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ثسمٍ تعبلی

دستًرالعمل تذيیه ثروبمٍ جبمع ) (Master Planتحقیقبت
تًسظ اعضبي َیئت علمی ي گريٌَبي آمًزشی داوشگبٌ تُران

مقذمٍ

ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت ،حَصُ ػالئق ٍ خظ هطي فؼبلیتّبي ػلوي  -تحقیقبتي اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُّبي آهَصضي
سا ثب سٍيکشدي استشاتژيک هطخع هيكٌذّ .ذف اص تْیِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت دس گشٍُّبي آهَصضي ،تالش
ثشاي اًسدبمثخطي دس فؼبلیتّبي پژٍّطيّ ،ذفوٌذ كشدى پژٍّص ٍ استقب كوي ٍ كیفي فؼبلیتّبي تحقیقبتي دس ثیي
اػضبي ّیئت ػلوي ٍ داًطدَيبى تحػیالت تکویلي گشٍُّبي آهَصضي است .ثب تذٍيي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت كلیِ
عشحّبي تحقیقبتي ٍ پبيبى ًبهِّب ٍ سسبلِّبي داًطدَيبى دٍسُّبي تحػیالت تکویلي كِ دس گشٍُ تؼشيف هيضًَذ ثبيذ
دس ساستبي اّذاف كلي ثیبى ضذُ دس ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُ قشاس داضتِ ثبضٌذ .ػالٍُ ثش ايي
ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُّبي آهَصضي ،يک ثبًک اعالػبتي اص حَصُّب ٍ صهیٌِّبي تحقیقبتي
ٍ هضيتّبي ًسجي پژٍّطي داًطگبُ سا تطکیل هيدّذ كِ اص ايي اعالػبت دس ثشًبهِسيضيّبي كالى داًطگبُ ٍ
ّوکبسيّبي پژٍّطي ثب دستگبُّبي اخشايي ،سبصهبىّبي دٍلتي ٍ هشاكض خػَغي استفبدُ هيضَد.
دس تذٍيي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت ثبيذ اص توبم تَاًبييّبي هَخَد ٍ ثبلقَُ ٍ اهکبًبت ًشمافضاسي ٍ سختافضاسي گشٍُ آهَصضي
استفبدُ ضَد .پس اص تذٍيي ٍ تػَيت ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت حَصُ فؼبلیتّبي ػلوي -پژٍّطي اػضبي ّیئت ػلوي دس
ساستبي اّذاف تؼییي ضذُ دس ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت ثِ ػٌَاى سكي اغلي خْت دٌّذُ تحقیقبت اػضبي ّیئت ػلوي ٍ
گشٍُ آهَصضي قشاس هيگیشد.
اػضبي ّیئت ػلوي هَظفٌذ ثب تَخِ ثِ صهیٌِ تخػػي ٍ ػالئق تحقیقبتي ،هٌفشداً يب هطتشكبً ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت خَد
سا (غشفبً هطبسكت دس يک ثشًبهِ) تذٍيي ٍ اسائِ ًوبيٌذ .ثب تَخِ ثِ اّویت فؼبلیتّبي گشٍّي ،آى دستِ اص اػضبي ّیئت
ػلوي كِ ثِ دلیل ّوگشايي تخػعّبي خَد ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت هطتشک تؼشيف ٍ تذٍيي ًوبيٌذ ،ثِ غَست هضبػف اص
حوبيتّبي پیص ثیٌي ضذُ ثْشُهٌذ هيضًَذ.
سیبستّبي حوبيتي ٍ تطَيقي داًطگبُ اص ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت هتؼبقج ًب تَسظ حَصُ هؼبًٍت پژٍّطي داًطگبُ اػالم
هتؼبقجب آهبيص سضتِّبي آهَصضي
ً
هيضَد .ضوٌبً ثبيذ تَخِ ضَد كِ پس اص تؼشيف ٍ تذٍيي ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت،
دٍسُّبي تحػیلي هختلف دايش دس گشٍُ ثب تَخِ ثِ ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت گشٍُ آهَصضي اًدبم خَاّذ ضذ.
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الف -اَذاف
1
2
3
4

 اًدبم تحقیقبت ّذفوٌذ دس ساستبي چطناًذاص تَسؼِ ػلوي كطَس ّذايت پبيبىًبهِّبي تحػیالت تکویلي ثِ هٌظَس سفغ ًیبصّب ٍ اٍلَيتّبي اغلي پژٍّطي كطَس فشاّن ًوَدى صهیٌِّبي اًدبم تحقیقبت گشٍّي دس داًطگبُ دستیبثي ثِ ثبًک اعالػبت هذٍى صهیٌِّبي تحقیقبتي ثِ هٌظَس تسْیل دس ثشًبهِسيضي كالى داًطگبُ خْت ّوکبسيهطتشک ثب دستگبُّب ٍ سبصهبىّب

ة -اصًلی کٍ در تُیٍ ي تذيیه ثروبمٍ جبمع تحقیقبت ثبیذ مًرد تًجٍ قرار گیرد:
 -1تکیٍ کردن ثر وقبط قًت اعضبي َیئت علمی ي گريٌ آمًزشی

دس تؼشيف ٍ تذٍيي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت تَسظ اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُّبي آهَصضي ثبيذ ثِ ًقبط قَت ٍ اهکبًبت دس
اختیبس اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُ تَخِ ٍيژُ ضَد .ثِ ثیبى ديگش ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت ثبيذ دس ساستبي استفبدُ حذاكثشي
اص تَاًبييّب ٍ اهکبًبت اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُ تؼشيف گشدد تب اص تؼشيف ٍ اخشاي عشحّبي تحقیقبتي هتٌَع دس صهیٌِ-
ّبي هتفبٍت اختٌبة گشدد .الجتِ ًجبيذ اص ًظش دٍس داضت كِ تب خبي هوکي دس تؼشيف ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت ثِ ػالئق
تحقیقبتي ضخػي ) (Field of interestاػضبي ّیئت ػلوي تَخِ گشدد ٍ تب حذ اهکبى ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت
دسگشٍُ ثش اسبس ًقبط هطتشک ايي ػالئق تذٍيي ضَد.

 -2تًجٍ ثٍ وتبیج ثلىذ مذت در تذيیه ثروبمٍ جبمع تحقیقبت

ثب تَخِ ثِ هبّیت ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت ،سسیذى ثِ اّذاف ثلٌذ هذت هَسد ًظش هيثبضذ ٍ دس ريل ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت،
عشحّبي تحقیقبتي ثب اّذاف كَتبُ ٍ هیبى هذت تؼشيف خَاّذ ضذ .حذاقل دٍسُ صهبًي اخشاي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت ثبيذ
دٍسُّبي  5سبلِ دس ًظش گشفتِ ضَد .دس ػیي حبل اهکبى تدذيذ ًظش دس ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت دس عَل صهبى اخشاي ثشًبهِ
ٍخَد داسد .ثذيي تشتیت دس هیبًِ اخشاي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت هيتَاى تغییشاتي سا ثب تَخِ ثِ تغییش ظشفیتّبي ػلوي
اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُ (اص ًظش ًشم افضاسي ٍ سخت افضاسي) ٍ تغییشات ثبصاس كبس (تغییش ًیبصّبي خبهؼِ) اػوبل ًوَد.

 -3تًسعٍ ویريي اوسبوی ي امکبوبت مًجًد گريٌ در جُت اَذاف ثروبمٍ جبمع تحقیقبت

اگشچِ دس تذٍيي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُ ثبيذ ثِ اهکبًبت هَخَد تَخِ داضتٍ ،لي خبعش ًطبى
هيگشدد كِ ثب تؼشيف ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت ٍ ّذايت عشحّبي تحقیقبتي ٍ پبيبىًبهِّب ٍ سسبلِّبي داًطدَيبى
تحػیالت تکویلي گشٍُ دس خْت اّذاف آى ،ثبيذ ثِ غَستي ثشًبهِسيضي ضَد كِ اهکبًبت ًشم افضاسي (خزة اػضبي ّیئت
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ػلوي خذيذ ٍ پزيشش داًطدَيبى تحػیالت تکویلي) ٍ سخت افضاسي (تدْیضات ٍ اهکبًبت آصهبيطگبّي ٍ كبسگبّي)
گشٍُّبي آهَصضي ًیض دس ّوبى ساستب گستشش يبثذ.

 -4راثطٍ ثروبمٍَبي جبمع تحقیقبت ثب ثخشَبي صىعت ،کشبيرزي ي خذمبت جبمعٍ

ثبيذ تبكیذ ًوَد كِ يکي اص اّذاف اغلي دس تؼشيف توبم ثشًبهِّب ٍ عشحّبي كالى ،حل هطکالت ٍ ثشعشف كشدى ًیبصّبي
خبهؼِ ٍ كطَس است .تجذيل عشحّبي تحقیقبتي كالى ثِ ًتبيح قبثل استفبدُ دس كطَس كِ هٌتح ثِ حػَل دسآهذ ،تَلیذ
فٌبٍسي يب گستشش داًص هيگشدد يکي اص هَاسد ثب اّویت دس تؼشيف ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت ثِ حسبة هيآيذ .دس ٍاقغ
يک ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت ثبيذ ثِ غَست ػولي ثب ًیبصّبي خبهؼِ ّوسَ ثَدُ ٍ ًتبيح آى ثغَس هلوَس دس خْت سفغ
هطکالت هَخَد خبهؼِ ثبضذً .جبيذ اص ًظش دٍس داضت كِ يکي اص اٍلَيتّب دس تؼشيف ٍ تذٍيي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت تَسظ
اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُ ثبيذ تَخِ ثِ فٌبٍسيّبي ًَيي ثبضذ.

 -5ایجبد زمیىٍ َمکبريَبي ثیه گريَی ي ثیه رشتٍ اي

استَاس ثَدى ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت ثش پبيِ ّوکبسيّبي هتقبثل داخل گشٍّي ٍ ثیي گشٍُّبي آهَصضي دس داخل داًطگبُ ٍ
يب خبسج اص داًطگبُ هيتَاًذ صهیٌِسبص اًدبم عشحّبي تحقیقبتي هطتشک ٍ ّوچٌیي ايدبد ثستش اًدبم تحقیقبت ثیي
سضتِاي ثبضذ .دس تؼشيف ٍ تذٍيي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت ثبيذ ثِ ايي ًکتِ تَخِ ًوَد كِ دس ثسیبسي اص هَاسد سسیذى ثِ
ًتبيح هغلَة ٍ قبثل استفبدُ ،خض ثب ثِ كبس گیشي ثخصّبي هختلف حبغل ًويگشدد .ثِ ثیبى ديگش تٌْب ثب تلفیق
ثخصّبي گًَبگَى دس داخل ٍ يب خبسج اص داًطگبُ هيتَاى ثِ ًتبيح قبثل استفبدُ ثِ دًجبل اخشاي يک عشح كالى دست
يبفت .ثذيي هٌظَس دس صهبى تذٍيي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُ ثبيذ پیص ثیٌيّبي الصم دس
خػَظ ايي ًَع ّوکبسيّب دس ًظش گشفتِ ضَد.

ج -ارکبن مُم در تذيیه ثروبمٍ جبمع تحقیقبت اعضبي َیئت علمی ي گريٌَبي آمًزشی
 -1تعریف اَذاف ي رسبلتَبي گريٌ آمًزشی (تعریف مفًُمی از گريٌ)

ّش گشٍُ آهَصضي هتطکل اص اػضبي ّیئت ػلوي ثب تخػعّبي ّوسَ ٍ داساي اّذاف هطتشک آهَصضي ٍ پژٍّطي است.
دس ايي ثخص ضوي تجییي ّذف اص تطکیل گشٍُ هشثَعِ ،سسبلتّبيي كِ ثش ػْذُ ّش ػضَ ّیئت ػلوي ٍ گشٍُ هيثبضذ
ثبص تؼشيف هيضَد.
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 -2عىًان ثروبمٍ

ػٌَاى ثبيذ ثِ عَس خبهغ ٍ ٍاضح اهب خالغِ ثیبًگش ّذف اغلي ٍ ساّجشدي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت ثبضذ .ثبيذ تَخِ داضت
كِ ػٌَاى ًجبيذ آًقذس كلي ثبضذ كِ ًتَاى ثب آىً ،تبيح حبغل اص اخشاي ثشًبهِ سا پیصثیٌي كشد.

َ -3ذف یب اَذاف ثروبمٍ

دس ايي هَسد هيتَاى ثِ تؼشيف يک يب چٌذ ّذف كلي پشداخت ٍ سپس ثِ غَست تخػػيتش اّذاف خضئي سا ثیبى ًوَد.

 -4محًرَبي اصلی پژيَشی مًرد عالقٍ ي ارتجبط آن ثب ثروبمٍ جبمع تحقیقبت

دس ايي ثخص هيتَاى ثِ تخػعّبيي كِ دس ساستبي اخشاي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت فؼبلیت خَاٌّذ داضت ،اضبسُ كشد ٍ
ًقص ّش يک سا دس پیطجشد اّذاف كلي ثشًبهِ ثیبى داضت .دس ٍاقغ هيتَاى دس ايي قسوت سبختبس اخشايي ثشًبهِ سا ثِ
غَست يک چبست هؼشفي كشد ٍ ًقص ّش يک اص اخضاي دخیل دس ثشًبهِ سا دس اخشاي ثخصّبي هختلف ثشًبهِ هطخع
ًوَد .دس ايي ثخص ثبيذ ثِ غَست هستذل تغبثق عشح سا ثب تَاًبييّبي اػضبي ّیبت ػلوي ٍ ّوچٌیي داًطدَيبى
تحػیالت تکویلي گشٍُ ثیبى ًوَد.

 -5تذيیه ثروبمٍ جبمع تحقیقبت متىبست ثب اسىبد ثبالدستی

دس تؼشيف ٍ تذٍيي ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت ثبيذ تَخِ داضت كِ ايي ثشًبهِّب ثبيذ ثب سیبستّبي پژٍّطي كالى داًطگبُ
ٍ كطَس ّن خَاًي داضتِ ثبضذ .دس ٍاقغ دس ٌّگبم تذٍيي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُّب ،ثبيذ ثِ
اسٌبد ثبالدستي دس صهیٌِ ػلن ٍ فٌبٍسي كطَس تَخِ داضت ٍ ثشًبهِّبي خبهغِ تحقیقبت سا ّوسَ ثب آًْب تؼشيف ٍ تذٍيي
ًوَد.
 -6تعییه دستبيردَبي مًرد اوتظبر ثروبمٍ جبمع تحقیقبت ي ارتجبط آن ثب ویبزَبي ثخشَبي صىعت ،کشبيرزي ي
خذمبت جبمعٍ

دس تؼشيف دستبٍسدّبي هَسد اًتظبس هيتَاى ثِ تحقق اّذاف كلي اضبسُ كشد يب ثب ثیبى صيش هدوَػِّبي ثشًبهِ خبهغ
تحقیقبت ثغَس سيضتش ثِ دستبٍسدّبي هَسد اًتظبس اضبسُ ًوَد .دستبٍسدّبي هَسد اًتظبس ثبيذ ثغَس ٍاضح ٍ هطخع ثیبى
ًوبيذ كِ ثب اخشاي ثشًبهِ چِ ًتبيدي هحقق خَاّذ ضذ .دس ايي ثخص ثبيذ ثِ غَست هستذل ثِ كبسثشدي ثَدى عشح ٍ
تغبثق آى ثب ًیبصّبي خبهؼِ اضبسُ كشد ٍ ثیبى داضت كِ اخشاي ثشًبهِ خبهغ تحقیقبت چِ فَايذ هبدي ٍ هؼٌَي سا ثشاي
خبهؼِ ٍ كطَس ثِ دًجبل خَاّذ داضت.
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هؼبًٍت پژٍّطي داًطگبُ
اداسُ كل ثشًبهِسيضي ٍ ًظبست پژٍّطي

دستَسالؼول تذٍيي ثشًبهِ خبهغ ( )Master Planتحقیقبت
تَسظ اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُّبي آهَصضي داًطگبُ تْشاى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د -فرایىذ تذيیه ،تصًیت ي اجراي ثروبمٍ جبمع تحقیقبت
 -1تعریف ،تذيیه ي تصًیت ثروبمٍ جبمع تحقیقبت اعضبي َیئت علمی ي گريٌ آمًزشی

ثشًبهِ ّبي خبهغ تحقیقبت ثبيذ تَسظ اػضبي ّیئت ػلوي گشٍُ تؼشيف ٍ تذٍيي ضًَذ ٍ تػَيت ثشًبهِ ّبي خبهغ
تحقیقبت دس ضَساي پژٍّطي /تحػیالت تکویلي گشٍُ الضاهي است.
 -2تصًیت ثروبمٍ َبي جبمع تحقیقبت در شًراي پژيَشی پردیس /داوشکذٌ مستقل /مًسسٍ

پس اص تػَيت ثشًبهِ ّبي خبهغ تحقیقبت دس ضَساي پژٍّطي /تحػیالت تکویلي گشٍُّبي آهَصضي ،تػَيت ًْبيي آى
ثش ػْذُ ضَساي پژٍّطي پشديس /داًطکذُ هستقل /هَسسِ هيثبضذ كِ پس اص تػَيت دس ضَساي پژٍّطي پشديس/
داًطکذُ هستقل /هَسسِ تَسظ هؼبٍى پژٍّطي پشديس /داًطکذُ هستقل /هَسسِ ثشاي اخشا ثِ هذيش گشٍُ اثالؽ ضذُ ٍ
ًسخِ اي اص آى ثِ هؼبًٍت پژٍّطي داًطگبُ اسسبل هي ضَد.
 -3مسئًل اجراي ثروبمٍَبي جبمع تحقیقبت در گريٌَبي آمًزشی

هذيشاى گشٍُّبي آهَصضي هسئَل اخشاي ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت دس گشٍُّب ثَدُ ٍ هَظفٌذ پس اص اثالؽ ثشًبهِّبي
خبهغ تحقیقبت گشٍُ ًسجت ثِ حسي اخشاي ثشًبهِ ّبي خبهغ اثالغي ٍ لحبػ ًوَدى آى ّب دس فؼبلیتّبي پژٍّطي
اػضبي ّیئت ػلوي ٍ داًطدَيبى تحػیالت تکویلي گشٍُ اقذام ًوبيٌذ.
- 5وظبرت ثر حسه اجراي ثروبمٍَبي جبمع تحقیقبت در پردیس /داوشکذٌ مستقل /مًسسٍ

هؼبٍى پژٍّطي پشديس /داًطکذُ هستقل /هَسسِ ،هسئَل ًظبست ثش حسي اخشاي ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت ّش پشديس/
داًطکذُ هستقل /هَسسِ هيثبضذ .هؼبًٍتّبي پژٍّطي پشديس /داًطکذُ هستقل /هَسسِ هَظفٌذ ّش سبلِ گضاسضي اص
سًٍذ اخشاي ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت دس گشٍُّبي آهَصضي ٍ تغبثق فؼبلیتْبي پژٍّطي اػضبي ّیئت ػلوي ٍ گشٍُّبي
آهَصضي ثب ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت ثِ هؼبًٍت پژٍّطي داًطگبُ اسسبل ًوبيٌذ.
ثذيْي است سیبستّبي حوبيتي ٍ تطَيقي داًطگبُ اص ثشًبهِّبي خبهغ تحقیقبت ثِ غَست هستوش ٍ سبالًِ ثش اسبس
هدوَػِ ػولکشد گشٍّْبي آهَصضي ريشثظ ٍ ثب استٌبد ثِ گضاسضْبي دسيبفتي تَسظ هؼبًٍت پژٍّطي ٍ ثب ّوبٌّگي
هؼبًٍت ثشًبهِسيضي ٍ فٌبٍسي اعالػبت داًطگبُ تْیِ ،تذٍيي ٍ اثالؽ خَاّذ ضذ.

این دستورالعمل بب استنبد به بنذ  2صورتجلسه مورخ  8811/5/81هیئت منتخب دانشگبه به تصویب رسیذه و اس
تبریخ مذكور السماالجزا خواهذ بود.
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