
 نام خدابه

 

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران  ینامه و رسالهحمایت از پایان ینامهشیوه

 فرهنگی و اجتماعی یدر حوزه

 

منظور نامه بهاین شیوه ،دانشگاه تهراندر ریزی فرهنگی ها در سیاستگذاری و برنامهدر راستای استفاده از نتایج پژوهش

ی خود را در نامه و رسالهدانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه که قصد دارند، پایان ینامه و رسالهپایانحمایت از 

 نند، تهیه شده است. اهای اعالمی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بگذرراستای اولویت

 

 : تعاریف1 یماده

 دانشگاه تهران دانشگاه:

 ه و رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهنامپایان :رساله/نامهپایان

 دانشگاه تهران دانشکده/پردیس واحد:

 ی فرهنگی و اجتماعیی پژوهش در حوزههکمیت کمیته:

 

 : اهداف2 یهماد

 ؛ی فرهنگی و اجتماعیدر حوزهتامین نیازهای پژوهشی  -

 ؛هادر راستای نیازها و اولویت دانشجویی هایرساله/نامهپایان کردنهدفمند -

 فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ یتقویت و ارتقای نقش دانشجویان در توسعه -

 های علمی و فرهنگی دانشگاه؛ابی به اولویتیها و استعدادهای دانشجویان برای دستاستفاده از ظرفیت -

 پردازی در دانشجویان. خالقیت و ایده یتقویت روحیه -

 

 ارکان :3 یهماد

 ی فرهنگی و اجتماعیپژوهش در حوزه یکمیته -3-1

 دبیرخانه -3-2

 



 : ترکیب و وظایف ارکان4 یهماد

 ی فرهنگی و اجتماعیی پژوهش در حوزهترکیب کمیته -4-1

 کمیته(؛دانشگاه )رئیس  و اجتماعی معاون فرهنگی -

 (کمیتهکل اجتماعی و فرهنگی دانشگاه )دبیر  مدیر -

 ؛ریزی و نظارت پژوهشیبرنامهمدیر کل  -

 رئیس مرکز مشاوره؛ -

 فرهنگی و اجتماعی؛ هایتن از اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه در حوزه دو -

 دانشگاه صادر خواهد شد. و اجتماعی توسط معاون فرهنگی هکمیتحکم اعضای  :1 یهتبصر

 ءگیری نظر اکثریت اعضابوده و در صورت نیاز به رایرسمی میته با حضور نصف بعالوه یک اعضاء : جلسات ک2ی تبصره

 مالک عمل خواهد بود.

 

 ی فرهنگی و اجتماعیی پژوهش در حوزهوظایف کمیته -4-2

 حمایت از آنها؛ یزانم تعیینها، تصویب و بررسی طرح -

 طریق دبیرخانه؛ ها به دانشجویان ازو انعکاس آن ی فرهنگی و اجتماعیحوزه های پژوهشی دراولویتتعیین  -

 نامه.نظارت بر حسن اجرای شیوه -

 

 دبیرخانه و وظایف آن -3-4

 . وظایف دبیرخانه به شرح زیر است: باشدمیظر این اداره کل نکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و زیر  اداره دردبیرخانه 

 ؛دانشجویی بعد از تایید از سوی گروه آموزشی و معاونت پژوهشی یا علمی واحد یرساله/نامهپایان دریافت و ثبت طرح -

 .کمیته یههماهنگی برای تشکیل جلس -

 

 های مورد حمایتنامهها/پایانموضوع رساله -5 یماده

 های دانشجویی که در راستای محورهای زیر باشند، در کمیته بررسی خواهد شد:نامهموضوع رساله/پایان

 ؛دانشگاهو اجتماعی  یو مسائل فرهنگ ییبوم دانشجوستیز -5-1

 های فرهنگ دانشگاهی؛مولفه تبیین -5-2

 ای؛پذیری اجتماعی و اخالق حرفهبررسی راهکارهای ترویج مسولیت -5-3



 ؛آنان یریپذروند جامعه لیو تسه انیدانشجو یاجتماع یهامهارت ارتقاءبررسی راهکارهای  -5-4

 ؛انیدانشجوو اجتماعی  یفرهنگ یهاتیفعال یتوسعهبررسی راهکارهای  -5-5

 های اجتماعی؛بررسی راهکارهای کاهش آسیب -5-6

 تحلیل محتوی نشریات دانشجویی؛ -5-7

 ؛آموزیو مهارت یمحورپر کردن اوقات فراغت جوانان دانشجو به نحو مؤثر و توجه به آموزشراهکارهای  -5-8

 ؛یرانای -یاسالم لیاص تیفرهنگ، تمدن و هو تبیین -5-9

 ؛ییدانشجو یهاها و تشکلگروه اجتماعی مطالعات –5-10

  ها؛دانشگاهدر و اجتماعی  یفرهنگ یاستگذاریس یروندها یالگو ینقد و ارائه ،شناسایی –5-11

 ؛سازدانشگاه تمدن یانداز فرهنگها و چشمتیاولو یدر راستا و اجتماعی یفرهنگریزی برنامهجامع  طراحی الگوی -5-12

 ؛دانشگاه اجتماعیو  یفرهنگ یهاتیفعال شیو پا یابیارزطراحی الگوی  -5-13

 ها؛تبین جایگاه فرهنگ و ارتباط آن با ارتقای عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه -5-14

 ؛یاو رسانه یهنر ،یفرهنگ نینو یهایو فناور یمجاز یمطلوب از فضا یریگبهرهراهکارهای  یارائه -5-15

 .هاها و فرهنگتمدن ریبا سا یاسالم -یرانیتمدن ا یفرهنگ -علمی مناسباتبررسی  -5-16

ی فرهنگی و اجتماعی در هر پژوهش در حوزه یهای دانشگاه، حسب نظر کمیته: متناسب با اهداف و سیاست3ی هتبصر

 های تحقیقاتی به واحدها اعالم خواهد شد. سال تحصیلی اولویت

 

 دانشجویی یرساله/نامهمراحل ارسال، بررسی و اعالم نتایج حمایت از پایان: 6 یهماد

 دانشجویی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ یرساله/نامهاعالم فراخوان حمایت از پایان -6-1

 ؛از سوی دانشجویان به گروه آموزشی مربوط رساله/نامهتکمیل فرم درخواست و ارسال طرح پایان -6-2

بعد از تایید شورای گروه آموزشی مربوط به معاونت پژوهشی یا علمی  رساله/نامهارسال فرم درخواست و طرح پایان -6-3

 واحد؛

معاونت فرهنگی و بعد از تایید شورای پژوهشی واحد به  رساله/نامهارسال فرم درخواست و طرح حمایت از پایان -6-4

 اجتماعی دانشگاه؛

ارسالی و تعیین ضریب حمایت  هاینامه/رسالهپایان هاینظر )تائید یا رد( توسط کمیته در مورد طرحاعالم بررسی و  -6-5

 ؛و اعالم به معاونت پژوهشی یا علمی واحد آنها در مورد

 واحد مربوط؛ معاونت پژوهشی یا علمیتایید شده توسط  هایرساله/نامهصدور ابالغیه حمایت از پایان -6-6



صیالت تکمیلی تح یدوره هاینامه/رسالهپایاننامه حمایت از آیین 5 یپرداخت اعتبار مصوب طبق ضوابط ماده -6-7 

 ؛های دانشجویینامهاز محل اعتبار حمایت از پایان ابالغیهپس از صدور 

 واحد مربوط به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.نامه/رساله از ای از پایانارسال نسخه -6-8

جامع تحقیقات استاد راهنمای مربوط ی در چارچوب برنامه بایدی مورد حمایت یهانامه: موضوع رساله/پایان4ی هتبصر

 .باشد

 

 حمایت ی: شیوه 7 ۀماد

های تحصیالت تکمیلی تایید شده توسط کمیته به میزان تا چهار برابر حمایت معمول، به نامهها/پایانحمایت از رساله

 باشد.می 4 یموضوع ماده یهتشخیص کمیت

 

 .. هیات ریسه دانشگاه به تصویب رسید. ..............تبصره در جلسه تاریخ . 4ماده و  7نامه در این شیوه


