
 

 

 نا کرو در مواجه با بیماریها دانشگاه اجتماعی مسئولیت

  )موردمطالعه: دانشگاه تهران(

 1زادهزهرا فرضی

 چکیده
و تأکید بر  2ست مقوله مسئولیت اجتماعی دانشگاها هاسالهای مختلف دنیا دانشگاه

اند. در مطالعه حاضر با قرار داده موردتوجهمحیطی را مسئولیت اخالقی، اجتماعی و زیست

خاص  طوربهای، ضمن مروری بر ادبیات مسئولیت اجتماعی دانشگاه، کتابخانهروش 

تحقق مسئولیت اجتماعی در قبال بیماری کرونا  منظوربهمجموعه اقدامات دانشگاه تهران 

بندی گردید. توجه به محورهای مورد تأکید دانشگاه در چندین مقوله دستهمرور و با 

دانشگاه تهران در حوزه مسئولیت اجتماعی در مواجه به بیماری  شدهانجاممجموعه اقدامات 

های علمی؛ حمایت مالی از فعالیتاند از: کرونا در چندین محور متمرکز شده است که عبارت

های پارک علم و هیزات بهداشتی و درمانی توسط شرکتهای علمی؛ تولید تجپژوهش

های گذاری فیزیکی توسط شرکتکننده فاصلهفناوری دانشگاه تهران؛ تولید خدمات تسهیل

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ تدوین بسته حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه 

رسانی )در حوزه پیشگیری، عها در شرایط شیوع کرونا؛ آموزش و اطالتهران برای شرکت

آوری(؛ خدمات سالمت جسم و روان؛ تسهیل های زندگی، بهداشت روان، ارتقای تابمهارت

های ؛ حمایت از گروههاآنامور دانشجویان و کارکنان دانشگاه در راستای توجه به سالمت 

دانشگاه تهران در مواجه با بحران  طورکلیبهدیده از کرونا و تقدیر از کادر درمان. آسیب

های اجتماعی و ... اقدامات کرونا در ابعاد آموزشی، پژوهشی، خدمات سالمت، حمایت

 متعددی انجام داده است.

 واژگان کلیدی: دانشگاه، مسئولیت اجتماعی، کرونا، آموزش، پژوهش، خدمات اجتماعی.
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2. University Social Responsibility (USR) 
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 مقدمه
کند فراتر از منافع فردی دانشگاه رکن مهمی در جامعه است و به دانشجویان کمک می

ها متعهد هستند که آگاهی دانشجویان را درباره به منافع اجتماعی فکر کنند. امروزه دانشگاه

افرادی کامالً درگیر و متعهد و  عنوانبهنیازهای جامعه افزایش دهند و دانشجویان 

های دانشگاه (.2010، 3واسیلسکو و همکاران) هستند موردنظری هایی اجتماعشخصیت

اند. برای قرار داده موردتوجهمقوله مسئولیت اجتماعی دانشگاه را  ستا هاسالمختلف دنیا 

نمونه دانشگاه منچستر انگلستان در راستای کمک به جامعه، پنج اولویت استراتژیک خود در 

: تحقیقات 4( تحقیقات دارای اثربخشی1بیان کرده است:  طورنیاحوزه مسئولیت اجتماعی را 

های مثبتی را در ، تفاوت21رو در قرن های اصلی پیشقرار دادن چالش موردتوجهدانشگاه با 

التحصیالن : فارغ5التحصیالن مسئول به لحاظ اجتماعی( فارغ2کنند؛ جامعه ایجاد می

محیطی را بر عهده اجتماعی و زیست گیرند مسئولیت اخالقی،دانشگاه منچستر یاد می

های دانشگاه، دانش، منابع و : رویدادها و فعالیت6( مشارکت دادن اجتماعات3گیرند؛ 

: 7( فرایندهای مسئول4گیرند؛ به کار می رسانی به اجتماعاترا برای نفع های فرهنگیجاذبه

افع اجتماعی و های ایجاد منفرایندهای دانشگاه با هدف تعادل کارایی با فرصت

ها، آموزش و پژوهش، با : فعالیت8محیطی( پایداری زیست5 و شودمحیطی اجرا میزیست

دانشگاه هاروارد نیز در بخش ارتباط خود با  شود.محیطی هدایت میتعهد به پایداری زیست

ر سه ( فعالیت د2( فرهنگ و هنر؛ 1اند از: حوزه فعالیت نام برده است که عبارت 8اجتماع، از 

های محلی برای رفع ( همکاری با سازمان3حوزه آموزش، پژوهش و یادگیری برای اجتماع؛ 

ای با تأمین شغل، گسترش خرید ( تأثیر اقتصادی )حمایت از اقتصاد منطقه4نیازهای اجتماع؛ 

ها، ها، خانواده( اقدامات آموزشی )تأمین منابع آموزشی برای بچه5ها(؛ و جذب شرکت

( فعالیت در حوزه مسکن )تأمین مسکن برای 6العمر(؛ دارس و یادگیرندگان ماداممعلمان، م

سال، همکاری با شهرهای کمبریج و بوستون  4دانشجویان کارشناسی دانشگاه به مدت 

                                                 
3 Vasilescu et al 

4. Research with impact 

5. Socially-responsible graduates 

6. Engaging our communities 

7. Responsible processes 

8. Environmental sustainability 
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ها برای نابودی قیمت و نیز حمایت از تالشبرای ایجاد و حفظ هزاران واحد مسکن ارزان

ای سالم و عاری آینده سویبهسازی مسیرهایی برای حرکت )مدل ( پایداری7خانمانی(؛ بی

( ارائه خدمات عمومی و 8 و دهد(از سوخت فسیلی که رفاه مردم و سیاره را افزایش می

های کند و با سازمانغیرانتفاعی )هاروارد به رفع نیازهای اساسی منطقه کمک می

اچوست خدمات مهم به ساکنان غیرانتفاعی و خدمات عمومی ارتباط دارد که در سراسر ماس

شود، های مختلف بررسی میوقتی تجارب دانشگاه .(2020، 9)دانشگاه هاروارد دهند(ارائه می

 هاآنشود که در ها مشاهده میهای مسئولیت اجتماعی دانشگاهطیف وسیعی از مدل

 گیرد.ای مورد تأکید قرار میهای ویژهمؤلفه

همه کشورهای جهان را درگیر کرد،  تدریجبه 2019هایی که از دسامبر یکی از بحران

شیوع بیماری کرونا بود. شیوع این بیماری، آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیاری بر 

پذیر و در معرض مخاطره جوامع به میزان بیشتری متحمل های آسیبجوامع داشت و گروه

سرپرستی، ، بیکاری، بیومیرمرگشدند. گسترش فقر، انزوا،  بار این پدیدهآثار زیان

و ... برخی از پیامدهای این وضعیت است. بعد از شیوع این بیماری،  خانمانی، سوءتغذیهبی

های اقدامات مختلفی در کشورهای مختلف برای مواجه با آثار نامطلوب این بیماری بر گروه

 عنوانبهز در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود ها نیمختلف جمعیتی انجام شد. دانشگاه

انگلستان،  10رسالتی مهم، اقداماتی در این زمینه انجام دادند. برای نمونه در دانشگاه منچستر

با همکارانش به تعیین مجموعه مداخالت شواهدمحوری پرداختند که از  11پروفسور ورما

در  12های اجتماعیل در بخش مراقبتپذیر و نیز نیروی کار شاغهای سالمند و آسیبگروه

کند. گروه تحقیقاتی سالمندی سالم برای حمایت از سالمندانی که در دوره کرونا حمایت می

را درباره گذران مطلوب زندگی در خانه  یاشدهچاپدوره شیوع کرونا در انزوا هستند، جزوه 

فتن نیستند یا امکان دسترسی به تهیه کرد و در اختیار سالمندانی قرار داد که قادر به بیرون ر

منابع آنالین یا مطالعه دیجیتالی را ندارند. همچنین این دانشگاه یک آشپزخانه صنعتی را 

های غذایی مغذی برای نیازمندان شهر برای کمک به خیرین محلی ایجاد کرد تا وعده

چستر در ایام دانشجوی حقوق از دانشگاه من 40تأمین کند. عالوه بر آن، گروهی متشکل از 

در  هاآنکنند. دیده از کرونا ارائه میداوطلبانه خدماتی را به افراد آسیب طوربهتعطیالت خود، 
                                                 

9.University of Harvard 
10. Manchester 
11. Verma 
12. Social care 

http://research.bmh.manchester.ac.uk/epidemiology/MUCH
http://research.bmh.manchester.ac.uk/epidemiology/MUCH
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پنج زمینه حقوقی بخصوص تحت تأثیر ویروس یعنی مراقبان، خانواده، اشتغال، 

دهند. عالوه بر آنالین مشاوره کتبی و ویدئویی ارائه می طوربه –و مسکن  کنندگانمصرف

های مرتبط به بیماری کرونا با مراکز مختلف این، دانشگاه برای پیشگیری از خودکشی

ریزی برای در دانشگاه هاروارد نیز ضمن برنامه. (2020، 13)دانشگاه منچسترکند همکاری می

بخش متعددی با های سالمت، ایمنی و رفاه، راهنماهای آگاهی، در حوزه2020-2021

 صورتبهاضطراب و ترس  ه، قرنطینه، نحوه مدیریت استرس،موضوع اقدامات پیشگیران

الکترونیکی منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است. همچنین در راستای ارتباط داشتن با 

سایت دانشگاه، بسیاری از رویدادها و منابع جامعه و باانگیزه ماندن در این دوران، در وب

یلم، موسیقی، سایر امور فرهنگی، آموزشی، ورزش، آثار هنری مانند ف ازجملهمجازی رایگان )

 14.های معنوی و ...( در دسترس عموم قرار گرفته استبازی، فعالیت

های ایران های مهمی در این زمینه برداشته شد و برخی دانشگاهدر ایران نیز گام

ها برای کمک به مواجه مؤثر اند. اقدامات دانشگاهاقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده

آورد که با این بیماری و رفع آثار ناشی از شیوع آن، مجموعه تجارب غنی را فراهم می

گردد تا بدین ترتیب امکان الگو گرفتن احساس می هاآنبندی میع و طبقهضرورت ثبت، تج

ها و آموزی و حتی پی بردن به ضعفها با یکدیگر، درساز این تجارب، مقایسه دانشگاه

کند، این ها میسر شود. با توجه به این موضوع، پرسش اصلی که به ذهن خطور میقوت

تحقق مسئولیت اجتماعی  منظوربههای ایران نشگاهاست که بعد از بروز بحران کرونا، دا

خاص، اقدامات دانشگاه تهران  طوربهخویش، چه اقداماتی انجام دادند؟ در مطالعه حاضر 

 قرار گرفته است. موردبررسیاسناد منتشرشده  برتکیه( با 1399 ماهدی)البته تا 

ها در قیدامات دانشیگاهآن، مجموعیه ا تبعبیهبا توجه به اینکه بحران شییوع کرونیا و 

هیای راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود برای رفع این بحران و آثار ناشی از آن بیر گروه

به وقوع پیوسته اسیت، طبیعتیاً محققیان بیرای بررسیی مجموعیه  یتازگبهمختلف جمعیتی، 

های مختلییف در اییین زمینییه، در آغییاز راه هسییتند. در جسییتجویی کییه در تجییارب دانشییگاه

؛ های اندکی درباره این موضوع یافیت گردییدهای معتبر علمی دنیا انجام شد، پژوهشاهپایگ

طورکلی وجیود دارد )گیوفر و ا بهههای خارجی درباره مسئولیت اجتماعی دانشگاهاما پژوهش

                                                 
13 University of Manchester 

14. https://www.harvard.edu/coronavirus/socialize-remotely 

http://research.bmh.manchester.ac.uk/epidemiology/MUCH
https://www.harvard.edu/coronavirus/socialize-remotely
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مچنیین در (. ه2020، 17و لییو و همکیاران 2020، 16، اسیماعیل2018؛ لطیف، 2014، 15راتو

ها منتشیر شیده اسیت )شیفائی ی درباره مسئولیت اجتمیاعی دانشیگاههایایران قبالً پژوهش

؛ بیرادران 1398پور و همکیاران، ؛ اقیدام1395؛ حبیبی و همکاران، 1395یامچلو و همکاران، 

 (.1393محمدلو و همکاران، علی و 1398حقیر و همکاران، 

 ایهحلبه توسعه پایدار و راه وکارهاکسبدرباره کمک  18مسئولیت اجتماعی

محیطی است. مسئولیت اجتماعی به مفهوم های اجتماعی و زیستبرای چالش 19کنشگرایانه

بسیار مهمی در جهان تبدیل شده است و بخش مهمی از مباحث مربوط به رقابت و پایداری 

ها در به این معنی است که سازمان 20سازمان در بستر جهانی شدن است. مسئولیت اجتماعی

های جامعه و و در تطابق با ارزش 21د، باید به نحوی مسئوالنهکننهر جا که کار می

ها با همکاری با المللی رفتار کنند. سازمانشده بیناستانداردها و هنجارهای پذیرفته

محیطی، های زیستبه تحقق آرمان CSRتوانند از طریق فرایندهای ، مینفعانشانیذ

کننده ، منعکس(CSR)اجتماعی و اقتصادی کمک نمایند. ترویج مسئولیت اجتماعی سازمان 

باید  CSRهای مشترک و افزایش حس انسجام و همبستگی است. نیاز به دفاع از ارزش

 محیطی وهای زیستها، نگرانیآن، سازمان لهیوسبهمفهومی درک شود که  عنوانبه

خود بگنجانند. سایر  22به نحوی داوطلبانه( در عملکرد نفعانشانیذاجتماعی را )در تعامل با 

اند از مسئولیت سازمان، در ادبیات تخصصی عبارت CSR برای مورداستفادهاصطالحات 

کند که شهروندی سازمان، پایداری سازمان یا توسعه پایدار سازمان. این تعریف تأکید می

CSR گیرد؛ محیطی را در برمیعی و زیستمسائل اجتماCSR های ها و استراتژیاز فعالیت

های اجتماعی و جدا نیست و نباید جدا باشد؛ این مفهوم درباره ادغام دغدغه وکارهاکسب

یک مفهوم  CSR درواقعاست؛  وکارهاکسبهای محیطی در عملیات و استراتژیزیست

ها با ذینفعان داخلی و خارجی تعامل سازمان داوطلبانه است و جنبه بسیار مهم آن نحوه

                                                 
15 Giuffre & Ratto 

16 Ismail 
17 Liu & et al 

18. Social responsibility 

19. Proactive 

20. Corporate Social Responsibility (CSR) 

21. Responsibly 

22. Operations 



 کرونا )موردمطالعه: دانشگاه تهران( یماریها در مواجه با بدانشگاه یاجتماع تیمسئول |  23

 

های غیردولتی، مقامات دولتی و ...( است )کارمندان، مشتریان، همسایگان، سازمان

 (.2010واسیلسکو و همکاران، )

است. این مفهوم درباره لزوم  (USR)مفهوم مهم دیگر، مسئولیت اجتماعی دانشگاه 

است. مسئولیت اجتماعی دانشگاه، امری داوطلبانه و  24و شهروندی فعال 23تقویت تعهد مدنی

رویکردی اخالقی است و با تشویق دانشجویان و کارکنان دانشگاه برای تأمین خدمات 

محیطی و اکولوژیکی برای توسعه شان یا ترویج تعهد زیستاجتماعی برای اجتماع محلی

اسیلسکو و همکاران، ودهد )را توسعه می 25پایدار محلی و جهانی، حس شهروندی مدنی

سیاست کیفیت اخالقی عملکرد »( مسئولیت اجتماعی دانشگاه را 2008) 26(. ریزر2010

و کارمندان اداری( از طریق مدیریت مسئوالنه  اجتماع دانشگاهی )دانشجویان، دانشکده

توسط دانشگاه، در گفتگوی  جادشدهیامحیطی تأثیرات آموزشی، شناختی، کاری و زیست

 تعریف کرده است.« جامعه برای ترویج توسعه انسانی پایدارتعاملی با 

 شناسیروش
های معتبر ای است و به اسناد و گزارشروش پژوهش حاضر از نوع مطالعات کتابخانه

های حاصل از اسناد نیز با روش تحلیل محتوای کیفی انجام مراجعه شده است. تحلیل داده

بندی، تحلیل و استنباط ای برای تلخیص، طبقهشده است. روش تحلیل محتوای کیفی، رویه

استخراج مفاهیم از متون  منظوربهخصوصیاتی از متن است. در اینجا رویه معمول کدگذاری 

قرار دادن این  منظوربه هاآنها بندی مفاهیم بر اساس تشابهات و تفاوتو سپس دسته

شده از است. مقوالت استخراج موردتوجهتحلیل مقوالت  تیدرنهامفاهیم در قالب مقوالت و 

 ( قابل مشاهده است.1مفاهیم در جدول )

 نتایج
کنند و دغدغه آموزش، ای ایفا میها نقش مهمی را در هدایت توسعه هر جامعهدانشگاه

های مختلف دنیا در پژوهش و ارائه خدمات به اجتماع را دارند. با شیوع بحران کرونا، دانشگاه

                                                 
23. Civic commitment 

24. Active citizenship 

25. Civil citizenship 

26. Reiser 
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اجتماعی خود در قبال جامعه اقداماتی انجام دادند. در ایران نیز در راستای تحقق مسئولیت 

روزهای آغازین شیوع این ویروس، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 

و  اندازی کرد تا اساتید، دانشجویانرا راه« همه دانشگاهیان؛ همه مردم»فناوری، پویش 

این پویش در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی و کارکنان دانشگاه در آن عضو شوند. در 

های گیری زنجیرهبر تقویت سالمت عمومی و ممانعت از شکل تعهد به اقدام جمعی مبنی

، یخود مراقبتانتقال ویروس کرونا از طریق ترویج سازوکارهای رعایت اصول بهداشتی، 

با استفاده از  ژهیوبهاگون به طرق گون وطنانهمنفر از  10سازی حداقل ماندن در خانه، آگاه

قرار گرفت. همچنین  موردتوجههای فضای مجازی توسط اعضای پویش مذکور ظرفیت

مقابله با  منظوربهکرسی یونسکو در ترویج علم در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 

علم، اخبار غیرعلمی و باورهای غلطی که بعد از شیوع کرونا در جامعه منتشر شد، شبه

 (.1399اندازی کرد )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، راه« علمی شو»را به نام  پویشی

دانشگاه تهران از همان روزهای آغازین بعد از شیوع بیماری کرونا در ایران، عالوه بر 

اتاق تعامل مجازی »دعوت از خانواده دانشگاه تهران و سایر افراد برای عضویت در 

درگاه مسئولیت »و نیز ایجاد « یط بعد از شیوع کرونامسئولیت اجتماعی در قبال شرا

، در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی «اجتماعی دانشگاه تهران در مقابله با شیوع کرونا

خود، تاکنون اقدامات متعددی را برای مواجه با بیماری کرونا انجام داده است که به تفکیک 

( حمایت مالی از 2های علمی؛ ( فعالیت1د: بندی کررا در محورهای ذیل دسته هاآنتوان می

های پارک علم و ( تولید تجهیزات بهداشتی و درمانی توسط شرکت3های علمی؛ پژوهش

گذاری فیزیکی توسط کننده فاصله( تولید خدمات تسهیل4فناوری دانشگاه تهران؛ 

علم و ( تدوین بسته حمایتی پارک 5های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ شرکت

رسانی )در ( آموزش و اطالع6ها در شرایط شیوع کرونا؛ فناوری دانشگاه تهران برای شرکت

( خدمات 7آوری و ...(؛ های زندگی، بهداشت روان، ارتقای تابحوزه پیشگیری، مهارت

( تسهیل امور دانشجویان و کارکنان دانشگاه در راستای توجه به 8سالمت جسم و روان؛ 

ذیل  ( تقدیر از کادر درمان.10دیده از کرونا؛ و های آسیب( حمایت از گروه9؛ هاآنسالمت 

 لیتفصبه( 1های مختلفی انجام شده که در جدول شماره )هر یک از مقوالت فوق، فعالیت

 بیان گردیده است.
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های برای نمونه دانشگاه تهران در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود در قبال گروه

دانشگاه تهران درگاه دریافت  کهطوریبههای متعددی انجام داده است. فعالیتپذیر، آسیب

دیده از کرونا را فعال نمود. حمایت بنیاد کمک اعضای خانواده دانشگاه تهران به اقشار آسیب

وام  50پرداخت  صورتبهحامیان دانشگاه تهران از دانشجویان نیازمند در شرایط کرونا 

میلیون تومان از سوی بنیاد  50میلیون تومان؛ اختصاص  50به ارزش  هاآنالحسنه به قرض

حامیان دانشگاه تهران برای اهدای وام خرید تبلت به تعدادی از دانشجویان دانشگاه 

میلیون تومان برای خرید اقالم بهداشتی دانشجویان متأهل کوی  15؛ اهدای 27تهران

رای پیشگیری از کرونا؛ کمک بنیاد حامیان دانشگاه از طرف بنیاد حامیان دانشگاه تهران ب

پردیس فارابی با همکاری اساتید پردیس فارابی و بنیاد حامیان دانشگاه تهران به بیماران 

؛ کمک پردیس 28های استان قمدرگیر کرونا، مراکز بهداشتی و نیروهای مستقر در آرامستان

و کارکنان این  علمیهیئتاعضای  فارابی دانشگاه تهران با استفاده از ظرفیت بنیاد حامیان،

پردیس به دانشگاه علوم پزشکی استان قم، ستاد مبارزه با کرونا و کارکنان شرکتی 

 30؛ اجرای مرحله اول طرح تهیه ارزاق ضروری برای نیازمندان در ماه رمضان29پردیس

                                                 
اده از آموزش مجازی محروم . دانشجویانی که در شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا از امکان استف27

 بودند.

؛ یهزارتومان 50 یبانککارتمورد  75؛ اهداء یمعدنآببسته  500کیلو میوه و مرکبات؛  1000؛ N95ماسک  1000. 28
 (.1399و ... و موارد مشابه که همچنان نیز ادامه دارد )دانشگاه تهران،  یوهمآبهای غذا، و مواردی مانند وعده

 500تهیه و خرید یک هزار و اند از: مبلغ هشتاد میلیون تومان برآورد شده است، عبارت درمجموعها که . این کمک29

دست لباس ایزوله  600مخصوص، تهیه و خرید  دار یلترف عدد ماسک پزشکی، تهیه و خرید یک هزار عدد ماسک
ه جهت بیماران بستری در های میو، تهیه و خرید بستهیمعدنآبمخصوص کادر درمان، تهیه و خرید هزار بسته 

های هدیه و از طریق اهدا و توزیع کارت)ع(  بهشت معصومه آرامستان های جهادی مستقر دربیمارستان، حمایت از طلبه
های غذایی به مبلغ هشت میلیون تومان و اهدای نیز اقالم غذایی مغذی )اعم از عسل، مغز گردو، خرما و میوه( و وعده

فعالیت  کرونا المنفعه ستاد مردمی مبارزه بابه افرادی که داوطلبانه در امور عام یصدهزارتومان یبانککارتهشتاد عدد 
همچنین حمایت از کارکنان شرکتی و فاقد درآمد پردیس فارابی دانشگاه تهران از طریق اهدای چهل عدد . کردندمی

ن خرید در چندین نوبت به مبلغ شش میلیون تومان ، توزیع اقالم و مواد غذایی و میوه و بیهزارتومانکارت هدیه پانصد 

میلیون تومان و حمایت از  10بضاعت به مبلغ کرونا، کمک به دانشجویان بی دیده ازبین کارکنان شرکتی آسیب

خرید گوشی  ینههزکمکدریافت وام  برایشدند، معرفی دانشجویان نیازمند  کرونا دانشجویانی که درگیر بیماری
درصد از  4استفاده از تسهیالت هفت میلیون تومانی با کارمزد  برایی کارکنان شرکتی به بانک مهر هوشمند و معرف

 (.1399)دانشگاه تهران،  در این زمینه استی انجام شده هادیگر فعالیت

و علم و  های تهران )کانون خیریه والعصر(، شهید بهشتی، عالمه طباطباییهای خیریه دانشجویان دانشگاهکانون .30
های نقدی دانشگاهیان را برای تهیه ارزاق صنعت برای اولین بار، با اجرای طرح عصر همدلی با همکاری یکدیگر، کمک

 شدهیآورجمعمیلیون تومان با کمک دانشگاهیان  45آوری کردند. در قالب این طرح، و توزیع در میان نیازمندان جمع
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ی، های تهران )کانون خیریه والعصر(، شهید بهشتهای خیریه دانشجویان دانشگاه)کانون

عالمه طباطبایی، علم و صنعت(؛ اجرای مرحله دوم طرح خیریه دانشجویی در دانشگاه 

؛ اهدای یک ماه حق مسئولیت 31(1399خرداد  27تهران توسط کانون خیریه والعصر )

اندازی دیده از کرونا، راهدانشگاه تهران برای کمک به اقشار آسیب رئیسههیئتاعضای 

ان کنکوری استان سیستان و بلوچستان توسط دانشجویان آموزمدرسه مجازی برای دانش

دانشگاه تهران؛ تهیه ماسک برای کودکان کار توسط کانون خیریه دانشگاه تهران و کانون 

فرهنگی خیریه دانشگاه عالمه طباطبایی از دیگر اقدامات حمایتی دانشگاه از اقشار 

اقدامات مذکور از اسفند  (.1399پذیر و در معرض مخاطره است )دانشگاه تهران، آسیب

رسد انجام شده است و همچنان نیز ادامه دارد. به نظر می 139932 ماهدیتا اواخر  1398

دانشگاه تهران تالش بسیاری برای ایفای نقش مؤثر در مقابله با بحران کرونا و ایجاد 

 وضعیتی بهتر داشته است.
 (1399)دانشگاه تهران،  مسئولیت اجتماعی در مواجه با شیوع کرونا(: اقدامات دانشگاه تهران در راستای تحقق 1جدول )

 شدهانجاماقدامات  محورهای مورد تأکید

 علمی هایفعالیت

)پژوهش، نشست، انتشار 

های علمی، گزارش

نمایشگاه، کنفرانس، وبینار 

 و ...(

های های مختلف برای دریافت ایده* اعالم فراخوان

از همان روزهای آغازین شیوع این نظران درباره کرونا صاحب

 33بیماری در کشور

های مختلف فناوری، اجتماعی و اقتصادی با * تشکیل کارگروه

های بزرگ و بررسی ابعاد مختلف شیوع و مقابله همکاری دانشگاه

 با بیماری کرونا

 هایی برای مدیریت بحران کرونا* انجام پژوهش

صادی و اجتماعی با های اقتهای خوشه* برگزاری مستمر نشست

                                                                                                             
شده اهدا گردید. همچنین بخشی از بضاعت شناساییهای بیهیه و به خانوادهاست که از آن محل، تعدادی بسته ارزاق ت

 (.1399بضاعت واریز شد )دانشگاه تهران، دانشجویان بی حساببهنقدی  صورتبهشده نیز آوریمبلغ جمع

برای تعدادی بسته ارزاق  ،آوری و از محل آنمیلیون تومان با کمک دانشگاهیان جمع 45در قالب این طرح . 31

 (.1399)دانشگاه تهران،  هزار تومان تهیه شد 300به ارزش هر بسته اهدایی حدود  شدهییشناسابضاعت های بیخانواده

 . زمان نگارش مقاله حاضر32

های مقابله با کرونا؛ فراخوان تصویر نظران درباره راههای دانشگاهیان و صاحب. فراخوان دریافت نظرات و دیدگاه33

 و ... رونا )کرسی یونسکو در سالمت اجتماعی و توسعه دانشگاه تهران(جهان پس از ک
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موضوع بررسی بحران ناشی از کرونا و دوران پساکرونا؛ بررسی 

ابعاد اقتصادی و اجتماعی شیوع کرونا و راهکارهای مدیریت آثار؛ 

ها در دوران بینی بروز برخی پیامدهای اجتماعی و آسیبپیش

اندیشی زودهنگام؛ ارائه راهکارهای پساکرونا و ضرورت چاره

 ی حل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کشورپیشنهادی برا

 34های علمی درباره کرونا* انتشار گزارش

* درخواست تکمیل پرسشنامه شدت عالئم احتمالی کرونا از 

منظور پی بردن به سوی آزمایشگاه تحلیل داده دانشگاه تهران به

 آمار مبتالیان بدون عالمت

اجتماعی برای های های شبکه* ایجاد سامانه استفاده از داده

منظور تحلیل ذهنیت و گفتمان جامعه ایرانی در مقابله با کرونا )به

گذاری ستاد مقابله با های بعدی و کمک به سیاستریزیبرنامه

 بیماری کرونا(

وکار ایران؛ تحلیل انداز پساکرونایی فضای کسب* وبینار چشم

انشگاه های بعد از بحران )دانشکده کارآفرینی دتهدیدها و فرصت

 12/01/1399تهران( 

* اولین وبینار بحران کرونا و اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری 

                                                 
 اند از:عبارت 1399 ماهیدهای منتشر شده تا . برخی از گزارش34

. تهران: دانشکده کارآفرینی دانشگاه وکارهاکسبها و (. بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت1399داوری، علی ) *

 تهران.
در شرایط بحران کرونا. تهران: دانشکده کارآفرینی دانشگاه  وکارکسبآوری (. پنج استراتژی تاب1399* داوری، علی )

 تهران.
 در بحران کرونا. تهران: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. وکارهاکسبآوری (. سی راهکار تاب1399* داوری، علی )
 در بحران کرونا. تهران: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. وکارهاکسبروی چالش پیش 30(. 1399* داوری، علی )

(. گزارش کارگروه مشورتی اقتصاد کالن دانشگاه تهران؛ بررسی ابعاد اقتصادی شیوع کرونا و 1399* دانشگاه تهران )
 راهکارهای مدیریت آثار.

گزارش کارگروه مشورتی سرمایه اجتماعی دانشگاه تهران؛ پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس (. 1399* دانشگاه تهران )
 کرونا در جامعه ایران و راهکارهای مقابله با آن.

مشارکتی یا شهروندمحور: ابزاری  (GIS)های اطالعات جغرافیایی (. سامانه1399* جلوخانی نیارکی، محمدرضا )
 کرونا. تهران: دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.هوشمند برای مدیریت بحران ویروس 

 (.98ها و ادبیات خارجی )اسفند * ترجمه دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا توسط گروه زبان چینی دانشکده زبان
ات با همت انجمن علمی دانشجویی گروه زبان و ادبی« تجربه چین در مبارزه با کرونا از زبان چینیان»کتابچه  انتشار* 

 چینی دانشگاه تهران.
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 26/01/1399)پارک علم و فناوری دانشگاه تهران( 

های حقوقی در شرایط وکار و چالش* سومین وبینار توسعه کسب

 بحران کرونا )پارک علم و فناوری دانشگاه تهران(

های اهنگی پیشگیری از آسیب* تشکیل اولین جلسه شورای هم

های روانی و اجتماعی استان تهران با هدف هماهنگی دستگاه

های کمیته فرهنگی و استانی در خصوص نحوه اجرای برنامه

های استانی پیشگیری با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه

وپرورش، )بهزیستی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی، آموزش

 35احمر و ...(های علوم پزشکی، هاللصداوسیما، دانشگاه

20/03/1399 

المللی بررسی روند بالینی، تشخیصی و بین همایش برگزاری* 

از سوی کمیته راهبردی  در ایران و اروپا 19اپیدمیولوژی کووید 

و با مشارکت دانشگاه  19راهکارهای علمی مقابله با کووید 

علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه 

های ویروسی ایران و میز شهید بهشتی با هماهنگی شبکه بیماری

های علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با کشور ایتالیا همکاری

 (1399مرداد  10و  9)

شناسی، پزشکی و علوم المللی رویکردهای زیستمپوزیوم بین* س

 شناسیتوسط دانشگاه سمنان و انجمن زیست 19وید کو پایه به

دانشگاه تهران،  19 یدوکو کمیته راهبردی ایران و با همکاری

 بولیوی، انجمن فیزیولوژی هند هیپوکسیا انجمن ،سازمان یونسکو

 (1399شهریور  21و  20)

با  19* برگزاری مجازی نخستین کنگره ملی دانشگاه و کووید 

امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و  سازمان همکاری

                                                 
ها توسط دانشگاه تهران و ها و سازمانهای آموزشی تربیت مربی نشاط اجتماعی در دستگاهبرگزاری آنالین دوره. 35

های روانی اجتماعی به سرپرستی مرکز مشاوره دانشگاه تشکیل کارگروه تدوین محتوای تخصصی پیشگیری از آسیب
ها و شورای هماهنگی استان ها، سازمانمقرر شد دستگاهد. در این جلسه جلسه بومباحث مطرح در این  ازجملهتهران 

تهران، نیازهای آموزشی خود را در این زمینه به کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی استان معرفی و با 
 (.1399)دانشگاه تهران،  های مذکور طراحی و برگزار شودهماهنگی مرکز مشاوره دانشگاه تهران، دوره
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های تهران، صنعتی شریف و شیراز )بهمن فناوری و دانشگاه

1399) 

دانشگاه تهران با عنوان  36* انتشار یادداشت سه محقق

مسئولیت اجتماعی دانشگاه در زمان پاندمی کرونا: زمانی برای »

یه اتحادیه در نشر« تغییر نگرش و مأموریت جدید آموزش عالی

 هاالمللی دانشگاهبین

* برگزاری وبینار ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در 

 علمی و مدیران دانشگاه(ایام کرونا )ویژه اعضای هیئت

 19 * انتشار مقاالت علمی متعدد درباره کووید

 19های علمی متعدد دیگر درباره کووید * برگزاری نشست

 

حمایت مالی از 

 های علمیپژوهش

های پژوهشی مرتبط با ویروس * اختصاص اعتبار ویژه به طرح

 37کرونا

های فناورانه * حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ایده

مقابله با ویروس کرونا در قالب دو برنامه رویش و  نهیدرزم

 شکوفایی

تولید تجهیزات بهداشتی و 

های درمانی توسط شرکت

فناوری  پارک علم و

 دانشگاه تهران

* تولید تجهیزات تنفسی برای بیماران توسط گروهی از 

تهران، شریف و امیرکبیر با حمایت  آموختگان دانشگاهدانش

 صندوق نوآوری و شکوفایی

* ساخت دستگاه تنفس مصنوعی برای بیماران مبتال به ویروس 

 کرونا )با همکاری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه

تهران و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و گروه پروفسور 

Slocum  در دانشگاهMIT) 

* طراحی سامانه غربالگری صوتی برای بیمار کرونا مبتنی بر 

                                                 
 . دکتر محمود نیلی احمدآبادی، دکتر سیروس زمانی و دکتر لعبت زبردست36

 هاآنها( که موضوع ها و رسالهنامههای نوع ششم )طرح حمایت از پایاناعتبار طرح تهران دانشگاه . معاونت پژوهشی37

این داد.  برای رساله دکترا افزایش برابر 3ارشد و نامه کارشناسیبرابر برای پایان 4تا است  اکرون مرتبط با ویروس
را  سازی و کارهای غیرتجربیسازی، مدلهای تجربی است و شبیهموارد مبتنی بر کار در آزمایشگاهشامل  ،موضوع
 (.1399)دانشگاه تهران،  شودنمی شامل
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 الگوی سرفه افراد

 N95* تولید بیش از دو میلیون ماسک 

های هزار ماسک بهداشتی و صنعتی در روز )شرکت 80* تولید 

 گستر سیمرغ ایرانیان(فن پایا و پاالیه 

* مراحل نهایی برنامه طراحی و ساخت ونتیالتور برای تولید 

 اکسیژن )شرکت فن پایا(

قیمت )شرکت رباتیک اتوماسیون و هوش * تولید ونتیالتور ارزان

 مصنوعی نوژان(

هزار عدد شربت کالیک دارای مواد مؤثر  45* تولید روزانه 

در درمان  مورداستفاده، آویشن باغی و عسل انیبنیریش

هایی نظیر آنفوالنزا که در درمان بیماری کرونا نیز مؤثر بیماری

 است )شرکت نوتک فار(

محیط؛ تولید تونل  کنندهیضدعفونپاش * تولید دستگاه مه

بدون اثر  38کننده ازون(افراد با ماده ضدعفونی کنندهیضدعفون

شرکت دانش های خارجی )قیمت نمونه سومککنندگی با یخیس

 فروزان صنعت بینا(

تشخیص کرونا در روز توسط  PCRهزار کیت  100* تولید 

بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرکت دانش

کند ساعت، تشخیص بیماری را میسر می 2که در کمتر از 

 )شرکت لیوژن فارمد(

لیتر  1550الکلی با ظرفیت تولید  کنندهیضدعفون* تولید محلول 

 )شرکت سبزدارو جهان(

* تولید محصولی که موجب از بین بردن هر نوع ویروس و 

شود میکروارگانیسم موجود بر روی سطوح و داخل هوا می

 نگار پارسیان()لرزه

* طراحی خط تولید الکل اتانول بدون استفاده از برج تقطیر با 

                                                 
پاسداران انقالب اسالمی  و سپاه های مسیح دانشوری، امام خمینی، آجا )ارتش(، ناجا )نیروی انتظامی(. در بیمارستان38

 قرار گرفته است. مورداستفاده
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 ت رهاورد ساعی(تن در روز )شرک 5حجم تولید 

یابی و هوشمندسازی بیمارستانی مبتنی بر اینترنت * سامانه مکان

های بیمارستانی با منظور کاهش عفونتاشیا به وزارت بهداشت به

نظارت دقیق بر بهداشت دست و افزایش دقت و سرعت پایش 

 محور بینا(های دادهیافتگان )شرکت سیستمتماس

وری داروی فاویپیراویر )شرکت * سامانه کلینیکال ترایال کش

 39افزار دانش(فن

خلط با نام  ROS* طراحی و ساخت دستگاه تشخیص سریع 

با سرپرستی دکتر محمد عبداالحد، پژوهشگر  RDSSتجاری 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، تحت حمایت 

ستاد نانو و در قالب شرکت نانوحسگرسازان سالمت آریا )این 

مجوز تولید را از سازمان غذا و داروی  1399اه در تابستان دستگ

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب کرد(

ی سامانه پایش هوشمند و پیگیری سالمت بیماران اندازراه* 

با « 19سینا کر کووید »ها با عنوان و خانواده آن 19کووید 

هداشتی های تهران و علوم پزشکی و خدمات بهمکاری دانشگاه

 درمانی تهران

تولید خدمات 

کننده تسهیل

گذاری فیزیکی فاصله

های توسط شرکت

پارک علم و فناوری 

 دانشگاه تهران

های مخابراتی با سازی و تولید نسل جدید سوئیچ* طراحی، بومی

های ( تسهیل ارتباطات تلفنی در سازمان1منظور ظرفیت باال به

مخابرات عمومی و استفاده اپراتورهای ( کاربرد در حوزه 2بزرگ و 

دهی تلفنی به عموم مردم )تسهیل ارتباط مخابراتی برای سرویس

های غربالگری و مشاوره تلفنی کرونا و امکان مردم با سامانه

 )شرکت صنایع ارتباطی آوا( پاسخگویی میلیونی(

* خدمات برگزاری جلسات آنالین در راستای اجرای طرح 

نقطه ساعت.  ونیلیمکماعی برای بیش از یگذاری اجتفاصله

های طرح و توسعه اتصال یکپارچه جلسه )شرکت 6000برگزاری 

 داده پویش(فناوری اطالعات و ارتباطات آوین پایو ران مه

                                                 
 بیمار کرونایی 1083. اجرا در بیمارستان مسیح دانشوری و ارتباط مستقیم با 39
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دستگاه مودم قرائت از راه  1100کنتور هوشمند و  315* تولید 

 افزار آسیا(دور )شرکت سنجش

یکی )شرکت ارتباطات فرهنگ * خدمت گواهی امضای الکترون

 آزما(

* سامانه میز خدمت الکترونیکی )شرکت راهکارهای هوشمند 

 سامیز(

ارائه سرویس پرداخت در محل و سرویس درگاه پرداخت  *

 اینترنتی )شرکت راهکار نوین زیبال(

المللی حساب بانک ملی و بینهای تخصصی تسویه* پلتفرم

 )شرکت راهکارهای هوشمند پیراد(

و انجام امور  4030های تلفنی برای سامانه تلفنی تولید سوئیچ *

 روزی )شرکت صنایع ارتباطی آوا(پشتیبانی شبانه

منظور ارتباط صاحبان * طراحی سامانه مرکز تماس هوشمند به

وکارها با مشتریان از راه دور )شرکت راهکار سرزمین کسب

 هوشمند(

بسته حمایتی پارک 

اه علم و فناوری دانشگ

ها تهران برای شرکت

 در شرایط شیوع کرونا

 های مالیحمایت
 * امکان تعویق پرداخت اجاره و هزینه خدمات

 * ارائه اینترنت رایگان
 * بخشودگی هزینه شارژ ساختمان

 * عدم افزایش تعرفه خدمات
 * ارائه تسهیالت مالی

 گذاران* حمایت از محصوالت مرتبط با کرونا با مشارکت سرمایه

 های اداریحمایت
 صورت غیرحضوری* تمدید قراردادها به

ها * همکاری در پیگیری عقد قراردادها و دریافت مطالبات شرکت
 هااز سازمان

 ها* تسریع در فرایند تغییر فعالیت شرکت

 وکارهاهای مجازی کسبحمایت از توسعه فعالیت
 های اینترنتی* همکاری با فروشگاه

 هااندازی سایت و فروشگاه مجازی شرکتراه* حمایت مالی از 
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 کمپین تبلیغاتی

وکارها در شرایط کرونا و تولید محتوا مرتبط با شرایط کسب* 

 پس از کرونا
 ها* حمایت از ساخت تیزر تبلیغاتی و تبلیغات محصوالت شرکت

های ها از طریق کانال* معرفی محصوالت و خدمات شرکت
 ای پارکرسانه

 توانمندسازی از طریق آموزش و مشاوره
وکار ویژه شرایط * تمهیدات الزم برای حضور مشاوران کسب

 کرونا
 صورت مجازیها به* ارائه مشاوره رایگان به شرکت

 * هماهنگی با دانشکده روانشناسی در ارائه مشاوره روانشناسی
 صورت مجازیریزی سلسله رویدادهای آموزشی به* برنامه

 هاسازی استراتژیک بین شرکتشبکه

 هاجلسه اختصاصی وبینار ریاست پارک با شرکت* 

 ها و مدیران پارک* جلسات مجازی میان شرکت

 اخذ حمایت و پیگیری از مراجع

 جلب منابع مالی ویژه مبارزه با کرونا* 

 وکارها از مراجع* هماهنگی تسریع در اخذ مجوزهای الزم کسب
 های معرفی محصوالت شرکتها* تهیه گزارش

 اقدامات بهداشتی و پیشگیری
 *هماهنگی در تهیه و توزیع اقالم بهداشتی

 * غربالگری مراجعین
 * ضدعفونی منظم فیزیکی پارک
 * هماهنگی در انجام تست کرونا

رسانی آموزش و اطالع

)در حوزه پیشگیری از 

های بیماری، مهارت

* ترجمه و انتشار الکترونیکی دستورالعمل پیشگیری از ویروس 

 ها و ادبیات خارجیکرونا توسط گروه زبان چینی دانشکده زبان

های زندگی، های مجازی آموزش مهارت* برگزاری کارگاه
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زندگی، بهداشت 

روان، ارتقای 

 آوری و ...(تاب

 آرامش و بهداشت روان در دوره کرونا

ش، ویدئو بخهای آگاهیو پیام 40* انتشار مستمر پوسترها

های آموزشی و ... در ها و فیلمپیشگیری از ابتال به کرونا، کلیپ

منظور پیشگیری و کنترل بیماری کرونا و نیز فضای مجازی به

نحوه زندگی و کار مسئوالنه و سازگارانه در شرایط اپیدمی کرونا، 

 خودمراقبتی و دیگرمراقبتی )مسئولیت فردی و اجتماعی(

حاوی نکات حائز اهمیت برای پیشگیری از * انتشار بروشورهای 

 های مختلف دانشگاهابتال به کرونا و نصب در مکان

مات سالمت جسم و خد

 روان

سنجی همه مراجعان و کارکنان دانشگاه در * پایش سالمت و تب

 های دانشگاهورودی

های ها و پردیسهای ارزیابی کرونا به دانشکده* اعزام تیم

)اعزام پزشک و پرستار و بررسی وضعیت سالمت دانشگاه تهران 

 ها(کارکنان و اهدای برخی اقالم بهداشتی به آن

گیری خون توسط * استقرار واحد سیار مشاوره پزشکی و نمونه

 مرکز بهداشت و سالمت در دانشگاه تهران

( در PCRگیری تست کرونا )تست * فراهم شدن امکان نمونه

دانشگاه تهران با مشارکت دانشگاه علوم مرکز بهداشت و سالمت 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

* انجام تست تشخیص سریع کرونا برای دانشجویان واجد شرایط 

 صورت رایگانمتقاضی خوابگاه به

* درخواست تکمیل فرم الکترونیکی ثبت اطالعات مبتالیان و 

هدف حفظ  بهبودیافتگان بیماری کرونا در دانشگاه تهران با

سالمتی دانشگاهیان و خانواده ایشان و تدارک برخی اقدامات 

 41حمایتی از طرف دانشگاه

                                                 
ای در ایام های رسانه( توصیه2( تمام ساعاتمان را کرونایی نکنیم؛ 1اند از: . محتوای برخی پوسترها عبارت40

 انتقال اخبار جعلی مشارکت نکنیم و ... ( در زنجیره3نشینی کرونا؛ خانه

ارزیابی وضعیت سالمت و امور  برایها مددکاری مرکز بهداشت و سالمت با خانوادهتماس تلفنی . عالوه بر 41

ضدعفونی،  ها بسته اقالم بهداشتی شامل محلولبا هدف همدلی و حمایت روانی از خانواده، تشخیصی و درمانی
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* ضدعفونی محوطه اداری دانشگاه توسط حوزه مقاومت بسیج 

 دانشگاه تهران

کننده در مراسم شب قدر )در ورودی * ضدعفونی عزاداران شرکت

انشگاه با دانشگاه( و برگزاری مراسم شب قدر در محوطه مسجد د

 گذاری اجتماعیرعایت فاصله

 42های متعدد برای دانشجویان* برگزاری مسابقات و جشنواره

 )گذران اوقات فراغت(

* ارائه خدمات مشاوره غیرحضوری به دانشجویان )تلفنی و 

 الکترونیکی(

* اجرای طرح پایش سالمت روان )طرح همدلی( ویژه 

ران و با همکاری دفتر دانشجویان توسط مرکز مشاوره دانشگاه ته

 مشاوره و سالمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نو * اجرای طرح پایش سالمت روان )طرح همدلی( ویژه 

 1399 انیدانشجو

تسهیل امور دانشجویان و 

کارکنان دانشگاه در 

راستای توجه به سالمت 

 هاآن

 های مجازی )غیرحضوری(* فراهم شدن امکان برگزاری کالس

 هانامهفراهم شدن امکان دفاع مجازی پایان* 

 * فراهم شدن امکان دورکاری کارکنان دانشگاه

* انتشار الکترونیکی راهنمای دورکاری و کار در منزل )مرکز 

 های ضمن خدمت(آموزش

 * اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان

                                                                                                             
شده است )دانشگاه تهران، ها ارسال ن تهیه و برای خانوادهتوما هزار 160 تقریبی ارزش به …ماسک ودستکش، 

1399.) 

)ارسال « ترم کرونایی»( مسابقه ادبی، هنری و بهداشت روانی 1اند از: تاکنون عبارت برگزارشده. برخی از مسابقات 42

( مسابقه پیام 4( مسابقه آنالین دارت؛ 3طرنج؛ ( مسابقه آنالین ش2آثار در قالب عکس، مقاله کوتاه، شعر و کاریکاتور(؛ 

علی )ع( از زبان علی )ع(؛  یخوانکتاب( مسابقه 6؛ بهشتهشت یخوانکتاب( مسابقه 5جهان پساکرونا و سالمت؛ »کوتاه 

( مسابقه 9( مسابقه سواد سالمت روان؛ 8های دوران پساکرونا؛ های برتر دانشجویی در مواجه با چالش( مسابقه ایده7

هنری و  -( اولین جشنواره ملی فرهنگی11؛ «زندگی حقیقی انسان» یخوانکتاب( مسابقه 10مجازی دومینو و پانتومیم؛ 

 یخوانکتاب( مسابقه 13ها؛ ها و چالشجشنواره فرهنگی و هنری فیلم و عکس دوران کرونا: فرصت( 12بهداشت روانی؛ 

 و ...(« رفیق خوشبخت ما»
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و هنری دوران کرونا و  اندازی شبکه اجتماعی، فرهنگی* راه

و ارائه پیشنهادها درباره مدیریت امور  نظرتبادل هدف ابپساکرونا 

 ناشی از شیوع کرونا جادشدهیافرهنگی و اجتماعی در شرایط 

های * فراهم شدن امکان برگزاری آنالین برنامه تشکل

 mooc.ut.ac.irدانشجویی در سامانه 

های انتشارات دانشگاه تهران در درصدی کتاب 25* تخفیف 

 ی از تارنمای مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانخریدهای اینترنت

های انتشارت * فراهم نمودن امکان دسترسی رایگان به کتاب

 دانشگاه تهران

نامه در هزار پایان 77* فراهم نمودن دسترسی به بیش از 

 کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی دانشگاه

های حمایت از گروه

 دیده از کروناآسیب

گاه دریافت کمک اعضای خانواده دانشگاه * فعال نمودن در

 دیده از کروناتهران به اقشار آسیب

* حمایت بنیاد حامیان دانشگاه تهران از دانشجویان نیازمند در 

ها به الحسنه به آنوام قرض 50صورت پرداخت شرایط کرونا به

 میلیون تومان 50ارزش 

شگاه میلیون تومان از سوی بنیاد حامیان دان 50* اختصاص 

تهران برای اهدای وام خرید تبلت به تعدادی از دانشجویان 

 دانشگاه تهران

میلیون تومان برای خرید اقالم بهداشتی دانشجویان  15* اهدای 

متأهل کوی دانشگاه از طرف بنیاد حامیان دانشگاه تهران برای 

 پیشگیری از کرونا

پردیس * کمک بنیاد حامیان پردیس فارابی با همکاری اساتید 

فارابی و بنیاد حامیان دانشگاه تهران به بیماران درگیر کرونا، 

 های استان قممراکز بهداشتی و نیروهای مستقر در آرامستان

* کمک پردیس فارابی دانشگاه تهران با استفاده از ظرفیت بنیاد 

علمی و کارکنان این پردیس به دانشگاه حامیان، اعضای هیئت

ستاد مبارزه با کرونا و کارکنان شرکتی علوم پزشکی استان قم، 

 پردیس
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* اجرای مرحله اول طرح تهیه ارزاق ضروری برای نیازمندان در 

های های خیریه دانشجویان دانشگاهماه رمضان )توسط کانون

تهران )کانون خیریه والعصر(، شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، 

 علم و صنعت(

یی در دانشگاه تهران * اجرای مرحله دوم طرح خیریه دانشجو

 (.1399خرداد  27توسط کانون خیریه والعصر )

رئیسه دانشگاه * اهدای یک ماه حق مسئولیت اعضای هیئت

 دیده از کروناتهران برای کمک به اقشار آسیب

آموزان کنکوری استان اندازی مدرسه مجازی برای دانش* راه

 سیستان و بلوچستان توسط دانشجویان دانشگاه تهران

* تهیه ماسک برای کودکان کار توسط کانون خیریه دانشگاه 

 تهران و کانون فرهنگی خیریه دانشگاه عالمه طباطبایی

آموزان مناطق محروم التحریر برای دانشبسته لوازم 200* تهیه 

بسته معیشتی برای ارسال به دانشجویان ساکن در خوابگاه  70و 

 رانمتأهلین در جشن یلدای نیکی دانشگاه ته

 تقدیر از کادر درمان

با آهنگسازی دکتر « نوای آدمیت»* ساخت قطعه تصویری 

علمی دانشکده هنرهای نمایشی و سهراب کاشف عضو هیئت

با هدف تقدیر از  43موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

 کادر درمان کشور

* تقدیر کانون نیکوکاری ولیعصر باشگاه دانشجویان دانشگاه 

از کادر درمان به مناسبت میالد حضرت زینب )س(، روز  تهران

 44پرستار و شب یلدا

                                                 
اعضای یک پیکرند / که در  آدمیبن» شعر ملی ایران و بنیاد رودکی با تضمینی از ارکستر با تالش قطعه این. 43

 و بردارییلمفهای نوین صداگذاری، پنج ماه با تکنیک طول سعدی شیرازی در اجل شیخ« یک گوهرند ز آفرینش

اسکویی و  نوری کاشف، نویسنده و کارگردان علی محمدرضا اثر این شعر سراینده .است تصویرسازی تولید شده

است. همچنین برای ساخت این اثر هنری ارزشمند  بوده کاشف سهراب بر عهده و آهنگسازی آن نیز ارکستر رهبری

 (.1399)دانشگاه تهران،  اندداشته مشارکت نوازنده و هنرمند 200بیش از 

های اهدایی را به اهلل کاشانی تهران حضور یافتند و بسته. تعدادی از دانشجویان عضو این کانون در بیمارستان آیت44

 (.1399کادر درمان تقدیم کردند )دانشگاه تهران، 
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* تقدیر از پرستاران مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران به 

 مناسبت میالد حضرت زینب )س( و روز پرستار

 گیرینتیجه

ها نقش مهمی در جامعه دارند و دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر دانشگاه

در مواقعی که  ژهیوبهها رفاه، اقتصاد و توسعه هستند. تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه

جامعه با بحران مواجه است، در رویارویی مؤثر با بحران و آثار آن بسیار اهمیت دارد. در 

اسناد  برتکیهخاص، اقدامات دانشگاه تهران در مواجه با بحران کرونا با  طوربهپژوهش حاضر 

قرار گرفت. اقدامات مذکور در چندین محور متمرکز  موردبررسی 1399 ماهدیمنتشرشده تا 

های علمی؛ تولید های علمی؛ حمایت مالی از پژوهشاند از: فعالیتشده است که عبارت

های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ تولید ی توسط شرکتتجهیزات بهداشتی و درمان

های پارک علم و فناوری دانشگاه گذاری فیزیکی توسط شرکتکننده فاصلهخدمات تسهیل

ها در شرایط تهران؛ تدوین بسته حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای شرکت

های زندگی، بهداشت روان، یری، مهارترسانی )در حوزه پیشگشیوع کرونا؛ آموزش و اطالع

آوری(؛ خدمات سالمت جسم و روان؛ تسهیل امور دانشجویان و کارکنان دانشگاه ارتقای تاب

دیده از کرونا؛ و تقدیر از کادر های آسیب؛ حمایت از گروههاآندر راستای توجه به سالمت 

که از روزهای آغازین  شودهایی را شامل میدرمان. هر یک از محورهای فوق، زیربخش

شود، دانشگاه تهران که مالحظه می طورهمانشیوع کرونا در کشور مورد توجه بوده است. 

های اجتماعی نیز اقدامات مهمی عالوه بر بعد آموزش و پژوهش، در حوزه خدمات و حمایت

رفاً دیده از آن جمله است. پژوهش حاضر، صهای آسیبانجام داده است که رسیدگی به گروه

ها در مواجه با بحران کرونا و آثار ناشی از آن است و گامی اولیه در بررسی اقدامات دانشگاه

شود در ( در آن ثبت شده است. پیشنهاد می1399 ماهدیصرفاً اقدامات دانشگاه تهران )تا 

 موردبررسیهای ایران و دنیا نیز به نحوی دقیق های آتی، اقدامات سایر دانشگاهپژوهش

ها و محورهای ار گیرد تا بدین ترتیب ضمن پی بردن به مجموعه اقدامات متنوع دانشگاهقر

در مواجه با بحران کرونا و آثار ناشی از آن، امکان الگو گرفتن از این  هاآنمورد تأکید 

آموزی ها و درسها و قوتها با یکدیگر و حتی پی بردن به ضعفتجارب، مقایسه دانشگاه

های مختلف دنیا و انتقال تجربیات مؤثر از طریق آموزی از تجارب دانشگاهمیسر شود. درس

رسانی ضمن تأکید بر محورهای مسئولیت اخالقی، اجتماعی و آموزش و اطالع
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