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 خچهيتار

رفيع  و از هر نظر از جايگاهى  از هر حيث تهران  كشور دانشگاه عالى آموزش به  وابسته و سازمان هاى  موسسات در ميان 
ممتاز،   دانشجويان و بلند مرتبه ، تحصيل بنام استادان و قدمت ، تدريس  سابقه  چون  اگر متغيرهايى در واقع. بهره مند است 

با دستگاه  از آن ، پيوند و تعامل در كشور و خارج  تحصيلى مدارك  و كاركنان ، ارزش كثرت دانشجويان ، استادان
و مجهز، تعدد  كتابخانه ها و آزمايشگاه ها غنى ، داشتن... و صنعتى ، ادارى ، اجرايى و شركت هاى و موسسات  اجرايى هاى

ر اعتبا تعيين  را از معيارهاى...  و در مركز شهر و در پايتخت  شدن و وابسته ، واقع رشته ها و دانشكده ها و موسسات پيوسته
. كشور دانست   دانشگاه هاى  و مهم ترين را بايد معتبرترين تهران  دانشگاه  برشماريم ، بى گمان  دانشگاه  يك  و اهميت

  .است   ياد شده)) عالى  نماد آموزش((و )) مادر  دانشگاه((با تعبير   دانشگاه از اين  كه نيست جهت  بى

  
ش . ه1230در  دارالفنون  بار با تاسيس  تعبير ديگر دانشگاه ، نخستين  و به  در ايران عالى  آموزش  براى  انديشه ايجاد مركزى 

در  كه كسانى روى پيش  اما تجربه مغتنمى  نيافت توسعه  گرچه دارالفنون. گرديد  اميركبير عملى خان  ميرزا تقى  همت  به. 
. بوده اند، قرار داد...  و ستادر صنعت ، اقتصاد، سي  اروپائيان جديد و پيشرفت هاى  با دانش هاى ايرانيان آرزوى آشنايى

دانش ها   يا اغلب  همه جامع مركزى پيشنهاد راه اندازى  پروفسور دكتر محمود حسابىش. ه1307در  اين تجربه  به عطفاب
  .نهاد  اصغر حكمت ، در ميان فرهنگ ، دكتر على را با وزير وقت

  
 شمسى، جلسه هيات دولت وقت تشکيل و در آن در موضوع آبادى تهران و زيبايى و شکوه ابينه، 1312در بهمن ماه سال  

ز رياست وزراء را برعهد داشت از يک سو و ديگر مرحوم فروغى که در آن رو. عمارات و کاخهاى زيباى آن سخن به ميان آمد
، عنان از کف مقالوزيران از سوى ديگر زبان به تحسين و تمجيد شهر گشودند و برخى از آنان براى جلب رضايت شاه در اين 

با لحنى  حکمت کفيل وزارت معارف بى آنکه پيشرفتهاى پايتخت را ناديده انگارد صغراما در اين ميان مرحوم على ا بدادند
ولى تنها نقص آشکار آن اينست که » البته که در آبادى و عظمت پايتخت شکى نيست «:محتاطانه چنين گفت

اين سخنان ارزشمند . »ندارد و حيف است که در اين شهر نوين از اين حيث از ديگر بالد بزرگ عالم، واپس ماند»انيورسته«
 تومان 250000ن افتاد از اين رو آنان با تخصيص بودجه اوليه اى به ميزان تاثير خود را بر جاى نهاد و بى درنگ مقبول همگا

على . وزارت معارف اجازه دادند تا زمين مناسبى براى تاسيس دانشگاه بيابد و ساختمان آن را در اسرع وقت پديد آورد به

، معمار آندره گدارک و مشاوره اصغر حکمت بى درنگ دست به کار شد و جستجو براى مکان يابى مناسب دانشگاه را با کم
آنان پس از جستجوى بسيار . چيره دست فرانسوى که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغاز کرد

در همين حال بر . ددر ميان ابنيه، باغها و زمينهاى فراوان آن روز اطراف تهران باغ جالليه را براى احداث دانشگاه برگزيدن
مروز که يافتن زمين مناسب در شهر تهران براى ايجاد دانشگاهى عظيم تقريباً ناممکن است، در آن روزها زمينهاى خالف ا

فراوانى وجود داشت که صاحبان آنها نه تنها در فروش آنها امساکى نداشتند بلکه براى واگذار به چنين مؤسساتى که مسلماً 
 سوء بااز همين رو بود که گروهى از مالکين اراضى بهجت آباد . تندسود کالنى هم بدنبال داشت، سر و دست مى شکس

در حاليکه . استفاده هايى نظر وزير ماليه وقت را جلب کرده بودند که زمينهاى آنها را براى تاسيس دانشگاه خريدارى نمايد



با . اه به هيچ روى مناسب نبودبه نظر موسيو گدار عرصه آن زمينها تنگ و موقعيت آنها سيل گير بود و براى تاسيس دانشگ
اين همه مرحوم داور رجحان در جلسه هيات دولت به سختى برخريد اراضى بهجت آباد پاى فشرد و نظر بيشتر اعضاء را 

در همين حال که على اصغر حکمت دلشکسته و نااميد ناظر ماجرا . جلب کرده و سرانجام دولتيان، بهجت آباد را برگزيدند
. باغ جالليه را برگزينيد« :رد شد و پس از اطالع از موضوع با قلدرى خاص خود اوضاع را برهم زد و گفتبود، رضا شاه وا

دولتيان در برابر اين سخنان قاطع، زبان در کام . بهجت آباد ابداً شايسته نيست عرصه آن کم و اراضى آن سيل گير است
  .کشيدند و احدى دم برنياورد

  
اين باغ زيبا که پوشيده از درختان .  آنروز ما بين قريه اميرآباد و خندق شمالى تهران قرار داشتباغ جالليه در شمال تهران 

ق در واپسين سالهاى حکومت ناصرالدين شاه قاجار به فرمان شاهزاده اى به .1300  کهنسال مثمر و غيرمثمر بود، در حدود 
به هر حال باغ . ک به نام حاج رحيم آقاى اتحاديه تبريزى بودنام جالل الدوله بنا يافته و در آن روز در مالکيت تاجرى تر

 توامان از اين تاجر خريدارى شد و موسيو گدار به سرعت مامور تعيين 100000 ريال و جمعاً به مبلغ 5جالليه از قرار مترى 
ش لوح يادبود . 1313 در همين حال پانزدهم بهمن ماه. حدود، نرده گذارى، طراحى و اجراى عمليات ساختمانى در آن شد

تاسيس دانشگاه با حضور مقامات دولتى در محلى که اکنون پلکان جنوبى دانشکده پزشکى است در دل خاک به امانت 
  .گذاشته شد

  ساختماني عمليات آغاز 

 را وى نخست طرح خيابانهاى اطراف و داخل دانشگاه. طراحى پرديس دانشگاه را نيز همان معمار فرانسوى بر عهده گرفت
، عمليات اجرايى با کاشت نهال هاى درختان سايه گستر و با شکوه چنار در 1313ارائه کرد و پس از تاييد در پانزدهم بهمن 

  .کنار خيابانها آغاز شد اکنون آن نهال هاى نحيف عمرى به درازاى دانشگاه يافته و آنان نيز هفتاد ساله شده اند
  

ارتباط  بستر اصلى را به دانشگاه بود اين  افتاده مقارن  زمين با مغرب ايرانيان جدى ايىآشن آغاز با كه تهران دانشگاه تاسيس
افراد   تهران ، تاكنون ، همواره دانشگاه  آموزشى  از آغاز فعاليت هاى. كرد  جديد تبديل و علوم زمين مغرب  با تمدن
نظر   در اينجا با صرف پرداخته اند كه يليا تحص  تدريس به در آن  نامى  صاحب  و چهره هاى برجسته  و شخصيت هاى شايسته

  . مى شود اشاره  از درگذشتگان  چند تن نام و هنر، فقط به  سياست ، اجتماع، علم در عرصه هاى كنونى از اسامى فعاالن
  
ا،  اكبر دهخد فروزانفر، پروفسور محمود حسابى ، استاد على  الزمان  قريب ، بديع همايى ، عبدالعظيم  الدين  استاد جالل   

سحابى ، شهيد دكتر محمد مفتح ، .. چمران ، دكتر يدا بازرگان ، شهيد دكتر مصطفى مهدى  دكتر محمد معين ، مهندس
  ...و ساعى ، دكتر احمد حامى كوب ، دكتر كريم زرين  مطهرى ، دكتر عبدالحسين  استاد شهيد مرتضى

  
خيابان هاى  به ترتيب به و غرب پورسينا و از شرق  خيابان به  انقالب ، از شمال خيابان به  از جنوب  كه  تهران دانشگاه  پرديس
ساختمان  مجموعه  در اين.  شد  هكتار تاسيس21 وسعت به در مساحتى  ش. ه1313 در سال  آذر محدود است16و   قدس

  :دانشكده هاى

   
و ساختمان    ، دندانپزشكى ، داروسازىپزشكى ، سياسى و علوم  حقوق ، فنى ، يات و علوم انسانى، علومهنرهاى زيبا، ادب

سازمان . است  شده واقع  مسجد دانشگاه و -شمار مى آيد   كشور به كتابخانه هاى  از مهم ترين   كه- مركزى  كتابخانه
نيز در ... محيط زيست ، جغرافيا،و دانشجويان ، دانشكده  و درمان  ، اداره امور دانشجويى ، مركز بهداشتدانشگاه مركزى

الهيات و  ، اقتصاد،  كوى دانشگاهتربيتى،  اجتماعى ، علوم  علوم  يز دانشكده هاىن. قرار دارند  دانشگاه  اطراف خيابان هاى



ديگر از دانشكده ها و مراكز  شمارى  چنانكه هم. شده اند واقع  مطهرى  و خيابان شمالىدر اميرآباد  به ترتيب   معارف اسالمى
شده   قم ، كرج ، پاكدشت ، سارى ، چوكا و نشتارود واقع در شهرهاى  از تهران  در بيرون تهران و پژوهشى دانشگاه تحقيقاتى

 دانشگاه علوم شگاه تهران جدا شدند وپزشكى، دندان پزشكى و داروسازى از دان: ش دانشکده هاى.ه1370در سال.اند
  .را تشكيل دادند پزشكى تهران

  
تا  شده   موجب آن اهميتو  وگستره تهران  دانشگاه  وآموزشى علمى مركزيت 

خريد و   ر اصلىبازا از آنها به منشعب  آذر و خيابان هاى16و انقالب  خيابانهاى بويژه دانشگاه اين اطراف
شمار مى  به در سراسر ايران   كتاب بازارهاى  از مهم ترين  انقالب خيابان  كه  گفت مى توان  شود، چنانكه تبديل كتاب  فروش
  .رود

  

  

  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

  
. است    تن3500بر  بالغ آن ادارى   و كاركنان1500حدود  تهران  دانشگاه علمى هيات شمار اعضاى اكنون هم 

در   داخلى آزمون  ارشد و از طريق  كارشناسى  رشته274كارشناسى ،    رشته97در  سراسرى   آزمون  از طريق  دانشگاه اين
 340 اكنون همچنين.  دانشجو است 32000حدود   دانشگاه  آموزشى ظرفيت. يرد رشته دكترى دانشجو مى پذ142

  . تحصيل اند  در حال در دانشگاه تهران  خارجى دانشجوى

  ، آرمي به قدمت تاريخ ايران نشان رسمي دانشگاه تهران

 سابقه ممتدى در آثار نقشى که امروز به عنوان نشان رسمى دانشگاه تهران انتخاب شده، از نقوش تاريخى کشور است که 
  .صنعتى داشته و مقام شامخى در فرهنگ ايران باستان حائز اهميت بوده است

 بهتر بگوييم نشان دانشگاه تهران که توسط دکتر محسن مقدم، استاد فقيد دانشکده هنرهاى آرم يا 

هاى  زيبا طراحى شده است، برداشت وتقليدى است از نقشى که به صورت گچ برى شده در محوطه
بويژه  دوران ساسانى، نقش برجسته ها و نقوش مهرهاى اين دوره ديده شده است و دراين مورد

 .تيسفون تقليدى است از پالک گچ برى شده مکشوفه از شهر ساسانى

احشام در بين طوايف مسکون درايران مورد » داغ « نقوشى که به عنوان نشان از آنها ياد کرديم و به ظاهر به صورت  
بدان آشنائيم و کالً اين اشکال به عنوان نشان مالکيت بود بر هر » تمغا« فاده بوده است، همانى است که در شکل مغولى است



در دوران ساسانى اين نشان ها در نقش برجسته ها، سکه ها و ظروف نقره به عنوان نشان هاى . چيزى که صاحب آن بودند
ايجاد اين نشان ها از حروف خط پهلوى ساسانى نيز استفاده شده طبيعت يک از آنجا که در . خانوادگى به کار رفته اند
  .منوگرام را هم گرفته اند

  
آرم دانشگاه تهران از نقش گچ برى شده مکشوفه از تيسفون گرفته شده است که نمونه منشاء آن در کاخ ساسانى مشکوفه  

 آن در مهرهاى ساسانى، نشان ها عموماً در ميان دو بال هم در اين مورد و هم در موارد مشابه. از دامغان در دست است
قرار داده شده اند که کاربرد آن را در ديگر نقوش اين دوره و شکل تاج هاى ساسانى ) که مى تواند بال عقاب باشد ( تزئينى 

  .ياد شده است» دوپر«اى در شاهنامه فردوسى نيز اين گونه تاج ها با عنوان تاج ه. مخصوصاً در اواخر اين دوره شاهد هستيم
  

ساخته شده ) پهلوى ساسانى(در مورد پالک به دست آمده از تيسفون، نقش ميان بال ها از ترکيب حروف خط اين دوره  
» افزوت « در مورد تيسفون نقش مورد بحث به صورت . است و عده اى سعى در خواندن و توجيه اين نشان ها کرده اند

براى کلمه اورمزد به معناى اهورا مزدا و » او«نيز به صورت ) ايران(» ايالن«و افزونى و نيز به صورت به معناى فراوانى ) امرود(
که از (استفاده دو کلمه دانشگاه تهران به شيوه نشان هاى دوران ساسانى . يا صرفاً اسم هرمزه و هرمز خوانده شده است

حاشيه تزئينى که از دواير ريز تشکيل . ين اساس بوده استدر ميان بال هاى تزئينى بر ا) ترکيب حروف تشکيل مى شود
شده نيز دوران هخامنشى به عنوان يک عامل تزئينى مخصوصاً در سکه ها به کار مى رفته و در دوران ساسانى نيز در سکه 

  .ها، مهرها و گچ برى مورد استفاده داشته است

  

  دانشکده ادبيات

  
بنا به گفته دکتر مظفر بختيار، استاد دانشکده ادبيات دانشگاه تهران، در نشان دانشگاه در زمان رياست جهانشاه صالح  

تغييراتى داده شد؛ نشان اصلى، مانند آرم بيشتر دانشگاه هاى غربى، داخل قابى به شکل سپر رومى قرار گرفت و عنوان 
شکل جديد عالوه بر اينکه . برآن اضافه شد» مياساى ز آموختن يک زمان« تين و نيز شعاربه خط ال» دانشگاه تهران«

منحصر » آموختن«هيچگونه تناسبى با نقش هاى اصيل ايرانى نداشت، اهداف و فعاليت هاى گسترده دانشگاه را در شعار 
 نيز در شکل اصلى 1350شت؛ در حدود سال کرده يود که بار رسالت مهم تربيتى، پرورشى و انسان ساز دانشگاه مغايرت دا

نشان دانشگاه تغييراتى گرافيکى اعمال شد و مدتى هم با آن شکل به کار رفت، ولى به منظور حفظ اصالت نشان قديم، 
  .مجدداً همان نشان به کار برده شده که هنوز هم پا بر جاست



 ، سمبل علم و معرفت سردر دانشگاه تهران

  

  

اين بناى تاريخى، . بى شک ارزش بين المللى دانشگاه تهران، شهرت جهانى سردر اصلى آن را نيز به ارمغان آورده است 
شجويى در زير سقف مرکز عالوه بر اين که در سطح ملى سمبل تمام نماى علم، دانش، معرفت و نماد زندگى شيرين دان

با يک . است، در خارج از ايران نيز معرف يک دانشگاه نامدار در سطح خاورميانه است) دانشگاه تهران ( نمادين علمى کشور 
بررسى گذرا مى توان ادعا کرد که از ميان معروف ترين و معتبرترين دانشگاه هاى دنيا، دانشگاه تهران تنها دانشگاهى است 

 يک بناى فرهنگى سمبليک با مهندسى پيچيده، پيام هاى ويژه معنوى، علمى و فرهنگى را به مخاطبان خود القا که از طريق
  .مى کند

  
برخى بر اين عقيده اند که طرح سردر دانشگاه، الهام گرفته از تصوير خيالى دوپرنده اى است که بال هايشان را براى اوج  

علم و دانش به دو بال تشبيه شده اند که ورود به دانشگاه با آن دو ممکن است و . دگرفتن و برخاستن از زمين، باز کرده ان
  .خروج از دانشگاه نيز با تقويت اين بال ها موجب صعود افراد بر فراز اجتماع خود و پاسدارى از آن مى شود

  
د مى دانند که بيانگر ارزش مطالعه و عده اى ديگر آن را به عنوان کتابى که به صورت باز در مقابل ديدگان گذارده شده باش 

  .اما از تاريخچه و نحوه ساخت اين سردر اطالعات و اسناد کاملى به دست نيامده است. تحقيق است
  

 به دستور رياست وقت دانشگاه طرحى در ميان دانشجويان و طراحان مختلف به مسابقه 45-46بنابر قولى در سال هاى  
به عنوان طرح ) از دانشکده هنرهاى زيبا(» کوروش فرزامى«سيده طرح دانشجويى به نام از ميان طرح هاى ر. گذاشته شد

کار اجراى طرح، ابتدا به يک شرکت پيمانکار سوئيسى واگذار شد که به دليل نواقص مربوط به مراحل قالب . برتر برگزيده شد
اجراى طرح را به عهده » شرکت آرمه«ن به نام بندى از ادامه کار توسط اين شرکت ممانعت شد و يک شرکت پيمانکارى ايرا

 تومان بوده 500 هزار و24بنابر آخرين صورت حساب و وضعيت شرکت آرمه هزينه اجراى طرح مبلغ . گرفته و به اتمام رساند
 هيچ سندى در خصوص آن در آرشيو 1348 مى دانند، اما تا سال 45-46اگر چه تاريخ ساخت سردر را در سال هاى . است

عکس هايى از سردر دانشگاه ) 1348تير ، مرداد، شهريور(» هنر معمارى «2در نشريه شماره . نشگاه مشاهده نشده استدا
اين منبع نيز طراح را که کوروش فرزامى ( تهران به چاپ رسيده است در ذيل آن نام طراح و محاسب سردر آورده شده است 



نيز عکس ) 1351(عالوه بر اين در کتابچه راهنماى دانشگاه تهران ). و محاسب آن را سيمون سرکيسيان ذکر کرده است
  .سردر چاپ شده است

  

  مديران دانشگاه

از آن تاريخ به بعد مديريت دانشگاه بصورت مستقل و .يريت ميشدش دانشگاه تهران توسط وزير فرهنگ مد. ه1321تا سال 
  : باشد تا کنون به شرح زير مياران دانشگاه از ابتداسامی مدي.نظر وزارت فرهنگ در آمدر زي
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 آقاى دكتر عارف .26 آقاى دكتر شيبانى .19 معتمدى آقاى دكتر .12 آقاى عدل .5
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  خیيع تاريوقا

  

حوالت علمی، فرهنگی، با در تمامی تتقري. وش وقايع گوناگونی بوده استس دستخدانشگاه تهران از بدو تاسي
ن ابتدا در اياز نگونه تحوالت بسياری از اي.نشگاه تهران به وضوح مشخص استاسی کشور نقش دااجتماعی و سي

 دانشگاه را مالحظه خی صفحه وقايع تاريخی دانشگاهبه منظور اطالع بیشتر از وقايع تاري. نددانشگاه شکل گرفته ا
  .دفرمايي

 

 وقايع تاريخي
 

گ ايران زمين ، بيانگر وجود مراكز دانش ، معارف ، مطالعه و تحقيق در انواع افتخارات عظيم و با شكوه تاريخ تمدن و فرهن
در ايالت خوزستان كه در سال پانصد و )) مدرسه جندى شاپور((و )) مدرسه نصيبين : ((مراكزى همچون . علوم بوده  است 

همچنين .  دليلى بر اين مدعاست سى ميالدى ، به فرمان خسروانوشيروان  تاسيس يافت و تا زمان عباسيان دوام داشت ،
در ارتقاى تفكر و تعالى مدارج سير و سلوك جامعه بشرى ... همچون ، ابن سينا، رازى ، بيرونى  و; انديشمندان دوره اسالمى 

از دوران صفويه ، انتقال اصول معارف  جديد از اروپا آغاز شد، تا اينكه اولين مدرسه . ، در سطح جهان شناخته شده هستند
)) دارالفنون ((ش اولين مدرسه دولتى بنام . ه1230همچنين ، در سال ; ش  در اروميه آغاز به كار كرد.ه1212جديد در سال 

دارالفنون . با رشته هاى مهندسى ، دواسازى ، طب  و جراحى ، توپخانه ، پياده نظام ، سواره نظام ومعدن شناسى تاسيس  شد
سطح مقدماتى ، براى  . داراى دو سطح مقدماتى و عالى بود). 1296سال (نام گرفت  )) زى دارالمعلمين مرك((، با تغييراتى ، 

اين دو، بعدها . تربيت دبيران مدارس ابتدايى و سطح عالى جهت تربيت دبيران مدارس  دبيرستان فعاليت مى نمودند
ديگرى به  موازات اين مدارس ، بوجود البته مدارس ; )1312سال (دانشسراى مقدماتى و دانشسراى عالى را تشكيل دادند 

ش فكر تاسيس مركزى  كه .ه1312در سال .... مدرسه سياسى ، مدرسه طب ، مدرسه فالحت و: به عنوان مثال ; آمده بودند
، از تصويب مجلس 1313 خرداد سال 8در )) دانشگاه ((جامع همه يا اغلب مدارس عاليه باشد عملى شد، و قانون تاسيس  

 .گذشت )) لى شوراى م((
 

شايان ذکر است که همزمان با آغاز عمليات ساختمانى و ايجاد فضاهاى کالبدى دانشگاه کوشش براى تدوين سازمان و 
از همين رو بود که کميسيونى . تشکيالت منظم آن که تنها در قالب ارائه و تصويب اليحه اى قانونى امکان پذير بود؛ آغاز شد

وز تشکيل شد تا بدين مهم بپردازد طرفه آنکه اعضاء کميسيون مزبور هر کدام عصاره و دست از رجال نامى و برجسته آنر



آنچه به عنوان پيش . دپرورده مکاتب و نظام هاى فکرى و فرهنگى گوناگون اعم از نمايندگان مکاتب سنتى و مدرن بودن
نويس اليحه عرضه کردند، براستى برآيندى از سنت هاى علمى و آموزشى کهن ايرانى از جندى شاپور گرفته تا دارالفنون از 

نظرى بر اسامى اعضاء آن کميسيون که نامشان ذيال آمده است گواه . يک سو و مدارس نوين و مدرن اروپايى از ديگر سو بود
 بديع الزمان فروزانفر، دانش آموخته حوزه هاى -2 حاج سيد نصراهللا تقوى، استاد مدرسه سپهساالر -1: اين سخن است
 دکتر -5 ميرزا على اکبر دهخدا، رئيس مدرسه حقوق -4 غالمحسين رهنما، استاد رياضيات دارالفنون -3علمى خراسان 

 دکتر -7ده شفق، دانش آموخته دانشگاه برلين  دکتر رضازا-6عيسى صديق، دانش آموخته دانشگاههاى اروپا و آمريکا 
 دکتر لقمان الدوله ادهم، رئيس مدرسه طب و دانش آموخته -8اميراعلم، فارغ التحصيل دانش پزشکى از ليون فرانسه 

 ميرزا -10 دکتر على اکبر سياسى، فارغ التحصيل دانشگاه پاريس و رئيس تعليمات عاليه آنروز -9اونيورسته پاريس 
 على -11ى خان گرگانى، رئيس وقت اداره بازنشستگى و از مديران کاردان و نام آشنا در مسائل ادارى و سازمانى محمدعل

 اصغر حکمت، کفيل وزارت معارف
 

اين استوانه هاى علمى و ادارى پس از چند ماه مطالعه، تبادل نظر و بررسى، اليحه قانونى تاسيس دانشگاه را در اسفند 
 ماه بررسى و مطالعه در کميسيون معارف پارلمان سرانجام قانون 2اى ملى پيشنهاد کردند و پس از  به مجلس شور1312

 از تصويب مجلس شوراى ملى گذشت و برگى زرين در تاريخ تاسيس نهادهاى 1313تاسيس دانشگاه تهران در هشتم خرداد 
 .اى نوين آموزشى در تاريخ اين مرز و بوم شدآموزشى در ايران ورق خورد و اينبار قانون مزبور سرآغاز تاسيس نهاده

 
 ماده است که تشکيالت دانشگاه، دانشکده 21قانون تاسيس دانشگاه تهران مشتمل بر : اينک نظرى بر برخى مواد آن قانون

اول اين در ماده . ها، سازمان ادارى، مديريت و شوراهاى عالى و چگونگى استخدام کادر آموزشى و ادارى آنرا در بر مى گيرد
براى تعليم علوم و » دانشگاه «مجلش شوراى ملى به وزارت معارف اجازه مى دهد موسسه اى به نام : قانون آمده است که

در ماده دوم قانون مزبور از شعب و تشکيالت داخلى  دانشگاه سخنى به . فنون و ادبيات و فلسفه در تهران تاسيس نمايد
 .موسوم خواهد بود» دانشکده«دانشگاه داراى شعب ذيل است که هر يک از آنها به : بر اساس اين ماده. ميان آمده است

 
 - 4 دانشکده ادبيات، فلسفه و علوم تربيتى -3 دانشکده علوم طبيعى و رياضى  -2دانشکده علوم معقول و منقول -1

 .ندسى دانشکده فنى و علوم مه-6 دانشکده حقوق و علوم سياسى -5دانشکده طب و شعب و فروع آن 
 

با اين حال قانون هشتم خرداد، توسعه دانشگاه را در رشته ها و فروع جديد و متناسب با زمان وزارت شمس الدين امير 
عاليى در وزارت کشاورزى نخستين مدرسه عالى فالحت که ريشه در عهد مظفرالدين شاه قاجار داشت، به دانشگاه تهران 

يع در کرج قرار داشت به همراه البراتوار و کتابخانه و چاپخانه ضميمه دانشگاه اين مدرسه که در قالب باغى وس. ملحق شد
 سال رشته هاى مرتبط با پزشکى از دانشگاه تهران منفک و به وزارت 70تهران گرديد و با وجود آنکه اکنون پس از 

 مرکز 4 مجتمع آموزش عالى، 2 دانشکده، 17بهداشت،  درمان و آموزش پزشکى ملحق شده است؛ دانشگاه تهران با داشتن 
 موسسه خدماتى اطالع رسانى همچنان بزرگترين و وسيع ترين 3 موسسه تحقيقاتى و 14 پژوهشى ، –يا موسسه آموزشى 

 .است» نماد آموزشى عالى کشور«دانشگاه ايران و به راستى مادر دانشگاههاى اين سرزمين و 
 

 :وقايع  نگار تاريخى 
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 انجاميد 
  انتصاب دكترهوشنگ نهاوندى به رياست دانشگاه - 1350تير 

  تاسيس دانشكده علوم اجتماعى - 1351
  انفجار بمب در دانشگاه تهران  - 1351 اسفند 18

  تاسيس انستيتو الكتروتكنيك - 1352
  تن از دانشجويان در جريان حمله مزدوران  ساواك به دانشگاه تهران 30 دستگيرى - 1352 مرداد 20
  دانشجو 400 حمله شبانه ساواك ، شهربانى و گارد دانشگاه به  كوى دانشگاه و دستگيرى حدود - 1352 مرداد 23
  دانشكده فنى در اعتراض به جدا نمودن گروه هاى مختلف آموزشى   اعتصاب دانشجويان- 1352 آبان 12

  تاسيس مؤسسه حقوق تطبيقى  - 1353
  اعتصاب و تظاهرات در دانشگاه تهران و دانشكده  كشاورزى كرج به اجبار درقبول تعهد خدمتى - 1353 آبان 13

 به مركز تحقيقات بين المللى همزيستى با 1382از خرداد سال  ( تاسيس مركز تحقيقات مناطق كويرى و بيابانى - 1354
 ) كوير تغيير نام  يافت 

  بيوفيزيك - تاسيس مركز تحقيقات بيوشيمى 1354
  الحاق مجتمع آموزش عالى قم به دانشگاه تهران  - 1354

  انتصاب دكتر شريفى به رياست دانشگاه  - 1355تير 
 ويان دانشكده  فنى در محل كتابخانه   حمله تعدادى باتون به دست به دانشج- 1355 دى 1

  خرداد در كوى دانشگاه  15 خرداد به  يادبود قيام 15 برپايى تظاهرات در بعد از ظهر روز - 1356 خرداد 15
  انتصاب دكتر معتمدى به رياست دانشگاه  - 1356تير ماه 



شريعتى قاتلت را مى (( محل دانشكده با شعار  تجمع دانشجويان در محل ترياى دانشكده علوم و تظاهرات  در- 1356 تير 1
 )) كشيم 

 )) شريعتى  نمرده ، شريعتى را كشتند(( تظاهرات در محوطه دانشگاه تهران با شعار - 1356 تير 3
 شيبانى به رياست دانشگاه ...  انتصاب دكتر عبدا- 1357شهريور 

 هران  كشتار دانشجويان و دانش آموزان در دانشگاه ت- 1357 آبان 13
  آذر 16 تظاهرات گسترده در اطراف دانشگاه تهران در سالروز - 1357 آذر 16
هزار تن از مردم گشوده 100 در نخستين روز از هفته بازگشايى دانشگاه ها، دانشگاه  تهران با حضور بيش از- 1357 آذر 23
 . شد
ه  با رژيم درآمد دراطراف آن سنگربندى صورت  دانشگاه تهران به صورت مركز مبارزه و درگيرى مسلحان- 1357 بهمن 22

 گرفت 
  انتصاب دكتر محمد ملكى به رياست دانشگاه - 1357اسفند  3

  انتصاب دكتر حسن عارفى به رياست دانشگاه  - 1358
  تعطيلى دانشگاه ها به مناسبت انقالب فرهنگى - 1359مهر ماه 

 رياست دانشگاه  انتصاب دكتر على مهديزاده شهرى به - 1360مرداد 5
  انتصاب دكتر ابوالقاسم گرجى به رياست دانشگاه  - 1360مهر 8

  انتصاب دكتر عباس شيبانى به رياست دانشگاه  - 1361
  الحاق مجتمع آموزش عالى ابوريحان به دانشگاه تهران - 1362شهريور 
  بازگشايى دانشگاه ها بعد از انقالب فرهنگى - 1362مهر ماه 

  انتصاب دكتر بهمن يزدى صمدى به رياست دانشگاه  - 1362 آبان 17
  انتصاب دكتر محمد فرهادى به رياست دانشگاه - 1364 تير 12

  انتصاب دكتر حسين فروتن به رياست دانشگاه  - 1364دى  1
 تفكيك دانشكده هاى علوم پزشكى تحت عنوان دانشگاه علوم پزشكى  تهران از دانشگاه -1365
 نشكده تربيت بدنى   تاسيس دا- 1367
  تاسيس دانشكده زبان هاى خارجى  - 1367

  انتصاب دكتر محمد رحيميان به رياست دانشگاه - 1367 مهر ماه 21
  تاسيس مركز بين المللى آموزش زبان فارسى - 1368

  انتصاب دكتر غالمعلى افروز به رياست دانشگاه  - 1372مهر 5
ر مخالفت با دريافت شهريه در راستاى روند خصوصى سازى دانشگاه ها و مخالفت با  تجمعات دانشجويى د- 1373آبان  ماه 

 رياست دكتر افروز 
  انتصاب دكتر محمدرضا عارف به رياست دانشگاه - 1373 آذر 23

  تاسيس دانشكده محيط زيست - 1373
 اى ممانعت از اين سخنرانى  سخنرانى دكتر سروش در دانشكده فنى و هجوم نيروهاى  لباس شخصى بر- 1374 مهر 19
  انتصاب دكتر سيد منصور خليلى عراقى به رياست  دانشگاه - 1376 شهريور 12

 توسط دانشجويان دانشگاه هاى تهران و باحضور رئيس جمهور حجه 1376 مراسم نكوداشت دوم خرداد - 1377خرداد  2
 االسالم سيد محمد خاتمى 

  دانشگاه در اعتراض به تعطيلى  روزنامه سالم   تظاهرات دانشجويان كوى- 1378 تير 17
 نفراز دانشجويان براى 300 حمله نيروهاى انتظامى و شبه نظاميان به كوى دانشگاه  تهران و دستگيرى - 1378 تير 18

 سركوب تظاهرات روز قبل 
  ديدار نلسون ماندال، رئيس كنگره ملى آفريقا از دانشگاه  تهران - 1379بهار 

  تاسيس كانون بازنشستگان دانشگاه تهران  - 1379 ارديبهشت 



  سخنرانى رئيس مجلس ايتاليا در دانشكده حقوق و علوم  سياسى  - 1379پاييز 
  تاسيس مركز مطالعات حقوق بشر وابسته به دانشكده حقوق  و علوم سياسى  - 1379دى  

  به مركز امور مشاركت زنان  تاسيس مركز مطالعات و تحقيقات زنان وابسته - 1380 ارديبهشت 11
  سخنرانى فيدل كاسترو رهبر ملى كوبا در دانشگاه  تهران  - 1380 ارديبهشت 19

  تاسيس دانشكده جغرافيا به صورت مستقل - 1380
 ) اسالم شناس برجسته  آلمانى ( همايش تقدير از آنه مارى شيمل - 1381 مهر 23

  به رياست دانشگاه   انتصاب دكتر رضا فرجى دانا- 1381شهريور 
 ) استاد دانشگاه ( نا آرامى هاى دانشگاه در اعتراض به صدور حكم هاشم  آغاجرى - 1381 آبان 20
   خرداد كنترل كامل كوى دانشگاه توسط نيروى انتظامى 20 وقايع - 1382 خرداد 20

 
 

 
 
  

  جاذبه هاي دانشگاهي 
 

اگر چه ساختمان ها و بناهاى اوليه دانشگاه تهران به عنوان آثار ملى به ثبت رسيده  و از ارزش ملى برخورداراست ولى در 
 .ه از جذابيت بيشترى برخوردارهستندميان آنها مراكزى چون باغ نگارستان ، موزه مقدم و مسجد دانشگا

 

 : باغ نگارستان  
 

 به عنوان اولين مدرسه عالى و تحت عنوان 1307اين  مجموعه كه در زمان فتحعلى شاه قاجار احداث شده است ، در سال 
 .است اين باغ اينك در فهرست آثارملى ايران  به ثبت رسيده . مورد استفاده قرار گرفت )) دارالمعلمين عالى ((
 

 :  موزه مقدم 
 

اين  موزه ، مجموعه اى از گنجينه هاى با ارزش هنرى دكتر محسن مقدم ، استاد دانشكده هنرهاى زيباست كه در منزل 
 .خويش گردآورى نموده و به دانشگاه تهران اهدا كرده است 

 



 :  مسجد دانشگاه 

 
 1345اين  مكان كه از معمارى زيباى اسالمى برخوردار است ، براى برگزارى نماز و انجام مراسم مذهبى بنا شده ، و از سال 

   . به بهره بردارى رسيده  است

  

:دانشكده ها

   دانشكده كشاورزى •
   دانشكده اقتصاد •
   دانشكده فنى •
   دانشكده محيط زيست •
   دانشكده هنرهاى زيبا •
   دانشكده زبانهاى خارجى •
   دانشكده حقوق و علوم سياسى •
   دانشكده ادبيات و علوم انسانى •
   دانشكده مديريت •
   دانشكده منابع طبيعى •
   تربيت بدنى و علوم ورزشىدانشكده  •
   دانشكده روان شناسى و علوم تربيتى •
   دانشكده علوم •
   ه علوم اجتماعىدانشكد •
   دانشكده الهيات •
   دانشكده دامپزشكى •



  :مجتمع هاي آموزش عالي 

   ع ْآموزش عالى ابوريحانمجتم •
   مجتمع آموزش عالى قم •

  :مؤسسات و مراكز تحقيقات

   مؤسسه ژئوفيزيك •
   مركز تحقيقات بين المللى همزيستى با كوير •
   مركز تحقيقات تاريخ هنر •
   ت بيو شيمى بيو فيزيكمركز تحقيقا •

  

  

   ]:مديريِت کنونی دانشگاه  [ 

  
 )دكتررضا فرجی دانا(رياست دانشگاه 

 
 ) انیيی آشتيرايدکتر رضا م( دفتر رياست 

 ) مهندس سليمى( مديريت حراست 
 ) دكتر پيغمبرى( اداره کل گزينش 

 ) دكتر خضرى( اداره کل روابط عمومى 
 ) عینیدکتر علی م( ک ي مرکزانفورمات

 ) نیيدکتر علی مع( کی ي مرکزآموزشهای الکترون
 ) دکتر محمد مهدی فائزی پور( ن الملل و دانشگاهی ي دفتر روابط ب

 
 ) نیيدكتر محمد حس(  معاونت آموزشى 

 
 ) میيدکتر حسن ابراه(  امور آموزشی 

 ) دکتر مسعود صباغان( لی يالت تکمي تحص
 ) دکتر علوی( ان خارجی ي دفتر دانشجو

 ) دکتر علی افشار بکشلو(  سنجش و نظارت 
 ) د جالل زرگريدکتر س( دفتر استعدادهای درخشان  

 ) دکتر غالمرضا طالقانی(  آموزش نوبت دوم 
 ) انيميدكتر محمد رح(  معاونت پژوهشى 

 
 ) دکتر احمد پور احمد( ت امور پژوهشی يري مد



 ) دکتر مصباح باباالر(  دفتر پژوهشهای کاربردی 
 ) ن عبدی زادهيدکتر حس( زات آموزشی و پژوهشی يت سفارش تجهيري مد
 ) تیيدکتر علی اکبر عنا( بخانه مرکزی  کتا

 ) دکتر محمد شکرچی زاده( موسسه چاپ و انتشارات 
 )دكتر مهدی قندی( معاونت ادارى و مالى 

 
 ) دی يا جنيدکتر لع(  امور حقوقی 
 ) ریيوش بريدار(  امور عمومی 

 ) دهندیيلی بُيحسن اسماع( نی طه کارگزدار ا
 ) هيمحمد فق(  امور مالی 
 ) اریيدون عليمهندس فر( سات و ساختمانها ي اداره تاس

 ) یياحمد حاجی بابا(  اداره رفاه 
 )دين اميدكتر محمد حس(دانشجويى و فرهنگى   معاونت 

 
 ) رزرگريد ميدکتر سع( ی ي امور خدمات دانشجو

 ) دکتر محمد مشاری( هنگی و فوق برنامه تهای فري امورفعال
 ) دکتر رضا رجبی( ت بدنی ي امور ترب

 ) عیيمهندس ناصر مط( امور خوابگا هها  
 ) وسف مقدسيدکتر (  مرکز بهداشت و درمان 
 ) دکتر بوالهری( ی ي مرکز مشاوره دانشجو

 ) ریيرضا نصيمهندس عل( کیي دفتر خدمات کمک آموزشی الکترون
 ) رضا حجتی( ی ينشجودا باشگاه 

 ) عباس پهلوانی( ته انضباطی ي کم
 ) رضا حجتی(  دفتر مطالعات فرهنگی 
 ) م نجارنهاوندیيمر( ثار گري اداره کل امور شاهد و ا
 )دكتر علی مقاری( معاونت طرح و برنامه 

 
 ) دکتر خسرو برگی( زی ي اداره برنامه ر

 )  صمدیلياسماع( مانها يابی بر پي دفتر نظارت و ارز
 ) عاطفه فاضلی( الت و بودجه ي تشک

 ) د مصطفی رضویيدکتر س( نی ي مرکز کار آفر
 ته بهره وری و تحول اداریي کم

1... گاه روزانه ها     2...کاه روزانه ها    3... کاه روزانه ها        4 ...کاه روزانه ها       5... ها کاه روزانه        6   ...گاه روزانه ها      7...گاه روزانه ها          8گاه روزانه ها 
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