پیشگفتار
دانشگاه تهران ،نماد آموزش عالی کشور و دانشگاه مرجع میهن ،پیشآهنگ ورود به تاالر دانشگاههای نسل
سوم است .پردیس بینالمللی کیش ،حلقهی رابط دانشگاه تهران با مرز پهناور جنوب ایران و چراغ روشن
دانش در آن سامان ،با گذر از دورهی بنیانگذاری و دورهی ثبات و پایوری ،هماکنون در حال سپریکردن
دورهی شتاب به سوی اهداف تعیینشده در اسناد باالدستی از جمله برنامهی سوم توسعهی دانشگاه تهران
است .همراستایی و حرکت ایمن و همهجانبه در چارچوب برنامهی جامع دانشگاه تهران ،قانون اساسی پردیس
بینالمللی کیش است.
دانشگاه تهران ،نمایشگاه راهبردهای علمی کشور در نگاه ملی و بینالمللی است .بدین معنا که رویدادها و
دستآوردهای آن ،روزآمد و پا به پای جریان علمی دانشگاههای گیتی است و پردیس بینالمللی کیش هم
میبایست ،شایستهترین معیار مرغوبیت و دهلیز دسترسی مخاطبان به محصوالت مادی و معنوی دانشگاه
تهران باشد.
بازآفرینی مفهومی پژوهش کاربردی و ارتباط همافزا و فرجاممند دانشگاه و صنعت ،با طرح و اجرای ایدهی
همکاری اعتمادآور پردیس بینالمللی کیش با شرکت نفت ستاره خلیج فارس و پیوند دادن این همکاری با
پیکرهی سترگ پژوهش دانشگاه تهران ،باز فعالسازی پارک علم و فنآوری با مدیریت مقیم و راهاندازی مرکز
نوآوری که در مدت کوتاهی به مرکز توانبخش پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران ،مرکز معتمد معاونت
علمی و فنآوری ریاست جمهوری و قطب نوآوری زیستبوم خلیج فارس ،ارتقا یافته است ،توسعهی مدیریت
سبز در سامانهی انرژی ،سرمایشی و سازهای ،طراحی و راهاندازی پژوهشکدهی علوم دریایی با ظرفیت فراگیری
دامان خلیج فارس و دریای عمان از بوشهر تا چابهار ،طراحی و راهاندازی بیمارستان تخصصی دامپزشکی به
اعتبار و پشتوانهی دانشکدهی دامپزشکی و خیرخواهی و اشتیاق انجمن سرمایهگذاران کیش ،طرح و اجرای
نخستین کلینیک مشاوره در منطقهی آزاد کیش برای پایش و توسعهی بهداشت و حضور برنامهمند و یاریگر،
در متن جامعهی بومی کیش که مرزداران همیشه بیدار میهناند ،همه از نشانههای رادار روشن پردیس
بینالمللی کیش ،در سپهر برنامههای دانشگاه تهران است.
پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران به اقتضای محل استقرار در راهبردیترین منطقهی آزاد کشور و با
الهام از شیوههای نوین آموزش در جهان ،از آغاز سال  1398به برنامهی آموزش آمیخته(حضوری و الکترونیکی)
اهتمام و احترام کرد و در برخی فعالیتها آزمود .از این رو ،پیش از دورهی هجوم بیامان کرونا ،یکی از
نخستین و آمادهترین پردیسهای دانشگاه تهران در اجرای آموزش الکترونیکی بود و این رویکرد ،همچنان ،با
دقت و شتاب و نوآوری روزافزون و با برنامهریزی برای دوران پس از کرونا ،ادامه دارد .برگزاری آزمون آنالین
2

پذیرش دانشجو ،در تراز ملی و مشارکت حداکثری داوطلبان در سامانهی اختصاصی ،با نظارت و پایش دانشگاه
تهران و سازمان سنجش آموزش کشور ،از دستآوردهای رویکرد هوشمندسازی ،در سال گذشته است.
راهبرد دانشگاه تهران در بینالمللی سازی ،تنها جذب دانشجوی خارجی نیست ،بلکه بستهای سرشار از ارتباط
بیندانشگاهی با دیگر کشورها بهویژه ،کشورهای همسایهی جنوب خلیج فارس ،شناسایی و پذیرش دانشجوی
خارجی ،طراحی و راهاندازی دورهها و پژوهشهای مشترک ،طرح همکاری با پارکهای علم و فنآوری خارج
از کشور ،تبادل استادان برجسته با دانشگاههای معتبر دنیا در دورههای تحصیالت تکمیلی است .بستن
تفاهمنامهی همکاری با دانشگاه  Koyaعراق ،طرح همکاری با دانشگاه سلطان قابوس کشور عمان ،دورهی
کارشناسیارشد مشترک با آلمان و دورهی دکترای طراحی صنعتی با شرکت استادانی از هلند ،استرالیا ،ایتالیا،
آلمان و انگلیس ،نمونههای درستی از این راهبرد است.
در بخش توسعهی فیزیکی و سازهای ،اهتمام به طرح جامع توسعهی پردیس ،از مهمترین رویکردهای ریاست
ارجمند دانشگاه تهران و خدمتگزاران پردیس در سال گذشته بود و امید که نخستین چراغ آن ،در آغاز سال
 1401و در طلیعهی سدهی نو ،روشن شود .شایان استحضار اینکه ،درآمدهای پیشبینیشده پردیس برای
سال  1399از منابع گوناگون نیز ،صددرصد تحقق یافته است.
خدمتگزاران دانشگاه تهران در پردیس بینالمللی کیش ،خدمت بیمنت و بیدریغ به دانشگاه تهران را
مسئولیت ملی فرهنگی خویش برشمرده ،بر همین بنیان ،یکایک تراکنشها در این مجموعه ،دارای پیرنگ و
پیوست فرهنگ است .همآهنگی با روزشمار فرهنگی دانشگاه تهران ،توسعه و ارتقای فرهنگی سازمان ،همافزایی
و حضور ملموس و اثرگذار در پیکرهی فرهنگی اجتماعی منطقهی آزاد کیش و پایش ،مشارکت و بزرگداشت
رویدادها و یادکردهای ملی و آیینی ،سرفصل راهبردهای فرهنگی پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران
است.
گزارشی که در پی میآید حاصل تالش خدمتگزاران دانشگاه تهران در بخشهای مختلف پردیس بینالمللی
کیش است که فروتنانه از یکایک ایشان ،قدردان و سپاسگزاریم.

3

جدول  - 1چکیده فعالیتهای شاخص

عنوان

ردیف
1

اجرای اولین دوره مشترک ( )dual degreeرشته مهندسی مکانیک (کارشناسیارشد) با دانشگاه فورت وانگن آلمان

2

اجرای اولین دوره دکترای بینالملل طراحی صنعتی با همکاری استادان دانشگاههای میالن ایتالیا ،دلفت هلند ،ووپرتال آلمان و وسترن استرالیا

3

اخذ مجوز دریافت وام از بانک تجارت برای طرح توسعه

4

بستن قرارداد با معاونت علمی ریاست جمهوری برای تجهیز مرکز نوآوری

5

راهاندازی اولین مجله بینالمللی طراحی صنعتی به زبان انگلیسی در کشور و انتشار اولین شماره آن

6
7
8
9
10

حضور فعال و موثر در تدوین رویکردهای فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد کیش و ارتباط و همکاری حداکثری در این بخش با نهادها و سازمانهای
مستقر در منطقه آزاد کیش
راهاندازی سامانه مرکز آموزشهای تخصصی  -کاربردی
بستن  10قرارداد پژوهشی – کاربردی با سازمانها و صنایع :شرکت نفت ستاره خلیج فارس ،شرکت بردو ،سازمان محیط زیست کیش ،شرکت
عمران ،آب و خدمات شهری کیش و اداره آتشنشانی کیش
بستن تفاهمنامه همکاری دانشگاه با محوریت پردیس کیش با سازمان منطقه آزاد کیش جهت استقرار و پیادهسازی شهر هوشمند کیش
بستن تفاهمنامههای همکاری با :دانشگاه  Koyaعراق ،شرکت نفت ستاره خلیج فارس ،انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان کیش ،نظام پرستاری
کشور ،سازمان هالل احمر کشور و انجمن حقوقشناسی ایران

11

راهاندازی فاز یک سامانه پارک هیبریدی

12

راهاندازی مرکز مشاوره دانشگاه  -شعبه پردیس

13

شروع فعالیت رسمی پژوهشکده علوم دریایی

14

اخذ مجوزهای الزم برای راهاندازی بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه  -شعبه کیش با مشارکت و سرمایهگذاری انجمن سرمایهگذاران و
کارآفرینان کیش(آغاز فعالیت ،پاییز )1400

15

کسب مجوز  7رشته جدید مقطع دکترا و دورههای مجازی بینالملل تمامی رشتههای فعال مقطع کارشناسیارشد

16

طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی به صورت آنالین به مناسبتهای آئینی ،ملی و دانشگاهی

17

آموزش آنالین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

18

گسترش فعالیت مرکز آموزش زبان (آنالین) در سطح ملی و بینالمللی

4

جدول  - 2بازدیدها و نشستهای مهم

ردیف
1
2

عنوان
بازدید امام جمعه کیش  -اردیبهشت 99
بازدید معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور ،رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی کشور و مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد کیش از پردیس و طرح توسعه  -خرداد 99

3

بازدید مدیران شرکت آب و برق کیش  -خرداد 99

4

بازدید استاندار هرمزگان از پردیس و طرح توسعه  -شهریور 99

5

بازدید ریاست دانشگاه تهران و نمایندهی سازمان سنجش آموزش کشور از محل و فرآیند برگزاری آزمون پذیرش دکترای تخصصی -مهر 99

6

بازدید مدیران شرکت نفت ستاره خلیج فارس از پردیس  -آبان 99

7

بازدید از شرکت نفت ستاره خلیج فارس و امضای تفاهمنامه همکاری  -آذر 99

8

نشست با استادان آلمانی برای دوره مشترک مهندسی مکانیک  -آذر 99

9

نشست با استادان آلمان ،ایتالیا ،استرالیا و هلند برای دوره بیناالمللی طراحی صنعتی  -آذر 99

جدول  – 3نمای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی – دانشجویان /رشتهها

ردیف

عنوان

دکترا

دکترای بینالملل

کارشناسیارشد

کارشناسیارشد
بینالملل

کارشناسی

1

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

1667

20

883

-

392

2

تعداد متقاضیان تحصیل سال
400-99

3308

150

797

-

450

3

تعداد پذیرش نهایی دانشجو در
سال 400-99

293

11

273

-

172

4

تعداد دفاع پایاننامه

171

-

134

-

-

5

تعداد تصویب پروپوزال

247

-

135

-

-

6

تعداد دانشآموختگان

158

-

153

-

11

7

رشتههای فعال

61

26

40

دوره مشترک با
آلمان 1 -

8

5

جدول  - 4نمای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی  -برگزاری کالسها

ردیف

عنوان

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99

نیمسال اول سال تحصیلی 99-400

1

آنالین

309

545

2

آفالین

106

-

ردیف

عنوان

1

بر اساس مرتبه

2

بر اساس محل خدمت

جدول  - 5نمای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی  -استادان همکار بر اساس مرتبه  /محل خدمت

مرتبه  /محل خدمت

تعداد

استاد

236

دانشیار

115

استادیار

30

مربی /سایر

40

دانشگاه تهران

256

سایر دانشگاههای کشور

157

دانشگاههای خارج از کشور

8

توضیحات

تعداد اعضای هیاتعلمی مقیم  9نفر میباشد.

استادان خارجی همکار از دانشگاههای میالن ایتالیا ،دلفت هلند ،ووپرتال
آلمان ،وسترن استرالیا و فورت وانگن آلمان.

جدول  - 6نمای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی  -طرحهای پژوهشی کاربردی

ردیف

نام شرکت

1

شرکت نفت ستاره خلیج فارس

2

شرکت بردو

عنوان پروژه
مدلسازی انتشار آلودگی هوا

3

4

شرکت عمران ،آب و خدمات
سازمان منطقه آزاد کیش
اداره آتش نشانی

وضعیت
قرارداد بسته و در حال اجراست

بررسی سیستم کنترل صنعتی (در چند فاز)

در حال بستن قرارداد و اجرا

شیوعشناسی و غربالگری وضعیت اسکلتی–عضالنی و تندرستی کارکنان

در حال بستن قرارداد و اجرا

ارایه الگوی ارتقا فرهنگ ایمنی( )SCمبتنی بر رویکرد ایمنی رفتاری ()BBS

درحال بستن قرارداد

استقرار سیستم مدیریت انرژی

درحال بستن قرارداد

استقرار سیستم مدیریت پسماند

درحال بستن قرارداد

ارزیابی ریسک خطر اکولوژیکی فاضالب شهری  -صنعتی بندرعباس
ارائه خدمات مشاوره به منظور انجام مطالعات شناسایی منابع بوی نامطبوع در
شبکه فاضالب شهری جزیره کیش و ارائه راهکارهای اصالحی
پیشنهاد فنی و مالی طرح ساختاری – راهبردی فضای سبز کیش
ارزیابی و سنجش متقاضیان جذب در اداره آتش نشانی

6

قرارداد بسته و در حال اجراست
قرارداد بسته و در حال اجراست
در حال بستن قرارداد
قرارداد بسته و به پایان رسید

جدول  - 7انتشارات  /نشستها
شرح  /تعداد

عنوان

 4عنوان کتاب
انتشارات

 166مقاله علمی و پژوهشی
 32مقاله ISI

نشستها

هیات رئیسه

گروههای آموزشی

کمیسیون موارد خاص

طرح توسعه

نشست عمومی با کارکنان

30

3

24

12

3

جدول  - 8نمای فعالیتهای بخش بینالملل
عنوان

ردیف
1

امضای تفاهمنامه با دانشگاه فورت وانگن آلمان ،دوره مشترک کارشناسیارشد در رشته مهندسی مکانیک  -ساخت و تولید

2

برگزاری اولین دوره مشترک با آلمان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

3

امضای تفاهمنامه همکاری پردیس بینالمللی کیش با دانشگاه  Koyaاقلیم کردستان عراق

4

برگزاری دورههای آنالین زبان فارسی برای زبان آموزان بینالمللی

5

آمار دانشجویان

متقاضیان

تایید نهایی شده

در حال تحصیل

فارغالتحصیالن

65

9

5

12

جدول  - 9نمای فعالیتهای پارک علم و فنآوری و مرکز نوآوری
عنوان

ردیف
1

بستن قرارداد با معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری جهت کمک به راهاندازی مرکز نوآوری

2

تدوین و ارائه طرح اجرایی پارک هیبریدی به پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران

3

طراحی و راهاندازی فاز اول سامانه آنالین پذیرش ایدههای نودانشجویان  -موتورخانه ایده IPH

4

تدوین طرح راهاندازی مرکز داده جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات

5

طراحی و تدوین طرح هوشمندسازی آب خوانهای جزیره کیش به موسسه علوم و فنون سازمان منطقه آزاد کیش

6

تدوین طرح عدالت ترمیمی جزیره کیش به منظور ارائه به سازمان منطقه آزاد کیش

7

طراحی و تدوین دوره  4روزه یادگیری علوم داده برای مدیران و کارشناسان شرکت نفت ستاره خلیج فارس

8

همکاری با شرکت ملی پست ایران در زمینه اجرای پایلوت انتقال بستههای پستی توسط پهپاد

7

جدول  - 10نمای فعالیتهای مرکز انفورماتیک و فنآوری اطالعات
عنوان

ردیف
1

راهاندازی و پشتیبانی زیر ساخت آموزش مجازی در پردیس

2

همکاری در راه اندازی و پشتیبانی سامانه آموزش مجازی مرکز آموزشهای تخصصی  -کاربردی

3

طراحی صفحات مبتنی بر  HTMLو  ،CSSساخت ویدئوهای آموزشی

4

توسعه زیرساخت کابلی ،توسعه زیرساخت درون شهری پردیس تا خوابگاهها

5

اتصال طرح جامع تا پردیس به وسیله ارتباط رادیویی برد بلند ،نصب سامانه پایش تصویری طرح توسعه

جدول  - 11نمای فعالیتهای مرکز آموزشهای تخصصی و کاربردی

ردیف

عنوان

1

دوره های MBA

2

آموزش زبان

3

دورههای کوتاه مدت
با مدرسان خارجی

نام دوره

مدت

تعداد
فراگیران

توضیحات

دوره  Mini MBAبنیاد ملی نخبگان

 1سال

192

پایان یافته

دوره  MBAاعضای هالل احمر

 1سال

92

در حال اجرا

دوره  MBAدانشآموزی

 2سال

30

در حال اجرا

دوره  MBAسازمان نظام پرستاری

 1سال

82

در حال اجرا

زبان انگلیسی

 1سال

4525

با همکاری دو مدرس از خارج کشور
با  400زبانآموز از سایر نقاط کشور
با  20زبانآموز از دیگر کشورها

سایر زبانها
(فرانسه ،آلمانی و ترکی استانبولی)

ا سال

158

-

رویکردهای اجتماعی  -فرهنگی در
طراحی

ترمی

5

سالواتوره زینگاله  -پلی تکنیک میالن

روش تحقیق و آمار کاربردی در طراحی

ترمی

4

حوزههای طراحی پژوهی

ترمی

4

قدرت طراحی

 2ساعت

24

ترنس الو  -وسترن استرالیا
انمیک ونبوئینو و ماریک سونولد  -دلفت
هلند
کوپر  -ووپرتال آلمان

نظام قضایی آلمان

 4ساعت

18

کلوز هایتمن  -آخن آلمان

* همچنین برگزاری  30کارگاه بیش از  12ساعت و  20کارگاه کمتر از  10ساعت.
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جدول  - 12سخنرانیهای عمومی توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور
مدرس

جایگاه مدرس

ردیف

عنوان

1

مشاهدات نزدیک از شرکت تویوتا

دکتر حسین تهرانی

محقق ارشد شرکت تویوتا

2

ارزیابی و انتخاب تکنولوژی برای کارآفرینان

دکتر فرشاد مدنی

دانشگاه Oregonhealth & Science

3

اثرگذاری نوآوری در جامعه

دکتر شوان صدرقاضی

دانشگاه سازمان ملل  -هلند

4

مباحث نوین در مدیریت انرژی

دکتر ساسان محاسب

دانشگاه  MITو دانشگاه  ETHزوریخ

جدول  - 13نمای فعالیتهای بخش اجرایی
عنوان

ردیف
1

راهاندازی فضای کار اشتراکی NOPAK

2

آمادهسازی و راهاندازی مرکز مشاوره پردیس

3

ایمن سازی ،استانداردسازی و راهاندازی سیستم اعالن و اطفاء حریق ،عایقهای بام و سیستم الکتریکال ساختمان اصلی

4

تشکیل انجمن علمی بین رشتهای علم و فرهنگ ،تشکیل کانون فارغالتحصیالن و کانونهای فرهنگی
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