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دانشــگاه مبــدا همــه تحــوالت اســت. مقــدرات هــر 
کشــوری به دســت دانشــگاه اســت و آنهایــی کــه از 

ون می آینــد.  دانشــگاه بیــر
رگ تریــن مؤسســه مٔوثــر در کشــور اســت  دانشــگاه بز
رگ تریــن مســئولیت ها را دارد و از دانشــگاه بایــد  و بز

سرنوشــت یــک ملــت تعییــن شــود.         
 صحیفه امام خمینی )ره( 
جلد 8، صفحه 64



، ادعــای مــا نیســت  شــتاب پیشــرفت علمــی کشــور
بلکــه مراکــز علم ســنجی دنیــا اعــام کردنــد کــه شــتاب 
پیشــرفت علمــی ایــران ۱۳ برابــر متوســط دنیــا اســت 
 و در برخــی علــوم، ایــران در رتبه هــای برتــر جهانــی

 قرار دارد.

بیانات رهبر معظم انقاب اسامی)مدظله العالی( در دیدار با 
استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها- ۱۳۹8
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دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگ ترین دانشگاه دولتی کشور همگام با سایر زیرنظام های آموزش 
عالــی در جهــت ترویــج علم، دانــش و معرفت به فرزنــدان این مرزوبــوم گام برداشــته و امروزه در 
جایگاهــی قــرار دارد کــه با بهره منــدی از زیرســاخت های غنی الکترونیکــی، آمــاده ارائه خدمات 

گسترده آموزشی به دانشجویان این دانشگاه و دیگر دانشگاه هاست.
توســعه و تقویــت آموزش های الکترونیکی، همواره یکی از راهبردهای اساســی دانشــگاه پیام نور 
بوده است و طی 4 سال گذشته با وجود فراز و نشیب های بسیار، عالوه بر ارائه خدمات به دیگر 

دانشــگاه ها، با تکیه بر فناوری اطالعات و ارتباطات، ایجاد شــرکت های دانش بنیان و روش های نوین کمک به ســایر 
زیرنظام های آموزش عالی را نیز میسر ساخت. در این میان در شرایط خاص پاندمی کرونا، به سامانه سپاری بسیاری از 
فرآیندهای آموزشی و اداری در کنار بهره مندی از بسترهای مجازی در برگزاری مسابقات، جشنواره ها و رویدادهای ملی 
فرهنگی، دانشجویی و ورزشی توانست عالوه بر تسهیل فرایند آموزش و پژوهش با ارائه خدمت به ذینفعان دانشگاه، 

پویایی و شورونشاط دانشجویی را همچنان پابرجا نماید.
بدون شــک امروز دانشــگاه پیام نور با حجم منابع غنی آموزشــی و ظرفیت عظیم علمی که در اختیار دارد می تواند ضمن 
تعامل با کشــورهای منطقه و جهان اســالم و حتی دیگر کشــورها و جذب دانشــجویانی که مایل به تحصیل در دانشــگاه 
پیام نور هستند، عالوه بر تأثیرگذاری فرهنگی-اجتماعی و انتقال ارزش های کشور عزیزمان ایران، در عرصه بین الملل نیز 

به رشد و بالندگی مورد انتظار دست یابد و با تقویت دیپلماسی علمی خدمات گسترده ای به این متقاضیان ارائه نماید.
کریم که این دانشــگاه توانســته با تالش ویژه مدیران، اعضای هیئت علمی و همکاران اداری در طول بیش از  خدا را شــا
سی سال حیات و بالندگی با رویکرد عدالت آموزشی و سرلوحه قرار دادن شعار »آموزش برای همه، همه جا و همه وقت« 
در همه عرصه های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برای آحاد متقاضیان ورود به دانشگاه در اقصی نقاط کشور و به 
ویژه مناطق محروم ایفای نقش نماید. طی 4 سال گذشته نیز، اهتمام ویژه این دانشگاه بر این بوده است که در راستای 
رســالت اجتماعــی خود، برنامه هــا و دوره های مهارت آموزی متنوعــی را برای مناطق مختلف ارائه کند تا دانشــجویان با 

گذراندن دوره های مهارت آموزی در این دانشگاه بتوانند پس از فراغت از تحصیل به راحتی وارد بازار کار شوند.
در واقع این دانشگاه رفع دغدغه های اشتغال دانشجویان به عنوان قشر آینده ساز کشور را جزو رسالت های مهم خود 
می داند و خوشــبختانه طی 4 ســال اخیر، در کنار بحث آموزش، پژوهش و فناوری، برنامه هدفمندی را برای گســترش 
کز رشــد را آغاز کرده و با ورود جدی به عرصه رویدادهای کارآفرینی )اســتارتاپ ها(  کز نوآوری، هســته های نوآور و مرا مرا

و برگزاری دورهای آموزشی مهارت افزایی ویژه دانشجویان گام های بسیار مهمی را در این خصوص برداشته است.
دســتیابی بــه اهــداف بدون شــک نیازمند سیاســت گذاری، ریل گــذاری و تدوین صحیــح راهبردها و مأموریت ها اســت. 
خوشبختانه یکی از مهم ترین اقدامات زیربنایی در 4 سال اخیر تدوین سند راهبردی دانشگاه، آمایش ساختار، رشته ها 
کــز و واحدهــا و تعریــف مأموریت ها متناســب با وضــع موجود و نیازهای منطقه ای و محلی بوده اســت تا دانشــگاه  و مرا

بتواند چابک تر از قبل به مسیر تعالی خود ادامه دهد.
امید که دانشگاه پیام نور همان طور که از نامش پیداست، با پیشرفت و شکوفایی بیشتر پیام »نور، دانش و شکوفایی« 

را برای جوانان این مرزوبوم به ارمغان آورده و نام ایران اسالمی را در تمامی عرصه های بین المللی طنین انداز نماید.
.

دکتر محمدرضا زمانی 
شهریور 1400

دا����ه ���م ��ر �����م در �أ����� ��ا��، ک�رآ����� و ا��غ�ل؛ 
����� ������� ��ی ا����و��� را�ب�د اص�� دا����ه



نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها حســب عنایت و 
دســتور حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله  العالی( با هدفی متعالی 
و در راســتای ایجــاد دانشــگاه مؤمــن و متعبد به هدایــت الهی و در 
گاهی هــای دینــی   راســتای تبییــن ارزش هــای اســالمی و تعمیــق آ

 و اعتقــادی دانشــجویان و دانشــگاهیان و بــر اســاس مصوبــه

 نهایــی اســفندماه ســال 1372 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
مبنــی بــر ایجاد ســازمانی جدید بــرای تحقق منویــات معظم  له، بر 
 اســاس اهداف و وظایف معین تشکیل شــد که در کلیه دانشگاه ها 

ح در اساســنامه  کــز آمــوزش عالــی بــه انجــام وظایــف مصــر و مرا
می پردازد.

نهاد نمایندگی در دانشگاه ها در جهت نیل به این اهداف و وظایف 
الهی دو اصل مهم و اساسی را فراروی خود قرار داده است:

کیــد و تــالش جــدی بــر حرکت هــای زیربنایی و عمیــق فرهنگی  1ـ تأ
گاهی هــای دینی و اســالمی  در راســتای رشــد و توســعه اندیشــه ها و آ

دانشجویان و دانشگاهیان
2ـ ایجــاد و تقویــت روحیــه تحــرک و مشــارکت فعــال دانشــجویان 

و دانشــگاهیان در عرصــه فعالیت هــای 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی در ســطح 

جامعه و دانشگاه ها
بــر همیــن اســاس نهــاد نمایندگــی مقــام 
معظــم رهبــری در دانشــگاه پیام نــور هــر 
چند تٔاســیس و شــروع فعالیتش در ســازمان 
مرکــزی و چنــد اســتان بــه حدود ده ســال و 
دیگــر اســتان ها در همیــن ســال های اخیــر 

برمی گردد با اهتمام و جدیت تمام و با همکاری مســئولین دانشــگاه 
نســبت به تقویت جایــگاه نهاد به برنامه ریــزی و ایجاد هماهنگی و 
ارتباط با نهادها و تشــکل های دانشــجویی اقدام نموده و در جهت 
ایجــاد ارتبــاط بــا اســاتید و نیروهــای فرهنگــی و مذهبــی گام هــای 

مؤثری برداشته است.

 حجت االسالم و المسلمین نبوی 
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور

تحقق شعار »آموزش برای همه، همه وقت و همه جا« مهم ترین رسالت 
دانشگاه پیام نور است که با برقراری عدالت آموزشی میسر خواهد شد.

کنون  دانشــگاه پیام نور، دانشــگاهی به وســعت یک کشــور اســت که تا
اهتمــام ویــژه ای بر امر عدالت آموزشــی، برقراری نظــم و قانون، ارتقای 
کیفیت آموزشــی و حرکت به ســوی دانشگاه های نســل سوم و کارآفرین 
داشــته اســت تــا بتواند نیــاز امروز جوانان ایــن مرز و بوم را که آینده ســاز 

میهن اسالمی هستند، برآورده سازد.
بــدون تردیــد، جایــگاه فعلی دانشــگاه پیام نــور مرهون تــالش صادقانه 
و دلســوزانه مدیــران، مســئوالن همــکاران پرتــالش علمــی و اداری ایــن 
کنون بــوده و  مدیران فعلی دانشــگاه نیز به  دانشــگاه از بدو تأســیس تا
ویژه طی 4 ســال گذشــته ســعی کرده اند ضمن تداوم حرکت در مســیر و 
هــدف گذشــته، با تدوین راهبردهــای جدید و مطلوب، گام های بســیار 
ارزشــمندی در جهت رشد، شکوفایی و دســتیابی به دانشگاهی ایده آل 

بردارند. 
شــفافیت در امــور، عدالت در پیاده ســازی قوانین و حــذف رانت و اصل 

شایسته ســاالری در تمامــی امــور در 4 ســاله 
ح  گذشــته به عنوان یــک راهبرد اساســی مطر
کــه   و پیاده ســازی شــده اســت بــه نحــوی 

تــالش شــد در برخــورداری از حقــوق حقــه 
ذی نفعــان تمامــی همــکاران خــواه در 
کــز   ســتاد مرکــزی و خــواه در دورتریــن مرا

و واحدهای کشــور از شــرایطی برابــر برخوردار 
شوند. 

کــه مدیــران آینــده نیــز بــا اســتمرار ایــن اقدامــات و ترســیم  امیــد 
چشــم اندازهای بــه روز و اثربخــش، در جهــت اعتــالی بیشــتر و 
کارمنــدان عزیــز ایــن دانشــگاه  حفــظ شــٔان دانشــجویان، اســاتید و 

 گام بردارند.
 دکتر علی ناصحی
مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست

 ��ا�� ��ی، ����� و ���� ���� �� ������ ��ی ا�زش آ���� د��� 

در دا����ه

��ا�� ����ی و ������ ����ی را���د ����� دا����ه



دانشــگاه پیام نــور از بــدو تأســیس، به دلیــل ماهیــت آن به عنــوان یک 
کیــد مدیــران وقــت بر بحــث صرفا آموزش  دانشــگاه بــاز و از راه دور و تأ
محتــوا محــور، همواره به دلیل فقــدان فعالیت های اثربخش پژوهشــی 
مــورد انتقــاد قــرار می گرفــت . ایــن دانشــگاه بــرای ارتقای کیفــی و کمی 
خود در طول ســالیان متمادی و به ویژه طی 4 ســال اخیر اهتمام ویژه 
داشــته تا در راســتای اهداف نظام مقدس جمهوری اســالمی همگام با 
سایر زیرنظام های آموزش عالی، در جهت کسب دستاوردهای ارزشمند 
علمی و پژوهشــی گام بردارد و به لطف خداوند متعال، تالش دلســوزانه 
مدیــران و کارکنان ، خوشــبختانه امروز دانشــگاه پیام نــور در جایگاهی 
قرار گرفته که می توان از آن به عنوان یک دانشگاه فعال در عرصه های 

آموزشی و پژوهشی نام برد.
حــوزه معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه پیام نــور بــه ویــژه طــی 
کنــون ، پیشــرفتی چشــمگیر در تمامــی بخش های  ســال های 1396 تا
مرتبــط داشــته اســت . رشــد آمــاری برگــزاری اســتارتاپ ها، راه انــدازی 
شــرکت های دانــش بنیــان، افزایــش تعــداد مقــاالت علمی -پژوهشــی، 
راه انــدازی پژوهشــکده ها و آزمایشــگاه ها، راه انــدازی ســامانه های 
ح هــای  مختلــف نظیــر پیــام مــن، شــاپنا، موبایــل بــوک، افزایــش طر
کــز  پســادکتری ، ارتقــای نشــریات علمــی - پژوهشــی دانشــگاه، مرا

نــوآوری و رشــد، افزایــش تعداد کتــب به ویژه 
کتــب الکترونیکــی و چندیــن اقــدام مهــم 
دیگــر، از جملــه ارزشــمندترین دســتاوردهای 
 معاونــت پژوهشــی ایــن دانشــگاه اســت.

بــدون شــک، پیشــرفت و تعالــی دانشــگاه 
پیام نور به عنوان بزرگ ترین دانشــگاه دولتی 
کــه امــکان تحصیــل را بــرای تمامــی  کشــور 

داوطلبان تحصیل ضمن برقراری عدالت آموزشــی، فراهم کرده اســت، 
نقش موثری در پیشبرد اهداف کالن علمی و پژوهشی کشور قرار داشته 
و این دانشــگاه با طی این مســیر هدف گذاری شده، طی سال های آتی 
 می تواند با رشد بیشتر، افتخارات بسیاری را برای کشور به ارمغان آورد.

کــه ایــن دانشــگاه منشــاء تحــوالت ارزنــده بــرای تمامــی  امیــد 
 عالقه منــدان بــه تحصیــل بــه ویــژه جوانــان آینده ســاز میهــن 

اسالمیمان باشد.

دکتر محمدعلی کریمی
معاون پژوهش و فناوری

 ار���ی �����ه ����، ��و��� و ���و�ی و ����  در ���� ����� 

��رآ����� و ا����ل زا��

 دانشــگاه پیام نــور  تنهــا دانشــگاه بــزرگ دولتــی در کشــور اســت که با 

بهره منــدی از زیرســاخت های غنــی الکترونیکــی ، عــالوه بــر تأمیــن 
نیازهای آموزشــی الکترونیکی و برگــزاری آزمون های آنالین، می تواند 
خدمــات گســترده آموزشــی الکترونیکــی را بــه دانشــجویان دیگــر 

دانشگاه ها نیز ارائه نماید.
برگــزاری 3 میلیــون نفرآزمــون در هــر نیم ســال تحصیلی،به صــورت 
الکترونیکی در سراســر کشــور اقدامی بزرگ اســت که دانشگاه پیام نور 

به ویژه در دوران پاندمی کرونا توانست انجام دهد. 
حذف کامل کاغذ ، نجات جنگل ها و حفظ محیط زیست از مهم ترین 
مزایای سامانه سپاری فعالیت ها و آزمون های الکترونیکی است و این 
دانشــگاه با بهره مندی از این رویکرد توانســته  نقش هر چند کوچکی 
 در تحقــق مدیریــت ســبز و حفــظ محیط زیســت و ســالمت همــگان 

داشته باشد.
دانشــگاه پیام نــور همچنیــن بــا اخذ مجوز 4۰۰ رشــته محــل جدید در 

دانشــگاه پیام نور به دنبال تأمین رشته های 
مورد نیاز بازار کار و اشتغال دانش آموختگان 
بــود کــه خوشــبختانه ایــن امــر نیــز محقــق 
شــد و در تــرم جدیــد در ایــن رشــته ها نیــز 

دانشجویان به تحصیل می پردازند. 
احیــای دانشــکده ها و چابک ســازی ســاختار، 
اصــالح هــرم هیئت علمــی و عمــل بــه رســالت 

اجتماعی دانشگاه از دیگر اولویت های دانشگاه پیام نور طی 4 سال اخیر 
بوده است که با موفقیت تحقق یافته اند.

امیــد کــه این دانشــگاه بتواند هر چه بیشــتر موجب پیشــرفت و ترقی 
دانشجویان و کشور باشد.

دکتر مرتضی  محسنی
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 ����� آ��زش ا����و���، آ����، ������ ���ی و ����ش ر��� ��ی

 �����دی ����� ���ر



کلیــه امــور حقوقــی، اســتان ها و مجلــس  برنامه ریــزی و هماهنگــی 
دانشــگاه بــر عهــده معاونــت حقوقــی، مجلــس و هماهنگــی امــور 
اســتان ها اســت و ایــن معاونت همواره تالش داشــته تــا ضمن تعامل 
مناســب بــا نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســالمی، از ظرفیــت 

مجلس شورای اسالمی جهت رشد و پیشرفت دانشگاه بهره گیرد.
طــی 4 ســال گذشــته، معاونــت حقوقــی و مجلــس دانشــگاه 
پیام نور اقدامــات بســیاری مهمــی در جهــت ارتقــای واحدهــای 
دانشــگاهی، بازنگــری و اصالحیــه آیین نامه هــا، اخــذ اســناد مالکیــت 
ک دانشگاه، تعیین و تکلیف قراردادها، اخذ مجوزهای الزم و تغییر  امال
شــاخص های تبدیل واحد به مرکز در شــورای ســاماندهی انجام داده 
اســت و خوشــبختانه در ایــن حــوزه معاونــت اقدامات مهمــی از جمله 
کــز و واحدها  تعییــن تکلیف مســئوالن امور جاری و سرپرســت های مرا
که چندین سال تغییر وضعیت پیدا نکرده بودند، صورت گرفته است 
و ایــن خــود باعث ایجاد ثبات مدیریتــی و همچنین موجبات افزایش 

کز را بــه همراه  انگیــزه مدیــران واحدهــا و مرا
داشته است.

در چهــار ســال اخیر بــرای افزایــش راندمان 
کاری  و بهــره وری نیــروی انســانی دوره هــا و 
آموزش هــای ضمــن خدمــت شــامل شــرایط 
پیمــان، آییــن نــگارش حقوقــی- داوری، 
کم بــر انعقــاد قراردادهای حقوقی  اصول حا

و همچنیــن آیین نامــه مالی معادالتی دانشــگاه پیام نور برگزار شــد که 
نتایج بسیار اثربخشی را به همراه داشت.

امید که این دانشــگاه در آینده نیز شــاهد رشــد و شــکوفایی در تمامی 
عرصه ها باشد.

 دکتر محمدجمال زاده
معاون حقوقی، مجلس و امور استان ها

 ار���ی �����ه �����، ��ز���ی و ا��ح ��ا��� و ���رات و ����� �����

 �� ���د�� در ��� ��ظ ا����ل دا����ه

دانشــگاه پیام نور به عنوان بزرگ ترین دانشــگاه دولتی کشــور از زمان 
کنون دستاوردهای شایانی در آموزش نیروی متخصص و  تأســیس تا
توسعه مرزهای دانش به برکت حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان 
متعهد و توانمند داشته است این دانشگاه با فراز و نشیب های فراوان 
موفقیت های زیادی را کســب نموده که بخشــی از این موفقیت ها در 

ج شده است. این گزارش عملکرد در طی سال های 96 تا 14۰۰ در
نقــش معاونــت اداری و مالــی  را می تــوان به عنــوان بسترســاز و 
پشــتیبان در رســیدن بــه این عملکــرد عنوان کرد ایــن معاونت عالوه 
بــر بسترســازی و پشــتیبانی از رســیدن بــه اهــداف عالــی دانشــگاه 
اقداماتــی را در زمینــه انضباط مالی و شفافیت ســازی امور و همچنین 
سرعت بخشی به اجرای امور و کاهش بروکراسی اداری، رفاه پرسنل، 
امنیــت شــغلی و توســعه هدفمنــد داشــته کــه اهــم اقدامــات در ایــن 

ج شده است. گزارش در
تردیــدی نیســت کــه یکــی از مولفه هــای اصلی حــوزه معاونــت اداری 
و مالــی دانشــگاه پیام نــور، ایجاد ارزش بــرای دانشــجویان و کارکنان 
دانشــگاه اســت کــه می توانــد در توســعه و پیشــرفت دانشــگاه نقشــی 
تعیین کننــده داشــته باشــد و این دانشــگاه همــواره تالش داشــته تا با 
اجــرای برنامــه راهبــردی و اصــالح آیین نامه هــای موجــود بتوانــد در 

چارچــوب مصوبــات و مقــررات در مســیر 
درســت و تعالــی و یپشــرفت ایفــای نقــش 

نماید.
کــه امــروز ایــن دانشــگاه در  کریم  خداراشــا
حــوزه مالی در جایگاهی اســت کــه به جرات 
می تــوان گفــت ضمــن پرداخــت بدهی های 
گذشــته و بــا اجــرای برنامــه راهبــردی از 

قبیل افزایش درآمدهای غیرشــهریه ای دانشــگاه، تحقق حســابداری 
تعهــدی، شــفافیت مالی، ثبت کلیه قراردادهای دانشــگاه در ســامانه 
دولت، تنظیم بودجه دانشــگاه بر اســاس عملکــرد واقعی برای اولین 
بار و یکسان ســازی تســهیالت وام کارکنان و اعضای هیئت علمی در 
راســتای برقــراری عدالــت و تعــادل و همچنیــن نظم و انضبــاط مالی 

گامی موثر در جهت ایجاد آرامش، ثبات و پیشرفت برداشته است.
امیــد کــه در آینــده نیــز دانشــگاه پیام نور منشــٔا خدمات خیــر و ارزنده 
بــرای دانشــجویان خــود بــوده و تمــام دغدغه هــای مالــی و اداری 

دانشجویان را مرتفع نماید.
 دکتر حسن علیزاده
معاون اداری و مالی

��� و ا����ط ����؛ �� ������ ����ی ا��ر و ا���د ������ ادا�ی



دانشــگاه پیام نــور با عنایت به این رســالت که دانشــگاه عــالوه بر تکلیِف 
ارائــه آمــوزش و تمهیــدِ فضای پژوهــش، موظف اســت در عرصه فرهنگ 
و ارتقــاء فرهنگــی جامعــه نیــز نقش آفریــن باشــد، به عنوان دانشــگاهی با 
گســتره ای ملــی، از زمــان تأســیس همــواره تالش داشــته اســت همــگام با 
کثر توان و کوشــش خود را  آمــوزش و پژوهــش، در عرصــه فرهنگ نیز حدا
نیــز بــه کار گیــرد. آنچــه اهمیت این موضوع را بیشــتر نشــان می دهد این 
اســت کــه در حال حاضر بیــش از 4۰۰ هزار دانشــجو در مقاطع مختلف در 
این دانشــگاه مشــغول به تحصیل هســتند؛ بنابراین، معاونــت فرهنگی، 
اجتماعــی و دانشــجویی با درک اهمیت چند وجهی و چند ســطحی ارائه 
خدمــات فرهنگی و اجتماعی برای این تعداد دانشــجو و جامعه مخاطب 
خود، در طول چهار ســال گذشته، به رغم همه مشکالت، محدودیت ها و 
کثِر توان خود را به  کار بســت تا رســالت خــود در عرصه های  تنگناهــا، حدا
دینــی و مذهبــی، ارزش هــای اجتماعــی، مهارت آمــوزی، توجــه بــه 
افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس، کمک های مؤمنانه و انسان دوستانه، 
ارزش های اســالمی و ملی، حضور در میادین مســابقات ورزشــی، گسترش 
ورزش همگانی، پرورش قدرت گفتگو، ارتقای نظام گفتگومحور در میان 
نخبگان، را به نحو احسن به جای آورد. امروز با افتخار می توان گفت که 
کز و واحدها، فارغ از اینکه  دانشــجویان ما در سراســر کشــور و در همه مرا
در کــدام شــهر و اســتان در کشــور عزیــِز اســالمی مان هســتند، از خدمــات 
فرهنگی یکسان و یک سطح  برخوردار هستند؛ این بدین معنی  می تواند 
باشــد کــه این دانشــگاه با اتــکاء بر ظرفیت هــای خود، خوشــبختانه اصل 
عدالــت در عرصــه ارائــه خدمــات فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی را تحقق 

بخشیده است. این مهم با تالش های بی وقفه 
همــکاران مجموعــه معاونــت در 4 اداره کِل 
»فرهنگــی و اجتماعــی«، »امــور دانشــجویان«، 
»امور دانشجویان شاهد و ایثارگر « و »اداره کل 
تربیت بدنی« و نیز »گروه برنامه ریزی فرهنگی 
و اجتماعــی« در ســتاد دانشــگاه و مدیــران 
محترم فرهنگی، دانشــجویی، تربیت بدنی در 

کز و واحدها به صورت پیوسته و مستمر در حال پیگیری و  اســتان ها و مرا
انجام اســت.  تسهیل در دســتیابی به انواع وام های شهریه ای، دسترسی 
دانشــجویان بــه کمیته  هــای مشــاوره و روانشناســی، توجــه بــه مســائِل 
مختلــف و متنــوِع مذهبی، هنری، اجتماعی و کارآفرینی، تشــکیل بیش از 
14 دبیرخانه مهم در حوزه های مختلفی مانند قرآن و عترت، نهج البالغه، 
نشریات، نانو، محیط زیست، کارآفرینی، موسیقی محلی، شعر و ادب دفاع 
مقدس و گســترش فرهنگ آن، هالل احمر، همچنیــن راه اندازی »کمیتۀ 
فرهنگی سبز« برای جلب توجه بیش از پیش به محیط زیست، حفظ آن 
و کاســتن از تعــرض به طبیعت، تنها بخشــی از فعالیت هــای این معاونت 
است.  الزم به  ذکر است مجموعه اقدامات فرهنگی دانشگاه بر این اصل 
استوار بوده است که زمینه مناسب و الزم برای فعالیت های مورد تقاضای 
دانشــجویان محترم، با همه ذائقه ها و ســالیق در سطح دانشگاه تأمین و 

فراهم شود. 
دکتر محمدهادی امین ناجی
معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی

 ����� ��� از ۱۴ د������� ��� و راه ا��ا�ی ����� ������ ��� 

��ای ��ظ ���� ����

روابط عمومی، بخش مهمی در هر دانشــگاه اســت که وظیفه خود می داند 
با وجود همه سختی ها، کاستی ها و شرایط ویژه، تعامل مطلوب و اثربخش 
خــود را بــا تمــام بخش هــای دانشــگاه و بــه ویــژه دانشــجویان حفــظ کند و 
 تــا جایــی که امــکان دارد، انتظــارات ســازمان و مخاطبان را تحقق بخشــد.

در طول 4 ســال گذشــته، به ویژه در شرایط شــیوع بیماری کرونا که به دلیل 
کیــد بــر حفظ ســالمت بدنــه دانشــگاه و دانشــجویان عزیز امــکان تعامل  تأ
حضــوری وجــود نداشــت؛ روابط عمومی دانشــگاه پیام نور فــراز و فرودهای 
بســیاری را تجربــه کــرد اما از آنجــا که  انتقال احســاس خوب بــه مخاطبان 
مهم تریــن هــدف و اولویــت بــوده اســت، توانســت با گســترش ارتباطــات در 
فضای مجازی، گوش شنوای آن ها باشد و ضمن ارائه اطالعات مورد نیاز به 
 بدنه دانشگاه و دانشجویان، تا حد امکان مشکالت را بررسی و مرتفع نماید.

آنچــه پیش روی شماســت گــزارش عملکرد دانشــگاه پیام نور از بــازه زمانی 

1396 الی 14۰۰ و با هدف انعکاس دستاوردهای 
شــاخصی اســت کــه بــا سیاســت گذاری صحیــح 
مدیــران و تالش تک تک اعضای هیئت علمی و 
همــکاران پرتالش اداری و دســتاوردها و پویایی 
بی نظیــر دانشــجویان به منظــور کســب رضایت 
ایشــان به عنــوان بزرگ تریــن ذینفعان دانشــگاه 
ج از  حاصل شــده است. محتوای آماده شده خار

چارچوب های روتین و بخشی نگر و به منظور مدیریت دانش و مستندسازی 
فرآیندها گردآوری شده و امید است مورد استفاده آیندگان قرار گیرد.

امیرحسین بهروز
مدیر کل روابط عمومی

����� ����ی و ار���ی ا��ع ر���� ا����و���
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۲-����� و���� ا����ا�� ����ران ���� و ادا�ی
����ران ����:

     ۶۵۲ ����� و�� �� ������              ۱۲۵۸ ����� و�� از ������ �� ر��� آز�����           ۱۰۰ ����� و�� از ر��� آز����� �� ر��� ����          ۶۷۸ ��رد ����ر �� �����

     ۸۹۰ ��رد ����ن ������� �� �����

����ران ادا�ی:
۴۶۶ ����� و�� از ������ �� ر��� آز�����        ۳۴۲ ����� و�� از ر��� آز����� �� ر��� ����      ۱۰۷۸ ����� و�� از ��اردادی �� ������ (دارای آز��ن ادوا�ی)      

     ۲۳۰��رد ����� و���� �� ر��� ���� ��� و ��ده ۴۴ (ا���ر��ان)

��ا��:

ا��ام:
     ���� ���� و درآ��زا�� ��� ������ ����� �� ��ون ا�� وام و ا���د د��ن ��ای دا����ه

     ا���د ���ت ���� ��ون ����� ���و  (ا���ل ���م ��ا��، �� �������، ار��� و ��� ��ای ���م ��ر���ن ��اردادی)
     ��دا�� ���� ۱۶۰۰ �����رد ���ل ���� ا������ ��� از ��ل ۱۳۹۶

    ���ان ��د�� دا����ه در ��ل ۱۴۰۰ ���دل ۱۷۵۰۰ �����رد ���ل و ����� ��ی ����� ������ ۱۸۲۰۰ �����رد ���ل (�� ���� �� ا���ل ���� ��، ار���، ��رک ������)؛ ��دا�� ���ان 
���ی (۷۰۰ �����رد ���ل از ��� درآ��زا�� ��)

      ا��ا�� ۱۳۷ در��ی ����� ��ی ���ق ������ (۷۷۰۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۳۹۶ – ۱۸۲۶۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۴۰۰) �� ا�زش �����: ۱۰۵۶۰ �����رد ���ل
      ا��ا�� ۷۶ در��ی درآ����ی ا������ دا����ه (۵۵۰۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۳۹۶- ۹۷۰۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۳۹) �� ا�زش �����: ۴۲۰۰ �����رد ���ل

      ۱۶۰۰ �����رد ���ل ���� ا������ ��� از ��ل ۱۳۹۶ (��ون ا����ب ���� ����ط �� ���دا�ی ��، �����ت و  ����� ا������)

���ر دوم: ا��ا��ت ������ی
������� اول: ا���د ������ ادا�ی

���ر ��م: ����ت ر���� و ������
������� اول: �������� �����ت ����

������� دوم: �����زدا�� و ����� ا��ر �� ا���ن ��

ا��ام:

ا��ام:

۱- ���ده ���ی ا�� ����ل ����ه �����ا�ی ����ی در ����� ��ا�� و وا���� (����� �� �� ����ه از ��ل ۱۳۹۱ �� ���ر ��د �� ����ن ��ل ۱۳۹۳ در دا����ه ���ده ��د و �� ۳ ��ل ����� 
��رت ������ ��د)

۲- ��و�� او���  ������ را���دی دا����ه، ������ ا��ا�� ����� و ������ ��� ���� �� ا��س ����� ��ده ۱۱ آ��� ���� ���� و ������� دا����ه ���ب ���� ا���
۳- ا����ل ����� ���ب ��ی دا����ه �� ���ب ������ ���� ����ی �� ����ر ������ و ����� د����� ���د��ی ���ر��

۴- ��� ����� ا��ال دا����ه در ������ �����ا�ی ����ی
۵- ��ز������ �����ر ��ز���� دا����ه

۶- ����� ��زه ��ی دارای و���� ����ک در را���ی ���� �����
۷- ���� و ��و�� او��� ��� ���� ����� ا����� دا����ه ��ای او��� ��ر

:     ا����ص �� ���ره ��� �� �� ��ر��� �� ����ر ����� ����� و���� در ���را�� ����     ا���ن ا����ب  ۸- �������� ����� ����� دا����ه در �� ���ر (در ���� از ۶ ��ه
����ران ��اردادی در ��� ��ی ���� �� ����ر ���ت ����
۹- ���ده ���ی ���م ا�زش ���� �����د ��ر���ن �� ��رت ����

۱۰- ���ده ���ی ��ا��� ا����ب ��ر��� ����� در را���ی ����� از ��ر���ن:     ����� ������ ����ی     ����� از �و��� ��آو�ی     ����� ���و��ی ��رآ��     ا��ا�� ���ه و�ی     ار���ی �� ���� ��ز����
۱۱- ا��ح آ��� ���� ���� و ������� ������ �� ��ا�� ��د��دان و ����� ��ا�� درآ��زا�� :    ����� �و���د آ��� ���� ���� ������� از ����� ���ر �� درآ�����ر

۱۲- ���� در را���ی ����� ��ا�� و وا���� �� ���ده ���ی �و���د��ی درآ�� ����� ای �� ��ی ���� ����� ای
را���د: ��� و ا����ط ����، ������، ������ ����� و درآ��، ر�� و ار���ی ا���ن ��

:������ ����
��ل ۱۳۹۶:       ���اد ��ا�� ���ن ده: ۲۱ ا���ن           ���اد ��ا�� ����: ۱۰ ا���ن             ���� ��پ و ا����رات: ���ن ده

��ل ۱۳۹۹:       ���اد ��ا�� ���ن ده: ۹ ا���ن (۵ ا���ن ���� از ۵٪ ���ن و ۴ ا���ن ����� از ۵٪ ���ن)              ���اد ��ا�� ����: ۲۲ ا���ن             ���� ��پ و ا����رات: ����
۱۳- ���� �������� ا����و���� ����� ا��ال و ������ن ��ی دا����ه

را���د: ��ا�������ی ا���ن �� و �����زدا�� از ��ز��ن ����ی

�� �����ی دا����ه از ��ل ۱۳۶۷ �� ۱۳۹۶ ��ا�� �� ۳۳۳ ���                                        ���اد ا���� �� در ۱ ��ل (۱۳۹۷) ���دار ���� ��ا�� �� ۱۳۳ ���

������� ����: ��������ی ا��� و �����ت

ا��ام:

 ������ ����        ������ �����ان ���� ا����و���         ������ ��� و ا�����ت       ������ ����         ������ ا���د ���� و ��ور ��        ������ در��ا�� ار��� ر���       

������� ��م: �� ������ ����ی ���� ������ ��ی ادا�ی

ا��ام:

را���د: ���� ��ا�����ی ادا�ی �� ���ه ���ی از ������ی ا����و���� 

۱- ����� ����� ۲۶۳ ��رت و���� ����ط �� ��وژه ��ی ���ق ��� از ��ل ۱۳۹۶ ۲- ���� ���� ۳۳۰ �����رد ����� �� ��ر�� د��� ��رت و���� ��ی �������ران (���� ��رت 
۳- ا���د ��ر��� ا����و��� و ��رت و���� آ���� ��ای ����� ��وژه ��ی دا����ه در را���ی ���رت ���� ۴- ���� ��������  و���� �� از ���� ۱۴۹۰ �����رد ���ل �� ۱۱۶۰ �����رد ���ل

��� ��ای ���� ��وژه �� ۵- ���� و ا��غ ���ه ���� ����� و ����ا�ی

������� ���رم: ��� ���� و ����� ����� ��وژه ��ی ���ق
ا��ام:

���۱۰۰۰ ۶۰۰ ���        ���اد ��� ��ی ��ا�� ر���� ا���د ��ه �� ۳ ��ل (از ��ل ۱۳۹۷ �� ۱۴۰۰  ���اد ��� ��ی ��ا�� ر���� ا���د ��ه �� ۲۹ ��ل (از ��ل ۱۳۶۷ �� ۱۳۹۶

������� دوم: ا��ا�� ��ا�� ����ت ر����

ا��ام:

۱- ��و�� آ��� ���� ���� ����ت ر���� و در���� دا����ه ���م ��ر
۲- ��ا�� ���ی ا���ن ا����ده ����ران ��ز����� در ��ح ��ی ���� ������ در��ن

۳- ارا�� ��ارش ��ی ������ ��دا�� �����ت در ��ر��ل ر���� �� ����ر ������ ����
۴- ارا�� ۲۶۲۷۰ ���ه �����ت وام �� ����ران ���� و ادا�ی (��ا�� �� ��� ��ا�� ۲ ���ه

۱۷۳۰۰ ���ه �����ت ��ض ا����� ۴ در�� ۸۳۰۰ ���ه وام ۱۳٪ ��ا��� 
۳۵۰ ���ه وام ���� ا���ی ���� ���� ۳۲۰ ���ه وام ۱۸ در��   

۵- ا��ا�� �� ����� �����ت ا����� ���وق ��ض ا����� ��ر���ن:
۷۵۰۰ ���ه وام ۱۲۰۰۰ ���ه                  ���اد �����ت ا����� در �� ��ل ۹۷ �� ۱۴۰۰        ���اد �����ت ا����� ���وق ��ض ا����� از ا���ای ����� ۱۳۸۸ �� ����ن ��ل ۱۳۹۶

ا��ام:

������ ��ی ا���� ���� و ار���ی �
ی ����� ا����� دا����ه  در را���ی ��ا�������



���ر اول: ������ ����
������� اول: ������ و ا����ط ����

������� دوم: ا��ا�� درآ�� ا������ دا����ه

ا���ا��ی: ��ش در ������ و ���� ����� ��ی ���ی �� ز��ن �� ا��ا�� �����ت ر����، ا��ا�� ���ق و ���ه

����: ��م ا���د ���� آ�� و ����� د��ن �� ���� دا����ه

������� ��م: ��ا�ن ��د�� ای
ا���ا��ی: ا���ل ���� و ���ق ������ در ���ر ا��ا�� ��دا�� ��ی ���ق و د����د ��ون ا���د د�� و ���� ��ای دا����ه

ا��ام:

��ا��:

ا��ام:

ا��ام:

۱- ���� ����� ��ی ���ی �� ا���ل ���� ���� ���� و ������ (����� ��ی 
����ا�ی، ا�����، آب، ��ق و ��ز و...)

����� ��ی ���ی در ��ل ۱۳۹۹ ���� �� ��ل ۱۳۹۶  ��و��: ���� ٪۶۸
������ ��رم ٪۱۴۸ ���� ��

۱-ا��ا�� ۷۶ در��ی (�� ا�زش ����� ۴۲۰۰ �����رد �����) درآ�� ا������ دا����ه در ��ل ۱۳۹۹ ���� �� ۱۳۹۶ (۱۳۹۶ ��ا�� �� ۵۵۰۰ �����رد ���ل- ۱۳۹۷ ��ا�� �� ۹۷۰۰ �����رد ���ل

    ا��ا�� ���ا�� ���ق                 ا��ا�� ��ق ا���ده ��ب ا���ی ���� از ��ل ۱۳۹۹  (��ون ا����ب ����ن ���ی)                 ا��ا�� ۵۰ در��ی ��ق ا���ده ا���ی ادا�ی 

۴- ا���د ���ه و�ی �� �������� �����ر ��ز���� دا����ه �� ا��س ���اد دا����
����: رده ���ی ���� ا���ن �� �� ا��س و�� ����د (�� ��ر ���ل ����� ���� ������ 

از رده ۲ �� رده ۴
اد��م ��� �� �� ا��س ��ر��د و ����� (�� ��ر ���ل اد��م ر��� ��ر��ه �� ر��� آز������ه)

اد��م ��� ��ی ������ در ��ز��ن ����ی (اد��م اداره �� �������� و اداره �� ���ا��، اد��م 
���� ��� ا���� و د��� ������� ��ی ��� ا����، اد��م د��� آ��زش ��ی آزاد و ���ر���� ای)

۱- ا���ل ار���ی ر��� و ���� ����� ����ران ���� و ادا�ی
����ران ادا�ی:

۳۷۳۱۴ ��رد ا���ل ���� ��ای ����ران ادا�ی ۲۲۵۴ ا���ل ��رک ������ ��ر���ن         ۸۷۶۵ ��رد ار���ی ر��� ���� ��ر���ن (���ر�� �� ر��� ۳، ر��� ۳ �� ۲ و ر��� ۲ �� ۱
۲۲۱۴ ��رد ا���ی ا���ل ���� ����ران ادا�ی ����ط �� ��� از ��ل ۱۳۹۶ (�� ا�زش ����� ۷۴ �����رد ���ل

����ران ����:
۷۴۷ ��رد ار���ی ر��� ����ران ���� (���� �� ا���د��ر، ا���د��ر �� دا����ر و دا����ر �� ا���د)               ۹۰۴۵ ��رد ا���ل ���� ��ای ����ران ����

۲- ���� ۳۰ در��ی �� ������ ��دا��� در ���م ���ح
��و��: ���ان �� ������ در ۱۳۹۶ ������ ��رم ۴ ���� ��� از ���ان 

�� ������ در ��ل ۱۳۹۹ ��ده ا��.

۳- ���� ���اد ��� ��ی �������
����: اد��م ��� ����� ا���ن �� ����� ���� ا���ن

 ۲ از  ���ون و   ۲ ���ون ��   ۳ (از  ���� ��� ��ی ���و�� در ا���ن �� 
���ون �� ۱ ���ون)

��ل و   ۲۵  ����� �� از ���� ��ر���ن  ��ز������ ���  ��ز����ی،  ا���د �����   -۵
��ا�� ���ی ا����ل �� دا����ه ��، ��و����ه �� و �����ت وا���� �� وزارت ���م

����: ����� ��ی و ا�� �����ت ������ از ���� ا��� �� ���اه ارا�� ���ق ��� 
����ران ������

از ���وی ا��ـــ��� ��ون ����ـــ� ���و و ��  ��و�ـــ�: ���ـــ� ۱۰ در�ـــ�ی (۱۳۳۶ ���)
در��ا�� و ����� ا��اد

۶۶ ا����ل، ۸۴ ��ز�����، ۳۵ ��ز���� ا���ی ����:
۳۳۴ ا����ل، ۶۲۰ ��ز�����، ۱۹۷ ��ز����  ����� ��ا��ه �� �� ا���ن ��      ����� ������ت �� ا���ن ��       ����� ا����د ���� ��ارداد�� �� ا���ن ��          ����� ����� ����� ا����� در ا���ن ��        ����� ����� ��رت و���� ��ی ا�����ا���ی ادا�ی:

۲-����� و���� ا����ا�� ����ران ���� و ادا�ی
����ران ����:

۶۵۲ ����� و�� �� ������              ۱۲۵۸ ����� و�� از ������ �� ر��� آز�����           ۱۰۰ ����� و�� از ر��� آز����� �� ر��� ����          ۶۷۸ ��رد ����ر �� �����
۸۹۰ ��رد ����ن ������� �� �����

����ران ادا�ی:
۴۶۶ ����� و�� از ������ �� ر��� آز�����        ۳۴۲ ����� و�� از ر��� آز����� �� ر��� ���� ۱۰۷۸ ����� و�� از ��اردادی �� ������ (دارای آز��ن ادوا�ی)      

۲۳۰��رد ����� و���� �� ر��� ���� ��� و ��ده ۴۴ (ا���ر��ان)

��ا��:

ا��ام:
     ���� ���� و درآ��زا�� ��� ������ ����� �� ��ون ا�� وام و ا���د د��ن ��ای دا����ه

     ا���د ���ت ���� ��ون ����� ���و  (ا���ل ���م ��ا��، �� �������، ار��� و ��� ��ای ���م ��ر���ن ��اردادی)
     ��دا�� ���� ۱۶۰۰ �����رد ���ل ���� ا������ ��� از ��ل ۱۳۹۶

    ���ان ��د�� دا����ه در ��ل ۱۴۰۰ ���دل ۱۷۵۰۰ �����رد ���ل و ����� ��ی ����� ������ ۱۸۲۰۰ �����رد ���ل (�� ���� �� ا���ل ���� ��، ار���، ��رک ������)؛ ��دا�� ���ان 
���ی (۷۰۰ �����رد ���ل از ��� درآ��زا�� ��)

۱۸۲۶۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۴۰۰) �� ا�زش �����: ۱۰۵۶۰ �����رد ���ل       ا��ا�� ۱۳۷ در��ی ����� ��ی ���ق ������ (۷۷۰۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۳۹۶ 
      ا��ا�� ۷۶ در��ی درآ����ی ا������ دا����ه (۵۵۰۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۳۹۶- ۹۷۰۰ �����رد ���ل در ��ل ۱۳۹) �� ا�زش �����: ۴۲۰۰ �����رد ���ل

۱۶۰۰ �����رد ���ل ���� ا������ ��� از ��ل ۱۳۹۶ (��ون ا����ب ���� ����ط �� ���دا�ی ��، �����ت و  ����� ا������)

���ر دوم: ا��ا��ت ������ی
������� اول: ا���د ������ ادا�ی

���ر ��م: ����ت ر���� و ������
������� اول: �������� �����ت ����

������� دوم: �����زدا�� و ����� ا��ر �� ا���ن ��

ا��ام:

ا��ام:

۱- ���ده ���ی ا�� ����ل ����ه �����ا�ی ����ی در ����� ��ا�� و وا���� (����� �� �� ����ه از ��ل ۱۳۹۱ �� ���ر ��د �� ����ن ��ل ۱۳۹۳ در دا����ه ���ده ��د و �� ۳ ��ل ����� 
��رت ������ ��د)

۲- ��و�� او���  ������ را���دی دا����ه، ������ ا��ا�� ����� و ������ ��� ���� �� ا��س ����� ��ده ۱۱ آ��� ���� ���� و ������� دا����ه ���ب ���� ا���
۳- ا����ل ����� ���ب ��ی دا����ه �� ���ب ������ ���� ����ی �� ����ر ������ و ����� د����� ���د��ی ���ر��

۴- ��� ����� ا��ال دا����ه در ������ �����ا�ی ����ی
۵- ��ز������ �����ر ��ز���� دا����ه

۶- ����� ��زه ��ی دارای و���� ����ک در را���ی ���� �����
۷- ���� و ��و�� او��� ��� ���� ����� ا����� دا����ه ��ای او��� ��ر

۸- �������� ����� ����� دا����ه در �� ���ر (در ���� از ۶ ��ه):     ا����ص �� ���ره ��� �� �� ��ر��� �� ����ر ����� ����� و���� در ���را�� ����     ا���ن ا����ب 
����ران ��اردادی در ��� ��ی ���� �� ����ر ���ت ����
۹- ���ده ���ی ���م ا�زش ���� �����د ��ر���ن �� ��رت ����

۱۰- ���ده ���ی ��ا��� ا����ب ��ر��� ����� در را���ی ����� از ��ر���ن:     ����� ������ ����ی     ����� از �و��� ��آو�ی     ����� ���و��ی ��رآ��     ا��ا�� ���ه و�ی     ار���ی �� ���� ��ز����
۱۱- ا��ح آ��� ���� ���� و ������� ������ �� ��ا�� ��د��دان و ����� ��ا�� درآ��زا�� :    ����� �و���د آ��� ���� ���� ������� از ����� ���ر �� درآ�����ر

۱۲- ���� در را���ی ����� ��ا�� و وا���� �� ���ده ���ی �و���د��ی درآ�� ����� ای �� ��ی ���� ����� ای
را���د: ��� و ا����ط ����، ������، ������ ����� و درآ��، ر�� و ار���ی ا���ن ��

:������ ����
��ل ۱۳۹۶:       ���اد ��ا�� ���ن ده: ۲۱ ا���ن           ���اد ��ا�� ����: ۱۰ ا���ن             ���� ��پ و ا����رات: ���ن ده

��ل ۱۳۹۹:       ���اد ��ا�� ���ن ده: ۹ ا���ن (۵ ا���ن ���� از ۵٪ ���ن و ۴ ا���ن ����� از ۵٪ ���ن)              ���اد ��ا�� ����: ۲۲ ا���ن             ���� ��پ و ا����رات: ����
۱۳- ���� �������� ا����و���� ����� ا��ال و ������ن ��ی دا����ه

را���د: ��ا�������ی ا���ن �� و �����زدا�� از ��ز��ن ����ی

 �� �����ی دا����ه از ��ل ۱۳۶۷ �� ۱۳۹۶ ��ا�� �� ۳۳۳ ���                                        ���اد ا���� �� در ۱ ��ل (۱۳۹۷) ���دار ���� ��ا�� �� ۱۳۳ ���

������� ����: ��������ی ا��� و �����ت

ا��ام:

  ������ ���� erp       ������ �����ان ���� ا����و���         ������ ��� و ا�����ت       ������ ����         ������ ا���د ���� و ��ور ��        ������ در��ا�� ار��� ر���       

������� ��م: �� ������ ����ی ���� ������ ��ی ادا�ی

ا��ام:

را���د: ���� ��ا�����ی ادا�ی �� ���ه ���ی از ������ی ا����و���� 

۱- ����� ����� ۲۶۳ ��رت و���� ����ط �� ��وژه ��ی ���ق ��� از ��ل ۱۳۹۶ ۲- ���� ���� ۳۳۰ �����رد ����� �� ��ر�� د��� ��رت و���� ��ی �������ران (���� ��رت 
و���� �� از ���� ۱۴۹۰ �����رد ���ل �� ۱۱۶۰ �����رد ���ل) ۳- ا���د ��ر��� ا����و��� و ��رت و���� آ���� ��ای ����� ��وژه ��ی دا����ه در را���ی ���رت ���� ۴- ���� �������� 

��� ��ای ���� ��وژه �� ۵- ���� و ا��غ ���ه ���� ����� و ����ا�ی

������� ���رم: ��� ���� و ����� ����� ��وژه ��ی ���ق
ا��ام:

 ���اد ��� ��ی ��ا�� ر���� ا���د ��ه �� ۲۹ ��ل (از ��ل ۱۳۶۷ �� ۱۳۹۶): ۶۰۰ ���        ���اد ��� ��ی ��ا�� ر���� ا���د ��ه �� ۳ ��ل (از ��ل ۱۳۹۷ �� ۱۴۰۰): ۱۰۰۰���

������� دوم: ا��ا�� ��ا�� ����ت ر����

ا��ام:

۱- ��و�� آ��� ���� ���� ����ت ر���� و در���� دا����ه ���م ��ر
۲- ��ا�� ���ی ا���ن ا����ده ����ران ��ز����� در ��ح ��ی ���� ������ در��ن

۳- ارا�� ��ارش ��ی ������ ��دا�� �����ت در ��ر��ل ر���� �� ����ر ������ ����
۴- ارا�� ۲۶۲۷۰ ���ه �����ت وام �� ����ران ���� و ادا�ی (��ا�� �� ��� ��ا�� ۲ ���ه):

       ۸۳۰۰ ���ه وام ۱۳٪ ��ا���                 ۱۷۳۰۰ ���ه �����ت ��ض ا����� ۴ در��

       ۳۲۰ ���ه وام ۱۸ در��                          ۳۵۰ ���ه وام ���� ا���ی ���� ����

۵- ا��ا�� �� ����� �����ت ا����� ���وق ��ض ا����� ��ر���ن:
       ���اد �����ت ا����� ���وق ��ض ا����� از ا���ای ����� ۱۳۸۸ �� ����ن ��ل ۱۳۹۶: ۱۲۰۰۰ ���ه                  ���اد �����ت ا����� در �� ��ل ۹۷ �� ۱۴۰۰: ۷۵۰۰ ���ه وام

ا��ام:

������ ��ی ا���� ���� و ار���ی �
ی ����� ا����� دا����ه  در را���ی ��ا�������



��م

۵

۴

۳

۱
۲

ر��� ���  ا�� ���ز ۴۰۰
���� در دا����ه ��� م ��ر

ا���ی دا����ه �� و 
���� ���ی �����ر

����� ا���ب ر��ع، ار���ی ����� 
��ز����، ��������ی و ا��ای 

د��� ���رات

ا��ح ��م ا���ی ���� ���� 
و ����د ��ا��� ����� ����

راه ا��ا�ی ���� آ��زش ��ی 
����� و ����ه ��ت

راه ا��ا�ی ����� ���� آ��زش 
���ن ��ر�� �� �����ر�� �����ن

��� �� ر���� ا������ دا����ه 
و ����ش ارا�� آ��زش ا����و���� در 

���م ���ر در دوران ��و�� 

������ ����ی ������ ��
 و���� ����ت ���

����� ��� ���� آ��زش ��ز و از دور ��ای ���� ���ر
آ�ــ�زش �ـ�ای ���، ��� �� و ��� و�� 

ا��ا�� ����� ��و����ه ��ی 
دا����ه از ۳ ��رد ����� �� ۱۱ 
��و����ه �� �و���د ����ه ��� 

�� ۴ ��ل ا���

��ار���ی در ����� ������ 
دا����ه ��ی د��� و ار���

 در ر��� ���ی ���ن ۲۰۲۱

راه ا��ا�ی ������ ������ ��� 
���ب ��ی دا����ه �� ��رت ���ً� 

������ه و ��ف ���� ���� از 
��ا�����ی ��و�� ا�� از ��ل ۱۳۹۹

ار���ی ��ا��� ا����ر ���ب و 
ارا�� ����ت ���� �� ���� 

دا����ه ��

����� ���� آز������ه ��ی 
���م ��ر ا��ان (�����)

ا����ار و راه ا��ا�ی ۷۱ ���� ��آور 
و ������ ۸ ���� ��آو�ی در ���� 
�����ی �� ��رک ��� و ���و�ی در ۷ 

ا���ن

 ،ISI ����� ۲۸۴۰ پ ���اد��
Scopus ����� ۳۶۸۸  و 
 ISC �����۷۵۵۵ اد���

ت ���� ���� ا���ی ���ݘ

����ا�ی ۳۰ ا���ر��پ در 
ز���� ��ی ����� از ��ل 

۱۳۹۶ �� ���ن

ا��ا�� ���اد ��ح ��ی 
���د���ی از ۵ ��رد �� ۸ ��رد 
در ��ل ۱۳۹۹

راه ا��ا�ی ������ و ا������� 
���ب ��ی ا����و���� و 
۳۰۰ ���ان ������-��ک

ا��ا�� �����ت ���� ��و��� و 
������� ��ی آن �� در ��� ��ل ا���، ��� 
در�� ا�� در ۲ �����، ��� در�� ب در ۱۵ 
����� و ��� در�� ج در ۴ ����� در ��ل 
۹۹ ��� ا������ ��ی وزارت ���

«��ح �����، ��ا�������ی و �����
 ��ی ��� و��ر��ی �و����� و ����� 
���وم» در ���� ��� ����� ���� �� 
���و�� ����� �و����� و ����� 
���وم ����� �����ی در ��� ا���ن

ا����د ۱۰ ���� ��آو�ی در ز���� 
��رآ����� و ار���ط �� ���� ا���ن �� 

در ���� ����� ���� �����ی �� ���و�� 
���� و ���و�ی ����� �����ی

ا���د ۹ ���� دا�� ����ِن 
���ل ���� دا�������ن
 ���م ��ر در ۴ ��ل ا���

ا����ح و ���ه ��دا�ی از او��� 
������ ������ ا��ع ر���� 
دا����ه (���م ��)

Option 1 Option 2 Option 3

SEARCH FILTER

��� ���� ���و��

��� ���� ���و��

��� ���� ���و��

���م ��

��ب ���� �� ۱۶۰ �����رد ���ل
 ا����ر از ���� وزارت ��� و 
��ز��ن ��ی ���ج از دا����ه 
��ای ا��رات ��� ا��ا�ی و 
�����ا�� ��زه ��و�� دا����ه

����� و ����� �����ه ���ــ� و �ـ�و��ــ� در ���ن 
دا����ه ��ی ��ز و آ��زش از راه دور 



��م

۵

۴

۳

۱
۲

ا�� ���ز ۴۰۰ ر��� ��� 
���� در دا����ه ��� م ��ر

ا���ی دا����ه �� و 
���� ���ی �����ر

����� ا���ب ر��ع، ار���ی ����� 
��ز����، ��������ی و ا��ای 

د��� ���رات

ا��ح ��م ا���ی ���� ���� 
و ����د ��ا��� ����� ����

راه ا��ا�ی ���� آ��زش ��ی 
����� و ����ه ��ت

راه ا��ا�ی ����� ���� آ��زش 
���ن ��ر�� �� �����ر�� �����ن

��� �� ر���� ا������ دا����ه 
و ����ش ارا�� آ��زش ا����و���� در 

���م ���ر در دوران ��و�� 

������ ����ی ������ ��
 و���� ����ت ���

����� ��� ���� آ��زش ��ز و از دور ��ای ���� ���ر
آ�ــ�زش �ـ�ای ���، ��� �� و ��� و�� 

ا��ا�� ����� ��و����ه ��ی 
��رد ����� �� ۱۱ دا����ه از ۳
��و����ه �� �و���د ����ه ��� 

��ل ا��� ۴ ��

��ار���ی در ����� ������ 
دا����ه ��ی د��� و ار���

 در ر��� ���ی ���ن ۲۰۲۱

راه ا��ا�ی ������ ������ ��� 
���ب ��ی دا����ه �� ��رت ���ً� 

������ه و ��ف ���� ���� از 
��ا�����ی ��و�� ا�� از ��ل ۱۳۹۹

ار���ی ��ا��� ا����ر ���ب و 
ارا�� ����ت ���� �� ���� 

دا����ه ��

����� ���� آز������ه ��ی 
���م ��ر ا��ان (�����)

���� ��آور  ا����ار و راه ا��ا�ی ۷۱
���� ��آو�ی در ����  و ������ ۸
�����ی �� ��رک ��� و ���و�ی در ۷

ا���ن

 ،  ����� ��پ ���اد ۲۸۴۰
�����   و  ۳۶۸۸

���اد ۷۵۵۵����� 
ت ���� ���� ا���ی ���ݘ

ا���ر��پ در  ����ا�ی ۳۰
ز���� ��ی ����� از ��ل

�� ���ن ۱۳۹۶

ا��ا�� ���اد ��ح ��ی 
��رد  ��رد �� ۸ ���د���ی از ۵
در ��ل ۱۳۹۹

راه ا��ا�ی ������ و ا������� 
���ب ��ی ا����و���� و 
���ان ������-��ک ۳۰۰

ا��ا�� �����ت ���� ��و��� و 
������� ��ی آن �� در ��� ��ل ا���، ��� 
�����، ��� در�� ب در ۱۵ ۲ در�� ا�� در
����� در ��ل  ����� و ��� در�� ج در ۴
��� ا������ ��ی وزارت ��� ۹۹

«��ح �����، ��ا�������ی و �����
 ��ی ��� و��ر��ی �و����� و ����� 
���وم» در ���� ��� ����� ���� �� 
���و�� ����� �و����� و ����� 
���وم ����� �����ی در ��� ا���ن

���� ��آو�ی در ز����  ا����د ۱۰
��رآ����� و ار���ط �� ���� ا���ن �� 

در ���� ����� ���� �����ی �� ���و�� 
���� و ���و�ی ����� �����ی

���� دا�� ����ِن  ا���د ۹
���ل ���� دا�������ن
��ل ا���  ���م ��ر در ۴

ا����ح و ���ه ��دا�ی از او��� 
������ ������ ا��ع ر���� 
دا����ه (���م ��) ��� ���� ���و��

��� ���� ���و��

��� ���� ���و��

���م ��

�����رد ���ل ��ب ���� �� ۱۶۰
 ا����ر از ���� وزارت ��� و 
��ز��ن ��ی ���ج از دا����ه 
��ای ا��رات ��� ا��ا�ی و 
�����ا�� ��زه ��و�� دا����ه

����� و ����� �����ه ���ــ� و �ـ�و��ــ� در ���ن 
دا����ه ��ی ��ز و آ��زش از راه دور 



��� ر��� ١ ���� ��ر����� در ������ ������ت ��� ���و�ی ���� در ر��� �����

��� ر��� ٢ ����  و���ر��� ا�����د ���� دا������ ���ر در ر��� ���ن و اد���ت ��ر��

��� ��ال ���ه ������ ����� و ��ال ���� ���� ����� ������ت ��� ا����� ا���ا��ت ���ر ������ن در ��ل ١٣٩٧

��و�ی �� د���ورد��ی دا������ن دا����ه ���م ��ر 
۱۳۹۶ ۱۴۰۰ در ������ت ��� و ��� ا�����

��� ر��� ���� ��و����ه ���� ��ی ���������ر دا����ه ���م ��ر ا���ن ��د در ���� آز�������� ���و�ی ��ی را���دی ����� �����ی

��� ���م اول دا����ه ���م ��ر ا���ن ا����ن در ����اره ����ی ���� �� ��� ٢١ ���م ������ه

��� ���م ���� دا����ی دا����ه ���م ��ر ���از در ���� و ������ ������ت ��� ا����� ������ آ���را  در ��� ا��ه و ا���ا��ت

��� ���م دوم دا����ی ���ان دا����ه ���م ��ر ���� ���از در ������ت ����� ��زه ��ی �����و�� 

��� ��ال «���� ��آو�ی ��را���ن ����� ������ن» ���� دا����ی دا����ه ���م ��ر ���� �����ر 

��� ����� ���م در �� و دو��� ����اره ��� ��آن و ���ت دا������ن ���ر 

��� ���م ���� دا���ن ����� در ����اره د��ع ���س ���� دا����ی ���� ر�� دا����ه ���م ��ر

��� ���م دوم ������ دوره ������ت ��ا و ��� در دا����ه ����� ���� ���� دا����ی دا����ه ���م ��ر ����� 

��� ���و�� ��� در ��� ��ی ����� ����� ������ ��� ���و�ی ���� در ��ل ١٣٩٨

ر��� اول ��� ���� ا������ �� ��ح ��وه آ��ز�� ���� 
ر��� ��م ��� ���� ا������ �� ��ح ������ب 

ر��� ��م �����ت دا������ ���� �� ��ح ����س 

���د ��و��� ���� دا������- ����� ٣
ر��� ���� ��� ���رب �� �� ��ح ������ 

ر��� اول ���د ��و��� ���� در ��� ��ا�� آ��ز�� 

��� ���و�� ��� در ا������� ������ ��ی ��و��ن دا������ ���و�ی ���� دا����ه �� و �����ت آ��زش ���� ���ر در ��ل ١٣٩٩

ر��� دوم ���� ا������ (�� ���ان ����ل آ��زش ����ی ���� و �����)
ر��� ��م ���� ا������ (�� ���ان ����ل ������ب) 

ر��� ��م ���� و ا������ ���و�ی ���� ��ای ا��ان ����ر 

ر��� �� �����ت دا������ �� ��م ����س 
ر��� �� و��� �����������ی 

ر��� دوم و��� ������ب 

2
1

3

����� �� ا����رات و�ز�� دا������ن دا����ه ���م ��ر 
در ������ت ��� ا����� (۱۴۰۰-۱۳۹۶)

۱۵
��� دو �� و �� ���ه ���� 

دا����ی دا����ه ���م ��ر در ������ت 
دو و ���ا�� ��ر��ان ���ن ����ا��

۱
���� ������� دا����ی 
دا����ه ���م ��ر در ر��� ����ب 
���ه ��را ا����� ٢٠٢١ �����

۲
������� دا����ی دا����ه 
���م ��ر در ۱۰ ��ار ��� ��را�� 
���� ۲۰۲۰

۶
������� دا����ی دا����ه 
���م ��ر ����س در ������ت 
����� �����ی �ز�� ����

۴
���ر�� دا����ی د��� 
دا����ه ���م ��ر در ���ی ��ی 
آ����� ������ل ����ر��

۸
��ال ���� ������ ��� ������ل
 �� ���ه دا����ه ���م ��ر
در ������ت ������� آ���

۱۲
��ار ����� دا����ی دا����ه ���م ��ر �� 

���ی ������� ������ت وز�� ��دا�ی 
آ��� در ������ ا������ن 

۳
������� دا����ی دا����ه 
���م ��ر در ������ت ����� 
���ا��و

۱۳
��� ��ال ��ی آ��� ���� 

دا����ی دا����ه ���م ��ر  
���� ��� آ��د در ر��� ���ا��و

۵
���� دا����ی دا����ه 
���م ��ر در ر��� ������ل در 
��م ����� ��ا��ن ����� ۲۰۲۱

۷
��� ��ال ��ی دا������ 
د��� دا����ه ���م ��ر در 
������ت ���ا��وی ��م آ�����

۱۱
������� دا����ی دا����ه

���م ��ر ����ود در ������ت ����� 
ر��� آر��� در ��� ���وس

۱۰
���� ������� دا����ی دا����ه 
���م ��ر ���� �����د در ������ت 

������� ��������ی آ���

۱۴
������� دا����ی دا����ه 

���م ��ر ���� �����د در ������ت 
����� ��ور������� ����ا�� 

۹
���م اول دا����ی ر��� ���ق 
دا����ه ���م ��ر وا�� ����� ��� در 
دوی ۴۰۰ ��� در ������ت ��رادو���ا�� 
��ا��ن ���ن (���ر �����)



��� ر��� ١ ���� ��ر����� در ������ ������ت ��� ���و�ی ���� در ر��� �����

��� ر��� ٢ ����  و���ر��� ا�����د ���� دا������ ���ر در ر��� ���ن و اد���ت ��ر��

��� ��ال ���ه ������ ����� و ��ال ���� ���� ����� ������ت ��� ا����� ا���ا��ت ���ر ������ن در ��ل ١٣٩٧

��و�ی �� د���ورد��ی دا������ن دا����ه ���م ��ر 
در ������ت ��� و ��� ا����� (۱۳۹۶-۱۴۰۰)

��� ر��� ���� ��و����ه ���� ��ی ���������ر دا����ه ���م ��ر ا���ن ��د در ���� آز�������� ���و�ی ��ی را���دی ����� �����ی

��� ���م اول دا����ه ���م ��ر ا���ن ا����ن در ����اره ����ی ���� �� ��� ٢١ ���م ������ه

��� ���م ���� دا����ی دا����ه ���م ��ر ���از در ���� و ������ ������ت ��� ا����� ������ آ���را ODTU در ��� ا��ه و ا���ا��ت

��� ���م دوم دا����ی ���ان دا����ه ���م ��ر ���� ���از در ������ت ����� ��زه ��ی �����و�� 

��� ��ال «���� ��آو�ی ��را���ن ����� ������ن» ���� دا����ی دا����ه ���م ��ر ���� �����ر 

��� ����� ���م در �� و دو��� ����اره ��� ��آن و ���ت دا������ن ���ر 

��� ���م ���� دا���ن ����� در ����اره د��ع ���س ���� دا����ی ���� ر�� دا����ه ���م ��ر

��� ���م دوم ������ دوره ������ت ��ا و ��� در دا����ه ����� ���� ���� دا����ی دا����ه ���م ��ر ����� 

��� ���و�� ��� در ��� ��ی ����� ����� ������ ��� ���و�ی ���� در ��ل ١٣٩٨

ر��� اول ��� ���� ا������ �� ��ح ��وه آ��ز�� ���� 
ر��� ��م ��� ���� ا������ �� ��ح ������ب 

ر��� ��م �����ت دا������ ���� �� ��ح ����س 

���د ��و��� ���� دا������- ����� ٣ 
ر��� ���� ��� ���رب �� �� ��ح ������ 

ر��� اول ���د ��و��� ���� در ��� ��ا�� آ��ز�� 

��� ���و�� ��� در ا������� ������ ��ی ��و��ن دا������ ���و�ی ���� دا����ه �� و �����ت آ��زش ���� ���ر در ��ل ١٣٩٩

ر��� دوم ���� ا������ (�� ���ان ����ل آ��زش ����ی ���� و �����)
ر��� ��م ���� ا������ (�� ���ان ����ل ������ب) 

ر��� ��م ���� و ا������ ���و�ی ���� ��ای ا��ان ����ر 

ر��� �� �����ت دا������ �� ��م ����س 
ر��� �� و��� �����������ی 

ر��� دوم و��� ������ب 



��ر�� و ����� ����� ��ارداد�� و ��و��ه ��ی ���ا�� و ����� 
����� و ���� ����ت ��ر��وه ����ک �� ���� ��ی ������ 
در دا����ه �� و��ه ���ا�� و ����� ���� �� ا���ف ��ای 
����� و ا����م ��ارداد��ی �����م

راه ا��ا�ی و ���ه ��دا�ی از ������ 
ا����و���� ����� ا������ت

��ز���ی و ا��ح آ��� ���� ا��ـ����ت 
(آ�ـ�� ���� ا���ـ���ت ���ـ�
 ��ـ��� ��ل ۸۹ ��ده ا��)

آ��� ����� ��� ��ور رأی ���� دا����ه در ��ا�� 
����� و د��ان ��ا�� ادا�ی و ارا�� ���وره و را���ر �� 

���� ��ی ������ در دا�� دا����ه ��ای ������ی

����� ��ر��وه و ����ت دوره ای �� ���� ��������ن ����� 
دا����ه در ��ا�� ���ر و ��را�� ��دن ����� ����� 
دا����ه، ������ ار���ط ����� �� د��� ����� وزارت ���م و 
دا����ه ��ی ����� ��� ����� را���ر��ی ����ک و ����ن

ا�� ��ا��� ����� و���� ���اد ۴۲ 
وا�� �� ���� از ���ت ا���ی دا����ه

ا����ده از ����� ���� ��رای ا���� در ���ص 
ا���ق �� ����ه �� ����ن ���� و ����ش دا���� 

��� ����ش دا����ی ��ا��� در ������ن آ��زش

�ــ������� و ����ــ� ����ــ� ��ــ�اد ۱۴۹ 
����ل ا��ر ���ی،  ۱۶۷ ������ وا�� و 

���� و ۲ ��رد ����ل راه ا��ا�ی وا��

ا�� ا��ا��ت ا���م ��ه در ��زه �����، ���� و
 ������� ا���ن �� (۱۴۰۰- ۱۳۹۶)

�����ی ��ی و���� ������ 
ا��� دا����ه و ا�� ۱۸۸ ���

����� ��ا���ی �� ��������ن
 ��دم در ���� ��رای ا����

����� و ا��ح ���� ��ی ����� 
و���� وا����ی دا����ه �� ���� در 
��رای ��������

������ آز��ن دا����ه
��� ا����و���� ����

 ا���ی ���� ����

�� �و�ر���� ������
ر�� ا��ــــ��ت ��� و ا�ــ�ودن 

ا��ـ���ت ���� �� آن 

������ و���� ����ا�� ��م ا��ا�ی
������ ا���ل ���اد ����� ���

�����ـــ� ا���ل �� ���ـــ�� و���ـــ� ����ا�� 
��� ا��ا�ی در ا�� ��ل ��ای او��� ��ر

����ا�ی ���ـــ� �� ��رت �� ز��ن ��� ا��ا�ی 
(۳۲ ����) و ��م ا��ا�ی (���� �� ۸۰۰ ����)

�ـ�� ز�ـ�ه ا���ـ���ـــــ� ��ون ��ـ�ود�� �ـ��اد 
��زد������ه

ا���� دا������

��� ��� از ۵۰۰۰ در��ا�� ����� از ��ف ا���ی ����
������ �����ی در��ا�� ���� ��� ��ون ���ز �� ار���ط �� 

��ر���س ا���ن �� ��ز��ن
�����ت  و  آ��ز��  ���ون   ����  ����� ا�����  ��ور 

������
ا��ا�� ���� ��ر�� ��و��ه ��ی ����� ��ه

ا��ا�� ر���� ���ی ا���ی ���� ����
���� ���� ��ن در ����� ��ی ���ی

������ ا����و���� ����� 
ا���ی ���� ����

آ��� و��وس ����ر��
 دا����ه

����� ۲۵ ��ار ��ـــ�� ��ای ��ل 
۹۷ �ـــ� ۹۹ و ۱۸ ��ار ��ـــ�� ��ای ۲ 

��ل ۹۹ �� ۱۴۰۱
ار���ط �����ـــ� آ��� و��وس �� �� 

��ور ����ی

ار���ی ������ ���� 
ادا�ی و ���� 

����، ���، ا����ار و آ��زش 
����� دا����ه ��ای ا����ده 

از ������

 
������ ������ ���ی ������ 

آ��ز�� و ��س درس
��ـــ��ی �ــــ�رآ�� �ـــ�ای ���ــــ��� 

آ��ز��
ا���م ������ ���ی ��ی آ��ز�� �� 

��رت �� ����� و ������

راه ا��ا�ی ������ آ��زش ��ی آزاد

ا���د ���� ��� ��م دوره ��ی آ��زش آزاد ��ای 
���م

درآ��زا�� ا������ ��ای ��ا�� و ا���ن ��
��� درآ��ی در ��ود ۱۶۰ �����رد ���ل ��ای 

دا����ه

ا���� �ـــ�ور �� ا�����ت ��� 
�� �وز ��ه

ا���د ���ل در ������� ��ی 
���و�ی ا����ت در را���ی ����� 

«آ�ـــ�زش و ��ــ�ــ� ا��ـــ��و���» 
و «ا��ا�� �� ������ ����ی ��آ��� ��»

ا����ده از ۱۰ وب ��ور ������� �� ��رت �� ز��ن
 ����� ��ای  ����ک  ا������   ���� از  ا����ده 

وب ��ور��
 �� (Load Balancer) ا����ده از ����دل ����ه ��ر
آدرس sanjesh.pnu.ac.ir ��ای ����� د�����

ا�ـــ���ده از ��و��  ��ای ا�ـــ��ا� ���� �� 
��� وب ��ور�� و ���� ا������



������ آز��ن دا����ه
��� ا����و���� ����

 ا���ی ���� ����

�� �و�ر���� ������
ر�� ا��ــــ��ت ��� و ا�ــ�ودن 

ا��ـ���ت ���� �� آن 

������ و���� ����ا�� ��م ا��ا�ی
������ ا���ل ���اد ����� ���

�����ـــ� ا���ل �� ���ـــ�� و���ـــ� ����ا�� 
��� ا��ا�ی در ا�� ��ل ��ای او��� ��ر

����ا�ی ���ـــ� �� ��رت �� ز��ن ��� ا��ا�ی 
(۳۲ ����) و ��م ا��ا�ی (���� �� ۸۰۰ ����)

�ـ�� ز�ـ�ه ا���ـ���ـــــ� ��ون ��ـ�ود�� �ـ��اد 
��زد������ه

ا���� دا������

��� ��� از ۵۰۰۰ در��ا�� ����� از ��ف ا���ی ����
������ �����ی در��ا�� ���� ��� ��ون ���ز �� ار���ط �� 

��ر���س ا���ن �� ��ز��ن
�����ت  و  آ��ز��  ���ون   ����  ����� ا�����  ��ور 

������
ا��ا�� ���� ��ر�� ��و��ه ��ی ����� ��ه

ا��ا�� ر���� ���ی ا���ی ���� ����
���� ���� ��ن در ����� ��ی ���ی

������ ا����و���� ����� 
ا���ی ���� ����

آ��� و��وس ����ر��
 دا����ه

����� ۲۵ ��ار ��ـــ�� ��ای ��ل 
۹۷ �ـــ� ۹۹ و ۱۸ ��ار ��ـــ�� ��ای ۲ 

��ل ۹۹ �� ۱۴۰۱
ار���ط �����ـــ� آ��� و��وس �� �� 

��ور ����ی

ار���ی ������ ���� 
ادا�ی و ���� 

����، ���، ا����ار و آ��زش 
����� دا����ه ��ای ا����ده 

از ������

 
������ ������ ���ی ������ 

آ��ز�� و ��س درس
��ـــ��ی �ــــ�رآ�� �ـــ�ای ���ــــ��� 

آ��ز��
ا���م ������ ���ی ��ی آ��ز�� �� 

��رت �� ����� و ������

راه ا��ا�ی ������ آ��زش ��ی آزاد

ا���د ���� ��� ��م دوره ��ی آ��زش آزاد ��ای 
���م

درآ��زا�� ا������ ��ای ��ا�� و ا���ن ��
��� درآ��ی در ��ود ۱۶۰ �����رد ���ل ��ای 

دا����ه

ا���� �ـــ�ور �� ا�����ت ��� 
�� �وز ��ه

ا���د ���ل در ������� ��ی 
���و�ی ا����ت در را���ی ����� 

«آ�ـــ�زش و ��ــ�ــ� ا��ـــ��و���» 
و «ا��ا�� �� ������ ����ی ��آ��� ��»

ا����ده از ۱۰ وب ��ور ������� �� ��رت �� ز��ن
 ����� ��ای  ����ک  ا������   ���� از  ا����ده 

وب ��ور��
 �� (Load Balancer) ا����ده از ����دل ����ه ��ر
آدرس sanjesh.pnu.ac.ir ��ای ����� د�����

ا�ـــ���ده از ��و�� NFS ��ای ا�ـــ��ا� ���� �� 
��� وب ��ور�� و ���� ا������



ا����ده ���  از ۴۲۰��ار ا���د 
و دا���� از ����ت آ��ز�� 
ا�������

���اد آز��ن ��ی آ����: 
۷۹,۷۹۸

���اد ����� ���ل: 
۴۲۱,۶۵۷

���� ������ن ��س ��:  
۱,۵۳۴,۳۸۵

ا���م ��������:
۶,۱۰۵ (از۶,۷۲۶ ���م)

���� ������ن آز��ن ��: 
۳,۵۸۰,۰۳۰ (��� آز��ن)

د����� �� ���� ۸۰ �����ن �����، 
آز��ن ��ی آز�����، ا����� ��ی ��� و �ـــ�ر، 
��و�ـــــ�ه ��ی ������ و ... 

����ت

ا����� ��

��س ��ی و��ه ��و��ه �� ��م ���ی

���اد ��س ��ی آ����: 
۴۷,۲۸۶

ار��� و ������ ������ ��یا������� ���م �� (او��� ������ ������ ا��ع ر���� دا����ه)
دا������،  ������ و ا������

۱۴۰۰  �� ۱۳۹۶

٪٣١٢ ٪٢٢ ٪١٨ ٪۲۱۵

٪۶۶ ٪۶۷ ٪٣٠ ٪۵۷

٪٧٢ ٪۵۰ ٪١٢ ٪١٣

٪٣٠ ٪٢٠ ٪۱۵ ٪١٩

٪١١٨ ٪١٨٠ ٪۲۷۵ ٪۴۰۰

ر�� ����ا�ی ����� ��ی
������ ا������



ا����ده ���  از ۴۲۰��ار ا���د 
از ����ت آ��ز��  و دا����
ا�������

���اد آز��ن ��ی آ����: 
۷۹,۷۹۸

���اد ����� ���ل: 
۴۲۱,۶۵۷

���� ������ن ��س ��:  
۱,۵۳۴,۳۸۵

ا���م ��������:
۶,۱۰۵ (از۶,۷۲۶ ���م)

���� ������ن آز��ن ��: 
۳,۵۸۰,۰۳۰ (��� آز��ن)

د����� �� ���� ۸۰ �����ن �����، 
آز��ن ��ی آز�����، ا����� ��ی ��� و �ـــ�ر، 
��و�ـــــ�ه ��ی ������ و ... 

����ت

ا����� ��

��س ��ی و��ه ��و��ه �� ��م ���ی

���اد ��س ��ی آ����: 
۴۷,۲۸۶

ار��� و ������ ������ ��یا������� ���م �� (او��� ������ ������ ا��ع ر���� دا����ه)
دا������،  ������ و ا������

(۱۴۰۰  �� ۱۳۹۶) 

٪٣١٢

  

٪٢٢

 

٪١٨
 

٪۲۱۵

 

٪۶۶
 

٪۶۷
 

٪٣٠ ٪۵۷

٪٧٢
 

٪۵۰ ٪١٢
 

٪١٣
 

 

٪٣٠
 

٪٢٠

 

٪۱۵
 

٪١٩
 

٪١١٨
 

٪١٨٠

 

٪۲۷۵ ٪۴۰۰

 

ر�� ����ا�ی ����� ��ی
������ ا������



����� �� ا��ا��ت ����ده دا����ه ���م �ــ�ر
در �ــ�زه �وا�� ��ــ��� و ا��ع ر�ـ���

٪۳۰۰ ٪۳۰۰ ٪۴۷ ٪۴۷٪۸۵۰ ٪۴۹۰۰

 

٪۴۰

در�� ر�� ����� ����ای ا��ع ر���� و آ��ز�� در ��ل ۱۳۹۹ �� ۱۳۹۸

ر�� ����� ��� و ��ز��ب 
د���ورد��ی دا����ه در ��ا و ����

ر�� ����� ��� و ��ز��ب د���ورد��ی دا����ه 
در ���� ��ی ���ی

����� �����ه ���ی ر��� دا����ه ���م ��ر (�����)

 

٪١٩٢
ر�� ����ش دا����ی ��ر�����

٪۶۷
ر�� ���اد داو��� ار�� ��ا���

٪٩٣
ر�� ��ب ���� دا����ی ��ر�����

٪۱۸۶٪۴۷

٪٨١
ر�� ���اد �� دا������ن و�ودی ���� دا����ه

٪۶۲۱
ر�� درآ��زا�� �وا�� �����

٪۴۳
ر�� ���اد دا����ی ار�� ��ا��� 

۱۹,۰۰۰۳,۵۰۰۵۴,۰۰۰ ۱۶,۴۰۰


