاضی و رایانه اقتصاد 2

 65 25 40 3 الهیات و معارف اسالمی 3

 115 50 65 3 حقوق و علوم سیاسی 4

 269 74 195 15 روانشناسی و علوم تربیتی 5

 199 89 110 6 و ارتباطات علوم اجتماعی 6

 127 57 70 6 مدیریت و حسابداري 7

 152 120 32 8 خانه هاي دانشجویی 8

 2210 603 1607 87 مرکز آموزش 9

 90 40 50 2 پردیس دهکده المپیک 10

 

 

 1395در سال  کل کارگاه ها آموزشی برگزار شده  وتعداد شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت تعداد -3جدول

 هاي برگزار شدهعداد کارگاهت هاي آموزشیشرکت کنندگان درکارگاهتعداد  جنسیت

 3316 دختر

 2213 رپس 192

 4926 جمع

 

  



 کارنامه آماري دانشگاه عالمه طباطبائی   92

 1394-1395طی سال هاي علمی و فرهنگی دانشجویینشریهتعداد مجوز، چاپ و شمارگان  -4جدول

 نشریات چاپ شدهتعداد  تعداد نشریات داراي مجوز سال
شمارگان نشریات چاپ تعداد 

 شده

1394 78 38 38953 

1395 60 47 60145 

 

 1392 - 95هاي طی سال نگی دانشجویی انتشار یافتههاي علمی و فرهنشریهتعداد  -5جدول

1392 1393 1394 1395 

 عنوان داراي مجوز 63

 عنوان چاپ شده 22 

 عنوان داراي مجوز 66

 عنوان چاپ شده 37

 عنوان داراي مجوز 78

 عنوان چاپ شده 38

 عنوان داراي مجوز 60

 عنوان چاپ شده 47

 

 1395جویی منتشر شده در سالعناوین و دفعات چاپ نشریات دانش -6جدول

 تیراژ نشریهعنوان  ردیف دفعات چاپ تیراژ نشریهعنوان  ردیف
دفعات 

 چاپ

1 JLTL 100 11 25 3 400 فناوري آموزشی 

 1 25 قاصد 26 2 320 اکوپریمیوم 2

 4 560 کرشمه 27 1 240 آن 3

 1 70 کلمه طیبه 28 2 1020 پنجاه و هفت 4

 1 320 سککیو 29 2 300 پیام همدلی 5

 5 170 گزاره 30 1 100 تجربه هنر 6

 2 240 ايمطالعات منطقه 31 2 410 تراز 7

 4 800 موج 32 3 5500 جریان 8

 1 200 ندا 33 1 200 حقوق ارتباطات 9

 1 70 نهال 34 1 240 حنیفا 10

 2 130 همرك 35 3 470 خط سفید 11

 1 90 انعکاس 36 4 2100 دربست مستقیم 12



 93فرهنگی و اجتماعی    معاونت

 تیراژ نشریهعنوان  ردیف دفعات چاپ تیراژ نشریهعنوان  ردیف
دفعات 

 چاپ

 9 15100 یاران 37 1 210 یار دولت 13

 4 4400 آفتاب 38 1 120 راهکار 14

 3 120 بیداري 39 2 525 رصد 15

 1 100 پنجره باز 40 2 1100 سحر 16

 1 140 همدلی 41 2 240 سکوي سبز 17

 1 70 نگره 42 2 10560 سیاه مشق 18

 1 25 چکاوك 43 6 5500 صبح 19

 1 320 نیشگون 44 6 240 طنین 20

 2 1300 فرداد 45 2 340 عصر ارتباطات 21

 1 300 امرکات 46 3 1900 عالمه نیوز 22

 4 500 خمینی شهر 47 3 2660 فرا 23

     1 300 فصلی نو 24

 

تشده دانشجویی و تعداد شرکت کنندگان به تفکیک جنسی برگزار اندیشی آزادي هاکرسی عناوین -7جدول  

1395ل دانشگاه عالمه طباطبائی در سا در   

 عنوان ردیف
 تعداد شرکت کنندگان

 دختر پسر

 35 20 دانشگاهی فضاي در عقالنی گفتگوي 1

 10 10 پرورش و نامه آموزش آیین اساس بر تحصیلی هدایت روند بررسی و نقد 2

 35 30 دانشجویی نشریات بررسی و نقد 3

 15 10 خوانی کتاب ترویج حیات چرخه 4

 25 50 ایران دانشجویان مناظره ملی مسابقات دوره پنجمین 5

 200 100 چهارم شهر شوراي عملکرد بررسی 6

 20 30 مجلس مدیریت اصولگرایان کارنامه بر مروري و دهم مجلس بر تحلیلی 7
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 عنوان ردیف
 تعداد شرکت کنندگان

 دختر پسر

 25 20 هنري فعالیت هاي در ادبی هاي رشته دانشجویان نکردن شرکت علل 8

 18 15 اساتید توسط دانشجوان شده نوشته کارهاي نقد 9

 16 18 زن خلقت از هدف 10

 30 30 ها رهیافت و ها چالش دینی احیاگري 11

 15 10 رسانه نقدئ در بررسی و انتقاد ي آزاد هاي محدودیت پیرامون گفتگو 12

 15 30 توانیم می ما امام شعار موضوع با آزاد تریبون 13

 10 30 چرا؟ و چگونه بزرگ شیطان آمریکا موضوع با آزاد تریبون 14

 10 10 امام نگاه از مردم موضوع با آزاد تریبون 15

 10 30 جدید هاي نظریه و سلف 16

 15 20 تحصیلی عملکرد بر موسیقی هاي تم شناختی روان واکاوي 17

 100 70 اندیشی آزاد هاي کرسی ملی جشنواره 18

 20 20 اطالعات به آزاد دسترسی حق 19

 30 25 مسئولین یستیز ساده عنوان با آزاد تریبون 20

 10 15 مسلمان و ایرانی تراز ي بانو بینی جهان 21

 

 دانشگاه عالمه طباطبائی  در به تفکیک جنسیت ي آزاد اندیشیهاتعداد شرکت کنندگان در کرسی -8جدول

 1395در سال 

 

 ي آزاد اندیشیهاتعداد کرسی ي آزاد اندیشیهاتعداد شرکت کنندگان در کرسی جنسیت

 593 تردخ

 664 رپس 21

 1257 جمع



 95فرهنگی و اجتماعی    معاونت

 هاي آزاد اندیشی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی عملکرد کرسی -9جدول

 1392 – 95هايطی سال

 

 درصد بوده است. -56رخ رشدمنفی معادل داراي ن 1394نسبت به سال 1395برگزاري کرسی هاي آزاد اندیشی در سال

 
 1394نام انجمن هاي علمی دانشجویی فعال در دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  -10جدول

 نام انجمن ردیف نام انجمن ردیف نام انجمن ردیف

 مدیریت صنعتی 39 روابط عمومی 20 اقتصاد 1

 ولتیمدیریت د 40 ارتباطات 21 توسعه اقتصادي و برنامه ریزي 2

 مدیریت کارآفرینی 41 راهنمایی و مشاوره 22 اقتصاد انرژي و محیط زیست 3

 دیریت تکنولوژيم 42 آ.پ پیش دبستانی و دبستان 23 ریاضی مالی 4

 مدیریت هتلداري 43 تکنولوژي آموزشی 24 آمار 5

 مدیریت اجرایی 44 روانسنجی 25 علوم قرآن و حدیث 6

 مدیریت بیمه 45 ی کودکان استثناییروانشناس 26 ادبیات فارسی 7

 مدیریت مالی 46 علم اطالعات و دانش شناسی 27 ادبیات عرب 8

 IT مدیریت 47 فلسفه تعلیم و تربیت 28 زبان اسپانیایی 9

 زبانشناسی 48 روانشناسی 29 مترجمی زبان فرانسه 10

 زبان و ادبیات انگلیسی 49 مدیریت آموزشی 30 بیمه اکو 11

 مترجمی زبان انگلیسی 50 حقوق عمومی 31 حقوق 12

 ترکی استانبولی 51 حقوق ارتباطات 32 بانکداري اسالمی 13

 زبان روسی 52 علوم سیاسی 33 مددکاري اجتماعی 14

 1392 1393 1394 1395 

 21 48 12 22 تعداد برگزاري کرسی ها



 کارنامه آماري دانشگاه عالمه طباطبائی   96

 نام انجمن ردیف نام انجمن ردیف نام انجمن ردیف

 فلسفه 53 روابط بین الملل 34 تعاون و رفاه اجتماعی 15

 جمعیت شناسی 54 مدیریت جهانگردي 35 برنامه ریزي اجتماعی 16

 مطالعات زنان 55 مدیریت بازرگانی 36 امعه شناسیج 17

 تربیت بدنی 56 حسابداري 37 روزنامه نگاري 18

   مدیریت شهري 38 روانشناسی بالینی 19

 

 عالمه طباطبائی دانشگاه دانشجویی در علمی هايانجمن شوراي مرکزي دانشجویان فعال عضو تعداد -11جدول

 1395در سال 
 

 دانشجویی انجام می شوند عبارتند از : –فعالیت هاي با موضوع و محتواي علمی که توسط انجمن هاي علمی 
 نرانی هاي علمی ،مسابقات علمی بازدید هاي علمی،کارگاه هاي علمی ،همایش هاي علمی، نشست و سخ

 کرسی هاي آزاد اندیشی با رویکرد علمی ،چاپ نشریات علمی و تخصصی 
 

 1392 – 95هايدانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال - علمیي هاتعداد انجمن -12جدول

 تعداد انجمن سال

1392 31 

1393 47 

1394 56 

1395 64 
 

 درصد بوده است. 14نسبت به سال قبل معادل 1395انشجویی در سالد –نرخ رشد انجمن هاي علمی 

 دانشجویی -علمی هايتعداد انجمن دانشجویی -علمی هايانجمن عضو فعال انتعداد دانشجوی جنسیت

 290 دختر

 248 رپس 64

 538 جمع



 97فرهنگی و اجتماعی    معاونت

 در دانشجویی به تفکیک دانشکده و جنسیت علمی هايانجمن شوراي مرکزي دانشجویان فعال عضو تعداد-13جدول

 1395عالمه طباطبائی در سال  دانشگاه

 نام دانشکده ردیف
 هايتعداد انجمن

 دانشجویی -علمی

 -علمی هايانجمن عضو لفعا تعداد دانشجویان
 دانشجویی

 پسر دختر

 42 60 12 ادبیات فارسی و زبان هاي خارجی 1

 16 18 4 اقتصاد 2

 6 2 1 الهیات و معارف اسالمی 3

 28 28 7 حقوق و علوم سیاسی 4

 42 57 12 روانشناسی و علوم تربیتی 5

 24 30 7  علوم اجتماعی 6

 19 21 5 علوم ارتبا طات 7

 11 14 3 وم ریاضی و رایانهعل 8

 0 0 0 علوم ورزشی وتربیت بدنی 9

 57 56 12 مدیریت و حسابداري 10

 3 4 1 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 11

 0 0 0 2پردیس دانشگاهی شماره  12

 248 290 64 جمع

 
 

 1395ي مذهبی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال هاکانونتشکل ها و-14جدول

 نام کانون هاي مذهبی تشکل هانام 

 قرآن و عترت انجمن اسالمی دانشجویان آزاد اندیش

 مهدویت بسیج دانشجویی

  انجمن اسالمی دانشجویی

  انجمن اسالمی دانشجویان مستقل
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 1393 – 95هايسیاسی وکانون هاي مذهبی دانشگاه عالمه طباطبائی طی سالهاي تعداد تشکل -15جدول

 1393 1394 1395 

 4 4 1 داد تشکل هاتع

 2 3 1 تعداد کانون هاي مذهبی

 
 دانشگاه عالمه طباطبائی فرهنگی،  هنري، اجتماعی  وتعداد برگزاري مراسم کانون هاي هاي نکانوتعداد-16جدول

 1395در سال 

 تعداد برگزاري مراسم در طول سال هاي فرهنگی و هنري نام کانون ردیف

 13 اجتماعی شناسی آسیب 1

 15 گردشگري و شناسی رانای 2

 2 پویش 3

 9 تئاتر 4

 6 رسانه و خبر 5

 2 خیریه فرهنگی 6

 11 ادب و شعر 7

 25 تجسمی هاي هنر و دستی صنایع 8

 6 کاریکاتور و طنز 9

 15 کتابخوانی و کتاب 10

 17 اجرا و گویندگی 11

 11 عکس و فیلم 12

 5 مهدویت کانون 13

 13 احمر هالل کانون 14

 4 مهر هماي کانون 15

 48 عترت و قرآن کانون 16

 8 موسیقی کانون 17

 16 کانون مرکزي دفتر 18



 99فرهنگی و اجتماعی    معاونت

 1395دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  هاي فرهنگی هنريدانشجویان عضو کانونتعداد -17جدول

 هاي فرهنگی هنريدانشجویان عضو کانون جنسیت

 116 دختران

 71 پسران

 187 جمع
 

 1392 - 95هاي هاي فرهنگی، هنري و اجتماعی دردانشگاه عالمه طباطبائی طی سالکانون تعداد -18جدول

 1395 1394 1393 1392 سال

 18 20 13 16 تعداد کانون ها
 

 

 )خوابگاه برادران و خواهران ي فرهنگی در خوابگاه ها (به تفکیکهافعالیت انمخاطب فعالیت و تعداد تعداد-19جدول

 1395مه طباطبائی در سالعال دانشگاه

 نوع خوابگاه
 هاي فرهنگی در خوابگاههاتعداد مخاطب فعالیت

 1395سال  1394سال 

 21176 14479 خوابگاه دختران

 19013 21102 خوابگاه پسران

 40189 35581 جمع

 

 .... می باشد. فعالیت هاي برگزار شده در خوابگاه ها شامل برگزاري مراسم مذهبی مسابقات سخنرانی ها و
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 1395درسال دانشگاه عالمه طباطبائی  هاي دانشجوییهاي فرهنگی خانهتعداد فعالیت -20جدول

 هاي فرهنگی در خوابگاههاتعداد فعالیت

 1395سال  1394سال 

226 235 

 

 ی عالمه طباطبائ ي سیاحتی و زیارتی دانشگاههاسفراردو ها وکنندگان در تتعداد شرک -21جدول

 )جنسیت به تفکیک(1394 – 95هايطی سال

 برگزار شده يهاتعداد سفر ي سیاحتی و زیارتیهاتعداد شرکت کنندگان در سفر جنسیت 

سال 
1394 

 5676 دختران

 1958 پسران 186

 7634 جمع

    

سال 
1395 

 1562 دختران

 1308 پسران 114

 2870 جمع

 

 1392 – 95هايطی سال  ی و زیارتیسفرهاي سیاحت تعداد -22جدول

 د سفرعدات سال

1392 204 

1393 221 

1394 186 

1395 114 
 

 . درصد داشته است -38,7نسبت به سال قبل رشد منفی در حدود  1395در سال  سفرهاي سیاحتی و زیارتی

 

  



 101فرهنگی و اجتماعی    معاونت

 ائی ي سیاحتی و زیارتی دانشگاه عالمه طباطبهاکنندگان در سفرتعداد شرکت -23جدول

 به تفکیک جنسیت) (1395در سال 
 

 عناوین سفرها
 تعداد شرکت کنندگان

 جمع شرکت کنندگان
 مرد زن

 2870 1308 1562 زیارتی هاي سفر

 824 299 525 شهري درون هاي سفر

 395 180 215 علمی هاي سفر

 

 1395ها در سالعناوین کسب شده در مراسم و جشنواره -24جدول

 عنوان برگزیده نده عنواننهاد کسب کن ردیف

 جشنواره حرکت  

حرکت جشنواره در تقدیر شایسته دانشگاه   

 آموزش حوزه در تشویق شایسته انجمن  ریزي برنامه و اقتصاد توسعه انجمن 

 ترویج حوزه در تشویق شایسته انجمن جهانگردي مدیریت انجمن 

 علمی مسابقات هحوز در تقدیر شایسته انجمن سیاسی علوم و حقوق انجمن 

نگاري نامه روز انجمن  نشري در حوزه برگزیده انجمن   

 نشري در حوزه برگزیده انجمن  ارتباطات انجمن  

 نشري در حوزه برگزیده انجمن الملل بین روابط انجمن  

 خالق بخش مفاخر حوزه در برگزیده انجمن سیاسی علوم و حقوق علمی انجمن 

 جشنواره رویش

 اجتماعی و مذهبی هنري، فرهنگی، هاي کانون حوزه در کشور کل دانشگاه برتر مقام کسب 

  اول مقام کسب خیریه فرهنگی کانون 4

  اول مقام کسب کتابخوانی و کتاب کانون 5

اول مقام کسب رسانه و خبر کانون  6  

  اول مقام کسب عکس و فیلم کانون 7

  اول مقام کسب گویندگی کانون 8

 خیریه هنگیفر کانون 9
و ویژه نگاه بخش در جهادي اردوهاي اول مقام کسب  

المنفعه عام هاي فعالیت  
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 عنوان برگزیده نده عنواننهاد کسب کن ردیف

  مستند ارائه بخش در اول مقام کسب عکس و فیلم کانون 10

دلنشین بهار تا کلیپ بخش در اول مقام کسب عکس و فیلم کانون 11  

  دوم مقام کسب ایرانشناسی و گردشگري کانون 12

  سوم مقام کسب تئاتر کانون 13

  سوم مقام کسب تجسمی هنرهاي و دستی صنایع کانون 14

  سوم مقام کسب عترت و قرآن کانون 15

  سوم مقام کسب موسیقی کانون 16

 اي صحنه تئاتر دوم مقام کسب تئاتر کانون 17

سنتی موسیقی اجراي دوم مقام کسب موسیقی کانون 18  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ما�ی �عاونت اداری و  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما�ی داری و�عاونت ا
و کلیدي ترین ایه اي دانشگاه یکی از حساسمالی و سرم ،معاونت اداري و مالی به دلیل ارتباط با منابع انسانی

بررسی مستمر در خصوص منابع انسانی دانشگاه نظیر ساختار، فرایند جذب می باشد که به یی ترین معاونت ها

ن، بازنشستگی، امور رفاهی (تسهیالت مالی و خدمات کارکنا ارزشیابی، آموزش نیروي انسانی، و نگهداشت

ها و تقویت و حفظ و حراست از اموال و دارایی ،حکام اعضاي هیات علمی و کارکنانا کلیه اي)، صدوربیمه

افزاري فناوري اطالعات وتوسعه  فضاي مجازي دانشگاه می افزاري و نرمهاي سختتوسعه زیرساخت

هاي بهبود فرایندها، تصمیماتی که منجر به تحول رد اصالح ساختار اداري و راهبه بیان دیگر در مو .پردازد

 گردد. شود، در این معاونت اتخاذ میوري میاداري و بهره

 هاي این معاونت عبارت است از:زیر مجموعه

 مدیریت امور اداري

 مدیریت امور مالی

 ، بودجه و تشکیالتمدیریت برنامه

 ارتباطات  مرکز فناوري اطالعات و
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  و قراردادي دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک تعداد کارکنان رسمی، پیمانی -1جدول

 1395 و جنسیت در سال مدرك تحصیلی

 جنسیت
دکتري 
 تخصصی

 جمع زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس

 297 1 24 31 138 101 2 زن

 331 9 86 43 108 81 4 مرد

 628 10 110 74 246 182 6 جمع

 
 

 
 و قراردادي دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک  تعداد کارکنان رسمی، پیمانی -2جدول

 1393-95از سال  مدرك تحصیلی

  









صیدکتري تخص فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم

ئی به تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادي دانشگاه عالمه طباطبا
1395تفکیک مدرك تحصیلی و جنسیت در سال 

زن مرد

 
دکتري 
 تخصصی

 جمع زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس

1393 9 122 253 65 174 19 643 

1394 8 138 246 63 164 13 633 

1395 6 182 246 74 110 10 628 



 107معاونت اداري و مالی   

 1395 و جنسیت در سال وضعیت استخدامدانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک تعداد کارکنان  -3جدول

 

 
 

 1393-95از سال وضعیت استخدامدانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک تعداد کارکنان  -4جدول

 شرکتی قراردادي پیمانی رسمی جنسیت
حجمی، ساعتی 
 و انجام کار معین

 جمع

1393 259 75 309 310 68 1018 

1394 244 74 315 315 63 1011 

1395 234 55 335 348 72 1072 

  



 

  

 

  

  

  

رسمی پیمانی قراردادي شرکتی حجمی، ساعتی و
انجام کار معین

ستخدام و  تعداد کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک وضعیت ا
1395جنسیت در سال 

زن مرد

 شرکتی قراردادي پیمانی رسمی جنسیت
حجمی، ساعتی 
 و انجام کار معین

 جمع

 379 38 48 137 44 112 زن

 665 34 300 198 11 122 مرد

 1072 72 335 376 55 234 جمع
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 1390- 95سالاز یل وضعیت اعضاي هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی تعداد تبد -5جدول

 جمع سال

1390 25 

1391 7 

1392 24 

1393 10 

1394 30 

1395 47 

 

 1386 - 95سال ازو بازنشستگی اعضاي هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی  تعداد استخدام، انتقالی -6جدول

 سال
 بازنشسته گاهانتقالی به این دانش استخدام

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

1386 1 5 6 0 4 0 0 4 7 6 3 3 19 

1387 1 10 11 0 2 0 0 2 6 9 2 3 20 

1388 1 8 9 0 1 0 0 1 4 8 1 4 17 

1389 2 18 20 0 3 0 1 4 3 10 3 4 20 

1390 5 29 34 0 1 0 0 1 0 6 0 4 10 

1391 5 31 36 0 1 0 0 1 5 11 1 3 20 

1392 0 31 31 1 0 1 0 2 1 2 2 3 8 

1393 0 41 41 0 3 0 0 3 1 9 2 2 14 

1394 0 45 45 0 2 1 1 4 1 0 1 0 2 

1395 0 26 26 0 1 1 1 3 4 1 5 1 11 
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 1391-95 سال ازتعداد استخدام و بازنشستگی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی  -7جدول

 سال
 بازنشسته استخدام (قراردادي)

 جمع مرد زن جمع مرد زن

1391 1 2 3 2 5 7 

1392 28 18 46 1 5 6 

1393 19 19 38 14 26 40 

1394 11 19 30 3 1 4 

1395 19 42 61 13 11 24 

 

 2به  1نسبت تعداد اعضاي هیأت علمی به تعداد کارکنان رسمی و پیمانی: 

  1اعضاي هیأت علمی به تعداد کل کارکنان ( رسمی، پیمانی و قراردادي): نسبت تعداد 

 60به  1نسبت تعداد دانشجویان به تعداد کارکنان رسمی و پیمانی: 

 26به  1نسبت تعداد دانشجویان به تعداد کل کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادي): 

 

 1395ه طباطبائی در سال تغییر ارتقاي رتبه کارکنان اداري دانشگاه عالم -8جدول

 تعداد نوع رتبه 

 0 مهارتی

 50 3رتبه 

 27 2رتبه 

 0 1رتبه 
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 1395وضعیت تدوین، ایجاد و بازنگري ساختار واحدهاي دانشگاه در سال  -9جدول 

 واحد سازمانی 
تاریخ تصویب در هیات اجرایی 

 منابع انسانی دانشگاه
 زشیساماندهی پست هاي سازمانی گروه هاي آمو

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13/02/95 

دبیرخانه هیات اجرایی جذب  "بررسی و ایجاد ساختار سازمانی  
 "اعضاي هیات علمی

13/02/95 

دانشکده الهیات و معارف  "بررسی و تصویب ساختار سازمانی
 اسالمی

08/04/95 

در دانشکده  "گروه مالی و بانکداري "تخصیص پستهاي سازمانی 
 و حسابداري مدیریت

06/07/95 

در دانشکده  "گروه جمعیت شناسی "تخصیص پستهاي سازمانی 
 علوم اجتماعی

06/07/95 

 06/07/95  "مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات"اصالح و بازنگري ساختار 
  "معاونت اداري و مالی"اصالح و بازنگري ساختار 

 پس از اخذ مصوبه هیات امناء دانشگاه
22/12/95 

 

 

  1386 - 95 يهاسال یط عالمه طباطبائی دانشگاه) يجار( يانهیهز بودجه -10جدول

 )الیر ونیلیم(

جمع بودجه  بودجه متمم بودجه مصوب سال
 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 
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جمع بودجه  بودجه متمم بودجه مصوب سال
 مصوب و متمم

بودجه 
 تخصیص یافته

درصد تخصیص 
 به مصوب

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

1393 754,531 0 754,531 737,923 %97.8 

1394 860,290 0 60,2908  792,561 %92.1 

1395 568/986  0 986,568 977,939 %99.1 

 
 

 )الیر ونیلیم( 1387 – 95 يهاسال یطوضعیت درآمد اختصاصی دانشگاه عالمه طباطبائی  -11جدول

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 سال

درآمد اختصاصی 

 مصوب
60,000 77,742 76,000 130,430 156,479 233,318 436,500 933,770 181/873 

 درآمد اختصاصی

 تخصیص یافته
56,903 77,097 72,001 130,430 156,479 233,318 436,367 933,770 673/566 

 

 

 )الیر ونیلیم( 1387 – 95 يهاسال یطاعتبارات مصوب دانشگاه عالمه طباطبائی  -12جدول

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 سال

بودجه مصوب 

 جاري
245,324 263,252 325,400 384,272 511,442 633,724 754,531 860,290 986,568 

بودجه مصوب 

 عمرانی
26,068 28,526 20,576 25,118 56,677 65,139 50,038 73,676 65/867 
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 )الیر ونیلیم( 1386 – 95ي هاسال یط عالمه طباطبائی دانشگاه عمرانی بودجهوضعیت  -13جدول

 درصد تخصیص به مصوب بودجه تخصیص یافته بودجه مصوب سال

1386 38,490 27,866 72,4% 

1387 26,068 22,268 85,4% 

1388 28,526 28,526 100% 

1389 20,576 9,561 46,5% 

1390 25,118 19,180 76,4% 

1391 56,677 8,367 14,8% 

1392 65,139 36,442 55,9% 

1393 50,038 27,591 55,1% 

1394 73,676 52,176 70,8% 

1395 65،867 50،184 76,2 % 
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 )الیر ونیلیم( 1395در سال  عالمه طباطبائی دانشگاه عمومی و اختصاصی بودجهوضعیت  -14جدول

 
تخصیص بودجه 

 عمومی

تخصیص بودجه 

 اختصاصی

جمع کل بودجه 

 تخصیص یافته

 612/544/1 673/566 977/939 کل بودجه تخصیصی دانشگاه

اسی تخصیص بخش آموزش(کارشناسی، کارشن

 ارشد و دکتري)
745/909 

535/479 444/225/1 

 630/154 048/43 111/582 تخصیص بخش پژوهشی

 509/136 845/31 104/664 تخصیص بخش خدمات رفاهی دانشجویی

 029/28 245/12 15/784 تخصیص بخش خدمات فرهنگی دانشجویی

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

                             

1386-95وضعیت بودجه عمرانی دانشگاه عالمه طباطبائی طی سال هاي 

بودجه مصوب بودجه تخصیص یافته
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 1395هاي مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی در سال یتفعال -15جدول

1395سال  سال1394 سال1393 واحد عنوان فعالیت   

 Mbs 100 310 350 پهناي باند کلی اینترنت 1

قراردادها  2  17 30 7 عدد 

 1 5 2 عدد مناقصات 3

 115 112 0 دستگاه تجهیزات کمک آموزشی(ویدئو پروژکتور) 4

 Mbs 100 1000 1000 سرعت شبکه داخلی و دسترسی به سرویس ها 5

ريحجم سیستم ذخیره سازي اطالعات و پشتیبان گی 6  TB 5 45 55 

 200 135 45 دستگاه تجهیز شبکه به سویج هاي هوشمند 7

 80 60 10 درصد اصالح زیر ساخت دانشگاه 8

 125 104 43 عدد سرورهاي مجازي 9

سرویس هاي فعال سامانه و 10  78 65 26 عدد 

سرورهاي فیزیکی  11  15 15 7 دستگاه 

 

 

 1395دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  تعداد کل رایانه هاي در دسترس دانشجویان -16جدول

 تعداد کل رایانه هاي در دسترس دانشجویان نام دانشکده ردیف

 دستگاه 100 دانشکده اقتصاد 1

 دستگاه 78 مدیریتدانشکده حسابداري و  2

 دستگاه 20 بیمه اکو 3

 دستگاه 10 تربیت بدنی 3پردیس  4

 دستگاه 57 دانشکده علوم اجتماعی 5

 دستگاه 76 دانشکده ادبیات 6

 دستگاه 115 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 7
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 تعداد کل رایانه هاي در دسترس دانشجویان نام دانشکده ردیف

 دستگاه 27 دانشکده علوم ارتباطات 8

 دستگاه 19 تحصیالت تکمیلی 2پردیس  9

 دستگاه 16 نشکده حقوق و علوم سیاسیدا 10

 دستگاه 5 خوابگاه شهید فرهمند 11

 دستگاه 30 خوابگاه شهید سالمت 12

 دستگاه 8 خوابگاه شهید گلعذاري 13

 دستگاه 10 خوابگاه شهید عضدي 14

 دستگاه 5 خوابگاه شهید آشتیانی 15

 دستگاه 10 عصرولیخوابگاه  16

 ستگاهد 7 خوابگاه شهید مطهري 17

 دستگاه 10 خوابگاه شهید ورامینی 18

 دستگاه 10 خوابگاه شهید معینیان 19

 دستگاه 8 خوابگاه شهید همت 20

 دستگاه 4 رحیمی خوابگاه شهید 21

 

 

 1395هاي اداره رفاه کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی در سال فعالیتاهم  -17جدول

 نسبت عنوان ردیف

ه تکمیلی(به تفکیک کارکنان علمی و تعداد نفرات بیمه شد 1

 اداري) 

 373 علمی اعضاي هیأت 

 538 اداري کارکنان 

 9 تعداد سفرهاي زیارتی و سیاحتی  2

 1350 تعداد استفاده کنندگان از سفرهاي زیارتی و سیاحتی  3

 360 تعداد استفاده کنندگان از امکانات تفریحی  4
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 نسبت عنوان ردیف

هاي دانشگاه به تفکیک نوع تعداد استفاده کنندگان از وام  5

 وام 

 216 وام کاال

 348 وام خودرو

 37 وام مسکن هیات علمی

 0 تعداد استفاده کنندگان از کارت ارزي  6

تعداد استفاده کنندگان از یارانه مهد کودك و  7

 شده  مجموع هزینه پرداخت

 44  بهره مندکارکنان 

 477,691,400 مجموع هزینه هاي پرداخت شده

 ریال

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �عاونت ���ا�ی

  



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �عاونت ���ا�ی
 ریزي جهت نگهداري و ساخت و ساز بر مبناي نیازهاي آموزشـی و پژوهشـی  رسیدگی به امور عمرانی و برنامه

بر  بر بوده است. نظارت و کنترل، تعمیر و نگهداري و مسئولیت بر این اموردانشگاه همواره کاري دشوار و زمان

 باشد:نی دانشگاه است. این معاونت داراي  واحدهاي زیر میمعاونت عمرا عهده

 هاي عمرانی مدیریت فنی و طرح -1

 هاي عمرانیاداره  نظارت بر طرح -2

 اداره تعمیرات و نگهداري -3

 

 1395. متراژ فضاها و زیربناهاي دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  1جدول

 تعاریف زیربنا ( مترمربع) نوع کاربري ردیف

 35190 یآموزش 1
پذیرد(شامل کالس ها فرایند آموزش انجام میهایی که در آنمکان

 و...)  درس، آزمایشگاه، کارگاه

 کلیه فضاهاي روباز و سرپوشیده ورزشی دانشگاه 13500 کمک آموزشی    2

 هاي مجردین و متأهلینکلیه فضاهاي خوابگاه 15104 ورزشی 3

 ها و پردیس دهکده المپیکنشکدههاي داکلیه رستوران 11881 رستوران 4

 ها به عالوه کتابخانه مرکزيکلیه کتابخانه 10988 کتابخانه 5
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 تعاریف زیربنا ( مترمربع) نوع کاربري ردیف

 تئاترهاي مطالعه، رایانه و آمفیسالن 1800 ايمشاوره 6

 کلیه فضاهاي اداري دانشگاه 8450 فرهنگی 7

 مرکز درمانی و مشاوره 48224 خوابگاهی 8

 18820 اداري 9
هاي ها، تاالرهاي هنري، انجمنمازخانهشامل ن به فضاهایی

 شود.نظایر آن اطالق می دانشجوئی و

 12500 خدماتی و رفاهی 10
اداره نقلیه، بانک، فروشگاه کتاب، چاپ و انتشارات، استاد سرا، 

 نظایر آن موتورخانه و

 
 مترمربع  176457هاي دانشگاه: بالغ بر زیربناي کل ساختمان

 متر مربع 1326927ه : بالغ بر متراژ کل اراضی دانشگا
 

 1395هاي در حال اقدام دانشگاه در سال . پروژه2جدول

 زیربنا (مترمربع) عنوان پروژه ردیف

 5500 3 سیپرد یبدن تیترب شکدهندا 1

 
 1395هاي پایان یافته دانشگاه در سال . پروژه3جدول

 زیربنا (مترمربع) عنوان پروژه ردیف
 6800 1سیپرد يمرکز کتابخانه 1
 7000 مسجد یدرمان و يادار ،یفرهنگ مجموعه 2
 2000 3 سیپرد یورزش سالن يبازساز 3
 1200 سالمت خوابگاه یفرهنگ و یرفاه ساختمان 4
 650 آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی 5

 2700 بازسازي خوابگاه شهید ارشادي (مرکز رشد) 6

 15000 پارکینگ روباز پردیس مرکزي 7

 100 مشاور عمومی دانشگاه مرکز 8

 1800 (ساختمان معاونت دانشجویی) 25-24بلوك  9

 400 بازسازي برخی واحدهاي مجاور پردیس مرکزي 10

 25250 جمع
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 1395هاي دانشگاه در سال دانشکده زیربناهاي. متراژ 4جدول

 زیربنا (مترمربع) دانشکده ردیف

 13000 و معارف اسالمیهاي خارجی و الهیات ادبیات فارسی و زبان 1

 12000 اقتصاد و علوم ریاضی و رایانه 2

 6500 حقوق و علوم سیاسی 3

 11750 شناسی و علوم تربیتیروان 4

 5860 علوم اجتماعی  5

 6500 علوم ارتباطات 6

 1020 علوم ورزشی و تربیت بدنی 7

 10750 مدیریت و حسابداري 8

 1500 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 9

 10200 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان 10
 

  1395هاي دانشگاه در سال . متراژ خوابگاه5جدول

 نوع خوابگاه متراژ زیربنا (مترمربع) نام خوابگاه ردیف

 پسران 1200 شهید آشتیانی  1

 پسران 693 شهید بهشتی  2

 دختران  1600 شهید رحیمی  3

 دختران  4800 شهید سالمت  4

 دختران  2800 د عضديشهی  5

 پسران 3602 شهید گلعذاري  6

 پسران 5200 شهید مطهري  7

 دختران 3500 شهید معینیان  8

 پسران 4000 شهید ورامینی  9

 پسران 10850 شهید همت  10

 38245 جمع
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 1395ها و اراضی دانشگاه در سال .  سایر ساختمان6جدول 

 متراژ  نام ردیف

 هکتار 10مترمربع و مساحت  5000زیربناي  اراتمرکز چاپ و انتش 1

 مترمربع 1100زیربناي  ساختمان معاونت دانشجویی 2

 هکتار 80مساحت  اراضی باغ سیب 3

 مترمربع 36000مساحت  اراضی ایران زمین 4

 مترمربع 400زیربناي  ساختمان هفت تیر 5

 مترمربع 6500زیر بناي  سازمان مرکزي 6

 مترمربع 7300مساحت  باداراضی سعادت آ 7

 مترمربع 6000مساحت  مجتمع مسکونی استادسرا 8
 

 

 

 

 

 1395. سرانه فضاهاي دانشگاه در سال 7جدول 

 سرانه هر دانشجو عنوان ردیف

 2,0 سرانه فضاي آموزشی 1

 0,8 سرانه فضاي کمک آموزشی 2

 0,9 سرانه فضاي ورزشی 3

 0,7 سرانه فضاي رستوران 4

 0,6 اي کتابخانهسرانه فض 5

 0,1 ايسرانه فضاي مشاوره 6

 0,5 سرانه فضاي فرهنگی 7
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 1395هاي پایان یافته دانشگاه در سال پروژه

�ی،اداری ،�ما�ی���د دا�ه و ���و� ���ن سا��مان 
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 سا��مان �عاونت دا���وئی

 
 ) (�وا��ر)۲�ضاسازی و بازسازی سا��مان �د�س �ماره (
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 ازسازی ��و� �د�س اص�ی دا�هب

    

    

 �تا�خا� ����ی
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 ع�وم ورز�ی و �بیت �د�ی دا�ه۳�د�س ورز�ی وسا��مان اداری   سا�ن ت���ل 

٠ 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ���� کارآ��ی�ی

  



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 1395مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال 

 ساماندهی فعالیت هاي مرکز ایجاد زیرساخت و. 1
 تدوین و پیگیري تصویب اساس نامه مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی در هیات امناي دانشگاه  •

 Karafarini.atu.ac.irطراحی و راه اندازي وب سایت مرکز به آدرس  •

یشی، تفکیک و بازسازي کامل محل استقرار تیم هاي کارآفرینی دانشجویی و فراهم کردن سیستم هاي سرما •

 هاي آنها در مرکزگرمایشی، روشنایی، اینترنت و... جهت پشتیبانی از فعالیت

افزودن موضوع هدایت شغلی به ماموریت هاي مرکز و تغییر اساس نامه آن با توجه به نیاز کشور در حوزه  •

 اشتغال دانش آموختگان علوم انسانی و اجتماعی 

عه کارآفرینی در کشور (از جمله بانک مسکن) جهت تجهیز بهره گیري از کمک سازمان هاي عالقمند به توس •

 مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی به آخرین فناوري ها و امکانات روز

تدوین شرح وظایف، فرم ها و دستورالعمل هاي پذیرش تیم هاي متقاضی استقرار در مرکز کارآفرینی و  •

 هدایت شغلی

اختصاصی جهت واریز درآمدهاي مرکز به حساب  POSپیگیري و دریافت شماره حساب بانکی و دستگاه  •

 دانشگاه و تسهیل فرایندهاي مربوط به آن

 

 فعالیت هاي ترویجی و آموزشی. 2
 و معرفی کارکردها و خدمات مرکز به دانشجویان جدیدالورود  1395شرکت در جشن ورودي هاي  •

هاي مرکز و زمینه نها با فعالیتنشست با اعضاي کانون هاي فرهنگی و هنري دانشگاه جهت آشنا نمودن آ •

 سازي براي توسعه همکاري مشترك  

شرکت نماینده مرکز در دوره آموزشی معرفی سایت جدید دانشگاه جهت تدوین، طراحی و تولید محتواي به  •

 روز در سایت مرکز
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به مدت  آذر 24معرفی و اطالع رسانی برنامه هاي مرکز در هفته ي پژوهش با همکاري معاونت پژوهشی از  •

 یک هفته

اطالع رسانی، ثبت نام و معرفی جشنواره شیخ بهائی به دانشجویان جهت مشارکت در آن و معرفی سه تیم  •

دانشجویی برتر رویداد چکاوك براي شرکت در بخش المپیاد طرح کسب و کار دانشجویی جشنواره شیخ 

 بهایی 

 بازدید یک روزه از نمایشگاه کار شریف  •

 هاي آموزشی و ترویجی در حوزه کارآفرینی و هدایت شغلی به شرح جدول زیر:و کارگاهبرگزاري سیمنارها  •

 

 مدت زمان  (ساعت) عنوان فعالیت نوع فعالیت ردیف

 آموزشی 1
گام اصولی  24کارگاه آموزشی راه اندازي کسب و کار (

 براي کارآفرینی )
 ساعت 4

 وره دو ساعتهر د کارگاه آموزشی برنامه ریزي مسیرشغلی آموزشی 2

 ساعت 4 کارگاه آموزشی راه خودت را بساز آموزشی 3

 ساعت 2 سمینار راه هاي مطمئن براي ورود به بازار کار ترویجی-آموزشی 4

 ترویجی-آموزشی 5
کمک و همکاري در برگزاري رویداد کارآفرینی چکاوك 
 (با موضوع علوم انسانی، کارآفرینی و استارت آپ ها )

 ساعت 32

 ترویجی -زشیآمو 6
سخنرانی دانشگاه کارآفرینی در حوزه ي علوم انسانی و 

 اجتماعی : چالش ها و فرصت هاي پیش رو
 ساعت 2

 

برگزاري نشست هاي گوناگون با روسا و معاونین پژوهشی دانشکده هاي دانشگاه جهت معرفی اهداف و  •

شغلی (دانشکده مدیریت و وظایف مرکز و جلب مشارکت آن ها در فرایندهاي کارآفرینی و هدایت 

حسابداري، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکده علوم ارتباطات، دانشکده ادبیات، دانشکده روان شناسی 

 و علوم تربیتی و دانشکده تربیت بدنی)
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دانشجویان به منظور ارائه و  افزایی مهارت جلسات معاونت آموزشی دانشگاه در زمینه در مشارکت فعال •

 نظرات مرکز در حوزه هدایت شغلی تصویب نقطه

روشنا (نظیر ارسال دعوتنامه به  96برنامه ریزي، هماهنگی و هدایت برنامه هاي جشنواره فرصت هاي شغلی  •

شرکت ها، برگزاري جلسات با مدیران شرکت ها، اطالع رسانی به اساتید و دانشجویان جهت مشارکت در 

 جشنواره و ...)

 فه اي براي جلب مشارکت آنها در فعالیت هاي کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه بازدید از سازمان فنی و حر •

 هاي پژوهشی و مشاوره اي فعالیت. 3
 تهیه طرح پیشنهادي به صندوق نوآوري و شکوفایی با موضوع مشاوره مدیریت نوآوري و تجاري سازي •

 انشگاهتهیه طرح نیاز سنجی آموزشی دانشکده ها و ارائه به معاونت پژوهشی د •

 ساعت مشاوره به دانشجویان و دانش آموختگان عالقمند به راه اندازي کسب و کار 100ارائه بیش از  •

 فعالیت هاي مرتبط با پذیرش و استقرار تیم هاي کارآفرینی دانشجویی. 4
 تدوین روندها و فرآیندهاي پذیرش و استقرار در مرکز  •

  95قاضی استفاده از خدمات مرکز در طول سال طرح کارآفرینانه مت 16پذیرش و بررسی مقدماتی  •

برگزاري جلسات ارزیابی طرح ها با مشارکت مرکز رشد و نوآوري علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه و   •

 تیم دانشجویی جهت استقرار در مرکز 3پذیرش 

 فعالیت هاي مرتبط با هدایت شغلی. 5
گذاري انتخاب، گروه شرکت هاي ارتباطی شبکه  درج اطالعیه استخدامی شرکت هایی چون ( توسعه سرمایه •

آفتاب، داده پردازي نیلرام،  شهاب توشه، پژواك، الکترو کام و سایپا)، در طول سال در دانشکده هاي دانشگاه 

 از طریق وب سایت مرکز و اطالع رسانی تکمیلی به دانشجویان و دانش آموختگان

فاعی به منظور  معرفی دانش آموختگان برتر جهت استفاده از همکاري با موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع د  •

 پژوهشی مورد نیاز صنایع دفاعی کشور-مزیت کسر خدمت سربازي و مشارکت در تعامالت علمی

 اطالع رسانی نیازمندي هاي کارآموزي شرکت ها به دانشجویان و معرفی آن ها به سازمان هاي متقاضی  •

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی �ھاد �مایند�ی �قام ���م ر��ر 

  



 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ویژه اعضاي هیئت علمی دانشگاه)  1395کارگاه هاي معرفت افزایی استادان دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  -1جدول 

 نام دوره یا کارگاه ردیف
تعداد 

 مخاطبین/نفر
 محل برگزاري

 تهران/ پردیس مرکزي 25 اسالمی تمدن و علم تاریخ 1

2 
 انقالب مبانی و اسالم سیاسی اندیشه

 سالمیا
 تهران/ پردیس مرکزي 28

 تهران/ پردیس مرکزي 24 اسالمی تمدن و علم تاریخ 3

 مشهد مقدس 29 2اسالمی سطح  تمدن و علم تاریخ 4

5 
 انقالب مبانی و اسالم سیاسی اندیشه

 اسالمی
 مشهد مقدس 30

 مشهد مقدس 27 اخالق علمی و حرفه اي 6

 مشهد مقدس 33 روش هاي برداشت سازوار از قرآن کریم 7

 ساعت برگزار  گردیده است. 16این دوره ها در مدت زمان 
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 ساعت) 2(مدت زمان هر نشست   1395نشست هاي هم اندیشی استادان وهم اندیشی  دانشجویان  در سال  -2جدول 

 عنوان نشست ردیف
تعداد 

 مخاطبین
 مخاطبین

 هیئت علمی نفر 30 اقتصاد مقاومتی و الزامات آن 1

 هیئت علمی نفر 35 انسانی علوم روي پیش چالش هاي سیبرر 2

 دانشجو نفر 35 شوراي مشورتی دانشجویی 3

 ائمه جماعات نفر 20 هم اندیشی ائمه جماعات 4

 دانشجو نفر 35 بومی سازي علوم انسانی 5

 هیئت علمی نفر 10 شوراي هم اندیشی 6

 هیئت علمی نفر 25 بررسی طرح استا مشاور دانشجویان شهد و ایثارگر 7

 هیئت علمی نفر 33 تحول در علوم انسانی با تکیه بر نقش دانشگاه عالمه طباطبائی 8

 هیئت علمی نفر 30 یونسکو 2030نقد و بررسی سند توسعه پایدار آموزش  9

 نفر 30 سیاست هام زن و خانواده نظام 10
هیئت علمی و کارکنان 

 خانم
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  شا�د و ایثار��

  



 

 
 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1395هاي دفتر شاهد و ایثارگردانشگاه عالمه طباطبائی در سال عالیتف
 

نفر دانشجو، بر اساس وظایف خود به نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، فرهنگی و  1100امور شاهد و ایثارگر دانشگاه با تعداد 

ایی بپردازد که موجب تقویت بنیه علمی و  ارتقاي هرفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر پرداخته و سعی دارد به ارائه طرح ها و برنامه

مورد نیاز براي ترویج فرهنگ  هايوضعیت آموزش، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان گردد. همچنین تنظیم و تدوین برنامه

 ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران از دیگر وظایف این امور است.

نفر از اعضاي اداري ایثارگر (فرزند شهید، آزاده و  29نفر از اعضاي هیئت علمی و  21و ایثارگر به تعداد  عالوه بر این امور شاهد

 نماید. کند و مسائل و مشکالت آنان را پیگیري میرسانی میجانباز) شاغل در دانشگاه خدمات

 1395فعالیت هاي بخش آموزش در سال  -1جدول 

 خش آموزشیب -الف

 مخاطبان (تعداد) محتوا عنوان فعالیت

1 
کالس تقویتی، گروه درسی و   76برگزاري 

 یاردرسی
 نفر 95 تقویت بنیه علمی دانشجویان

2 
-95بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان 

 1-95-96و  94-2
 نفر 103 مصاحبه با دانشجویان مشروطی

3 
شرکت دانشجویان در کالس هاي موسسات 

 خصوصی

ویت بنیه علمی و کالس زبان، تافل و ... (تق

 مهارتی دانشجویان)
 نفر 29

4 
طرح وضعیت تحصیلی دانشجویان در 

 جلسات کمسیون موارد خاص دانشگاه
 رفع مشکالت آموزشی دانشجویان

  21پرونده در  113

 جلسه

5 
برگزاري جلسه با مسئولین دفاتر شاهد و 

 ایثارگر دانشکده ها

تبادل نظر در مورد مسائل و مشکالت 

 ندانشجویا
 جلسه 1

6 
برگزاري جلسات ستاد دانشجویان شاهد و 

 ایثارگر و کمیته منتخب ستاد

تنظیم و تصویب برنامه ها و سیاست هاي کلی 

نفر از    99و طرح موضوع درخواستهاي 

 دانشجویان و تصمیم گیري در مورد آنها

 جلسه 8



 انشگاه عالمه طباطبائیکارنامه آماري د   140

 خش آموزشیب -الف

 مخاطبان (تعداد) محتوا عنوان فعالیت

 اجراي طرح استاد مشاور 7
نفر از اعضاي هیئت علمی در این طرح  30

 مکاري کردند.ه

کلیه دانشجویان 

 شاهد

 تهیه و تنظیم قراردادهاي آموزشی 8

تنظیم قراردادهاي مدرسان کالس هاي 

تقویتی و اساتید مشاور و ارسال به امور مالی 

 دانشگاه

 قرارداد 87

9 

فرهنگی با حضور -برگزاري کمیته آموزشی

مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 تهران

حصیلی دانشجویان در بررسی وضعیت ت

 94-95نیمسال تحصیلی 
 کلیه دانشجویان

 

 

 1395فعالیت هاي بخش فرهنگی در سال  -2جدول 

 بخش فرهنگی -ب

 محتوا عنوان فعالیت
 (تعداد)

 مخاطبان

1 
مراسم تجلیل از جانبازان به مناسبت 

 بزرگداشت روز جانباز
 52 تجلیل از اساتید و کارکنان جانباز

 از دانشجویان نمونه مراسم تقدیر 2

تقدیر از دانشجویان ممتاز، برگزیدگان اولین دوره 
مسابقات سراسري قرآن دانشجویان شاهد و 

برگزیدگان چهارمین المپیاد ورزشی دانشگاههاي 
 تهران

30 

3 
شرکت در چهارمین نشست دبیران 

 کانون هاي ایثار
حضور دبیر کانون ایثار در نشست دبیران کانونهاي 

 راسر کشورایثار س
- 

4 
اعزام دونفر از برگزیدگان مسابقات قرآن 

 به مرحله کشوري

راهیابی آقاي مصطفی محمدي دانشجوي کارشناسی 
ارشد در رشته حفظ کل و خانم لیال وصالی دانشجوي 

 دکتري در رشته ترتیل به مرحله کشوري
2 

5 
تجلیل از جانباز  به مناسبت هفته دفاع 

 مقدس(کانون ایثار)
روایت یادگار  -مستند حاج ابراهیم همت نمایش

 دفاع مقدس از دوران جنگ
 نفر150

6 
حضور در غرفه مراسم استقبال از 

 دانشجویان ورودي جدید

و گزارش  (پخش بروشورهاي دفتر معرفی فعالیت
هاي گذشته)  هاي سال تصویري از فعالیت

 پاسخگویی به سواالت دانشجویان

 نفر50
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 بخش فرهنگی -ب

 محتوا عنوان فعالیت
 (تعداد)

 مخاطبان

7 
ویان شاهد مراسم گردهمایی دانشج
 ورودي جدید

معرفی فعالیتهاي دفتر، ارائه تسهیالت و...، سخنرانی 
 یکی از اساتید مشاور و دکتر صالحی استاد جانباز

 نفر40

 نفر40 آشنایی و ارتباط دانشجویان با یکدیگر و کارشناسان اردوي دانشجویان ورودي جدید 8

9 
از قیام امام حسین(ع) تا قیام امام 

 انون فرهنگی ایثار)خمینی(ره) (ک
سخنرانی حجه االسالم سرلک به مناسبت دهه اول 

 صفر
 نفر150

 (کانون ایثار) spss برگزاري کارگاه 10
با تدریس عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و 

 حسابداري و اعطاي گواهینامه
 نفر80

11 
نشست صمیمانه دانشجویان شاهد با 

 مدیر دفتر
 نفر50 جلسه پرسش و پاسخ

12 
جشنواره انتخاب دانشجوي پژوهشگر 

 نمونه شاهد و ایثارگر

انتخاب سه نفر از دانشجویان مقطع دکتري و تقدیر 
 در مراسم روز پژوهش

 نفر20

 برگزاري کارگاه مقاله نویسی(کانون ایثار) 13
با تدریس پژوهشگر برتر دانشگاه و عضو هیئت 
علمی دانشکده مدیریت و حسابداري و اعطاي 

 گواهینامه
 نفر20

14 

و سراي  22همکاري با شهرداري منطقه 
محله دهکده المپیک جهت غبارروبی 
مزار شهداي گمنام به مناسبت هفته 

 بسیج

حضور کارشناسان شهرداري بر سر مزار شهداي 
 گمنام، قرائت زیارت عاشورا  و فاتحه

 نفر15

15 

هاي امضاء تفاهم نامه با مرکز آموزش
درصد 50تخصصی آزاد دانشگاه با 

 تخفیف

بهره مندي دانشجویان از دوره ها و کارگاه هاي 
 درصد تخفیف50مهارت افزایی با 

کلیه 
دانشجویان 

 شاهد

 سیاحتی مشهد مقدس-اردوي زیارتی 16
بازدید از موزه هاي آستان  -زیارت امام رضا (ع)

 قدس، طوس و...
 نفر70

17 
جشنواره ملی ایثار ویژه دانشجویان 

 ي سراسر کشورشاهد دانشگاه ها

 کسب رتبه اول مقطع دکتري توسط
آقاي محمد جواد محمدي دانشجوي رشته زبان 

 انگلیسی

دانشجویان 
شاهد 

دانشگاه 
هاي کل 

 کشور
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ��ارش �ی ��و�ی

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فتتاح سالن ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیا

 
 

 



 145هاي تصویري   گزارش

 افتتاح هتل کیش مهر فریدونکنار

 

 دانشجوییافتتاح ساختمان معاونت 
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 افتتاح مسجد امام علی

 

 

 

 

 



 147هاي تصویري   گزارش

 برگزاري هشتاد وسومین دوره دانش افزایی زبان فارسی در دانشگاه عالمه طباطبائی
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 اجالس سراسري رؤساي دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی کشور
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 بیست و پنجمین آیین نکوداشت اعضاي هیأت علمی نمونه کشوري
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 اسري کمیته هاي دستگاهینخستین اجالس سر

 

 

 



 151هاي تصویري   گزارش

نشست خانواده و دانشگاهاولین   
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 نشست گردشگري

 

 

 ی سیاستگذاري اجتماعیهمایش مل

 



 153هاي تصویري   گزارش

  همایش روز جهانی گردشگري

 

 

 "رسانه ها و گفت و گوهاي فرهنگی ایران و جهان عرب"نشست بین المللی
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 همایش استرس و بیماري هاي روانی

 

 

 اه هاهمایش استقالل دانشگ

 



 155هاي تصویري   گزارش

 بین المللی بهینه سازي قراردادهاي باالدستی نفت و گازکنفرانس 

 

 

 دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکري
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 گردهمایی مدیر گروه هاي زبان فارسی جهان

 

 

 جشنواره ملی کرسی هاي آزاد اندیشی

 



 157هاي تصویري   گزارش

 آموزش وزارت کشورانعقاد تفاهم نامه همکاري مشترك با مرکز مطالعات راهبردي و 

 

 

 )ناحیه قفقاز شمالی فدراسیون روسیهتفاهم نامه دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه اوستیا( انعقاد
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 تفاهم نامه با هیأت فرانسوي انعقاد

 

 

 چینیتفاهم نامه با هیأت  انعقاد

 



 159هاي تصویري   گزارش

 ستانیتفاهم نامه با هیأت افغان انعقاد

 

 

 انیتفاهم نامه با هیأت ارمنست انعقاد
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 تفاهم نامه با مطالعات خارجی پکن انعقاد

 

 

 بازدید هیأت عراقی از دانشگاه
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