معاونت پژوهشی

راهنمای حمایت از رساله /پایان نامههای دانشجویی
دانشگاه تهران
در مورد مسائل روانشناختی ،اجتماعی-فرهنگی دانشجویان و دانشگاهیان

مقدمه
به اطالع دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی(کارشناسی ارشد/دکتری) دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی،
علوم اجتماعی ،الهیات و معارف اسالمی ،کارآفرینی ،تربیت بدنی و مدیریت می رساند ،با هدف ارتقاء سالمت روانی
اجتماعی و فرهنگی دانشجویان و دانشگاهیان عزیز و با پیشنهاد شورای راهبری و سیاستگذاری مشاوره و بهداشت روان
در تاریخ  1394/12/22و تصویب کمیسیون برنامهریزی و سیاستگذاری پژوهش و فناوری دانشگاه در تاریخ
 ،1395/09/13معاونت پژوهشی دانشگاه نسبت به حمایت مالی و اجرایی از رساله و پایان نامه هایی که در محورهای
پیشنهادی زیر صورت پذیرد ،اقدام الزم بعمل خواهدآورد.
دانشجویان میتوانند پس از تصویب موضوع رساله/پایان نامه خود در محورهای ذکر شده توسط گروه آموزشی
مربوطه جهت دریافت حمایت های مورد نظر به معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه کرده و درخواست خود را جهت
بهره مندی از حمایت های مالی  4برابری و همچنین سایر حمایت های اجرائی ارائه نمایند .درخواست های دانشجویان
پس از تصویب در کمیته پژوهشی ارتقاء بهداشت روانی دانشگاه مورد حمایت مالی تا سقف چهار برابر حمایتهای
معمول (کارشناسی ارشد 6میلیون ریال ،دکتری 16میلیون ریال) مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت.
« توضیح مهم»
موضوعات مورد مطالعه ،لزوماً می بایست در ارتباط با دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران باشد.
محورها و اولویت پژوهشی:
بهداشت روانی:

 عوامل موثر بر بهزیستی دانشجویان بررسی ابعاد نظام جامع آموزشی سالمت محور در دانشگاه تهران حوزه های نگرانی و ناامیدی دانشجویان و دانشگاهیان مداخالت موثر در حفظ و ارتقای سالمت روان ورزش ،سالمت جسم و روان بهداشت روانی و روانشناسی ورزش رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی -روانشناسی مثبت گرا

آسیب شناسی روانی و اجتماعی:

 شیوعشناسی و سببشناسی آسیبهای روانی اجتماعی(خودکشی ،دخانیات ،اعتیاد ،خشونت و )... عوامل کالبدی و محیطی در افزایش و کاهش آسیب های روانی اجتماعی دانشجویان برنامه های مداخالتی و پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی طراحی و برنامه های پیشگیری و کاهش مصرف مواد اعتیاد و دخانیات در دانشجویان دانشگاه تقویت قابلیت های رقابت پذیری قابلیت تعامالت در محیط دانشگاهیآسیب شناسی مسائل اجتماعی -فرهنگی:

 مولفههای اجتماعی سالمت دانشجویان مشارکت پذیری دانشجویان هویت فردی ،اجتماعی ،ملی و فرهنگیمعنویت ،مذهب و سالمت روان

 تقویت مبانی دینی صبر ،توکل ،بخشش ،عفو و گذشت جریان های مدرن مدعی معنویت گراییمسائل تحصیلی:

 سبب شناسی افت تحصیلی در دانشجویان طراحی برنامه های پیشگیری و کاهش افت تحصیلی در دانشجویان نقش اساتید در پیشرفت تحصیلی دانشجویان نقش نظام آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان اشتغال ،کارآفرینی و مشاوره های شغلی-تحصیلی مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی درسیازدواج ،خانواده ،دانشجو و دانشگاه:

 ارزش ها و شاخص های ذهنی دانشجویان برای انتخاب همسر شناسایی نظام باورهای ازدواج دانشجویان آسیب های ازدواج سفید و تاثیرات متفاوت آن در بین دختران و پسران هم باشی -ازدواج در دوران دانشجویی

 شکست عاطفیمیزان و نوع حمایت ها
الف :حمایت های مالی
در صورت تصویب موضوع توسط گروه آموزشی مربوطه و تایید کمیته پژوهشی دانشگاه تا میزان  4برابر پایان نامهی کارشناسی ارشد
معادل  6میلیون ریال و دکتری  16میلیون ریال مورد حمایت مالی قرار خواهد گرفت.
ب :سایر حمایتها:

 -1دسترسی به منابع اطالعاتی و داده های مرتبط و موجود در مرکز مشاوره
 -2همکاری در اجرای پرسشنامه ها در محیطهای دانشجویی(پرسشگری)
 -3کمک به ورود اطالعات و آنالیزهای آماری
 -4ارائه خدمات مشاوره اساتید برجسته
 -5در صورت امکان جذب حمایتهای مالی سازمان های مرتبط
 -6تهیه امکانات جزئی از قبیل هارد اکسترنال ،ضبط صوت ،فلش مموری
 -7در اختیار قرار دادن فضای الزم جهت برگزاری کالسهای آموزشی و یا جلسات بحث گروهی متمرکز مرتبط
با موضوع

دانشجویان عزیزجهت کسب اطالعات بیشتر به معاونت پژوهشی دانشکده خود مراجعه نمایند.

