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 دانشگاه تهران يآموزش يها اعضاي هیئت علمي و گروه توسط

 بسمه تعالی

 

 تحقیقات (Master Plan) جامع برنامه تدوینل ستورالعمد

 تهران دانشگاه هاي آموزشیهگرواعضاي هیئت علمی و  توسط

 

 مقدمه

 آموزشي هايگروه ي اعضاي هیئت علمي وتحقیقات - هاي علمي خط مشي فعالیتحوزه عالئق و  ،جامع تحقیقات برنامه

تالش  ،يهاي آموزشدر گروه تحقیقاتبرنامه جامع  و تدوين هدف از تهیه. كند مي مشخص استراتژيک يبا رويکردرا 

بین در  هاي تحقیقاتي و ارتقا كمي و كیفي فعالیت هاي پژوهشي، هدفمند كردن پژوهش بخشي در فعالیت انسجامبراي 

 كلیه تحقیقاتبرنامه جامع با تدوين . است آموزشي هايگروهاعضاي هیئت علمي و دانشجويان تحصیالت تکمیلي 

شوند بايد  تعريف مي در گروهكه  هاي تحصیالت تکمیليهاي دانشجويان دورهها و رسالههاي تحقیقاتي و پايان نامه طرح

عالوه بر اين . قرار داشته باشند گروه اعضاي هیئت علمي و حقیقاتتبرنامه جامع  در راستاي اهداف كلي بیان شده در

هاي تحقیقاتي  و زمینه ها انک اطالعاتي از حوزهب ، يکهاي آموزشيگروهاعضاي هیئت علمي و جامع تحقیقات  هايبرنامه

كالن دانشگاه و هاي  ريزي دهد كه از اين اطالعات در برنامه تشکیل ميرا هاي نسبي پژوهشي دانشگاه  و مزيت

 .شود استفاده مي هاي دولتي و مراكز خصوصي هاي اجرايي، سازمان دستگاههاي پژوهشي با  همکاري

 گروه آموزشيافزاري  افزاري و سخت امکانات نرمو موجود و بالقوه  هايتوانايياز تمام  بايد تحقیقاتجامع برنامه  تدويندر 

در  اعضاي هیئت علميپژوهشي  -هاي علمي حوزه فعالیت تحقیقاتجامع  برنامهپس از تدوين و تصويب  .شوداستفاده 

 جهت دهنده تحقیقات اعضاي هیئت علمي واصلي به عنوان ركن برنامه جامع تحقیقات  در راستاي اهداف تعیین شده

  .گیردمي گروه آموزشي قرار

 

 خود تحقیقاتبرنامه جامع  اًيا مشترك منفرداًبا توجه به زمینه تخصصي و عالئق تحقیقاتي، اعضاي هیئت علمي موظفند  

اعضاي هیئت آن دسته از هاي گروهي،  با توجه به اهمیت فعالیت .دننماي و ارائه تدوين (يک برنامهمشاركت در صرفاً ) را

 ه صورت مضاعف ازب نمايند، مشترک تعريف و تدوين  تحقیقاتهاي خود برنامه جامع تخصص همگرايي ه دلیلبه ك علمي

 .شوند مند ميهاي پیش بیني شده بهرهحمايت

دانشگاه اعالم  يپژوهشتوسط حوزه معاونت  ًامتعاقب تحقیقاتهاي جامع هاي حمايتي و تشويقي دانشگاه از برنامه سیاست 

 آموزشي هاي آمايش رشته ًمتعاقبا ،تحقیقاتجامع  هايبرنامهپس از تعريف و تدوين  بايد توجه شود كه ضمناً. شود مي

 .  انجام خواهد شد آموزشي گروه تحقیقاتجامع هاي برنامهبه  توجهگروه با  هاي تحصیلي مختلف داير در دوره
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 اهداف -الف
 انداز توسعه علمي كشور راستاي چشمانجام تحقیقات هدفمند در  -1

 كشورهاي اصلي پژوهشي  اولويتبه منظور رفع نیازها و هاي تحصیالت تکمیلي  نامه پايانهدايت  -2

 در دانشگاه روهيگانجام تحقیقات هاي  زمینهفراهم نمودن  -3

ريزي كالن دانشگاه جهت همکاري  هاي تحقیقاتي به منظور تسهیل در برنامه دستیابي به بانک اطالعات مدون زمینه -4

 ها ها و سازمان مشترک با دستگاه

 

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

 گروه آموزشی اعضاي هیئت علمی و تکیه کردن بر نقاط قوت -1

 در هاي آموزشي بايد به نقاط قوت و امکاناتگروه توسط اعضاي هیئت علمي و تحقیقاتبرنامه جامع  و تدوين در تعريف

استفاده حداكثري در راستاي  بايد تحقیقاتامه جامع برنبه بیان ديگر . شودگروه توجه ويژه  اعضاي هیئت علمي و اختیار

-متنوع در زمینه هاي تحقیقاتي طرحاجراي تا از تعريف و  گروه تعريف گردداعضاي هیئت علمي و  ها و امکاناتاز توانايي

عالئق  به تحقیقاتجامع  برنامهدر تعريف البته نبايد از نظر دور داشت كه تا جاي ممکن . اجتناب گردد ي متفاوتها

 تحقیقاتجامع  هايتا حد امکان برنامهو  توجه گردد اعضاي هیئت علمي (Field of interest) تحقیقاتي شخصي

  .بر اساس نقاط مشترک اين عالئق تدوين شود گروهدر

 

 تحقیقاتبرنامه جامع در تدوین  توجه به نتایج بلند مدت -2

 ،تحقیقاتذيل برنامه جامع در  و باشد مورد نظر ميبلند مدت  اهدافرسیدن به  ،تحقیقاتبرنامه جامع ماهیت  با توجه به

بايد  تحقیقاتجامع برنامه  اجراي حداقل دوره زماني. خواهد شدتعريف مدت میان  و كوتاه اهدافبا  تحقیقاتي هاي طرح

 برنامهدر طول زمان اجراي  تحقیقاتامکان تجديد نظر در برنامه جامع  در عین حال .در نظر گرفته شود هسال 5هاي دوره

 ي علميها توان تغییراتي را با توجه به تغییر ظرفیت مي تحقیقاتبرنامه جامع بدين ترتیب در میانه اجراي . وجود دارد

 . اعمال نمود( ي جامعهها تغییر نیاز)و تغییرات بازار كار ( نرم افزاري و سخت افزاري از نظر)گروه  اعضاي هیئت علمي و

 

 تحقیقاتبرنامه جامع در جهت اهداف  گروه امکانات موجودنیروي انسانی و  توسعه -3

خاطر نشان ولي بايد به امکانات موجود توجه داشت، گروه  اعضاي هیئت علمي و تحقیقاتبرنامه جامع  تدويناگرچه در 

هاي دانشجويان ها و رسالهنامهو پايان تحقیقاتي هاي و هدايت طرح تحقیقاتجامع  هايبرنامهگردد كه با تعريف  مي

جذب اعضاي هیئت )نرم افزاري  امکانات ريزي شود كه بايد به صورتي برنامه ،آن در جهت اهدافتحصیالت تکمیلي گروه 
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 (تجهیزات و امکانات آزمايشگاهي و كارگاهي)و سخت افزاري ( علمي جديد و پذيرش دانشجويان تحصیالت تکمیلي

 .يابدگسترش  راستادر همان  نیز هاي آموزشيگروه

 

 جامعهو خدمات کشاورزي  ،ي  صنعتها بخش با تحقیقاتجامع  هايبرنامهرابطه  -4

نیازهاي  برطرف كردن حل مشکالت و كالن، هاي طرحها و برنامهدر تعريف تمام يکي از اهداف اصلي كه بايد تاكید نمود 

، تولید كشور كه منتج به حصول درآمد تحقیقاتي كالن به نتايج قابل استفاده در هاي طرحبديل ت. استجامعه و كشور 

در واقع  .آيد به حساب مي تحقیقاتجامع  هايبرنامهگردد يکي از موارد با اهمیت در تعريف  دانش مي يا گسترش فناوري

در جهت رفع  ملموسيج آن بطور ي جامعه همسو بوده و نتاها صورت عملي با نیازه بايد ب تحقیقاتبرنامه جامع يک 

توسط  تحقیقاتبرنامه جامع ها در تعريف و تدوين  ز نظر دور داشت كه يکي از اولويتنبايد ا. باشد جامعه مشکالت موجود

 .باشد هاي نوين بايد توجه به فناوري گروه اعضاي هیئت علمي و

 

  و بین رشته اي هاي بین گروهی همکاريزمینه ایجاد  -5

و دانشگاه  داخل هاي آموزشي درگروهبین داخل گروهي و هاي متقابل  بر پايه همکاري تحقیقاتبرنامه جامع ستوار بودن ا

تحقیقات بین  ايجاد بستر انجام هاي تحقیقاتي مشترک و همچنین طرح ساز انجام تواند زمینه دانشگاه مييا خارج از 

بايد به اين نکته توجه نمود كه در بسیاري از موارد رسیدن به  تحقیقاتبرنامه جامع  و تدوين در تعريف .اي باشدرشته

به بیان ديگر تنها با تلفیق . گردد ميهاي مختلف حاصل ن بخشبه كار گیري جز با  ،نتايج مطلوب و قابل استفاده

توان به نتايج قابل استفاده به دنبال اجراي يک طرح كالن دست  مياز دانشگاه يا خارج و ي گوناگون در داخل ها بخش

ي الزم در ها گروه بايد پیش بینياعضاي هیئت علمي و  تحقیقاتبرنامه  جامع بدين منظور در زمان تدوين . يافت

 .در نظر گرفته شود ها خصوص اين نوع همکاري

 

 هاي آموزشیگروه می واعضاي هیئت عل تحقیقاتبرنامه جامع  تدوینارکان مهم در  -ج

 (تعریف مفهومی از گروه) گروه آموزشی هايرسالت اهداف و تعریف -1

. پژوهشي استو  ي همسو و داراي اهداف مشترک آموزشيها با تخصص اعضاي هیئت علميگروه آموزشي متشکل از هر 

باشد  ميگروه هر عضو هیئت علمي و هايي كه بر عهده  ، رسالتمربوطه گروه تشکیلاز  هدفن یتبی در اين بخش ضمن

 .شود ميباز تعريف 
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  برنامهعنوان  -2

بايد توجه داشت  .باشد برنامه جامع تحقیقات راهبرديو عنوان بايد به طور جامع و واضح اما خالصه بیانگر هدف اصلي 

 .ي كردبین پیشرا  برنامه نتايج حاصل از اجراي ،كه عنوان نبايد آنقدر كلي باشد كه نتوان با آن

 

 برنامههدف یا اهداف  -3

 . تر اهداف جزئي را بیان نمود كلي پرداخت و سپس به صورت تخصصي توان به تعريف يک يا چند هدف ميدر اين مورد 

 

 تحقیقاتبرنامه جامع و ارتباط آن با ي اصلی پژوهشی مورد عالقه ها محور -4

، اشاره كرد و خواهند داشتفعالیت  تحقیقاتبرنامه جامع هايي كه در راستاي اجراي تخصصتوان به  مي بخشدر اين 

را به  برنامه اجراييتوان در اين قسمت ساختار  ميدر واقع . داشت بیان برنامهرا در پیشبرد اهداف كلي  يکنقش هر 

مشخص  برنامه هاي مختلفبخش را در اجرايدخیل در برنامه  اجزاي و نقش هر يک از يک چارت معرفي كرد صورت

اعضاي هیات علمي و همچنین دانشجويان  هايمستدل تطابق طرح را با توانايي ه صورتببايد در اين بخش  .نمود

 .ودنم تحصیالت تکمیلي گروه بیان

 

 متناسب با اسناد باالدستی تحقیقاتجامع  برنامهتدوین  -5

 دانشگاه كالن پژوهشي يها سیاستبا  يدباها برنامهبايد توجه داشت كه اين  تحقیقاتجامع هاي برنامهتدوين  و در تعريف

 بايد به ،هاروهاعضاي هیئت علمي و گ تحقیقاتجامع  در هنگام تدوين برنامه در واقع .داشته باشدخواني  همو كشور 

 و تدوين را همسو با آنها تعريف تحقیقات جامعِ هايبرنامهتوجه داشت و  فناوري كشور در زمینه علم واسناد باالدستي 

 .نمود

 

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

 جامعهخدمات 

برنامه جامع ي ها توان به تحقق اهداف كلي اشاره كرد يا با بیان زير مجموعه ميدر تعريف دستاوردهاي مورد انتظار 

دستاوردهاي مورد انتظار بايد بطور واضح و مشخص بیان . بطور ريزتر به دستاوردهاي مورد انتظار اشاره نمود قیقاتتح

كاربردي بودن طرح و  بايد به صورت مستدل به بخش در اين. چه نتايجي محقق خواهد شد برنامهنمايد كه با اجراي 

براي چه فوايد مادي و معنوي را  جامع تحقیقاتبرنامه  ه اجراياشاره كرد و بیان داشت ك جامعهتطابق آن با نیازهاي 

 . به دنبال خواهد داشتكشور جامعه و 

 

 



 معاونت پژوهشي دانشگاه

 ريزي و نظارت پژوهشياداره كل برنامه
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 قاتیتحق( Master Plan)برنامه جامع  نيدستورالعمل تدو

 دانشگاه تهران يآموزش يها اعضاي هیئت علمي و گروه توسط

 فرایند تدوین، تصویب و اجراي برنامه جامع تحقیقات -د

 آموزشی گروه اعضاي هیئت علمی و تحقیقاتجامع  برنامه و تصویب تدوینتعریف،  -1

اعضاي هیئت علمي گروه تعريف و تدوين شوند و تصويب برنامه هاي جامع برنامه هاي جامع تحقیقات بايد توسط 

  .تحصیالت تکمیلي گروه الزامي است/ تحقیقات در شوراي پژوهشي

  موسسه / دانشکده مستقل/ تصویب برنامه هاي جامع تحقیقات در شوراي پژوهشی پردیس -2

آن  نهايي ، تصويبهاي آموزشيگروه تحصیالت تکمیلي/ در شوراي پژوهشي تصويب برنامه هاي جامع تحقیقاتپس از 

/ ر شوراي پژوهشي پرديسپس از تصويب دباشد كه  مي موسسه/ مستقل دانشکده /پرديس عهده شوراي پژوهشيبر 

شده و موسسه براي اجرا به مدير گروه ابالغ / دانشکده مستقل/ توسط معاون پژوهشي پرديس هموسس/ تقلدانشکده مس

 .نسخه اي از آن به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي شود

 هاي آموزشیدر گروه تحقیقاتجامع هاي برنامه اجراي ولئمس -3

هاي برنامه ابالغپس از  موظفندبوده و  هادر گروه تحقیقاتجامع هاي برنامه ياجرا ولئآموزشي مس هايگروه انمدير

 هاي پژوهشي فعالیتبرنامه هاي جامع ابالغي و لحاظ نمودن آن ها در اجراي حسن گروه نسبت به  تحقیقاتجامع 

 .دنگروه اقدام نماي اعضاي هیئت علمي و دانشجويان تحصیالت تکمیلي

  موسسه/ دانشکده مستقل/ پردیسدر  تحقیقاتجامع هاي برنامهاجراي  حسن نظارت بر -5
/ پرديسهر  تحقیقاتجامع هاي برنامهمسئول نظارت بر حسن اجراي  ،موسسه/ مستقل دانشکده/ پرديسمعاون پژوهشي 

موظفند هر ساله گزارشي از  موسسه/ دانشکده مستقل/ پرديس يهاي پژوهشمعاونت .باشد مي موسسه/ دانشکده مستقل

ي هاگروه واعضاي هیئت علمي  فعالیتهاي پژوهشي هاي آموزشي و تطابقدر گروه تحقیقاتهاي جامع روند اجراي برنامه

 .به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايند تحقیقاتهاي جامع با برنامه آموزشي

بر اساس و ساالنه مستمر هاي جامع تحقیقات به صورت  هاي حمايتي و تشويقي دانشگاه از برنامه سیاستبديهي است 

معاونت پژوهشي و با هماهنگي مجموعه عملکرد گروههاي آموزشي ذيربط و با استناد به گزارشهاي دريافتي توسط 

 .و ابالغ خواهد شد ، تدوينريزي و فناوري اطالعات دانشگاه تهیه معاونت برنامه
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