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 1399  سال   در   ی تال ی ج ی د   ی ها   ی فناور   مرکز 
 

 مقدمه  1

برخواسته از ارتقای کیفیت خدمات دیجیتالی به طور عام و حرکت در مسیر تحول    1399در سال    یای دیجیتالز فناوری هعملکرد مرک 

استفاده  و  این حرکت شتاب بیشتری به خود گرفت    19با شیوع همه گیری ویروس کوید    .دیجیتالی و دانشگاه دیجیتال به طور خاص است

 . یت مرکز را بیشتر از پیش کردساخت و مسئول  از سابق  ضروری ترای دیجیتالی را  ی هاز فناور

هر چند مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران به نیابت از دانشگاه بیش از دو دهه پیش وارد این عرصه شده بود اما توجه به فرصت  

ر پایه گذاری شد.  ر نماد آموزش عالی کشوبدین ترتیب تحولی نوین دو    های حاصل باعث شتاب استفاده روزافزون از فناوری های نوین شد

ابزارها و فناوری های نوین ارتباطی، ایده شکل گیری دانشگاه   دیجیتال که مدتها  ذهن متخصصان  تهران  در کنار گسترش استفاده از 

جازی و بهره وری از  مارکان دانشگاه به فضای  مه  ا توجه به استقبال هبدانشگاه را به خود مشغول کرده بود بیش از پیش قوت گرفت.  

اوریهای دیجیتالی آمادگی دیجیتالی دانشگاه نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشت. ارتقاء سطح مرکز فناوریهای دیجیتالی  فن

  به صورت کاملدر این سال  اه  )با دو رکن مرکز فناوری اطالعات و مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش( به سطح معاونت دانشگ

 زیادی در اجرای امور در دانشگاه داشت.   و تاثیر  یافتاستقرار  

 

 ران دیجیتالمدل دانشگاه ته -  1شکل 

ل  و تحم  یستمیاکوس  یکرد ی خود را با رو  آکادمیکو    یتیرینظام مد  تال،یجید  یهای بر فناور  یاست که مبتن  یدانشگاه  تالیجیدانشگاه د

   است.  افتهیدست    یعال  یبه عملکرد   نفعانشیذ  یجذاب برا  یاده و با خلق تجربه نمو



که در زیر آمده است، مرکز فناوریهای دیجیتالی در چهار الیه توانمند  (  1شکل  )دیجیتال  تهران  برای دانشگاه    پیشنهادی  مدل  جه بهبا تو

پیام  اجرا می کند.فعالیتهای خود را طر   دهاساز، کاربرد، حکمرانی و  بر بی دانشگاه تاستمرار فعالیتها   احی و  با تاکید  ه کار گیری  هران 

 مالحظه می شود:   2شکل  اصر در  از طریق عنناوریهای دیجیتالی و  ف

 

 عناصر مرکز فناوریهای دیجیتالی  -2شکل 

 ای دیجیتالی ی هنگاه به فناور 2

 شود: انجام می  و نگاه  فناوری های پیشرفته در دانشگاه با ده کار گیری  ب

 به عنوان ابزار  (1

 توانمند ساز به عنوان  (2



پرونده ها الکترونیکی و  پاری صورت می گیرد. سامانه س.  می شود  تسهیلدر نگاه اول آنچه در دانشگاه انجام می شده است با ابزار فناوریها 

شکل می گیرد. به    یتالید بواسطه به کار گیری فناوریهای دیججدم  ایبا پارادفرایندها و خدمات جدیدی  وم  در نگاه د.  وندذخیره می ش 

پژوهش به  تعاملی بکه عنوان مثال یادگیری شخصی سازی شده و تطبیق پذیر برای دانشجو فراهم می شود. توصیه همکاری برای ایجاد ش

 انش می شوند.  می گیرند. داده ها تبدیل به اطالعات و سپس د  ای داده شکلمبنخدمات بر  استاد ارائه می شود.  

 

 ش در مرکز فناوریهای دیجیتالی ج دانالیه های استخرا -3شکل 

 م می شود.قسیبه دو دسته تخدمات مرکز فناوریهای دیجیتالی  کر شده  و دو نگاه ذ  3شکل  فاده از  با است

 (Tools - Utility) و کمکابزار  –دسته اول  •

o زیرساختین تام 

o احصاء فرایند 

o  سامانه سپاری 

o تجمیع داده 

o پشتیبانی 

 ( Enabler – Digital Transformation) تحقق تحول دیجیتالساز و توانمند  –ه دوم دست •

o  نظام ثبتی 

o تحلیل / انتشار داده 

o  مدیریت دانش 

o  شبکه اجتماعی 

o جتال دی کسب و کار 



 

 دیجیتال نگاه به فناوریهای  -4شکل 

 م بر مرکز فناوریهای دیجیتالی ارزشهای حاک 3

 ذکر می شوند.   و فهرست واراصول اساسی حاکم بر فعالیتهای مرکز به طور خالصه  

 هقطی کشور و مننمونه در سطح دانشگاه ها  -ی( مشتر) کاربر به توجه –کیفیت باالی خدمات  (1

 الی جیتوریهای دیفنا قابلیت اعتماد و دسترسی باال به خدمات (2

 ز روش:ا  و سعی در انجام آناز کاربران دانشگاه پذیرش هر گونه درخواست  (3

a.   ،درون مرکز 

b. درخواست کننده همکاری با واحد  ، 

c.  ،برون سپاری 

d.   ،خرید خدمت 

e.  ش خصوصیبخمشارکت با 

 ماتاحترام به مالکیت و راهبری واحد در ارائه خد (4

   با نظارت واحد بهره بردار فرایندقیق دتحلیل / طراحی  (5

 ی مال منابع به  بخشی تنوع درمخصوصا توجه به سیاست های کالن دانشگاه  (6

 یاد گیرنده حرکت به سمت سازمان و  یردانش محو (7

    سازمان هدف محور )هدف، سبد، برنامه، پروژه( - برنامه ریزی در کلیه فعالیتها  (8

 صمیمیت  –  امید – اد تمع ا –احترام متقابل  (9

 ( هفتگی  عمومی جلسه 37 –جلسه شورای معاونان  48تصمیم گیری جمعی ) (10

 توجه به فناوری دیجیتال هم به عنوان ابزار و هم به عنوان توانمندساز (11

 برنامه، اقدام، ارزیابی، بازنگریدر مرکز با چرخه: مدیریت عملکرد   (12

 نی دانش سازما دسترسی به اطالعات / ثبت شفافیت /  (13

 فناوریهای دیجیتالی  شناسانبرای کار ارتقاء شغلی )افقی و عمودی(م ایجاد نظا (14

 هده می شود. مشا  5شکل  نمونه ای از مشارکت جمعی همه همکاران مرکز در  



 

 یکی از جلسات عمومی هفتگی مرکز تصویر از  -  5شکل 

 رنامه ریزی اولیه ب 4

بعد از نیاز   1398از اواخر سال   19به منظور مقابله با پیامدهای ورود ویروس کوید و  یاجتماع  یریپذ تیمسئولران در راستای  اه تهگ نشدا

 .  گرفتصورت الکترونیکی  تصمیم به ادامه فعالیتها به  به تعطیلی یا کم کردن فعالیتهای حضوری  

ای دانشگاه دیجیتالی با استفاده از  اقدام به تدوین نقشه راه و تعیین سیاست هسال  ای  ابتداز  مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران  

 برنامه ریزی برای آموزش، پژوهش، امور اداری و تعامالت دانشگاه آغاز شد.  تجارب جهانی نمود.  

هیچ تغییری نسبت   99ه در سال شگااری مرکز فناوریهای دیجیتالی از محل بودجه عمومی دانوب دانشگاه، بودجه جبا توجه به بودجه مص

 مرکز تحقق یافت.    کوشای. و کلیه برنامه ها بر اساس همان بودجه و با افزایش فعالیت همکاران  نداشت   98به سال  

  350رشد    وب شد. سپس با طرحهای پیشنهادی مرکز و عنایت دانشگاه بامص   98بودجه تجهیزات مرکز ابتدا بدون تغییر نسبت به سال  

 مرکز داده پیشرفته دانشگاه شد.  ص یافت که منجر به تجهیز  به سال گذشته اختصا   سبتدرصدی ن

دقیق در دستور    دیجیتالی و برای تحقق دستاوردهای مورد نیاز، مدیریت و برنامه ریزی  یهایفناورباتوجه به تنوع و حجم فعالیت های مرکز  

پروژه تعریف و اجرا می  ین مرکز بر اساس استاندارهای مدیریت  یت های ا عالمام فکار مرکز قرار گرفت. جهت تحقق اهداف ساالنه مرکز، ت

 شود. در این راستا اهم اقدامات مرکز به شرح زیر است: 

 برنامه ریزی عملیاتی ساالنه مرکز   •



 ها با توجه به برنامه ساالنه مرکزبرنامه ریزی تفصیلی سه ماهانه پروژه  •

 ( PMOدر سامانه مدیریت پروژه ها)سامانه  99ل سا پروژه در طی  370تعریف و اجرای بیش از  •

 نظارت و کنترل مستمر پروژه ها   •

 بازطراحی و بهبود نظام بودجه ریزی داخلی مرکز •

 کنترل مستمر بودجه و مدیریت هزینه در راستای اهداف مرکز •

 

 1399های سال  پروژه وضعیت  -6شکل 

 

 به شرح زیر انجام شد: اقدامات تعالی سازمانی مرکز    اهمهمچنین نظر به شرایط ویژه  

 دیجیتالی )شامل نحوه تخصیص کار، نحوه ارزیابی، پاداش و ....( طراحی نظام دورکاری مرکز فناوری های  •

اهانه، ارزیابی پروژه ها و  دیجیتالی )شامل مدیریت و ارزیابی عملکرد م  طراحی نظام ارزیابی عملکرد مرکز فناوری های •

.. ). 

ا • فرآیندهای  جمله  )از  شیرپوینت  بستر  در  مرکز  داخلی  فرآیندهای  خودکارسازی  و  طراحی  ماهانه  تحلیل،  رزیابی 

 دورکاری، ارزیابی کارکنان و ... در راستای مرکز دیجیتال بدون فرآیند دستی و کاغذی( 

 ه دانشگاه خدمت بارائه  5

  عنوان معاونت پشتیبانی خدمات  او در حال حاضر ب ی کرده استاه انداز ا رخود ر میز خدمات   سال است که 10مرکز فناوریهای دیجیتالی 

کیفیت خدمت رسانی به کاربران، انجام داده  هبود  اقدامات زیر را جهت ب   در این راستا،    و  به کار خود ادامه میدهد  مرکز فناوریهای دیجیتال

 است: 

 (در شرایط دورکاری علی الخصوص) ا سهامتمورد در   (voip) ویپ فناوریاستفاده بهینه از قابلیت های  (1

 برنامه ریزی جهت رفع آنها و ارائه بهینه خدمات به کاربران   گلوگاهها و چالشها،پایش خدمات جهت شناسایی  (2

 ارزیابی تیکتها و تماسها در راستای بهبود ارائه خدمات به کاربران (3

 لمرکز فناوریهای دیجیتا خدمات تدوین نظام نامه (4
تماس های تلفنی و مراجعات حضوری خود کاسته و کاربران خود  چگونه این مرکز موفق شده تا از  ی نشان می دهد که  خوبمودارهای زیر بن

 را به سوی ثبت تیکت به منظور پاسخگویی بهتر، پاسخگویی سریعتر، ثبت و مستندسازی درخواستها و پاسخ ها هدایت نماید. 



 

 ر یاخ یثبت شده در سال ها یها کتید تتعدا سهیمقا -7شکل 

 فنی با وجود حذف خدمت رسانی حضوری مشاهده می شود: در نمودار زیر نرخ کاهش تماسهای تل

 

 ریسال اخ 3تعداد تماس ها در  سهیمقا -  8شکل 

 

 دورکاری   5.1

زمینه را برای تعمیم   ی، مرکز فناوری های دیجیتال19وس کوید  ویر مطرح شدن راهکاری به نام دورکاری در تقابل با همه گیری  ن با  همزما

شروع به عزیمت به این سمت نمود. این مرکز برای تحقق شایسته این امر با    1399ر سال  این تجربه موفق به کل دانشگاه مناسب و د

ن  نهایتا با بهترین شرکت ایرانی فعال در ایات یان شرکت های ارائه دهنده سامانه های میزخدمت و پشتیبانی خدمبررسی های فراوان از م

عامل نزدیک با این شرکت سامانه اطالعاتی این شرکت که مخصوص واحدهای  امضا نمود. طی یکسال گذشته در ت   زمینه تفاهم نامه ای را

  ITS3کلیه اطالعات سامانه سابق  ان  استقرار در کل دانشگاه متناسب سازی و ارتقا یافته است. همزم  فناوری اطالعات توسعه یافته بود برای
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به بار نشسته و شاهد نظام نوین    1400ن تالش ها از ابتدای سال  مورد بازبینی قرار گرفته و در این سامانه وارد شده است. امید است ای

اداری، ایمیل، وب سیت   یونبسیاری از رویه ها و سامانه های جاری دانشگاه از جمله اتوماسپشتیبانی خدمات در دانشگاه تهران باشیم که 

 رد و ... را تحت الشعاع قرار خواهد داد. ها و ارزیابی عملک 

نمودارهای مربوط به تماسها و تیکتهای  که شرایط دورکاری برقرار بود،    1399به منظور مشاهده عملکرد مرکز فناوریهای دیجیتال در سال  

گذشته و حتی با کیفیت باالتر به  همچون سالهای    پیداست، همکاران مرکز  نیزهمانطور که در نمودارها    سال گذشته در ادامه آمده است.

 کاربران ارائه خدمت داشته اند. 

 

 25627: 1399در سال  یورود یتعداد کل تماسها -9شکل 

 

 

 

 87316:  1399ثبت شده در سال  یکتهایتعداد کل ت -10شکل 
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 1399سال  اع درخواست درانو -11شکل 

تا حدود زیادی،  و گواهی بر این است که    همانطور که پیداست تعداد درخواستهای غیرتلفنی بسیار بیشتر از تعداد درخواستهای تلفنی است

 در سوق دادن کاربران به سمت ثبت تیکت موفق بوده ایم.

 

 

 

 1399تعداد تیکتها در سال  -12شکل 

همراهی و  همچنین    این نمودار هم گواهی بر این است که معاونت پشتیبانی خدمات نقش عمده ای در پاسخگویی و پشتیبانی کاربران و  

 . همکاری فوق العاده ای با سایر معاونتها داشته است
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 در سال گذشته است (  ITS3)ات نشگاه از سامانه پشتیبانی خدمنشان دهنده میزان استفاده هر یک از واحدهای دانیز  جداول زیر  

 

 1399تا پایان سال  its3گزارش عملکرد واحدهای دارای دسترسی در سامانه  

 



 

 



 

 مانه های اطالعاتیسامانه سپاری و سا 6

اولیه   بر اساس فناوری اطالعات اصل  امور  این راستا مکانیزهتسهیل  باشد. و در  از جمله  کردن و    در دانشگاه تهران می  سامانه سپاری 

در سال جاری تالش برای انجام کلیه خدمات دانشگاه به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه با    سیاستهای دانشگاه در این زمینه است.

 . کر می شوندر این زمینه در ادامه ذموارد شاخص و کالن تر د.  دیده می شود13شکل    که به صورت خالصه در  توجه بیشتری دنبال شد

 

 1399ر سال شده دهای ههم انجام سامانه سپاری  -13شکل 



 دانشگاه   است یراقدامات کالن در حوزه   6.1

پرونده    تالیجید  یمحتوا  دیو تول  یحقوقآموزش و استقرار سامانه جامع امور    ،یانداز نصب، راه  د،یخر  :یحقوق  امورسامانه   •

 تهران   دانشگاه  یامور حقوق  یها

دانشگاه   انی دانشجو  و  موقت  تیهو  افراد  ،یعلمئتیه  یاعضا   کارکنان،  به  هایرساناطالع   لیتسه  :رسان  ام یپ  دیجدسامانه   •

 ل یمیا  و  امکیارسال پ قیتهران از طر

  یادداشت،   ،گزارش   ری،بخ  مختلف  هایقالب   و  ها زمینه  در   ترگسترده   رسانیاطالع  :ی لیتحل-یخبر   گاهیپا  ی انداز  راه •

 گفتگو   مصاحبه،

های  ای از اخبار وب سایت دانشگاه )دستههای دوره گزارش   یستمیایجاد س  امکان  :اخبار  ی ریبخش گزارش گ  یراه انداز •

 ای( و میله  یا  رهیدا  ی نمودارها منبع خبر و نمایش    ،لیست اخبار   ،تعداد اخبار منتشر شده   ،خبر

 

 آموزشی   اقدامات کالن در حوزه معاونت 6.2

  و  کرونا از یناش  خاص طیشرا به توجه با:  یحضور/ یرحضوری بصورت غ  98-2ترم   انیامتحانات پا  ی برگزار  سامانه  •

  ی ندها یفرآ  یسپار سامانه  و  یطراح  ،ی حضور  و  یرحضور یغ  بصورت  ترم  انیپا  امتحانات  یبرگزار   امکان  آوردن  فراهم  منظور  به

نمرات تست  ،یحضور   یها آزمون  محل   تخابنا  امتحان،  یبرگزار  نحوه   انتخاب  جهت   الزم پاسخنامه ها  یانتقال    ی و 

 نور به سامانه آموزش دانشگاه تهران، در دستور کار قرار گرفت.    امیدانشگاه پ  ستمیاز س  یحیتشر

  توسعه و( ساتاد   به)موسوم  یعلم اتی ه یاعضا ع یترف سامانه تیتثب: یعلم ات یه یاعضا  عی و ارتقا سامانه ترف تیتثب •

  گزارش  به  توانیم رفتهیپذ  صورت اقدامات جمله از.  گرفت قرار کار دستور در 1399  سال در سامانه  نیا به دیجد کاناتم ا

  جادیا  کتاب،  مجدد   چاپ  اصالح  زانیم شینما  دروس،  یهمکار   درصد  شینما  افتیدر تها،یفعال  مکرر  ثبت  نهیزم  در  تخلف

  اضافه  و  عیترف   یدرخواستها  از  آن  کی تفک  و  قرارداد  دیتمد  ارسال  انامک  عات،یترف  تهی کم  یاعضا  نیب  مذاکره   جهت  امکان

  ن یا قیطر از کباری ساالنه تهران دانشگاه یعلم اتیه 2100 از شیب است ذکر انیشا.  کرد اشاره بازه، جادیا شروط نمودن

 . کنندیم   دنبال  را  خود  عیترف  ندیفرآ  سامانه

  سامانه  در  ی دووجه  مدل  یسپار سامانه در سامانه آموزش:    یاسکارشن  انیدانشجو  یبرا  یمدل دووجه  یاندازراه •

 رشته  کی  و  یاصل  رشته  کی  در  توانندی م  یکارشناس  انیدانشجو  مدل  نیا  در.  رفتیپذ  صورت  تهران  دانشگاه  آموزش  جامع

  از   دانشکده  و  گروه  صیتشخ  با  یعموم  دروس  یاستثنا   به  یدرس  برنامه  یواحدها   ششمک ی  حدود.  کنند  لیتحص  یفرع

 . شودیم  ارائه  یاریاخت  دروس  قالب  در  یآموزش  بسته  کی  آن  یجا  به  و  کسر  یاصل  رشته  برنامه

  سال  در  تهران،  دانشگاه  یعلم  اتیه  یاعضا   عیترف  سامانه  تیموفق  به  توجه  با:  یعلم  ات یه  یمرتبه اعضا  یارتقا  سامانه •

  ی ساز ادهیپ  و  یطراح  که  بود  کار  دستور  در  زین(  دپا   به)موسوم    علمی  هیأت  اعضای  مرتبه  ارتقای  فرآیند  سپاری  سامانه  1399

 درسطح دانشگاه مستقر خواهد شد.    یاست و به زود   دهیآن به اتمام رس

  کاغذ   حذف  منظور   بهنامه/رساله:    انیو دفاع از پا  یطرح پژوهش   بیصورتجلسات تصو  ی کیالکترون  ی امضا  سامانه   •

  ان یپا از  دفاع  جلسات صورت  یکی الکترون  دییتا  و امضا  امکان  ان، یجونشدا  دفاع  ندیفرآ با  مرتبط  ی ندهایفرآ  یسپار سامانه   و

  جاد یا  منظور  به   و  راستا  نیا  در.  دیگرد  مستقر و  فراهم  تهران  دانشگاه  آموزش  سامانه  در  تهران  دانشگاه  یها  رساله  و  نامه

  داده   اختصاص  یکتا  شناسه  ،شوند یم  دعوت  دفاع  جلسه  به  که  تهران  دانشگاه  از  خارج  اساتید  یتمام  یبرا   امن،  دسترسی

 .کنندیم  دییتا  و  تیرو   دانشگاه  آموزش  سامانه  در  آنرا  جلسه  صورت  تیرو  با  شانیا  و  شود  یم

منظور اجتناب    به:  یلیتکم  الت یو تحص  یدر مقاطع کارشناس  انینودانشجو  یلیو تحص   یتیمشخصات هو  استعالم •

مراجعه حضور  افزا  دی جد  انیدانشجو  یاز  اطالعات  یدقت در گردآور  شیو  ا  هیپا  یاقالم  با  استعالم    شان،یمرتبط  امکان 

از وزارت آموزش و    پلمیمدرک د  ،یدانشگاه  التی عکس از ثبت احوال، سوابق تحص  افتیاطالعات ثبت احوال، در  یستمیس



ان  مک ا  نی. ادیسامانه آموزش دانشگاه تهران فراهم گرد  قیاز وزارت آموزش و پرورش از طر  یدانشگاه  شیپرورش، مدرک پ

 مورد استفاده قرار گرفت.    1399سال    انیثبت نام نودانشجو  ندیدر فرآ

  ی حضور  مراجعات  به  توجه  با  و  کرونا  از  یناش  خاص  طیشرا  تیریمد  یبرا:  اداره کل  یشخص  شخوانیپ  ندیآ فر  جادیا •

به    یر قل مراجعه حضوشد تا با حدا  یاداره کل راه انداز   یشخص  شخوانیپ  ندیآفر  ،یآموزش  خدمات  کل  اداره  به  انیدانشجو

اداره کل به  ارجاعات    شخوانیهمکاران پ  یبا بررس  انیدانشجو  یها و درخواست  شود  یدگیرس  انیدانشجو  یدرخواستها

 شود.    یدگیهمکاران اداره کل ارسال شود و در حداقل زمان به درخواست رس  ایو  سی مرتبط با دانشکده / پرد  حیصح

با توجه به مراجعات    و  کرونا  از  یناش  خاص  طیشرا  ت یریمد  یبرا :  لیبه تحصغال  اشت  یها   یاسکن مهر اداره کل در گواه •

راه    لیاشتغال به تحص  یها  یاسکن مهر اداره کل در گواه  ندیخود، فرا  سی دانشکده/پرد  رخانهیبه دب  انیدانشجو  یحضور 

مهر اداره کل خدمات  سکن  و ا   یمعاون آموزش  ی دانشجو با امضا   یدرخواست  لیاشتغال به تحص  یها   یشد تا گواه  یانداز

 ارسال شود.    یاطالع رسان  امکی دانشجو همراه با پ  لیمیبه ا  یآموزش

  به   مناسب  ی دهسیسرومنظور   به:  سامانه آموزش  یندها یآفر  یدر تمام  یرانیرای غ  انیدانشجو  ندیآفر   یجداساز •

  ی ران یرایغ  ان یدانشجو  لیالتحص  فارغ  مدارک  و  یلیالتحص  فارغ  و  لیتحص  نیح  یندهایفرا  یتمام  ،ی رانیرایغ  انیدانشجو

  ی ندها یفرا  یتمام  کار  گردش  لذا  و  شود  یم  انجام  یآموزش  خدمات  کل  اداره  در   یخارج  زبان  به  مسلط  همکاران  توسط

 . شد  داده  رییتغ  یرانیرایغ  انیدانشجو  یبرا   اموزش  سامانه  خدمت  شخوانیپ  در  موجود

  و   دانشگاه  به  لیتحص  از  فراغت  زمان  در  ییدانشجو  کارت  ل یتحو  به  توجه  با:  یصدور کارت دانش آموختگ   ندیفرا  جادیا •

  د یگرد جادی ا یاموختگ  دانش کارت صدور ندیفرا تهران، دانشگاه آموختگان دانش یبرا یامکانات جادیا به توجه با نیهمچن

  را   خود  انتهر   دانشگاه  یاموختگ  دانش  کارت  بتوانند  آموزش  سامانه  شخوانیپ  در  درخواست  ارسال  با  آموختگان  دانش  تا

 .ندینما  افتیدر

  حائز   و  مشروط  انیدانشجو  به  یلیتحص  تیوضع  موقع   به  یرسان  اطالع  منظور  به:  یگروه  یمشروط  ابالغ  ندیفرآ  جادیا •

  کارشناس   و شد  یانداز  راه  ندیفرا  نیا  ،یپست  صورت  به  ها  نامه  نیا  ارسال  کثرت  به  توجه  با  و  دانشگاه  یاخطارها   افتیدر

  به   و  صادر  اموزش   سامانه  در  را  طیشرا  حائز  افراد  یتمام  نامه  یگروه  صورت  به  تواند  یمرشته  /گروه   کیتفک  به  دانشکده

  نامه  متن  و   امکی پ  ندیفرا  یانتها   در  و  نموده  ثبت  دانشجو  یکی الکترون  پرونده  در  و  ارسال  ونی اتوماس  به  سیسرو  وب  صورت

 . شد  خواهد  لیمیا  انیدانشجو  به  اخطار

دانش آموختگان      یلیفارغ التحص  یها   نامه  انواع  متن   ی ساز  کسانی  منظور  به:  یآموختگ   و اصالح گزارش دانش  یبازنگر •

 .شد   انجام  اصالحات  و   یبازنگر  نیا  ها  سی/پرد  دانشکده  آموزش  واحدتهران  و سهولت کار کارشناسان    اهدانشگ 

-شرکت  از  رانیمد  ازین  مورد  و  مناسب  گزارشات  ارائه  منظور  به:  تهران  دانشگاه  یدکترا  رشی و پذ  ازمون  ندیبهبود فرا •

در سامانه    ازیپردازش ثبت امت  زدرین  یراتییشد و تغ  جادیآزمون ا  یکاربرد   گزارشات  تهران،  دانشگاه  یها آزمون  در  نندگانک

 آموزش دانشگاه تهران صورت گرفت.   

 

 اقدامات کالن در حوزه معاونت دانشجویی 6.3

 و  محدود  یکی زی ف  یحضور  و  یپژوهش   یهات یفعال جامنا بر  یمبن  انیدانشجو درخواست  ندیفرا  یسپار  سامانه •

  ان،یدانشجو یپژوهش  یها تی فعال  به  بیآس  کاهش  و کرونا  از  یناش  خاص  طیشرا  تیر ی مد  یبرا :  کرونا  دوران  در  مجوز  با

ام  انج  1399در بهار    ها،خوابگاه  و هاشگاهیآزما  در  یکیزیف  حضور یبرا  انیدانشجو  درخواست  یبررس  و  ثبت  یسپار  سامانه

  ی کیالکترون  دییو تأ  یسامانه، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و با بررس  نیبا مراجعه به ا  انی دانشجوشد. بطور مشخص  

ا  یخود و نظارت مرکز بهداشت دانشگاه مبن  لی/ دانشکده محل تحص  سیپرد  استیاستاد راهنما و ر   شان، یبر سالمت 

ثبت شده    افتهیسامانه    نیدرخواست در ا  1000حدود    ند،یفرا  نیا  یندازه ارا  یوند. از ابتدا در دانشگاه حاضر ش   توانندیم

 است.  



 به  1399  سال   در  خوابگاهی  دانشجویان  مخصوص  یورزش  اماکن  رزرو  ندیفرآ  یسپارسامانه :  یرزرو اماکن ورزش  سامانه  •

  گرفتن   نظر  در  با  ،یورزش  امکان  به  یدسترس  مجوز  صدور  و  تیری مد  یبرا   ندهیآ  سال  در  دانشگاه  است  دیام.  دی رس  اتمام

 . ببرد  را  الزم  بهره  سامانه  نیا  امکانات  از  ،یبهداشت  یها پروتکل

 اموختگان دانش  و ها موقت   تیهو کارت  چاپ  یبرا   کارت  چاپ  سامانه  توسعه •

 

     

 اقدامات کالن در حوزه معاونت اداری و مالی  6.4

- 1399 دوره ی برا نام   ثبت ات یعمل  یاجرا  و  هحادث و  عمر  و ی لیتکم مه یب  نام ثبت یهاسامانه   ارتقا و  یانداز  راه •

 نام   ثبت  نفر  11500  حدود  تینها  در  و  انجام  نام  ثبت   اتیعمل  کیاتومات  صورت  به   نام  ثبت  نیقوان  ه یکل  اعمال  با:  1۴۰۰

  مه یب  در  دیجد  نام  ثبت  نفر  100  و   خودکار  نام  ثبت  نفر  3100  حدود  و  یلیتکم  مهیب  در  دیجد  نام  ثبت  نفر  2300  و  خودکار 

 . رفتیپذ  صورت  حادثه  و  عمر

 به  یمعمار  ر ییتغ  و  یمال  نینو  نظام  یها  سامانه  نسخه  یساز  نهیبه  منظور  به:  یمال  ن ینظام نو  دینسخه جد  استقرار  •

  دانشگاه   سطح  در  اشکاالت،  رفع  و  تست  ندیفرآ  یط  از  پس  و  هیته  ید یجد  نسخه  مانکاریپ  شرکت  سرعت،  شی افزا  جهت

 . دیگرد  مستقر

و نیاز به شناسایی و ثبت خودکار اسناد    مدهای دانشگاهآبا توجه به اقالم زیاد در:  ودن درآمدهای دانشگاهشناسه دار نم •

   .آن صورت می پذیردگردید و واریز درآمد با شناسه    برخوردارشناسه    از درآمد در حسابداری، کلیه درآمدها  

و  ، امکان شناسایی  واریزها شناسه دار بودن    با توجه به:  حسابداری درآمد براساس شناسه واریزثبت خودکار سند   •

 . درآمد و واحد مربوطه از صورتحساب فراهم آمد  نوع  تفکیک  هدرآمدها بثبت سند حسابداری  

انبارگردانی سال  :  حسابداری انباراستقرار   • از نهایی شدن  موجودی  و نیاز به محاسبه موجودی ریالی و ثبت    98پس 

 . ی انبار مستقر گردیدزیر سیستم حسابدار   ،99سال  ابتدای  

های مستقل به ثبت و تخصیص بودجه  با توجه به نیاز ردیف  :مستقل یها  فی رد  در  بودجه صیتخص  ندیفرآ  کیتفک •

 .شد  فراهم  یجداساز  امکان،  جدا از معاونت بودجه دانشگاه  ردیف مربوط به خود

در راستای تهیه و  کمک به اساتید    مکانیزه نمودن امور وبه منظور  :  سامانه سماپ   دیاسات  گرنت  صورتحساب   هیته •

از سامانه سماپ و ثبت خودکار اسناد حسابداری    ههزینه های انجام شده اقدام به آماده سازی صورتجلس  سهارسال صورتجل

 . بود  خواهدشی قابل بهره برداری  پژوهنان گردید که در صورت صالحدید معاونت  آ

بانک مرکز  • ارتباط با صورتحساب  انتقال حساب های دانشگاه به  :  یآماده سازی بستر  به  و  با توجه  بانک مرکزی 

مرکزی    همچنین تغییر درگاههای پرداخت به بانک مرکزی، مجوز الزم جهت ارتباط از طریق سامانه با صورتحساب بانک

 .تا از بارگزاری دستی صورتحساب توسط کاربران جلوگیری بعمل آیددریافت شد  

:  تهران  دانشگاه  یاطالعات  یها  سامانه  در  پرداخت  یها  درگاه  یبرا (  نمادی)ا  یک ی الکترون  اعتماد  نماد  نصب  و  اخذ •

  ی کیالکترون  نمادیا  اخذ  لزوم  ینترنتیا  پرداخت  یها   درگاه  تیفعال  محل  و  صاحب  تیهو  احراز  منظور  به  ،یقانون  الزام  به  توجه  با

  ت یامن  یو گواه  نمادیدانشگاه ا  یهادرگاه  یبرا   استار  نیا  در.  ندینما  اقدام  وجه  پرداخت  به  نانیاطم  با  کاربران  تا  است  مطرح

 اخذ شد.    یارتباط با صورتحساب بانک مرکز 

  د ی جد  سامانه  توسعه  و  یطراح  خدمات،  ارتقا  منظور  بهکارکنان دانشگاه تهران:    ی کیپرونده الکترون  دیجد  سامانه  •

  ی ها سامانه  ریسا  با  مذکور  سامانه  یکپارچگی.  رفتیپذ  صورت(  یعلم  اتیرهیغ  و  یعلم  اتیه  ی)اعضا   کارکنان  اسناد  ویآرش

 .  شودیم  محسوب  دیجد  سامانه  یهای دگیچیپ  از  ونی اتوماس  مانند  دانشگاه

  از  شده  مطرح  یازمند ین  یراستا   در(:  ستیکنندگان کاال و خدمات دانشگاه تهران )وندور ل  ن یتام  ی ابیارز  سامانه •

  تهران   دانشگاه  خدمات  و  کاال  کنندگاننیتام  یاب یارز  و  ییشناسا  انهسام   دانشگاه،  یقراردادها   امور  و  یبازرگان  اداره  یسو 



  سطح   در  خدمات  و  کاال  کنندگانن یتام  یبندرتبه  و  تیصالح  صیتشخ  و  یابیارز  یراستا   در  سامانه  نیا.  شد  یاندازراه

  در   عدالت  ،یافتیدر  یکاالها  و  خدمات  تیفیک  از  نانیاطم  ها،مانیپ  و  مناقصات  ییکارا  شیافزا  هدف  با  تهران  دانشگاه

 به   کار  ارجاع  و  یابیارز  در  هیرو  وحدت  جادی ا  و  یسازشفاف  ،یرقابت  طیمح  جادیا  توانمند،   گرانمناقصه   یر یبکارگ

 .است  شده  جادیا  کنندگانن یتام

 

 اقدامات کالن در حوزه معاونت پژوهشی  6.5

:  آموزش   جامع  سامانه  در  دفاع  و  بیتصو  یهاندیفرآ   در  پروپوزالها   و  ها  نامه  انی پا  ییهمانندجو  سامانه  یانداز  راه •

  جامع   سامانه  در  سیسرو  وب  قیطر  از  دفاع  ندیفرا  در  نامه  انی پا  و  پروپوزال  بیتصو  ندیفرا  در  یشنهاد یپ  طرح  یابیمشابهت

  ی هادانشگاه  تمام  قانون  طبق  که  است  ذکر  انیشا.  شد  ریامکانپذ  ،یعلم  تقلب  از  یریجلوگ   منظور  به  تهران  دانشگاه  آموزش

منظور   نیا  یالزم برا   رساختیدانشگاه کشور ز  نیهستند و دانشگاه تهران به عنوان اول  ییهمانندجو  یکشور ملزم به اجرا 

 خود فراهم کرده است.    انیدانشجو  یرا برا 

  طرح (  1)  نیآنال  ثبت  امکانسامانه جامع آموزش:    قی از طر  رانداک ینامه ها در ا  انیپا  ن یسامانه ثبت آنال  ی انداز  راه •

  در  سی سرو  وب  قیطر  از  دفاع  ندیفرا  در/رساله    نامه   انیپا(  2)  و  پروپوزال  بیتصو  ندیفرا   در  ها/رساله    نامه  انیپا  یشنهاد یپ

  ی علم   مدارک  و  اطالعات  گاهیپا  یسازیغن  و  عیتجم  هدف  با(  رانداکی )ا  رانیا  اطالعات  یفناور  و  علوم  پژوهشگاه  سامانه

 . شد  فراهم  تهران  شگاهدان  آموزش  جامع  سامانه  قیطر  از  کشور،

  ی ارشته  نیب  یگروه  یپژوهش  یهات یفعال  گسترش  منظور  به  یپژوهش  یهاهسته:  یپژوهش   هسته  ند یفرآ  ی سپار  سامانه  •

هسته فرآهم و در دوره اول اجرا،    لیتشک  یدرخواستها   یستمیامکان ثبت س  ند،یفرآ  نیا  یسپارسامانه  با.  است  شده  نیتدو

 درخواست ثبت شده است.    43

 برنامه  و طرح  معاونت  حوزه در کالن داماتاق  6.6

  ر ییبا توجه به تغ  :ی( در سامانه پرسنل3 الت ی)موسوم به تشک دیجد گاهیو جا الت یارتقا و استقرار ساختار، تشک •

  حدود  آن  اساس  بر  و  دیگرد  یانداز  راه  یپرسنل  سامانه   در  التیشکت  نیا،  3  التیموسوم به تشک  دانشگاه  یسازمان  ساختار

به عنوان   یکه سامانه پرسنل  یی . از آنجادیگرد صادر کیاتومات و ی همگان صورت به دانشگاه پرسنل هیکل یبرا حکم 6000

  مهم   یهاسامانه   اطالعات  بر  یمهم  راتیتأث  راتییتغ  نگونهیا  و  باشدی م  دانشگاه  یهاسامانه   هیکل  یمرجع ساختار سازمان

 . شد  یاتیعمل  تیدنبال و با موفق  تیحساس  باها  انه سام  ه یدر کل  راتییتغ  نیانتشار ا گذارد،ی م  دانشگاه

 

 ی اجتماع یفرهنگ معاونت  حوزه در کالن اقدامات 6.7

  پرسنل   و  انیدانشجو  تیفعال  لیتسه  (:ییدانشجو  یهاتشکل)  یاجتماع  و  یفرهنگ   تیر یمدسامانه    یانداز  راه •

  ی ها تشکل  با  مرتبط  یندهایفرآ  یسامانده  نیهمچن  و  یاسیس  و  یاجتماع  ،یفرهنگ  یهاتیفعال  یحوزه   در  دانشگاه

 .است  سامانه  نیا  یاصل  اهداف  از  ،ییدانشجو

 

 اقدامات کالن در حوزه معاونت بین الملل  6.8

  ات یه  یاعضا  یمطالعات  فرصت  سامانه  ارتقا:  دیجد  دوره   ی اجرا  و   یعلم  ات یه  یاعضا  یمطالعات  فرصت  سامانه  ارتقا •

 .  باشد یم  الملل  نیب  حوزه  در  رفتهیپذ  صورت  اقدامات  از  1400-1399  دوره  یاجرا   و  دیجد  بستر  به  مهاجرت  با  یعلم

 



 های دیجیتال  فناوریمرکز   6.9

  ت ینظر به اهم  :اطالعات   یفناور  مرکز  تی سا  وب   در  تهران  دانشگاه  یاطالعات  یهاسامانه   کاتالوگ  یانداز  راه •

دانشگاه    یهاها، کاتالوگ سامانه انه سام  نیا یدانشگاه تهران و به منظور معرف  یاطالعات   یهاکاربران با سامانه   ییآشنا

و در دسترس کاربران قرار گرفت.    ه یدانشگاه تهران ته  یمجاز  یاطالعات و فضا  یمرکز فناور  تیتهران در وب سا

اطالعات،    یها و خدمات فناور سامانه   ،یپژوهش  یهاسامانه   ،یآموزش  یهابه صورت سامانه   یاطالعات  یهاکاتالوگ سامانه 

 اند.  شده   یدسته بند  یرفاه  یهاو سامانه   یادار   یمال  یهاسامانه 

ارتقا سامانه انتخابات    :کرونا  دوران  یازهای ن  به  پاسخ  یراستا  در  یکیالکترون  یر یگ  یرا   و  انتخابات   سامانه  ارتقا •

  ی دوران کرونا همچون برگزار   یازها یپاسخ به ن  یدر راستا   دیبا اضافه کردن امکانات جد  یکیالکترون  یر یگ  یو را 

 .   ردیصورت پذ  1399در سال    ها،دانشکده  و  هادانشگاه، انجمن  زهیمم  اتیخابات هانت

  در  لرنیا  سامانه  یساز   ادهیپ...(:    کرونا،  تبعات  لرن،ی)ا  داده   شیپاال  و   یسازمان  هوش   هایزیرسامانه   یارتقا   و  توسعه •

  ن یتدو  ن،یآنال  یهاکالس  یبرگزار  ی فیک  و  یکم  یابیارز  یراستا  در   یتیریمد  یگزارشها   ارائه  منظور  به  یسازمان  هوش

   دیجد  یعملکرد   یها شاخص  کرونا،  تبعات  یها شاخص  یساز اده یپ  و

  تالیجید  یرسانمتمرکز اطالع   یها(: امروزه استفاده از سامانه جینیسا  تالیجی)د  تال یجید  یمتمرکز اطالع رسان  سامانه •

  نی. اکندی م فایمختلف ا یها و نهادها سازمان  یمتر در روابط عموپررنگ  یدر حال رشد است و نقش ییبا سرعت باال

  ی بر رو   شینما  یکه برا  کنندی م  فیتعر  یالزم را طور   یمحتواها   تال،یجید  یراه دور تابلوها  تیریها با هدف مدسامانه 

  ی زمان  خاص و در بازه   ییایجغراف  تیموقع  کی  در  یرسانو اطالع  یغاتیجهت انجام امور تبل  تالیجید  یشگرهاینما

 خص مناسب باشد.  مش

  ی اطالعات  یها سامانه  به  ورود  درخواست  هزار  60  حدود  نیانگی م  بطور  روزانه:  یمرکز   تیهو  احراز  رساختیز  ارتقا •

  احراز   رساختیز  ارتقا  ،درخواست   تعداد  نیا   به  ییپاسخگو  یبرا .  دارد  وجود  دانشگاه  مرکز  تیهو  احراز  قیطر  از  دانشگاه

  ت یریاحراز، تدوین سیاست و استقرار مد  ش یسامانه پا  یانداز راه  مشخص  طورب.  گرفت  کار  دستور  در  یمرکز   تیهو

 است.    رفتهیدوره پسوورد از جمله اقدامات صورت پذ  تیری قفل کاربران و مد

  اتاق  کالس،  شامل دانشگاه امکانات  ونیرزرواس یکاربر واسط  و رساختیز ارتقا: دانشگاه امکانات  ونیرزرواس یسامانه  •

 خدمات دانشگاه در دستور کار است.     دهینوبت  یسامانه  به  سامانه  این  تبدیل.  پذیرفت  صورت  تزایتجه  و  جلسات

 یر ساخت ز 7

ه منابع مورد  انجام شده بود و نیاز جدی ب  ( که تهیه محدود منابع پردازشی1395در پایان سه ماهه اول سال بعد از گذشت چهار سال )سال  

با تخصیص منابع قابل توجه مالی به این حوزه و دریافت برخی تجهیزات  احساس می شد دیتااستور( )پردازش، حافظه و   نیاز در همه ابعاد

 از موسسه ابر رایانش نفس تازه ای در کالبد این حوزه راهبردی دمیده شد.  

 اره نمود: سال جاری میتوان به موارد زیراش  امکانات اساسی تامین شده در  بمنظور شناخت بهتر از لیست

 جمع هزینه تجهیزات  خصات فنی مش  ردیف 

 HP- DL580-G10, Quad Processor, 2TBدستگاه سرور پرقدرت    2تهیه و خرید    1

RAM 

 ریال 21،840،000،000

خرید    2 و  دس   1تامین  قابل  ظرفیت  با  دیتااستور  با  استوریج   100TBترسدستگاه 

 ترابایت. 1۰۰
 ریال 16،500،000،000

 ترابایت.10TB 1۰ا ظرفیت قابل استفاده ب SSDتامین و خرید هاردهای پرسرعت   3
 ریال 7،680،000،000



4  
 دستگاه فایروال درگاه داخلی سرورهای جدید. 1تهیه و خرید 

 ریال 3،980،000،000

 ریال 50،000،000،000 لیات ارزش افزوده می باشد( )قیمت بدون ما جمع کل بریال: پنجاه میلیارد ریال     

   

بدین معنی که با   است.  در حوزه زیرساخت بوده  "یحداقل  امکانات  از  یحداکثر   یبرداربهره"این سال    از سیاستهای راهبردی مرکز در

یت دار  اقلی، امکان تحقق اهداف اولوشناسایی توانمندی ها، امکانات بالقوه و شرایط موجود و تدوین برنامه های موثر در کنار بودجه حد

 توان به موارد زیراشاره نمود: ملکردهای مهم در این سال میتعیین شده میسر گردید. از اهم کارکردها و ع

 برای تحقق   NOC (Network Operation Center)شبکه    یشبانه روز  شیمرکز کنترل و پا   یو راه انداز  یطراح .1

 .یمجاز ینهایاشو نظارت برعملکرد م تیریمد ستمیس

  ی بهبود سامانه ها  یبرا  یکیالکترون  یریادگیاده  و مرکز د  اصلیو سرعت ارتباط مرکز داده    ییکارا  شیاو افز  ارتقاء .2

 . 20Gbps به 1Gbpsتبادل شبکه ها از  نکیسرعت ل شی افز باارتباطات ویدیویی و  لرنیا

 .10Gbpsآنها به   یباند ارتباط  یپهنا شیو افزا مرکز داده یپردازش یسرورها ی ارتباط انیو ارتقاء شبکه م بهبود .3

 .NOCمرکز داده و اتصال آن به مرکز  یپردازش یسرورها iLOنگیتوریمان ستمیس یانداز راه و نصب .4

به    6.0)از نسخه  دارینسخه پا  نیبه آخر VMwareمرکز داده فاوا    یساز  یسامانه مجاز  یو ارتقاء نسخه اصل  یبهساز .5

 مرکز داده.  یکالستر پردازش تیریدو م  یی هبود قابل مالحظه کارا( و ب Update3 6.7نسخه 

( با شبکه  ینور  بریرشته ف  12)  تیتهران و امکان ارتباط پرظرف  دانشگاه  رساختیز  یبرنوریکه فشب  یراهبرد  توسعه .6

از طر  ینور  بریگسترده ف ا  نترنتیا  تیموجود خطوط ترانز  یرهایمس  قیکالن شهر تهران  طح شهر  در س  نترانت ی/ 

دانشگاه    داری ارتباطات باند پهن، امن و پا  یبه امکان برقرار  توانیطرح م  نیا  یو اساس  ریانکار ناپذ  یایتهران. از مزا

هستند، اشاره    کالن شهر تهران متصل  ینور  بریکه به شبکه ف  یسازمانها و مراکز  یمراکز مهم و راهبرد  هیتهران با کل

   ( برنامه ریزی شده است.1400ی سال جاری )ه برا بهره برداری از این شبکنمود. 

 در نیمسال دوم تحصیلی.   4Gbpsبه  3Gbpsدانشگاه از  یاصل تی ترانز نترنتیا نکیو ارتقاء ل بهبود .7

 تدوین نقشه جامع شبکه دانشگاه )در دست اقدام(  .8

 ه موارد زیر می توان اشاره کرد: بدیگر دانشکده ها و واحدهای ستادی  بکه و اینترنت  ارتقاء کیفیت ارتباط سرویس ش  در جهت

 ی دامپزشک دانشکده شبکه کامل ارتقاء و یبازساز •

 ی فرهنگ تیریمد  میس یب شبکه یانداز راه •

 ( قداما)دردست   یاسالم معارف   و اتیاله دانشکده میس یب شبکه برآورد و طرح ارائه •

 )دردست اقدام(   ینور بریف شبکه ارتباط به موجود یرهبر معظم نهاد یندگ ینما ختمانسا شبکه ارتقاء و توسعه •

   یدرحال بازساز یخوابگاهها  ینور بریف ریمس اصالح •

 یادگیری الکترونیکی  8

و  هایروش   و  ابزارها  از  گیریبهره   راستای  در یادگ  عالی  سطوح   در  شآموز  کیفیت  ارتقا  و  دامنه  توسعه  هدف  با  نوین  یری  زیر ساخت 

ایجاد شده بود. در سال جاری با تقویت این    در دانشگاه  ه های مرتبط از سالهای قبلالکترونیکی )آموزش در فضای مجازی( شامل سامان

کلیه دوره (  99  ورودی  نفر  1672)  صیل تح  به  شاغل  دانشجوی  2700رشته با    53در  مجازی  رسمی  زیرساخت عالوه بر اجرای دوره های  

   ز طریق این زیرساخت به امر آموزش پرداختند.های رسمی دانشگاه ا

https://www.hpe.com/us/en/servers/integrated-lights-out-ilo.html
https://www.hpe.com/us/en/servers/integrated-lights-out-ilo.html
https://www.hpe.com/us/en/servers/integrated-lights-out-ilo.html
https://www.hpe.com/us/en/servers/integrated-lights-out-ilo.html
https://www.hpe.com/us/en/servers/integrated-lights-out-ilo.html


ضمن با استفاده از بسترهای الکترونیکی    99تخاذ تمهیدات الزم در خصوص پیاده سازی کلیه برنامه های آموزشی مصوب برای سال  با ا

در نیمسالهای  درصدی    93رسی  دستبا ضریب  به صورت زنده  سها  برگزاری کال مدلهای موفق یادگیری الکترونیکی و راهنماهای مرتبط،  تدوین  

 99یسال تحصیلی دوم انجام شد. این ضریب برای سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )ایلرن / غیر همزمان(  ر نمدرصد د  99.9اول و  

     درصد در نیمسال جاری تا به حال می باشد.  100درصد در نیمسالهای قبلی و  

 زنده   کالس  سی سرو  بیضر لرن یا  سی سرو  بیضر دروس   تعداد ترم

99-1 12270 99.1 93.2 

 تاکنون  99.9 تاکنون  100 10432 99-2

 

است. بهبود ارائه کالسهای الکترونیکی سنکرون  تحول دیجیتالی و یادگیری الکترونیکی تائید بر پیشگام بودن دانشگاه تهران در آموزش عالی  

ی داخلی و  با راه اندازی سرورها متفاوت  چهار روش ارتباطی    سطتو  992طی متفاوت و در نیمسال  دو روش ارتبا  توسط  991در نیمسال  

 اقدامات زیر قسمتی از تمهیدات برای اجرای یادگیری الکترونیکی است:   .شدانجام  خارج از دانشگاه  

 ستم یس یدار یپا و سرعت شیافزا منظور به  ها   سامانه یبرا نگیکالستر جادیا •

 زنده  یها  سکال یبرا متفاوت یارتباط روش دو  یساز فراهم •

 زنده  یها کالس و یریادگ ی تیریمد یها سامانه سیسرو  تیفیک ش یافزا و افزارها نرم ارتقا •

 خدمات  تیفیک بهبود منظور به یریادگی یابر ی ها رساختیز  یبهساز و ارتقا •

 یاضطرار  مواقع یبرا گاهدانش از خارج یسرورها در و  یفن  سیپرد در رزرو یسرورها یانداز راه و نصب •

 اختالل  گونه هر از یریجلوگ منظور به  ها رساختیز و سرورها  یتمام 24*7 ش یپا •

  و   یادگیری  مدیریت های سامانه  با  یکپارچهکه به صورت   (الکترونیکی نظام دانشگاه یادگیری  کارنامه)  کیانراه اندازی   •

وضعیت عملکرد را نشان    زنده   های   کالس  و  یادگیری  های   فعالیت  انواع  با   مرتبط   نمودارهای  نمایش با    زنده   های   کالس

 می دهد. 

 دیده می شود.   14شکل  در    99-1  و کالسهای زنده در نیمسال  آمار عملکرد ایلرن



 

 99-1 مسالیزنده در ن یو کالسها لرنیآمار عملکرد ا -  14شکل 

 محتوا محور یادگیری فعالیت محور و   8.1

  رویکرد   با  و  مجازی  فضای  در  آموزش  از  توجه  شایان  سهمی  اختصاص  با  توانست  عزیز  دانشجویان  مشارکت  و  استادان  همت  به  تهران  دانشگاه

 .  شدبا  کشور  هایدانشگاه   دیگر  راهنمای  و  پیشرو  همیشه  همچون  الکترونیکی  یادگیری

 در سال گذشته شاهد نوآوری و تحوالت زیر بودیم:

 (محوری شبکه. )داد  تشکیل گروهانها  برای ارتباط با دانشجویان با استفاده از ایلرن و دیگر سامانه ها و پیام رس اداست .1

 ( ندهز تعامل. )رفتو کالسهای زنده ( سنکرون) ویدیویی  ارتباط سراغ بهبرای ارتباط همزمان با دانشجو  استاد .2

 (محوری  محتوا) سپس آن را با ویدیو غنی تر کرد.و  .پرداختبر روی فایلهای ارائه  صدا ضبط به استاد .3



 (محوری فعالیت)برخط طراحی کرد.  کوئیز و تکلیف و ارزیابی یافته های اوبرای رصد پیشرفت دانشجو  استاد .4

و در کارگاه های    رفت   راهنماها  سراغ  بهوشهای نوین  ها و برای آشنایی بیشتر با ر  برای استفاده بهتر از سامانه  استاد .5

 (استادان سازی توانمند. )شرکت کرد مرتبط

سعی در غناء بخشیدن اجرای دوره خود در سامانه مدیریت یادگیری   .ردک پیدا محور دانشجو یادگیری به توجه استاد .6

 ری(الکترونیکی )ایلرن( کرد. )یادگیرنده محو

 شد.استاد تسهیل گر امر یادگیری برای دانشجویان  .کرد  تغییر راهنما نقش  به استاد نقش .7

 صورت متنی / صوتی / تصویری ایجاد شد. الگوهای ارائه درس با پارادیم یادگیری الکترونیکی در راهنماهای متنوع به  

 پشتیبانی خدمات یادگیری الکترونیکی  8.2

  هیات   عضاء ا   سازی  توانمندی  و   سازی  فرهنگ  پشتیبانی،یری الکترونیکی  و ایرادهای خدمات یادگ  پاسخگویی به سوالها،  به منظور رفع مشکل

  انواع کانال   شد و  طراحی  کارشناسان  کامل  شبکه  و  تیکت  ثبت  ویپ،   خطوط  تعامل،  های  دانشجویان انجام شد. اتاق  و  کارشناسان  علمی،

 اقدامات انجام شده به قرار زیر است: شکل گرفت.    پشتیبانی  های

 برخط سیتدر حوزه در ی علم ات یه اعضا یساز  توانمند دوره 6 یبرگزار و یطراح •

 عضو هیأت علمی ثبت نام   320 •

 برخط  آزمون یبرگزار  و یطراح ساعته 4 کارگاه 6 یبرگزار •

 عضو هیأت علمی ثبت نام  140 •

  یمجاز امور یبانیپش  جهت ها  دانشکده و سی پرد کارشناسان یساز توانمندساعته  20 دوره 3 یبرگزار و یطراح •

 نفر  24 :  نهایی  قبولی -  ثبت نام نفر  219: 99 تیرماه  – اول دوره •

 نفر  53: نهایی   قبولی - ثبت نام  نفر 220: 99 شهریورماه  – دوم دوره •

(:  دوره  به  یافتگان  راه)  آزمون  پیش   قبولی  -   ثبت نام   نفر  87(:  برگزاری  درحال)  99  ماه   اسفند  –  سوم  هدور •

 نفر 76

   ها سی پرد/  دانشکده یمجاز امور  رابط  کارشناس 150 از متشکل ی کارگروه لیتشک •

  7200:    پ یو  یبانیپشت  درخواست،  2150:  کارشناسان  تعامل  ی ها  اتاق    درخواست،   1200:     استادان  تعامل   یها  اتاق  •

 5300 :کتیت تماس،

 ان یدانشجو  ادان،است  یبرا(  لرنیا)  یکیالکترون  یریادگی  سامانه  یکاربر  یا  رسانه  چند  یراهنماها  از  جامع  بانک  جادیا •

    کارشناسان و

 راهنما  لیفا   60: کارشناس و استاد •

 راهنما ل یفا 20:  دانشجو •

 



 

 ی خدمات یادگیری الکترونیکیپشتیبان -  15شکل 

 : 991 ترم در زنده  های کالس  و ایلرن عملکرد  آمار 8.3

    42687: دارند مستمر  استفاده لرنیا از که یافراد تعداد •

 32825تعداد دانشجویان فعال در ایلرن:  •

   8371: فعال وسدر  تعداد 11789:  دروس کل  تعداد •

 1064001722: لرنیا در ها زعملکردیر تعداد •

   36138: کنند ی م استفاده یمجاز  یها  کالس از که یفرادا تعداد •

   101321: شده برگزار یمجاز ی ها کالس  تعداد •

   7787286: درس مجدد مشاهده ای  یمجاز کالس  به اتصال کل  تعداد •

   12237: ها نیتمر کل  تعداد •

   ت یاباتر4.71: هشد یبارگزار یها  لیفا  کل  حجم 82166: لرنیا  در شده یگزاربار ی ها  لیفا تعداد •

 1013712:  لرنیا از لیفا دانلود دفعات تعداد •
 



 

 982 مسالیفعال در ن انیدانشجو کیتفک  - 16شکل 

 

 991 مسالیفعال در ن انیدانشجو کیتفک -17شکل 



 

 991 مسالیندر  انیفعال به کل دانشجو انینسبت دانشجو  -18شکل 

 

 982 مسالیدر ن کیتعداد دروس فعال ارائه شده به تفک -19شکل 



 

 991 مسالیدر ن کیفعال ارائه شده به تفکتعداد دروس  -20شکل 

 

 

 981 مسالیدر ن کیبه تفک یتعداد منابع آموزش -21شکل 



 

 991 مسالیدر ن کیبه تفک یتعداد منابع آموزش -22شکل 

 

 : 982 مسالیدر ن کیگفتگو و مباحثه به تفک یتعداد تاالرها  -23شکل 



 

 991 مسالیدر ن کیگفتگو و مباحثه به تفک یتعداد تاالرها  -24شکل 

 ونیکیلکتربرگزاری آزمون ا  8.4

برگزاری آزمون الکترونیکی و ارزیابی یافته ، تمهیدات ویژه ای برای  99-98با توجه به تجارب کسب شده در پایان نیمسال تحصیلی دوم  

 های دانشجویان در نظر گرفته شد. 

 ربط  یذ افراد ی تمام به یدسترس  جادیا و  ها آزمون یبرگزار یبرا مجزا سامانه یانداز راه •

 ها آزمون تیامن ارتقا جهت آزمون امن افزار نرم یزاندا راه و توسعه •

   ها آزمون یبرگزار در آنها بهتر عملکرد جهت در  د یاسات به موثر کمک  و یبانیپشت •

 150913: آزمون در  شرکت دفعات  تعداد  9701: امتحانات کل  تعداد •

 160امن آزمون استفاده کردند:  تیه از قابلک یی مجموع آزمون ها •

در مجموع نفر شرکت کننده در دو سری )  787با  زبان عمومی دانشگاه به صورت الکترونیکی زمونبرگزاری دو آ •

  ( با نظارت برخط توسط لپتاپ و تلفن هوشمند و نرم افزار امن آزموننفر آزمون 1400

 

 طریق امن آزمون مرکز نظارت آزمون از  -25شکل 



 ای برخط های تخصصی و حرفهآموزش 8.5

تفاده از موک در دوره های تخصصی و حرفه ای آزاد و همچنین راستای حرکت به سوی دانشگاه دیجیتال نگاهی جدی تر به اسمرکز در  

 نمود.    در قالب موک  دروس تخصصی رسمی دانشگاهیبرای اولین بار در ارائه  

هایی در جهت برندینگ  به انجام فعالیت  ید، اقدامعالوه بر عرضه الکترونیکی دروس مهارتی و تخصصی جد  1399موک دانشگاه در سال  

 اساندن آن به عموم جامعه نموده است.  موک دانشگاه و شن

های آزاد الکترونیکی دانشگاه در موک سازمانی و نیز  سازی سامانه آموزش جهت یکپارچه همچنین، در تالش برای ارائه بستر قدرتمند در  

 موده است:  ها نها و یا سایر سازمان های زیر با همکاری دانشکده ره رگزاری دوتنوع بخشی به منابع مالی، اقدام به ب 

 رسمی دانشگاه حضرت معصومه قم  کالس   220برگزاری   •

 های ضمن خدمت کارکنان دانشگاهآزمون مرکز آموزش   107دوره و    126 •

 ( DBAو   MBAهای  درس دانشکده کارآفرینی )دوره   117 •

 ( DBAو   MBA  هاییک دوره دانشکده فنی )دوره  •

 دسی( های نظام مهنسازی )دوره دوره گروه پژوهشی بهینه   100 •

 های علمی دانشجویی دانشگاه تهران کارگاه آموزشی انجمن   27 •

 میانجیگر   564آموزشی بدو خدمت میانجیگران ستاد حل اختالف قوه قضائیه برای    برگزاری دوره  •

حال    در سامانه موک دانشگاه درآن  عرضه  از دوره های تخصصی و    عنوان  200درس از محتوای دروس رسمی دانشگاهی و    50آماده سازی  

 انجام است. 

 

 موک  در قالبروس از برنامه مصوب دانشگاه ارائه د -26شکل 



 مدیریت دانش و اطالعات  9

  انتقال   دانش؛  توسعه  و  استخراج  شناسایی؛  به  پارچهیک  رویکردی  دانش  مدیریتاصلی دانشگاه می باشد.  داده، اطالعات و دانش از دارائیهای  

  تسهیم  و  سازمان  نهان   اطالعات  استخراج  جدید؛  دانش  یافتن  و  نوآوری  و  سازی  تصمیم  جهت  ندنیازم  و  مرتبط  افراد  به   معتبر  و  صحیح  دانش

  دستیابی   جهت  در  را  سازمان  که  ایگونه   به  ستا  ثبتی  نظام  یک  در  سازمان  دانش  منابع  بازیابی  و  ذخیره  ارزیابی،  و  سازمان  ارکان  سایر  با  آن

در  های دانشگاه تهران  به همین منظور شورای راهبری مدیریت دانش و فرایند  .کند  کمک  کارا  و  موثر  سازی  تصمیم  و  سازمانی  اهداف  به

ا، اطالعات و دانش می کند.  شکل گرفت. این شورا با توجه به مدیریت فرایندها سعی در استقرار نظام ثبتی در جهت ثبت داده ه 99سال 

ای مدیریت  ارچه ورود اطالعات نظام دانشگاه( ضمن تحقق فرایندهه یکپدر همین راستا با راه اندازی و استقرار کامل سامانه دیوان )درگا

در سامانه ثبت و    به طور فرایندی   مصوبات    ،پیشرفته  جستجوی  و  انتشار  و  ابالغ  امضا،  فرآیند  مدیریت  گردشکارها،،  اسناد   مدیریتجلسه،  

 مدیریت می شوند. 

 7: شده داده پوشش یها ونیسیکم و  ها شورا تعداد •

 5: اقدام دست در یها ونیسیکم و  ها اشور تعداد •

 سند  6800: ها ونی سیکم  و ها  شورا با مرتبط  اسناد تعداد •

 سند هزار 300از  ش یبوارد شده:   یپژوهش اسناد •

 

 

 از سامانه دیوان یی نما  -27شکل 



 بکه های تعاملی و مدیریت چند رسانه ش 10

بستر یکپارچه انتشار نمای دانشگاه( در سال  سامانه بیان )راه اندازی و استقرار کامل  به منظور بهره برداری کامل از ارتباطات چند رسانه ای،  

ند در سامانه الگین می کنکاربر    2417.  انه فعالیت داشتنددر این سامآموزشی    یویدئو  1400با تولید  کاربران دانشگاه تهران    انجام شد.  99

 نجام شده است. در این سامانه ابازدید یکتا    291390از سامانه استفاده کرده اند و  بازدیدکننده یکتا    53916و  

 

 ی از سامانه بیاننمای -  28شکل 

اشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی تالش شد تجمع های آموزشی / پژوهشی نیز بر  های بهد در کنار این اقدامات و جهت رعایت پروتکل  

به منظور مدیریت دیجیتالی ارتباطات و    .در دستور کار قرار گرفت  یکیالکترونتعامل و    یها  اتاقایجاد    بنابراینبستر وب صورت گیرند  

استقبال واحدهای دانشگاهی از این امر نشان از  مت رسانی می کند.  شگاه خدبستر الکترونیکی مداوم به گروه های دان  ،ستندات )مداوم(م

 موارد زیر اجرا شد: ستا  رااین  در    هموفقیت این سیاست بود 

 نفر 22800: (irs://net.ut.ac.http ) سامانه مداوم کاربران دتعدا •

o صفحه  ونیلیم 2 از ش یشده در طول سال: ب دبازدی صفحات تعداد 

o هزار نفر   50از  شی: بدکنندگانبازدی تعداد 

 52فعال در طول سال:   یعداد مداوم هات •

جلسات دفاع و    ی( جهت برگزار:vclas9.ut.ac.ir//http   –  کانکت  ی )ادوب   ها  س یپرد  و  ها  دانشکده  یمجاز  اتاق  •

 یز اتاق مجا 502: یمصاحبه دکتر

o لسه ساعت ج 36900 یبرگزار 

 ن یساعت جلسه آنال 8700 – دفتر  163 (:webinar.ut.ac.ir) دیاسات یمجاز  کار دفتر •

  –   دادیرو  24:  (https://bayan.ut.ac.ir )  انیب  ینترنتیدر سامانه پخش زنده ا  نی آنال  یدادهایو رو  ناریوب  یبرگزار •

 دکننده ی هزار نفر بازد 10از  شیب

 جلسه  8200 از شیب یبرگزار: بات(سامانه ایلرن و بستر بیگبلو )در زنده یتعامل  اتاق  •

تجه  یطراح • برگزار  یسازمان مرکز  یاتاق شورا   زیو  ترک  یو  به صورت  اتاق شورا  یبی جلسه    ی سازمان مرکز  یدر 

(econf.ut.ac.ir): 418 جلسه 

https://net.ut.ac.ir/
http://vclas9.ut.ac.ir/
https://bayan.ut.ac.ir/
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ده جلسه برگزار کرد.   1399به عنوان عالی ترین نهاد سیاست گذاری در حوزه فناوری اطالعات در سال  ت  ای حکمرانی فناوری اطالعاشور 

طالعات دانشگاه  مسائلی از قبیل طراحی نقشه کالن دانشگاه دیجیتال، نیازهای واحدهای دانشگاه در حوزه فناوری اطالعات، بودجه فناوری ا

 شد.  مصوبه    36صدور  در حوزه فناوری اطالعات در جلسات مطرح شد و منجر به  ه  رخواستهای واحدهای دانشگاو نحوه اجرای د

جلسه    14دبیرخانه شورای حکمرانی در مرکز فناوریهای دیجیتالی در این سال شکل گرفت و برای برنامه ریزی جلسات و پیگیری مصوبات  

 ل شد. تشکیدبیرخانه  

 

 https://itg.ut.ac.ir  -ری اطالعات سایت دبیرخانه شورای حکمرانی فناو -29شکل 

 کی دانشگاه های برتر نیدبیرخانه مدیران فناوری اطالعات و یادگیری الکترو 12

در مرکز    99تا اسفند    99ای برتر )سیزده دانشگاه( از آذر  دبیرخانه مدیران فناوری اطالعات و روسای مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه ه

نیکی از اهداف  رومفکری برای ارتقاء خدمات فناوری اطالعات و یادگیری الکتفناوریهای دیجیتالی دانشگاه تشکیل شد. تبادل تجربیات و ه

 این دبیرخانه می باشد.  

نه جلسه کارگروه سامانه ها، هفت جلسه کارگروه زیر ساخت و هشت جلسه  در این سه ماه پنج جلسه عمومی با حضور همه اعضاء به اضافه  

 کارگروه یادگیری الکترونیکی تشکیل شد. 

ت و یادگیری الکترونیکی و اشتراک محتوای تولید شده آموزشی انجام  عاریزی برای ایجاد کنسرسیوم دانشگاهی در حوزه فناوری اطال برنامه  

 شد. 

 

 با آرزوی توفیق الهی  

 روابط عمومی مرکز فناوریهای دیجیتالی 

 99زمستان   

 

https://itg.ut.ac.ir/

