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 کلیات: فصل اول  
  

  تعاریف:  1ماده 
نیاز را با گرایش هاي مربوطه  آموزشی است که یکی از رشته هاي تخصصی موردواحد:  مرکز تخصصی – الف     

  .ارایه می کند
نیاز را با گرایش هاي مربوطه  آموزشی است که دو یا چند رشته تخصصی موردواحد: عالی  موسسه آموزش – ب     

   .ارایه می کند
تشکیل شده و نظارت بر  یدر محدوده استانز مدیریت زیر نظر مرککه واحدي حوزوي است : مدیریت استانی  – ج  

  .بر عهده داردآن استان را موسسات آموزش عالی حوزوي  مدارس علمیه ، مراکز تخصصی و
به دالیلی از سوي  ،براي گذراندن درس با وجود آمادگی طلبه به واحد درسی اطالق می شود که:  واحد معوقه - د   

  .واحد آموزشی ارایه نشده است
  

  پایان نامه   :2ماده 
هاي تحصیلی در سطح رشته تتبع علمی طلبه درباره مسئله اي مشخص است که متناسب با نتیجه پژوهش و ،پایان نامه

  .راهنما و مشاور به نگارش در می آید  تادانسه، برابر ضوابط و زیر نظر اس
  
  :  3 ماده 

گیري  منابع اصلی و استفاده مطلوب از آنها، عمق بخشی به هدف از تدوین پایان نامه ، سنجش مهارت طلبه در به کار
  .تحلیل و نقد علمی است، دانایی و توانایی ، تقویت روحیه تتبع ، جمع بندي اقوال 

  
  :  4 ماده

تواند اجراي بخشی از این معاونت می .استنامه بر عهده معاونت پژوهش مرکز مسئولیت امور محتوایی و اجرایی پایان
  . واگذار کند آموزشیهاي استانی و واحدهاي مدیریت به معاونت پژوهش ،نامهبوطه را بر اساس این آیینوظائف مر

   
  : 5ماده  
  . هاي سطح سه ، چهار واحد درسی است رشته ارزش پایان نامه در 

  
  .   : 6 ماده 

4پس از گذراندن  پایان نامه  انتخاب موضوع   
  .سی ، الزامی استواحدهاي در  3

3 طلبه پس از گذراندن: تبصره  
  . واحدهاي درسی ، مجاز است موضوع پایان نامه خود را انتخاب نماید  2
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  :  7 ماده 
  :موضوع پایان نامه باید از ویژگی هاي زیر برخوردار باشد 

  جزئی و مسئله محور ؛ – 1     
  شفاف و گویا؛ –2     
  پژوهشی؛ -د و غیر تکراري در حوزه هاي علمیه و مراکز علمی جدی –3    
  مرتبط با موضوعات دینی ؛  –4    

  تحصیلی طلبه؛ رشتهمتناسب با  – 5     
جدید در پژوهش ابعاد انتخاب موضوع تکراري، درصورتی که ساختار پیشنهادي طلبه کامال متفاوت بوده و : تبصره  

  .ایجاد نماید، بال مانع است
  
   : 8 اده م
  .به عنوان موضوع پایان نامه ، بال مانع استیا تصحیح نسخ خطی متونی که تاکنون ترجمه نشده اند انتخاب ترجمه  

حداقل الزم است   ، در صورت انتخاب ترجمه:  1تبصره   
5
  .تشکیل شود علمینقد از ، حجم پایان نامه  1

 A4صفحه  30حداقلحیح نسخ خطی ، الزم است یک مقدمه علمی به میزان در صورت انتخاب تص:  2تبصره    
  .و نقد محتواي اثر در ابتداي پایان نامه نگاشته شود، شرح حاوي بررسی 

  
   : 9ماده 

  .گرددمی تدوین  پایان نامه زیر نظر استاد راهنما واستاد مشاور
  .، از دو استاد مشاور استفاده می شود کارگروه تخصصی پایان نامهبه تشخیص  درموضوعات خاص ،: تبصره

  
  :  10  ماده

  .پایان نامه خود را تغییر دهد عنوان در صورت تصویب طرح تفصیلی ، طلبه نمی تواند 
اطالع استاد  با راهنما و تادپیش از تصویب طرح تفصیلی ، طلبه فقط یک بار با ارایه دالیل موجه و تایید اس: تبصره

  .مصوب پایان نامه است عنوانت تغییر، مجاز به درخواسمشاور
  

   :  11 ماده 
  .حداکثر تا سی درصد با تشخیص استاد راهنما قابل تغییر است  ، ساختار طرح تفصیلی مصوب کارگروه تخصصی

که این بررسی قبل از تشکیل جلسه است برعهده داور یا داوران  ، تشخیص میزان درصد تغییرات اعمال شده: تبصره 
  .می شودام دفاعیه انج
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  :  12ماده 
) کلمه با احتساب حروف 300(صفحه  100بدون احتساب فهرست منابع و ضمایم ، نباید از،  حجم پایان نامه سطح سه

  .صفحه بیشتر باشد 200از  وکمتر 
  .ترجمه وتصحیح نسخ خطی باشد، رعایت حداکثرحجم الزامی نیست، درصورتی که موضوع پایان نامه : تبصره

  
  : 13ده ما

معاونت به  ، داور و زمان دفاع، جهت تعیین استاد  ابالغیهدر زمان تعیین شده در طلبه موظف است پایان نامه را 
  . استعدم ارایه پایان نامه در مهلت مقرر، به منزله انصراف  . ددهارایه واحدآموزشی  پژوهش

  
   :14ماده 

 .، حسب آیین نامه آموزشی مرکز خواهد بود1تحصیل طلبه مهلت دفاع از پایان نامه ، محدود به حداکثر سنوات مجاز
  .موعد مقرر، واحد پایان نامه را بگذراند، از دریافت مدرك سطح سه محروم  می شوددر  چنانچه طلبه نتواند

    
  : 15  ماده

» مه سطح سهشیوه نامه نگارش پایان نا«ن آیین نامه و ی، مطابق ضوابط مندرج در ا مندروشصورت پایان نامه باید به 
نگاشته   ماه 12و حداکثر 4حداقل ، به صورت فردي وپس از تصویب طرحنامه ، ظرف مدت نامه ضمیمه این آیین

  . شود
کتبی طلبه وتایید استاد راهنما و معاون پژوهش واحد آموزشی، این مهلت تا با درخواست ، در موارد خاص:  1 بصرهت 

  .ماه قابل تمدید است 4
ید راهنما و مشاور و با تایید اسات ، با کسر یک امتیاز از بیست نمره پایان نامه ، مهلت بیش از چهار ماهتمدید :  2تبصره 

  .       واحد آموزشی امکان پذیر است معاون پژوهش
   .به حداکثر زمان اضافه خواهد شد ،آموزشی باشدیا واحددر مواردي که تاخیر از ناحیه مجموعه اداري ، داور : 3تبصره 

  
  :   16  ماده

  .ه نمایدپایان نامه خود را ارای ،ماه پیش از پایان سنوات تحصیلی 5حداکثر ،  در هر حال طلبه موظف است 
  

  :  17ماده 
  .، پذیرفته نمی شود ارایه شده  باشد  ایان نامه اي که قبالً  در مراکز دیگرپ 

                                                
  .نیم سال  است 11نیم سال و براي سایر رشته ها  12ت ، براي رشته فقه و اصول حداکثر سنوات تحصیل طلبه سطح سه براساس مقررا -١  
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  : 18  ماده
از  کرده، بدا و مقصد ، پایان نامه خود را در واحد مقصد تدوینم آموزشی تواند با موافقت واحدهاي طلبه مهمان می

  .روي جلد پایان نامه درج می شود  در این صورت نام واحد آموزشی مبدا .آن دفاع کند
  

  :   19ماده 
  .است، تابع آیین نامه ذیربط چاپ پایان نامه هاي تحصیلی

  

 ارکان:  فصل دوم  
  

   : 20  ماده 
  : عبارتند ازانجام مراحل پایان نامه  ارکان مؤثر، در فرایند 

 ؛ استانی معاونت پژوهش -1

 ؛آموزشیواحد  معاونت پژوهش -2

 ؛طلبه -3

  ؛تخصصی پایان نامهگروه کار -4

 ؛اساتید راهنما و مشاور -5

 ؛هیئت داوران -6

  
  استانی معاونت پژوهشوظایف   : 21  ماده

را  نجام فرایند پایان نامه وظایف زیرجهت ا کههاي مدیریت استانی است یکی از معاونت، استانی معاونت پژوهش
  :برعهده دارد 

 شوند؛معرفی می رش پایان نامه که از واحدهاي آموزشیدریافت اسامی طالب واجد شرایط نگا .1

 ؛متقاضی تدوین پایان نامهاساتید پیشنهادي طالب اسامی  ودریافت موضوعات  .2

متقاضی تدوین پایان نامه که فاقد پرونده در طالب دریافت اسامی و سوابق و مدارك اساتید پیشنهادي  .3
 مدیریت استانی هستند؛ معاونت پژوهش

قبل از طرح در کارگروه تخصصی پایان نامه هاي عمومی اساتید راهنما و مشاور، بررسی و تایید صالحیت  .4
  ؛واحد آموزشی به صورت مکتوب براي معاون پژوهش و ارسال نتیجه

گروه تخصصی جهت تصویب موضوعات و تایید اساتید معرفی شده کار برنامه ریزي و تشکیل جلسه .5
   ؛اساتیداسامی  روز پس از دریافت موضوعات و 20حداکثر 
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  بیر جلسه؛حضور در جلسات کارگروه تخصصی پایان نامه به عنوان د .6
روز پس از  5حداکثر تا  واحد آموزشیبه و اساتید مورد تایید اعالم کتبی موضوعات تصویب شده  .7

 ؛تصویب

 اساتید جدید مشاور و راهنما از واحد آموزشی در صورت عدم تأییداسامی موضوعات و  دریافت  .8
  اولیه  و طرح مجدد در کارگروه؛ موضوعات و اساتید پیشنهادي

 ؛از تایید آنهاروز پس  5صدور ابالغیه اساتید راهنما و مشاور جهت راهنمایی و مشاوره حداکثر تا  .9

 ؛سه ماه پس از ابالغ تصویب موضوع ،واحد آموزشیاز  ها  نامهپایان هاي تفصیلیدریافت  طرح .10

 20حداکثر ، تشکیل جلسه کارگروه تخصصی جهت بررسی و تصویب طرح هاي تفصیلی دریافت شده  .11
     روز پس از دریافت طرح تفصیلی؛

حداکثر    واحد آموزشی بهیلی مطرح شده در کارگروه تخصصی صهاي تف طرحاعالم کتبی نتیجه بررسی  .12
  ز بررسی ؛روز پس ا 5تا 

در صورت عدم تأیید طرح تفصیلی پیشنهادي  واحد آموزشیدریافت طرح تفصیلی مجدد یا اصالح شده از  .13
 ؛در کارگروه و طرح مجدد در کارگروه

  نسخه یک مراه ه ، به اعالم آمادگی دفاع که به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده باشد کاربرگدریافت  .14
 ؛نامه تفصیلیرحوط ز پایان نامه تایپ شدها

   کارگروه جهت تعیین اساتید داور ؛تشکیل جلسه  .15

     دریافت کاربرگ اعالم آمادگی داور؛  .16

روز پس  4حداکثر ،  طرحنامه مصوب و نامهنسخه از پایانیک داور به همراه صدور و ارسال ابالغیه استاد   .17
 ؛داور دریافت کاربرگ اعالم آمادگیاز 

 .در صورت نیاز به اصالحات احتمالی واحد آموزشیداور و اعالم به  استاد ریافت ارزیابی مقدماتید .18

 ، حداکثرجهت تعیین زمان دفاع داور،همراه تأیید اصالحات توسط استاد نامه اصالح شده به دریافت پایان .19
 اصالحات؛ روز پس از دریافت 15

 ، داوراناعضاي هیئت  قبیل ارسال دعوتنامه براي از، دفاع فراهم نمودن مقدمات الزم براي برگزاري جلسه  .20
 ؛ ...کاربرگ ها و تهیه، اطالع رسانی به طالب ،  تعیین مکان

   ؛ جلسه دفاعیهاداره  و تشکیل .21

 ؛تکمیل شده ارزیابی هیئت داوران در جلسه دفاعیه کاربرگ دریافت .22

در صورت عدم  نامهبه پایان موزشیواحد آمعاونت پژوهش  یاختصاص نمره منظور نمودندریافت و   .23
 ؛در جلسه دفاعیهواحد آموزشی  حضور معاون پژوهش

 ؛واحد آموزشیتنظیم صورتجلسه دفاعیه و اعالم کتبی نتیجه به  .24



 20 از 7 صفحه

 

ه ردر صورتی که نماز طریق واحد آموزشی و به هنگام لزوم اعتراض طلبه به نتیجه داوري  کاربرگدریافت  .25
 ؛ارزیابی کمتر از حد نصاب باشد

روز پس از دریافت  20حداکثر تا  به منظور بررسی اعتراض طلبه نامهتخصصی پایانتشکیل جلسه کارگروه  .26
 ؛اعتراض

   ؛روز بعد از جلسه کارگروه 4حداکتر تا  واحد آموزشیاعالم نظر کتبی کارگروه به  .27

 در صورت نیاز؛ پیگیري جهت تکرار فرایند دفاع از پایان نامه .28

 جهت طرح در کمیسیون موارد خاص؛ ،مرکز ط به پایان نامه به معاونت پژوهشوارسال موارد خاص مرب .29

 یجه و  مصوبه کمیسیون موارد خاص؛پیگیري جهت اخذ نت  .30

  ع و پیگیري تا حصول نتیجه نهایی؛ارسال نتیجه به ذي نف  .31

 ؛زمال وپیگیري هاي اقدام  استان جهتمدیریت حق الزحمه هیئت داوران و ارسال به  کاربرگتکمیل  .32

ارسال  و واحد آموزشی از معاونت پژوهش پایان نامه به همراه دو نسخه چاپی  الکترونیکیفایل دریافت  .33
 یگانی نسخه دیگر درمدیریت استانی؛مرکز و بایک نسخه به معاونت پژوهش 

  ؛معاونت آموزش مدیریت استانیبه اعالم نتیجه پایان نامه دفاع شده  .34

 معاونت پژوهش مرکز؛ به ان نامه دفاع شدهارسال گزارش انجام فرایند پای .35
 

  واحد آموزشی معاونت پژوهش وظایف  : 22 ماده
  

ان نامه وظایف جهت انجام فرایند پای که است آموزشییکی از معاونت هاي واحد ،آموزشیمعاونت پژوهش واحد 
  :زیر را بر عهده دارد 

انزده اول تا پنجم آبان ماه و پ ، استان پژوهشارش پایان نامه به معاونت طالب واجد شرایط نگ فهرستارسال  .1
 تا بیستم اسفند ماه هرسال؛

 رایند پایان نامه نویسی به طلبه؛ابالغ مکتوب شروع ف  .2
  ؛مشاوره به طلبه جهت انتخاب استاد راهنما و انتخاب موضوع .3
یا  نامه کتبی ، نصب اطالعیه:  مانند(جهت شروع نگارش پایان نامه در زمان مقرر و مناسب طلبه توجیه  .4

 ؛)استان توجیهی با هماهنگی معاونت پژوهش برگزاري جلسه
هت شروع فرایند پایان نامه جاستان،  یان نامه به معاونت پژوهشواجد شرایط نگارش پاطلبه کتبی  معرفی .5

 نویسی؛
ل براي وارسا معرفی شده توسط طلبهصالحیت هاي عمومی اساتید راهنما و مشاور پیرامون  مکتوب اظهار نظر  .6

 استان؛ معاونت پژوهش
 طلبه؛ به آخرین اطالعات از موضوعات پایان نامه هاي انجام شدهارائه  .7
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طلبه براي راهنما و مشاور معرفی شده توسط  پژوهشی اساتید -ري  و ارسال سوابق و مدارك علمیوگردآ .8
 استانی؛ معاون پژوهش

 استانی؛ارسال براي معاون پژوهش  ب وتایید عدم تکراري بودن موضوع پایان نامه به صورت مکتو   .9
در موعد مقرر و ارسال به معاونت  طلبه  اساتید پیشنهادي و طرحنامه پایان نامهاسامی  دریافت موضوعات، .10

 ؛پس از دریافتیک هفته پژوهش استان 
یریت حداکثر سه روز پس از دریافت مصوبات از مد ،طلبهابالغ کتبی تمامی مصوبات کارگروه پایان نامه به  .11

 ؛استان 
 ؛رسیدگی به آنهاو  دریافت گزارش هاي چهارماهه تدوین پایان نامه از طالب در وقت مقرر .12
مشاور یا طالب در حال نگارش پایان  ، بررسی وپیگیري به موقع ومناسب مکاتبات اساتید راهنما ، دریافت .13

 ؛نامه در طول زمان نگارش آن
  ؛در صورت تایید ضوابط و ارسال براي معاون پژوهش استان و تطبیق پایان نامه آماده دفاع با آیین نامه .14
 به طلبه جهت انجام اصالحات الزم ؛انطباق پایان نامه با آیین نامه و ضوابط  عدم موارداعالم  .15
 نمره طلبه در خصوص رعایت مقررات؛ تعیین حضور در جلسه دفاعیه و .16
  استانی؛ عاونت پژوهشاز م هاي دفاع شدهپیگیري جهت دریافت نتیجه پایان نامه .17
دریافت فایل الکترونیکی و سه نسخه از پایان نامه صحافی شده از طلبه و ارسال دو نسخه براي مدیریت استانی  .18

 بایگانی یک نسخه در واحد آموزشی ؛و 
 

  3لبه سطح ط وظایف : 32 ماده 
  

  :را بر عهده دارد  ، وظایف زیر جهت انجام فرایند پایان نامه 3طلبه سطح 
 با انتخاب واحد؛ ثبت نام براي نگارش پایان نامه -1

واحد به معاونت پژوهش اساتید راهنما و مشاور  همراه با، موضوعات موضوع یاکتبی پیشنهادانتخاب و  -2
 ؛آموزشی

واحد   معاونت پژوهش از طریق پیشنهادي واساتیدکارگروه در خصوص موضوعات مکتوب  دریافت مصوبه -3
 ؛آموزشی

وع یا اساتید راهنما و مشاور به صورت کتبی به معاونت پژوهش واحد آموزشی در پیشنهاد مجدد موض -4
 ماه؛ 2حداکثر ظرف مدت ، صورت عدم تصویب موارد در کارگروه 

 ؛انجام اصالحات الزمدریافت نقطه نظرات و،  مشاور راهنما و اساتیدارائه  به  تهیه طرح تفصیلی پایان نامه ، -5

 ؛تایید کتبی موضوع ماه پس از دریافت  3حداکثر  ، واحد آموزشی معاونت پژوهش ه طرح به ارای -6
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از دریافت مصوبه  روز پس 45حداکثر  کارگروه تخصصیتشخیص در صورت نامه رحط انجام اصالحات -7
 مکتوب کارگروه؛

 ؛واحد آموزشی از معاونت پژوهشنگارش پایان نامه  دریافت ابالغیه  -8

 ؛ه براساس دستور العمل نگارش پایان نامه انجام فرایند تحقیق و نگارش پایان نام -9

 ؛نگارش پایان نامه و ارائه گزارش پیشرفت کار به آنانمشاور در طول  راهنما و ارتباط مستمر با اساتید -10

 ؛رعایت برنامه زمانی نگارش -11

 واحد آموزشی هر چهار ماه یک بار؛ پایان نامه به معاونت پژوهشمکتوب پیشرفت ه گزارش ارای -12

 بی تمدید مهلت تدوین پایان نامه در صورت لزوم؛درخواست کت -13

  آن؛ يو نهایی ساز مکتوببه صورت پایان نامه اتمام فرایند تحقیق و نگارش   -14
  ؛شده به استاد راهنما و اعمال اصالحات احتمالیپایان نامه  نسخه از یک  هارای-14  
  واحد آموزشی؛ یه به معاونت پژوهشارا و تکمیل کاربرگ آمادگی دفاع با تایید اساتید راهنما و مشاور -15 
  واحد آموزشی؛معاونت پژوهش به  پایان نامه ه نسخه اي از ارای - 16  
  ؛ا اصالحات احتمالییتایید اساتید داور جهت دفاع دریافت  -  17   
  قیق؛ه گزارش شفاهی تحارای شرکت در جلسه دفاعیه جهت  -18  
   ؛در جلسه دفاعیه اعمال اصالحات احتمالی مطرح شده - 19  
به اعتراض و  یل طلبهاکاربرگ اعتراض به نتیجه داوري در صورت مردود شدن پایان نامه و تمتکمیل  -20 

  روز پس از جلسه دفاعیه؛ 3حداکثر واحد آموزشی  تحویل به معاون پژوهش
  ویسی پایان نامه در مهلت قانونی؛بازن – 21 
  ؛در صورت لزوم ان نامهپیگیري تجدید فرایند دفاع از پای – 22 
  ؛واحد آموزشی قبول پایان نامه از معاونت پژوهشدریافت نتیجه ارزیابی هیئت داوران مبنی بر  -23  
  ؛مجلد نمودن پایان نامه -24  
   .واحد آموزشی پایان نامه به معاونت پژوهشوصحافی شده نسخه چاپی  سهو  فایل الکترونیکی هارای - 25 

  
  گروه تخصصی پایان نامهکار  : 24ده ما  

  . استبرعهده آنان  که انجام بخشی از فرایند پایان نامه متخصصاناست متشکل از هی وکارگر
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  :  25 ه ماد
  :عبارتند از تخصصی پایان نامه گروه کار شرایط اعضاي 

  آشنایی کامل با روش تحقیق ؛ – 1     
  ذیربط؛ رشته تسلط بر مسایل جدید مطرح در  - 2     
  روحیه کار جمعی ؛ صالحیت هاي عمومی وداشتن  – 3     
     تحصیالت حوزوي سطح چهار؛اتمام  –٤     

  .یا کارشناسی ارشد راهنمایی پایان نامه در سطح  سهمورد  2 و  مشاورهمورد  3حداقل داشتن سابقه ي  -5     
  : داشتن یکی از سوابق زیر - 6    
   ؛ذیربط رشتهس در سطح سه  و در پنج سال سابقه تدری -الف         
در مجامع علمی یا رشته  علمی مرتبط با مقاله ذیربط با ارایه حداقل دو رشته پنج سال سابقه تحقیق در - ب        

  مجالت تخصصی؛
  .ذیربط رشته داشتن سه اثر تالیفی علمی در - ج       
  

   : 26 ماده 
با و در استانمتناسب با تعداد رشته هاي تخصصی سطح سه موجود  ، تعداد کارگروه هاي تخصصی پایان نامه هر استان

   .مرکز قابل افزایش است پژوهش دید معاونتصالح
  

  : 27 ماده 
  :زیر استبه شرح یان نامه کارگروه تخصصی پاترکیب  

     ،ازمیان اعضا با انتخاب اکثریت اعضا کارگروه : مسئول -1
  ،معاون پژوهشی مدیریت استانی: دبیر -2

 .این آیین نامه 25درج در ماده من واجد شرایط پنج نفر کارشناس: ا اعض -3
  

  : 28 ماده 
  :عبارتند از تخصصی پایان نامهگروه کاروظایف 

  بررسی و تصویب موضوعات پیشنهادي متقاضیان تدوین پایان نامه؛ .1
  صالحیت علمی اساتید راهنما و مشاور ؛وتایید بررسی  .2
  تحقیق ؛ نامهبررسی و تصویب طرح .3
 ؛تعیین اساتید داور .4

 و اعالم نظر پیرامون اعتراضات؛  بررسی .5
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 مرکز؛ نامه و پیشنهاد به معاونت پژوهش تعیین موضوعات پیشنهادي مناسب براي تدوین پایان .6

 .معاونت پژوهش مرکز  طرفرسیدگی به امور محوله از .7
  

 مرتبط با وظایف ي واصلهروز به تمامی درخواست ها 20کارگروه تخصصی موظف است ظرف حداکثر : تبصره 
  .فوق پاسخ دهد 

  
  : 29ماده 

  :کارگروهمدیرف وظای
   ،اداره جلسات تعیین دستور جلسات و -1
  ،دعوت از کارشناسان غیر عضو جهت شرکت در جلسات کارگروه در صورت لزوم -2

 .تایید و امضا مصوبات کارگروه -3
 

  
  : 30  ماده

  :وظایف دبیر کارگروه 
   ؛لسات کارگروهج دعوت از اعضا جهت تشکیل -1
  ؛تهیه و تنظیم دستور کار جلسات -2

  ؛تنظیم صورت جلسات شرکت در آن وجلسات و برگزاري  -3

  ؛پیگیري جهت اجرایی شدن مصوبات -4

  ؛تهیه و تنظیم پیش نویس گزارش عملکرد کارگروه -5

 ؛تشکیل و تکمیل پرونده براي اعضا کارگروه پس از صدور حکم -6

  ؛هادي سالیانه کارگروهتهیه وتنظیم برنامه و بودجه پیشن -7

 .پیگیري حق الزحمه اعضا کارگروه -8

  
  : 31 ماده 

  :وظایف اعضا کارگروه 
  ؛شرکت در جلسات کارگروه و اظهار نظر کارشناسی  -1
  .موارد محوله از طرف کارگروه و این آیین نامه  28بر اساس ماده وظایف انجام  -2
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  : 32  ماده
  .مرکز تعیین می شوند  ایید معاونت پژوهشدیر استانی و تاعضا کارگروه با پیشنهاد م

  
  :  33 هماد

  . می شودمیان اعضا کارگروه با راي اکثریت اعضا حاضر انتخاب  از ،کارگروه در اولین جلسهمدیر
  

  : 34  ماده
  . ي در جلسات کارگروه شرکت می کندمدیریت استانی به عنوان دبیر و بدون حق را اون پژوهشمع
  

  : 35 ماده 
رسمیت  می یابد و موارد با راي ، داراي حق راي  با حضور حداقل چهار عضو تخصصی پایان نامه گروه رکاجلسات 

  .اکثریت اعضا  حاضر به تصویب  می رسد
  

   : 36 ماده 
نامه مصوب رتی که پنجاه درصد مطابقت با طرحدر صوپایان نامه مغایر با عنوان باشد،  که محتوايدر صورتی 

   .کارگروه می تواند عنوان را متناسب با محتوا تغییر دهد،ته باشد کارگروه تخصصی داش
  

  استاد راهنما  : 37 ماده 
  :فردي است که مسئولیت علمی پایان نامه بر عهده وي بوده و داراي شرایط زیر است ستاد راهنماا

  ذیربط؛ رشتهشیوه تحقیق در  با کامل آشنایی – 1    
یا راهنمایی  مرتبط رشته کارشناسی ارشد دانشگاه درپایان نامه سطح سه یال سه اقحدداشتن سابقه مشاوره  -2    

  ؛2تحقیق پایانی سطح هفت حداقل 
شرکت درحداقل چهار سال درس خارج ویا اتمام یا مرتبط  رشتهتحصیالت حوزوي سطح چهار در اتمام   – 3    

  .داشتن مدرك دکتري در رشته مرتبط و   3تحصیالت حوزوي سطح 
  :زیر شرایط داشتن یکی از  – 4     

  مدرك سطح چهار؛  -)الف            
  ؛ذیربط رشتهدر  و سطح سه پنج سال تدریس درحداقل   -  )ب           
  اسی ارشد دانشگاه در رشته مرتبط؛سابقه راهنمایی پایان نامه سطح سه یا کارشن  -) ج           
در مجالت و مجامع مرتبط با رشته دو مقاله علمی  لذیربط، با ارائه حداق رشتهدر  پنج سال تحقیقحداقل  - ) د           

  ؛علمی
  .مرتبطرشته حداقل سه تالیف در ) ـه          
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  :  38 ماده 
  :استاد راهنماوظائف 

 اعالم آمادگی براي پذیرش مسئولیت راهنمایی طلبه با تکمیل کاربرگ و ارایه مدارك الزم؛  .1

 ؛انتخاب موضوعجهت  ایی طلبهراهنم .2

 ؛پس از دریافت ابالغیه راهنمایی  تهیه طرحنامه تفصیلی ایی طلبه جهتمراهن .3

زم تا کامل شدن آن و راهنمایی طلبه جهت انجام اصالحات الپیشنهادي و بررسی تفصیلی نامه دریافت طرح .4
   ؛نامهطرح

 تایید طرح؛کاربرگ و تکمیل تفصیلی تایید طرح  .5

، پس از  ساعت 40صرف حداقل  و بابه میزان مورد نیاز طلبه نگارش پایان نامه در طول راهنمایی طلبه  .6
   ؛تصویب طرح تفصیلی در کارگروه تخصصی 

  ؛به طلبه به صورت کتبیهاي پایان نامه نگارش فصله برنامه زمان بندي ارای .7

  ؛صالحیتعیین برنامه زمان بندي منظم جهت راهنمایی طلبه  به صورت مکتوب و تذکر موارد ا .8

 ماه یک بار؛ 4هر  واحد آموزشی ه گزارش پیشرفت کار پایان نامه طلبه به معاونت پژوهشارای .9

 یک رونوشت به معاونت پژوهشارسال وم پیشرفت پایان نامه توسط طلبه درصورت عدتبی به طلبه کتذکر .10
   ؛واحد آموزشی

  ؛تایپ شده پایان نامه  پس از دریافت یک نسخه از ی و نظرات اصالحی به طلبهه راهنمایارای .11
  ؛پس از اظهار نظر اساتید داورپایان نامه  ی طلبه در صورت نیاز به اصالحات احتمالیراهنمای .12

 اع؛آمادگی دفکاربرگ تایید  .13

 محتواي پایان نامه ؛ ساختار وعیه و دفاع ازشرکت در جلسه دفا .14

 .مندرج در این آیین نامه ارزیابی اساس معیارهايبرنمره طلبه  نظر در خصوص تایید پایان نامه و اعالم .15
 

  :   39ماده  
  .نامه را به فرد دیگري واگذار نمایدتواند مسئولیت راهنمایی پایاناستاد راهنما نمی  
  

  :  40ماده 
  . عهده داشته باشدبرهاي علمیه خواهران حوزه در  راهنمایی پنج پایان نامه را ، استاد راهنما می تواند به طور همزمان 
 تخصصیگروه کار با تشخیصمنحصرا و حداکثر تا هفت پایان نامه،  پنجپذیرش مسئولیت راهنمایی بیش از : 1بصره ت 

  .استمجاز 
  .مجموع راهنمایی و مشاوره هر استاد از زمان تصویب تا تایید اتمام پایان نامه ، حداکثر ده مورد است:  2تبصره  
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  استاد مشاور :  41ماده 
  :است که بخشی از مسئولیت علمی پایان نامه بر عهده وي بوده وداراي شرایط زیر است فردي راستاد مشاو

  ذیربط؛ رشتهشیوه تحقیق در  آشنایی با – 1     

یا       اتمام  شرکت درحداقل چهار سال درس خارجیا مرتبط  رشتهتحصیالت حوزوي سطح چهار در اتمام   – 2      
  ك دکتري در رشته مرتبط؛داشتن مدرو 3تحصیالت حوزوي سطح 

  :زیر  شرایط داشتن یکی از  –  3    
  داشتن مدرك سطح چهار؛ - )الف           
  ؛ذیربط در رشتهوسطح سه پنج سال تدریس درحداقل  - )ب            
  ،اسی ارشد دانشگاه در رشته مرتبطسابقه راهنمایی یا مشاوره پایان نامه سطح سه یا کارشن  -  )ج            

و معتبر در مجالت مرتبط با رشته دو مقاله علمی  با ارائه حداقل ، ذیربط رشتهپنج سال تحقیق در حداقل  - ) د             
  ؛مجامع علمی

  .مرتبطرشته حداقل سه تالیف در   -) ـه            
  

  :  42  ماده
  :از ندعبارت وظایف استاد مشاور

 ره طلبه با تکمیل کاربرگ و ارایه مدارك الزم؛ اعالم آمادگی براي پذیرش مسئولیت مشاو .1

 ؛انتخاب موضوع برايبه طلبه  مشاوره .2

  ؛پس از دریافت ابالغیه مشاوره  طرح تفصیلیوتایید تکمیل  بررسی ،  .3

ساعت ، پس از تصویب  20ارایه مشاوره به طلبه درطول نگارش پایان نامه حسب نیاز طلبه و به میزان حداقل   .4
 رگروه تخصصی؛طرح تفصیلی درکا

 ؛حضور در جلسات مشترك با استاد راهنما و طلبه در صورت لزوم .5

 ؛به طلبه ايمشاوره و تذکر موارد ه مشاوره جهت ارایومکتوب تعیین برنامه زمان بندي منظم  .6

 نامه؛ محتواي پایانساختار و شرکت در جلسه دفاعیه و دفاع از  .7

آمادگی  کاربرگتأییدو اي ارزیابی مندرج در این آیین نامهمعیارهدر خصوص نمره طلبه بر اساس اعالم نظر  .8
  .دفاع
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  :  43 ماده 

  .عهده بگیردبردر حوزه هاي علمیه خواهران  مشاوره هفت پایان نامه را ، استاد مشاور می تواند به طور همزمان
تخصصی گروه کار با تشخیص حداکثر تا ده پایان نامه ، منحصراًبیش از هفت و پذیرش مسئولیت مشاوره:  1تبصره  

  .است مجاز
  .م پایان نامه ، حداکثر ده مورد استمجموع راهنمایی و مشاوره هر استاد از زمان تصویب تا تایید اتما: 2تبصره 

 
  استاد داور  :  44  ماده 

  :ارزیابی پایان نامه بر عهده وي بوده وداراي شرایط زیر است مسئولیت  فردي است که راستاد داو
  ذیربط؛ رشتهشیوه تحقیق در  باکامل آشنایی  – 1     
  ؛پایان نامه سطح سهاقل سه دح راهنماییداشتن سابقه   -2     
       یا       خارج یا شرکت درحداقل چهارسال درس مرتبط  رشتهحوزوي سطح چهار در  تحصیالتاتمام  -3     

  مرتبط؛ داشتن مدرك دکتري در رشتهو 3اتمام تحصیالت حوزوي سطح 
  :زیر  شرایط داشتن یکی از  – 4     

  مدرك سطح چهار؛  - )الف           
  ؛ذیربط در رشته و سطح سه پنج سال تدریس درحداقل  - )ب            

و  معتبر در مجالتمرتبط با رشته دو مقاله علمی ه حداقل یبا ارا ذیربط رشتهپنج سال تحقیق در حداقل  - )ج             
  ؛علمیمجامع 

  .مرتبطرشته حداقل سه تالیف در  -) د            
        

  : 45  ماده
  :از ندعبارت وظایف استاد داور

 اعالم آمادگی براي پذیرش مسئولیت داوري با تکمیل کاربرگ و ارایه مدارك الزم؛  -1

 45حی ظرف مدت ه نظرات اصالارایاعالم تایید یا وپس از دریافت ابالغیه داوري  پایان نامه مکتوببررسی  -2

 پس از دریافت پایان نامه؛ روز

 ؛مندرج در این آیین نامه معیارهاي ارزیابییه و ارزیابی پایان نامه بر اساس شرکت در جلسه دفاع -3

 . اي که با وضعیت مشروط دفاع شده است تایید اصالحات احتمالی پایان نامه -4
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  هیئت داوران  :  46  هماد
  .از اساتید راهنما ، مشاور و داور تشکیل می گردد، ان نامه برعهده آنان است هیئت داوران که ارزیابی پای

که استاد مشاور امکان حضور در جلسه دفاعیه را نداشته باشد ، به تشخیص  در موارد خاص، درصورتی: 1تبصره  
امه با چنانچه پایان نلکن .، جلسه دفاعیه بدون حضور وي تشکیل می شودمدیریت استانی معاونت پژوهش

  .استمشورت  دو استاد تدوین شده باشد، حضور یکی از مشاوران در جلسه دفاعیه الزامی 
به صورت مکتوب  باید نمره خود را قبل از جلسه، چنانچه استاد مشاور نتواند در جلسه دفاعیه حاضر شود :   2تبصره 

  . استانی ارسال نماید براي معاون پژوهش
   

   : 47ماده  
دو داور در جلسه دفاعیه ، ، دربعضی موضوعات  تخصصیگروه کار ضوع پایان نامه و بنا به تشخیصبه تناسب مو 

  .حضور می یابند
  
 دفاعیه وارزیابی : فصل سوم  

  
   : 48 ماده 

ق و احراز توانایی علمی محقق، پایان نامه در جلسه دفاعیه مورد نقد و بررسی قرار می یبه منظور سنجش کیفیت تحق
  .ه می بایست در حضور هیئت داوران از پژوهش خود دفاع نمایدگیرد و طلب

  
  :   49ماده    
  .به صورت رسمی و علنی برگزار می شودواحدهاي درسی تمام پس از قبولی طلبه در  جلسه دفاعیه 

 براي طلبه اي که حداکثر  شش واحد جلسه دفاعیهدر موارد اضطراري و با تشخیص کمیسیون موارد  خاص،  :تبصره
  .برگزار می شودمعوقه دارد ، 

  
  : 50ماده  

 تکمیل کاربرگ اعالم آمادگی دفاع و تحویل پایان نامه از ماه پس 3مهلت مقرر براي تشکیل جلسه دفاعیه ،حداکثر  
  . خواهد بود
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  : 51  ماده
  :که به شکل زیر توزیع می گردداست دقیقه   100زمان جلسه دفاعیه حداقل  

  دقیقه براي ارایه توضیحات؛  پانزده : طلبه  -    
  پایان نامه ؛دقیقه  براي بیان اشکاالت  بیست :استاد داور -    
  دقیقه براي پاسخگویی به اشکاالت وارده از سوي داور؛  پانزده  :طلبه  -    
   دقیقه براي دفاع از طلبه؛پانزده  :استاد راهنما -    

  طلبه؛براي دفاع از ده دقیقه  :استاد مشاور  -    
  ؛ براي بیان توضیحات الزمدقیقه پانزده  :استاد داور  -    

  .ده دقیقه براي جمع بندي: استادراهنما  -    
  

  : 52ماده  
با نمره  جمعمحاسبه شده و پس از   95مشاور از  نمرات استاد داور، استاد راهنما و استادمیانگین از ، امتیاز پایان نامه 

  .، نمره نهایی اعالم می شود کسب شده از رعایت مقررات
کیفیت نظم محقق  :رعایت مقررات از قبیل  به واحد آموزشی،امتیاز پایان نامه ، توسط معاون پژوهش   5:   1تبصره 

  .کار اختصاص می یابد  در روند تدوین پایان نامه و ارایه به موقع گزارش
نمرات دو داور یا دو مشاور به عنوان  تاد مشاور باشد، میانگینچنانچه پایان نامه داراي دو استاد داور یا دو اس:  2تبصره

  .نمره داور یا مشاور محاسبه می شود
  

  : 53ماده  
 پایان نامه امتیاز، نمره و هیئت داوران پس از اتمام دفاعیات ، در غیاب طلبه ، وارد شور شده و سپس در حضور طلبه  

نمره پایان نامه بعد از اتمام جلسه رسمی .وي اعالم می شودبه نامه مندرج در این آیین  براساس معیارهاي ارزیابی
  .دفاعیه قابل تغییر نیست
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  : 54  ماده
  . است 20از  14 حداقل نمره قبولی پایان نامه 

  .هیئت داوران می تواند به پایان نامه اي که  مشروط به اصالح  شده است، نمره  دهد:  1تبصره 
  .حات بر عهده استاد داور استتایید انجام اصال:  2تبصره 

  
  :  55ماده 

  :ابی پایان نامه یکی از موارد ذیل خواهد بود ینتیجه ارز
   .مورد قبول هیئت داوران واقع شده استبه اصالح  پایان نامه اي که بدون نیاز: قطعی قبول  -1

  .شده است  ان واقع ل هیئت داورومورد قب،  مشروط به اصالح  پایان نامه اي که :مشروط  قبول -2      
  .مردود -3

چنانچه طلبه به نتیجه داوري معترض بوده و نمره پایان نامه وي کمتر از حد نصاب قبولی باشد ، حداکثر  سه  :تبصره 
ارایه واحد آموزشی  معاونت پژوهشروز پس از دفاع مهلت دارد، دالیل اعتراض خود را به صورت مکتوب به 

   .دهد
  

  : 56  ماده
ماه با رعایت حداکثر سنوات  3شود ، ظرف حداکثر  شد ، به طلبه فرصت داده می مردود اعالماي  ایان نامهچنانچه پ

  . نسبت به باز نویسی پایان نامه براساس نظرات هیئت داوران اقدام کند ،  مجاز تحصیل
دفاعیه رسمی تشکیل می شود جلسه  دیگر باریک  اي که پایان نامه اش مردود اعالم شده ، حداکثر براي طلبه: تبصره 

  . دو ماه خواهد بودحداقل  و فاصله بین دو جلسه دفاعیه ،
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  : 57ه  ماد
  :  امتیاز پایان نامه بر اساس معیارهاي مندرج در جدول زیر محاسبه می شود

  

  معیار  ردیف  بخش
امتیاز از 

100 
  نمره

امتیاز 
کسب 
  شده

یی
توا

مح
ور 

ام
  

    10   تطابق تحقیق با طرحنامه پژوهشی  1
    6  )جامع بودن(مفید و کافی بودن مطالب   2
مانع (ارتباط محتوا با موضوع و پرهیز از حاشیه روي و پراکندگی   3

  6  )بودن
  

    8  انسجام منطقی میان اجزا تحقیق  4
    7  تتبع و بررسی اقوال   5
    8  تحلیل و نقد اقوال   6
    8  پردازش مطالب به قلم محقق  7
    8  )انتخاب قول مختار(روشن و مستدل به مسئله تحقیق  ارایه پاسخ  8
    7  اعتبار، کفایت و تعدد منابع معتبر  9

بیان نتایج در پایان هر فصل و نتیجه گیري نهایی تحقیق به صورت   10
  5  واضح و ارایه پیشنهاد هاي مناسب

  

    4  چکیده  11

لی
شک

ور 
ام

  
    4  )نابعفهرست مطالب و م(داشتن فهرست هاي مناسب   12
    6  رسایی متن  13
    4  رعایت قواعد و عالیم نگارشی در متن  14
    4  رعایت اصول علمی در نوشتن پاورقی و فهرست منابع  15

    95  جمع امتیازات هیئت داوري
رعایت 
  مقررات

    5  ماهه 4انجام به موقع مراحل تدوین پایان نامه و ارایه گزارش هاي   16
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  : 58ماده  
  :بندي نمرات پایان نامه مطابق جدول زیر استدرجه  

 امتیاز نمره ردیف

 عالی  20تا   18از  1

 خوب 17.99تا  16از  2

 متوسط 15.99تا  14از  3

 مردود 14کمتراز  4

  
  فاتلتخ   : 59  ماده

و یا انجام  تخلف عبارت است از عدم انجام وظائف تعیین شده در آیین نامه از سوي هر یک از ارکان پایان نامه
هاي انجام شده، عدم ذکر منابع، کپی رایت پایان نامه: مانند .مواردي که در طی فرایند پایان نامه نباید انجام دهند

  . می شودطبق ضوابط آیین نامه انضباطی  برخورد با متخلفان  ...مطالبه وجه غیر قانونی  و 
  

   :کمیسیون موارد خاص  : 60 ماده
  : مرکز تشکیل می گردد در معاونت پژوهش گیري نسبت به موارد زیری و تصمیم جهت بررس کمیسیون موارد خاص 

  پیش بینی نشده در این آیین نامه؛موارد  -1
گذاشته شده برعهده کمیسیون موارد خاص  ، براساس این آیین نامهي که تصمیم گیري درباره آنها ، موارد -2

 است؛
 .برخی از تخلفات احتمالی -3
 
  : 61 ماده 
  :عبارتند از کمیسیون  يضااع 

 ؛معاون پژوهش مرکز .1
 ؛مدیر امور پژوهشی واحدهاي حوزوي .2
  ؛مسئول اداره پایان نامه ها .3
 ؛معاون پژوهش استان .4
 یک نفر از اعضاي کارگروه تخصصی پایان نامه؛ .5

 ؛ذیربط براي حضور در جلسه دعوت به عمل می آید معاون پژوهش واحد آموزشیدر صورت لزوم از : تبصره
  

  : 62 ماده 
جرا بوده و مقررات ، الزم اال، زمان ابالغ از  ،تبصره  25وماده   62 فصل و 3در ، ضوابط و مقررات این آیین نامه

                           .دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغایر با آن لغو می گردد ضوابط ،
   


