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 دستورالعمل تدوين برنامه جامع)Master Plan( تحقيقات
 توسط اعضای هيئت علمی و گروه هاي آموزشی دانشگاه تهران

مقدمه 
 برنامه جامع تحقيقات، حوزه عالئق و خط مشی فعاليت هاي علمی - تحقيقاتی اعضای هيئت علمی و گروه های 
آموزشی را با رويكردی استراتژيك مشخص مي كند. هدف از تهيه و تدوين برنامه جامع تحقيقات در گروه های 
آموزشی، تالش برای انسجام بخشی در فعاليت هاي پژوهشی، هدفمند كردن پژوهش و ارتقا كمی و كيفی 
فعاليت هاي تحقيقاتی در بين اعضای هيئت علمی و دانشجويان تحصيالت تكميلی گروه هاي آموزشی است. 
دوره هاي  دانشجويان  رساله هاي  و  پايان نامه ها  و  تحقيقاتی  طرح هاي  كليه  تحقيقات  جامع  برنامه  تدوين  با 
تحصيالت تكميلی كه در گروه تعريف مي شوند بايد در راستای اهداف كلی بيان شده در برنامه جامع تحقيقات 
اعضای هيئت علمی و گروه قرار داشته باشند. عالوه بر اين برنامه هاي جامع تحقيقات اعضای هيئت علمی 
پژوهشی  نسبی  مزيت هاي  و  تحقيقاتی  زمينه هاي  و  حوزه ها  از  اطالعاتی  بانك  يك  آموزشی،  گروه های  و 
دانشگاه را تشكيل مي دهد كه از اين  اطالعات در برنامه ريزی هاي كالن دانشگاه و همكاری هاي پژوهشی با 

دستگاه هاي اجرايی،  سازمان هاي دولتی و مراكز خصوصی استفاده مي شود. 
 در تدوين برنامه جامع تحقيقات بايد از تمام توانايی هاي موجود و بالقوه و امكانات نرم افزاری و سخت افزاری 
گروه آموزشی استفاده شود. پس از تدوين و تصويب برنامه جامع تحقيقات حوزه فعاليت هاي علمی ـ پژوهشی 
اعضای هيئت علمی در راستای اهداف تعيين شده در برنامه جامع تحقيقات به عنوان ركن اصلی جهت دهنده 
تحقيقات اعضای هيئت علمی و گروه آموزشی قرار مي گيرد. اعضای هيئت علمی موظف اند با توجه به زمينه 
تخصصی و عاليق تحقيقاتی خود منفرداً يا مشتركًا برنامه جامع تحقيقات خود را تدوين و ارائه نمايد. آن دسته 
از اعضای هيئت علمی كه با توجه به همگرايی تخصص هاي خود برنامه جامع تحقيقات مشترك تعريف و 
با توجه به اهميت فعاليت هاي گروهی، به صورت مضاعف ازحمايت هاي پيش بينی شده  تدوين مي نمايند، 
بهره مند مي شوند. سياست هاي حمايتی و تشويقی دانشگاه از برنامه هاي جامع تحقيقات متعاقبًا توسط حوزه 
معاونت پژوهشی دانشگاه اعالم مي شود. ضمنًا بايد توجه شود كه پس از تعريف و تدوين برنامه هاي جامع 
تحقيقات، متعاقبًا آمايش رشته هاي آموزشی دوره هاي تحصيلی مختلف داير درگروه با توجه به برنامه هاي جامع 

تحقيقات گروه آموزشی انجام خواهد شد. 

 الف ـ اهداف
1 ـ انجام تحقيقات هدفمند در راستای چشم انداز توسعه علمی كشور با تأكيد بر نوآوری، فناوری، كارآفرينی 

و انجام پژوهش های محصول محور
2ـ  هدايت پايان نامه های تحصيالت تكميلی به منظور رفع نيازها و اولويت های اصلی پژوهشی كشور

3 ـ فراهم نمودن زمينه های انجام تحقيقات گروهی در دانشگاه 
4 ـ دستيابی به بانك اطالعات مدون زمينه های تحقيقاتی به منظور تسهيل در برنامه ريزی كالن دانشگاه 

جهت همكاری مشترك با دستگاه ها و سازمان ها
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ب ـ اصولی که در تهيه و تدوين برنامه جامع تحقيقات بايد مورد توجه قرار گيرد: 
1  ـ تکيه کردن بر نقاط قوت اعضای هيئت علمی وگروه آموزشی 

 در تعريف و تدوين برنامه جامع تحقيقات توسط اعضای هيئت علمی و گروه های آموزشی بايد به نقاط قوت 
و امكانات در اختيار اعضای هيئت علمی و گروه توجه ويژه شود. به بيان ديگر برنامه جامع تحقيقات بايد در 
راستای استفاده حداكثر از توانايی ها و امكانات اعضای هيئت علمی و گروه تعريف گردد تا از تعريف و اجرای 
طرح هاي تحقيقاتی متنوع در زمينه هاي متفاوت اجتناب گردد. البته نبايد از نظر دور داشت كه تا جای ممكن 
در تعريف برنامه جامع تحقيقات به عالئق تحقيقاتی شخصی )Field of interest( اعضای هيئت علمی 
توجه گردد و تا حد امكان برنامه هاي جامع تحقيقات در گروه بر اساس نقاط مشترك اين عالئق تدوين شود. 

2  ـ توجه به نتايج بلند مدت در تدوين برنامه جامع تحقيقات 
 با توجه به ماهيت برنامه جامع تحقيقات، رسيدن به اهداف بلندمدت مورد نظر مي باشد و در ذيل برنامه جامع 
اجرای  زمانی  دوره  حداقل  شد.  خواهد  تعريف  مدت  ميان  و  كوتاه  اهداف  با  تحقيقاتی  طرح هاي  تحقيقات، 
برنامه جامع تحقيقات بايد دوره هاي 5 ساله درنظر گرفته شود. در عين حال امكان تجديد نظر در برنامه جامع 
تحقيقات در طول زمان اجرای برنامه وجود دارد. بدين ترتيب در ميانه اجرای برنامه جامع تحقيقات مي توان 
تغييراتی را با توجه به تغيير ظرفيت هاي علمی اعضای هيئت علمی و گروه )از نظر نرم افزاری و سخت افزاری( 

و تغييرات بازار كار )تغيير نيازهای جامعه( اعمال نمود.
 

3 ـ توسعه نيروی انسانی و امکانات موجود گروه در جهت اهداف برنامه جامع تحقيقات 
 اگرچه در تدوين برنامه جامع تحقيقات اعضای هيئت علمی و گروه  بايد به امكانات موجود  توجه د اشت، ولی 
خاطر نشان مي گردد  كه با تعريف برنامه هاي جامع تحقيقات و هدايت طرح هاي تحقيقاتی و پايان نامه ها و 
ريزی شود  كه  برنامه  به صورتی  بايد  آن،  اهداف  د ر جهت  تكميلی گروه  د انشجويان تحصيالت  رساله های 
امكانات  نرم افزاری )جذب اعضای هيئت علمی جديد و پذيرش دانشجويان تحصيالت تكميلی( و سخت افزاری 

)تجهيزات و امكانات آزمايشگاهی و كارگاهی( گروه های آموزشی نيز در همان جهت گسترش يابد.
 

4 ـ رابطه برنامه هاي جامع تحقيقات با بخش هاي صنعت، کشاورزی و تحقيقات جامعه 
 يكی از اهداف اصلی در تعريف تمام برنامه ها و طرح هاي كالن، حل مشكالت و برطرف كردن نيازهای جامعه 
و كشور است. تبديل طرح هاي تحقيقاتی كالن به نتايج قابل استفاده در كشور كه منتج به حصول درآمد، 
توليد فناوری يا گسترش دانش می گردد يكی از موارد با اهميت در تعريف برنامه های جامع تحقيقات به حساب 
می آيد. در واقع يك برنامه جامع تحقيقات بايد به صورت عملی با نيازهای جامعه همسو بوده و نتايج آن بطور 
ملموس در جهت رفع مشكالت موجود جامعه باشد. نبايد از نظر دور داشت كه يكی از اولويت ها در تعريف و 

تدوين برنامه جامع تحقيقات توسط اعضای هيئت علمی و گروه بايد توجه به فناوری هاي نوين باشد. 

5 ـ ايجاد زمينه همکاری هاي بين گروهی و بين رشته ای 
پايه همكاری هاي متقابل داخل گروهی و بين گروه های آموزشی در  بر  برنامه جامع تحقيقات   استوار بودن 
داخل  دانشگاه و يا خارج از دانشگاه مي تواند زمينه ساز انجام طرح هاي تحقيقاتی مشترك و همچنين ايجاد 
بستر انجام  تحقيقات بين رشته ای باشد. در تعريف و تدوين برنامه جامع تحقيقات بايد به اين نكته توجه نمود 
كه در بسياری از موارد رسيدن به نتايج مطلوب و قابل استفاده، جز با به كارگيري بخش هاي مختلف حاصل 
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نمی گردد. به بيان ديگر تنها با تلفيق بخش هاي گوناگون در داخل و يا خارج از دانشگاه مي توان به نتايج قابل 
استفاده به دنبال اجرای يك طرح كالن دست يافت. بدين منظور در زمان تدوين برنامه جامع تحقيقات اعضای 

هيئت علمی و گروه بايد پيش بينی هاي الزم در خصوص اين نوع همكاری ها در نظر گرفته شود. 

 ج ـ ارکان مهم در تدوين برنامه جامع تحقيقات اعضای هيئت علمی وگروه  های آموزشی 
1  ـ تعريف اهداف و رسالت هاي گروه آموزشی )تعريف مفهومی از گروه( 

 هر گروه آموزشی متشكل از اعضای هيئت علمی با تخصص هاي همسو و دارای اهداف مشترك آموزشی و 
پژوهشی است. در اين بخشی ضمن تبيين هدف از تشكيل گروه، رسالت هايی كه بر عهده هر عضو هيئت 

علمی و گروه مي باشد باز تعريف مي شود.

2  ـ عنوان برنامه 
 عنوان بايد به طور جامع و واضح اما خالصه بيانگر هدف اصلی و راهبردی طرح هادی باشد. بايد توجه داشت 

كه عنوان نبايد آنقدر كلی باشد كه نتوان با آن، نتايج حاصل از اجرای برنامه را پيش بينی كرد. 

3 ـ هدف يا اهداف برنامه 
در اين مورد  می توان به تعريف يك يا چند هدف كلی پرد اخت و سپس به صورت تخصصی تر اهداف جزئی 

را بيان نمود .

4 ـ محورهای اصلی پژوهشی مورد عالقه و ارتباط آن با برنامه جامع تحقيقات 
 در اين بخش مي توان به تخصص هايی كه در راستای اجرای برنامه جامع تحقيقات فعاليت خواهند داشت، 
اشاره كرد و نقش هر يك را در پيشبرد اهداف كلی برنامه بيان داشت. در واقع مي توان در اين قسمت ساختار 
اجرايی برنامه را به صورت يك چارت معرفی و نقش هريك از اجزای دخيل در برنامه را برای اجرای بخش های 
مختلف برنامه مشخص نمود. در اين بخش بايد به صورت مستدل تطابق طرح با توانايی هاي اعضای هيئت 

علمی و همچنين دانشجويان تحصيالت تكميلی گروه بيان شود.

5 ـ تدوين برنامه جامع تحقيقات متناسب با اسناد باالدستی 
 در تعريف و تدوين برنامه هاي جامع تحقيقات بايد توجه داشت كه اين برنامه ها بايد با سياست هاي  پژوهشی 
كالن دانشگاه و كشور هم خوانی داشته باشد. در واقع در هنگام تدوين برنامه جامع تحقيقات  اعضای هيئت 
علمی و گروه ها بايد به اسناد باال دستی در زمينه علم و فناوری كشور توجه داشت و برنامه هاي جامع تحقيقات 

را همسو با آن ها تعريف و تدوين نمود.

 6ـ  تعيين دستاوردهای مورد انتظار برنامه جامع تحقيقات و ارتباط آن با نيازهای بخش هاي 
صنعت، کشاورزی و خدمات جامعه 

 در تعريف دستاوردهای مورد انتظار مي توان به تحقق اهداف كلی اشاره كرد يا با بيان زير مجموعه هاي برنامه 
جامع تحقيقات بطور ريزتر به دستاوردهای مورد انتظار اشاره نمود. دستاوردهای مورد انتظار بايد بطور واضح و 
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مشخص بيان كننده نتايج اجرای برنامه محقق باشد. در اين بخش بايد به صورت مستدل به كاربردی بودن 
طرح و تطابق آن با نيازهای جامعه اشاره كرد و بيان داشت كه اجرای برنامه هادی چه فوايد مادی و معنوی 

را برای جامعه وكشور به دنبال خواهد داشت. 

 د ـ فرايند تدوين،  تصويب و اجرای برنامه جامع تحقيقات توسط اعضای هيئت علمی و 
گروه  های آموزشی 

1  ـ تعريف، تدوين و تصويب برنامه جامع تحقيقات اعضای هيئت علمی و گروه آموزشی
برنامه جامع تحقيقات بايد توسط اعضای هيئت علمی گروه  تعريف و تدوين شوند و تصويب برنامه هاي جامع 

تحقيقات در شورای پژوهشی / تحصيالت تكميلی گروه  الزامی است. 
2  ـ تصويب برنامه هاي جامع تحقيقات در شورای پژوهشی پرديس/ دانشکده مستقل / 

موسسه 
پس از تصويب برنامه هاي جامع تحقيقات در شورای پژوهشی / تحصيالت تكميلی گروه هاي آموزشی، تصويب 
نهايی آن بر عهده شورای پژوهشی پرديس / دانشكده مستقل / موسسه مي باشدكه پس از تصويب در شورای 
پژوهشی پرديس / دانشكده مستقل / موسسه توسط معاون پژوهشی پرديس / دانشكده مستقل / موسسه برای 

اجرا به مدير گروه ابالغ و نسخه ای از آن به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال مي شود. 
3 ـ مسؤول اجرای برنامه هاي جامع تحقيقات در گروه هاي آموزشی 

 مديران گروه های آموزشی مسئول اجرای برنامه هاي جامع تحقيقات در گروه ها مي باشند. مديران گروههای 
فعاليت هاي  در  آن  دقيق  اجرای  به  نسبت  گروه  تحقيقات  جامع  برنامه هاي  ابالغ  از  پس  موظفند  آموزشی 

پژوهشی اعضای هيئت علمی و دانشجويان تحصيالت تكميلی گروه اقدام نمايند.
 / مستقل  دانشکده   / پرديس  در  تحقيقات  جامع  برنامه هاي  اجرای  برحسن  نظارت  ـ   4

موسسه 
 معاون پژوهشی پرديس / دانشكده مستقل / موسسه مسئول نظارت بر حسن اجرای برنامه هاي جامع تحقيقات 
 / پرديس  پژوهشی  معاونت هاي  مي باشد.  مؤسسه   / مستقل  دانشكده   / پرديس  هر  آموزشی  گروه های  در 
دانشكده مستقل / موسسه موظف اند هر ساله گزارشی را از روند اجرای برنامه هاي جامع تحقيقات درگروه های 
آموزشی و تطابق فعاليت های پژوهشی اعضای هيئت علمی و گروه های آموزشی با برنامه هاي جامع تحقيقات 

به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمايند.
 

 سياست هاي حمايتی و تشويقی دانشگاه از برنامه هاي جامع تحقيقات به صورت ساالنه توسط معاونت   پژوهشی 
و با هماهنگی معاونت برنامه ريزی و فناوری اطالعات دانشگاه تهيه و ابالغ خواهد شد. 

 اين دستورالعمل با استناد به بند 2  صورتجلسه مورخ 1389/5/18  هيئت منتخب دانشگاه به تصويب رسيده و 
از آن پس الزم االجرا خواهد بود.
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