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كارشناسي ارشد مرتبط بامسائل فرهنگي  /دستور العمل اجرايي حمايت از رساله/ پايان نامه هاي دكتري

  رواني اجتماعي دانشجويان دانشگاه تهران

  مقدمه

دانشگاه تهران در تالش است تا ضمن حفظ و ارتقاء جايگاه خويش در نظام آموزش عالي كشور، شرايط بهينه اي نيز براي 

اجتماعي و معنوي) فراهم سازد. با اين توصيف ضروري است تا  –رواني  –حفظ و توسعه سالمت در تمام ابعاد (جسماني 

علمي دانشگاه تهران، اطالعات الزم و تحليلهاي كاربردي در اين زمينه در گام نخست و با استفاده از ظرفيت بزرگ هيات 

جمع آوري گردد. بدين منظور براساس سياست تصويب شده در شوراي سياستگذاري بهداشت رواني دانشجويان، دانشگاه 

اعي و رفتاري تهران در صدد است تا از رساله هاي كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي علوم انساني و علوم اجتم

 را حمايت هايي زيرحمايت كند. براساس پيش بيني هاي انجام شده، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران براساس محورهاي 

  .به عمل خواهد آورد "طرح هاي حمايت از پايان نامه تحصيلي دانشجويان تحصيالت تكميلي"در قالب 

  هدف  -1ماده 

 دانشجويان دانشگاه تهران در حل مشكالت دانشگاهاستفاده از ظرفيت عظيم استادان و  - 1

  ايجاد زمينه هاي الزم براي كاربردي كردن علوم انساني و اجتماعي و رفتاري مخصوصاً در حوزه مسائل دانشجويان - 2

  محورهاي پژوهشي  -2ماده 

 اجتماعي در دانشجويان –رواني تحصيلي و هاي بررسي عوامل موثر بر ايجاد، توسعه و تداوم آسيب - 1

 بررسي ابعاد نظام جامع آموزشي سالمت محور در دانشگاه تهران - 2

 آموزشي –اجتماعي  –نقش فضاي مجازي در ايجاد مشكالت رواني  - 3

 نقش توسعه فعاليت هاي سالم فرهنگي در كاهش آسيب هاي رواني اجتماعي دانشجويان - 4

 هاي رواني اجتماعي دانشجويان نقش عوامل كالبدي و محيطي در افزايش يا كاهش آسيب - 5
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  سالمت رواني دانشجويان  ءكميته پژوهشي ارتقا -3ماده 

  :وظايف -3-1

پايان نامه هاي ارسالي از پرديس ها/ دانشكده هاي مستقل/  در خصوص رساله ها/تأييد يا رد نظر  بررسي و اظهار - 

 واحدهاي پژوهشي مستقل 

  اعضا: -3-2

 نظارت پژوهشي (رئيس جلسه)مديركل برنامه ريزي و  - 

 شوراي راهبري و سياستگذاري مشاوره و بهداشت روان دانشگاه  دبير - 

 معاون پژوهشي دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي  - 

 سه نفر به پيشنهاد دبير شوراي راهبري و سياستگذاري مشاوره و بهداشت روان دانشگاه - 

 سياستگذاري پژوهش و فناوري دانشگاه ريزي وسه نفر به پيشنهاد كميسيون راهبردي برنامه - 

  ميزان و نحوه حمايت از دانشجويان  -4ماده 

/ پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي تاييد شده توسط كميته پژوهشي ارتقاء سالمت رواني حمايت از رساله ها - 1- 4

  باشد.مي 3به تشخيص كميتة موضوع ماده  ،حمايت معمول چهار برابرتا دانشجويان به ميزان 

  مراحل انجام كار: -5ماده 

دانشكده وابسته به پژوهشي تحصيالت تكميلي گروه/ شوراي نامه در رساله/ پايانطرح پيشنهادي تصويب  •

 پرديس 

 هشي مستقل ورساله/ پايان نامه به معاونت پژوهشي پرديس/ دانشكده مستقل/ واحد پژ طرح پيشنهادي ارسال •

مسائل فرهنگي رواني  با نظر معاونت پژوهشي واحد، مرتبطاز  هايي كه رساله/ پايان نامه طرح پيشنهاديارائه  •

قبل از صدور به كميته پژوهشي ارتقاء سالمت رواني دانشجويان  دننشجويان دانشگاه تهران مي باشدا اجتماعي

 و پيشنهاد ضريب حمايتمعمول  حمايت ابالغيه

و تعيين ضريب حمايت در مورد  ارسالي هايطرحد در مورتوسط كميته رد)  بررسي و اظهار نظر (تائيد يا •

  هاي تأييد شدهطرح
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توسط معاونت پژوهشي پرديس/ دانشكده مستقل/ واحد  تاييد شدهپايان نامه  /صدور ابالغيه حمايت از رساله •

  پژوهشي مستقل

آيين نامه حمايت از رساله ها/ پايان نامه هاي دوره هاي تحصيالت  5طبق ضوابط ماده  پرداخت اعتبار مصوب •

 پس از صدور ابالغيه تكميلي

ارسال نسخه اي از پايان نامه/ رساله از طريق معاونت پژوهشي واحد به دبيرخانه شوراي سياستگذاري مشاوره  •

 ) ان دانشگاه (مركز مشاوره دانشگاهبهداشت رو

بايد در چارچوب برنامه جامع تحقيقات استاد راهنماي هاي مورد حمايت ميموضوع رساله/ پايان نامهتبصره: 

 مربوط باشد

بر اساس پيشنهاد شوراي راهبري و سياستگذاري مشاوره و بهداشت و يك تبصره ماده  5اين دستورالعمل در كليات 

و كميسيون برنامه ريزي و سياستگذاري پژوهش و فناوري دانشگاه به تصويب .22/12/1394در تاريخروان دانشگاه 

اجرا مي  به مدت سالو از تاريخ  به تصويب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه رسيده است 13/09/1395 در تاريخ

  باشد.


