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  بسمه تعالی
  

  تحقیقات (Master Plan) جامع برنامه تدوینل ستورالعمد
  تهران دانشگاه هاي آموزشیگروهاعضاي هیئت علمی و  توسط

  

  مقدمه
 آموزشی هايگروه ی اعضاي هیئت علمی وتحقیقات - هاي علمی خط مشی فعالیتحوزه عالئق و  ،جامع تحقیقات برنامه

تالش  ،یهاي آموزشدر گروه تحقیقاتبرنامه جامع  و تدوین کند. هدف از تهیه یم مشخص استراتژیک يبا رویکردرا 
بین در  هاي تحقیقاتی و ارتقا کمی و کیفی فعالیت هاي پژوهشی، هدفمند کردن پژوهش بخشی در فعالیت انسجامبراي 

 کلیه تحقیقاتامع برنامه جبا تدوین است.  آموزشی هايگروهاعضاي هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
شوند باید  تعریف می در گروهکه  هاي تحصیالت تکمیلیهاي دانشجویان دورهها و رسالههاي تحقیقاتی و پایان نامه طرح

عالوه بر این قرار داشته باشند.  گروه اعضاي هیئت علمی و تحقیقاتبرنامه جامع  در راستاي اهداف کلی بیان شده در
هاي تحقیقاتی  و زمینه ها انک اطالعاتی از حوزهب ، یکهاي آموزشیگروهاعضاي هیئت علمی و جامع تحقیقات  هايبرنامه

هاي کالن دانشگاه و  ریزي دهد که از این اطالعات در برنامه تشکیل میرا هاي نسبی پژوهشی دانشگاه  و مزیت
  شود. تفاده میاس هاي دولتی و مراکز خصوصی هاي اجرایی، سازمان دستگاههاي پژوهشی با  همکاري

 گروه آموزشیافزاري  افزاري و سخت امکانات نرمو موجود و بالقوه  هايتواناییاز تمام  باید تحقیقاتجامع برنامه  تدویندر 
در  اعضاي هیئت علمیپژوهشی  -هاي علمی حوزه فعالیت تحقیقاتبرنامه جامع پس از تدوین و تصویب  .شوداستفاده 

 جهت دهنده تحقیقات اعضاي هیئت علمی واصلی به عنوان رکن برنامه جامع تحقیقات  در راستاي اهداف تعیین شده
   .گیردمی گروه آموزشی قرار

 تحقیقاتبرنامه جامع  ًایا مشترک ًاتحقیقاتی خود منفرد عالئقند با توجه به زمینه تخصصی و ا اعضاي هیئت علمی موظف
هاي خود برنامه جامع تخصص با توجه به همگراییه ک ئت علمیاعضاي هیآن دسته از  .نماید و ارائه تدوین را خود

هاي ه صورت مضاعف از حمایتبهاي گروهی،  با توجه به اهمیت فعالیت نمایند، میمشترك تعریف و تدوین  تحقیقات
توسط  ًامتعاقب تحقیقاتهاي جامع هاي حمایتی و تشویقی دانشگاه از برنامه شوند. سیاست مند میپیش بینی شده بهره

جامع  هايبرنامهپس از تعریف و تدوین  باید توجه شود که ضمناً شود.  دانشگاه اعالم می یپژوهشحوزه معاونت 
 تحقیقاتجامع هاي برنامهبه  توجهگروه با  هاي تحصیلی مختلف دایر در دوره آموزشی هاي آمایش رشتهً متعاقبا ،تحقیقات

  .  انجام خواهد شد آموزشی گروه



  معاونت پژوهشی دانشگاه
  ریزي و نظارت پژوهشیاداره کل برنامه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 
 
 
 

  قاتی) تحقMaster Planبرنامه جامع ( نیدستورالعمل تدو
 دانشگاه تهران یآموزش يها اعضاي هیئت علمی و گروه توسط

 

  افاهد -الف
 انداز توسعه علمی کشور استاي چشمردر تحقیقات هدفمند انجام  -1
 کشورهشی ژوپاصلی هاي  اولویت به منظور رفع نیازها وهاي تحصیالت تکمیلی  نامه پایانیت اده -2
 در دانشگاه روهیگانجام تحقیقات هاي  زمینهفراهم نمودن  -3
شگاه جهت همکاري ریزي کالن دان به منظور تسهیل در برنامه هاي تحقیقاتی زمینه مدون به بانک اطالعاتدستیابی  -4

  ها ها و سازمان مشترك با دستگاه

  

  :مورد توجه قرار گیردباید  تتحقیقابرنامه جامع  تدویناصولی که در تهیه و  -ب
  

 گروه آموزشی اعضاي هیئت علمی و تکیه کردن بر نقاط قوت -1
 در هاي آموزشی باید به نقاط قوت و امکاناتگروه توسط اعضاي هیئت علمی و تحقیقاتبرنامه جامع  و تدوین در تعریف

استفاده حداکثري در راستاي  باید تحقیقاتامع برنامه ج. به بیان دیگر شودگروه توجه ویژه  اعضاي هیئت علمی و اختیار
- متنوع در زمینه هاي تحقیقاتی طرحاجراي تا از تعریف و  گروه تعریف گردداعضاي هیئت علمی و  ها و امکاناتاز توانایی

ق به عالئ تحقیقاتجامع  برنامهدر تعریف اجتناب گردد. البته نباید از نظر دور داشت که تا جاي ممکن  ي متفاوتها
 تحقیقاتجامع  هايتا حد امکان برنامهو  توجه گردد اعضاي هیئت علمی (Field of interest) تحقیقاتی شخصی

   .بر اساس نقاط مشترك این عالئق تدوین شود گروهدر
  

 تحقیقاتبرنامه جامع در تدوین  توجه به نتایج بلند مدت -2
 ،تحقیقاتذیل برنامه جامع در  و باشد مورد نظر میبلند مدت  رسیدن به اهداف ،تحقیقاتبرنامه جامع ماهیت  با توجه به

باید  تحقیقاتجامع برنامه  اجراي . حداقل دوره زمانیخواهد شدتعریف مدت میان  و کوتاه اهدافبا  تحقیقاتی هاي طرح
 برنامهمان اجراي در طول ز تحقیقاتامکان تجدید نظر در برنامه جامع  در عین حال در نظر گرفته شود. هسال 5هاي دوره

 ي علمیها توان تغییراتی را با توجه به تغییر ظرفیت می تحقیقاتبرنامه جامع . بدین ترتیب در میانه اجراي وجود دارد
  ي جامعه) اعمال نمود. ها ) و تغییرات بازار کار (تغییر نیازنرم افزاري و سخت افزاري گروه (از نظر اعضاي هیئت علمی و
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 تحقیقاتبرنامه جامع در جهت اهداف  گروه امکانات موجودنسانی و توسعه نیروي ا -3
خاطر نشان ولی باید به امکانات موجود توجه داشت، گروه  اعضاي هیئت علمی و تحقیقاتبرنامه جامع  تدویناگرچه در 

هاي دانشجویان هها و رسالنامهو پایان تحقیقاتی هاي و هدایت طرح تحقیقاتجامع  هايبرنامهگردد که با تعریف  می
نرم افزاري (جذب اعضاي هیئت  امکانات ریزي شود که باید به صورتی برنامه ،آن در جهت اهدافتحصیالت تکمیلی گروه 

 علمی جدید و پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی) و سخت افزاري (تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی)
  .یابد گسترش جهتدر همان  نیز هاي آموزشیگروه

  

 جامعهو خدمات کشاورزي  ،ي  صنعتها بخش با تحقیقاتجامع  هايبرنامهرابطه  -4
نیازهاي  برطرف کردن حل مشکالت و کالن، هاي طرحها و برنامهدر تعریف تمام یکی از اهداف اصلی که باید تاکید نمود 
، تولید کشور که منتج به حصول درآمد در تحقیقاتی کالن به نتایج قابل استفاده هاي طرحبدیل ت. استجامعه و کشور 

در واقع  آید. به حساب می تحقیقاتجامع  هايبرنامهگردد یکی از موارد با اهمیت در تعریف  دانش می یا گسترش فناوري
در جهت رفع  ملموسي جامعه همسو بوده و نتایج آن بطور ها صورت عملی با نیازه باید ب تحقیقاتبرنامه جامع یک 

توسط  تحقیقاتبرنامه جامع ها در تعریف و تدوین  ز نظر دور داشت که یکی از اولویتباشد. نباید ا جامعه وجودمشکالت م
 باشد. هاي نوین باید توجه به فناوري گروه اعضاي هیئت علمی و

  

   و بین رشته اي هاي بین گروهی همکاريزمینه ایجاد  - 5
و دانشگاه  داخل هاي آموزشی درگروهبین داخل گروهی و هاي متقابل  يبر پایه همکار تحقیقاتبرنامه جامع ستوار بودن ا

تحقیقات بین  ایجاد بستر انجام هاي تحقیقاتی مشترك و همچنین طرح ساز انجام تواند زمینه دانشگاه مییا خارج از 
باید به این نکته توجه نمود که در بسیاري از موارد رسیدن به  تحقیقاتبرنامه جامع  و تدوین در تعریف اي باشد.رشته

ي ها بخشگردد. به بیان دیگر تنها با تلفیق  میهاي مختلف حاصل ن جز با به کارگیري بخش ،نتایج مطلوب و قابل استفاده
کالن دست یافت. بدین  توان به نتایج قابل استفاده به دنبال اجراي یک طرح میاز دانشگاه یا خارج و گوناگون در داخل 

ي الزم در خصوص این نوع ها گروه باید پیش بینیاعضاي هیئت علمی و  تحقیقاتبرنامه  جامع منظور در زمان تدوین 
 در نظر گرفته شود. ها همکاري
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  هاي آموزشیگروه اعضاي هیئت علمی و تحقیقاتبرنامه جامع  تدوینارکان مهم در  - ج
  

 (تعریف مفهومی از گروه) گروه آموزشی هايرسالت اهداف و تعریف -1
پژوهشی است. و  ي همسو و داراي اهداف مشترك آموزشیها با تخصص اعضاي هیئت علمیگروه آموزشی متشکل از هر 

باشد باز تعریف  میگروه هر عضو هیئت علمی و هایی که بر عهده  ، رسالتهدف از تشکیل گروهدر این بخش ضمن تبین 
  شود. می
  

  برنامهن عنوا -2
باید توجه داشت که عنوان  باشد. طرح هادي راهبرديو عنوان باید به طور جامع و واضح اما خالصه بیانگر هدف اصلی 

  .ی کردبین پیشرا  برنامه نتایج حاصل از اجراي ،نباید آنقدر کلی باشد که نتوان با آن
  
  

 برنامههدف یا اهداف  -3
  تر اهداف جزئی را بیان نمود.  کلی پرداخت و سپس به صورت تخصصی چند هدفتوان به تعریف یک یا  میدر این مورد 

  

 تحقیقاتبرنامه جامع و ارتباط آن با ي اصلی پژوهشی مورد عالقه ها محور -4
، اشاره کرد و خواهند داشتفعالیت  تحقیقاتبرنامه جامع هایی که در راستاي اجراي تخصصتوان به  می بخشدر این 

را به  برنامه اجراییتوان در این قسمت ساختار  میداشت. در واقع  بیان برنامهر پیشبرد اهداف کلی را د یکنقش هر 
 مشخص نمود. برنامه هاي مختلفبخش را در اجرايدخیل در برنامه  اجزايو نقش هریک  یک چارت معرفی کرد صورت

یات علمی و همچنین دانشجویان تحصیالت اعضاي ه هايمستدل تطابق طرح را با توانایی ه صورتبباید در این بخش 
     تکمیلی گروه بیان شود. 

  

 متناسب با اسناد باالدستی تحقیقاتجامع  برنامهتدوین  - 5
 کالن پژوهشی يها سیاستبا  یدباها برنامهباید توجه داشت که این  تحقیقاتجامع هاي برنامه تدوین  و در تعریف

ها باید روهاعضاي هیئت علمی و گ تحقیقاتجامع  در هنگام تدوین برنامه در واقع خوانی داشته باشد. و کشور هم دانشگاه
 و تدوین را همسو با آنها تعریف تحقیقاتجامع  هايبرنامهتوجه داشت و  فناوري کشور در زمینه علم واسناد باالدستی  به

 .نمود
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  قاتی) تحقMaster Planبرنامه جامع ( نیدستورالعمل تدو
 دانشگاه تهران یآموزش يها اعضاي هیئت علمی و گروه توسط

ي صنعت، کشاورزي ها بخشنیازهاي با  و ارتباط آن تحقیقاتبرنامه جامع  دستاوردهاي مورد انتظار تعیین - 6
 جامعهو خدمات 

برنامه جامع ي ها توان به تحقق اهداف کلی اشاره کرد یا با بیان زیر مجموعه میدر تعریف دستاوردهاي مورد انتظار 
بیان بطور ریزتر به دستاوردهاي مورد انتظار اشاره نمود. دستاوردهاي مورد انتظار باید بطور واضح و مشخص  تحقیقات

کاربردي بودن طرح و  باید به صورت مستدل به بخش چه نتایجی محقق خواهد شد. در این برنامهنماید که با اجراي 
جامعه و براي چه فواید مادي و معنوي را  هادي برنامه اشاره کرد و بیان داشت که اجراي جامعهتطابق آن با نیازهاي 

  به دنبال خواهد داشت. کشور 
  
  

ي هاگروه توسط اعضاي هیئت علمی و تحقیقاتجامع  برنامه و اجراي تصویب ،ینفرایند تدو -د
  آموزشی

  

 آموزشی گروه اعضاي هیئت علمی و تحقیقاتجامع  برنامه و تصویب تدوینتعریف،  -1
ر د تحقیقاتجامع هاي برنامهد و تصویب ناعضاي هیئت علمی گروه تعریف و تدوین شو توسطباید  تحقیقاتجامع  برنامه

  گروه الزامی است. تحصیالت تکمیلی/ پژوهشی شوراي
  

 پردیس/ دانشکده مستقل/ موسسهدر شوراي پژوهشی  جامع تحقیقاتهاي برنامهتصویب  -2
آن بر  نهایی ، تصویبهاي آموزشیگروهتحصیالت تکمیلی / پژوهشیدر شوراي  تحقیقاتجامع هاي برنامه تصویباز پس 

 /پردیسباشد که پس از تصویب در شوراي پژوهشی  می مستقل/ موسسه نشکدهدا /پردیس عهده شوراي پژوهشی
براي اجرا به مدیر گروه ابالغ شده و مستقل/ موسسه  دانشکده /توسط معاون پژوهشی پردیس مستقل/ موسسه دانشکده

  شود. دانشگاه ارسال می یاي از آن به معاونت پژوهش نسخه
  

 هاي آموزشیدر گروه قاتتحقیجامع هاي برنامه اجراي مسؤول -3
 آموزشی هايگروه انمدیر. باشندمی هادر گروه تحقیقاتجامع هاي برنامه ياجرا ولئآموزشی مس هايگروه انمدیر

اعضاي هیئت  هاي پژوهشی گروه نسبت به اجراي دقیق آن در فعالیت تحقیقاتجامع هاي برنامه ابالغموظف است پس از 
  گروه اقدام نماید. کمیلیعلمی و دانشجویان تحصیالت ت
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  قاتی) تحقMaster Planبرنامه جامع ( نیدستورالعمل تدو
 دانشگاه تهران یآموزش يها اعضاي هیئت علمی و گروه توسط

  پردیس/ دانشکده مستقل/ موسسهدر  تحقیقاتجامع هاي برنامهاجراي  حسن  نظارت بر -4
هاي در گروه تحقیقاتجامع هاي برنامهمسئول نظارت بر حسن اجراي  موسسهمستقل/  دانشکده /پردیسمعاون پژوهشی 

 مستقل/ موسسه دانشکده /پردیس یپژوهش هاينتمعاو باشد. می پردیس/ دانشکده مستقل/ موسسهآموزشی هر 
 فعالیتهاي پژوهشی هاي آموزشی و تطابقدر گروه تحقیقاتهاي جامع ند هر ساله گزارشی را از روند اجراي برنامها موظف

  به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند. تحقیقاتهاي جامع با برنامه ي آموزشیهاگروه اعضاي هیئت علمی و
  
  

هاي جامع تحقیقات به صورت ساالنه توسط معاونت پژوهشی و با  هاي حمایتی و تشویقی دانشگاه از برنامه ستسیا
  ریزي و فناوري اطالعات دانشگاه تهیه و ابالغ خواهد شد. هماهنگی معاونت برنامه

  
  
  

تصویب رسیده و از آن پس دانشگاه به  هیئت منتخب 18/5/1389صورتجلسه مورخ  2این دستورالعمل با استناد به بند 
  االجرا خواهد بود. الزم


