
 

 

 

 

 

 

 آیین نامه مقاالت پایانی
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 مقدمه

علمیه خواهران، گانه در حوزههای  در بین مقاطع سهدو عمومیت، شمول و گستردگی مقطع سطح 

های دقیق و بنیادین در ابعاد پژوهشی را برای این مقطع در اولویت قرار داده است.  ریزی برنامه

به نیازسنجی، آسیب شناسی به عمل آمده از تحقیقات پایانی و نیز به  بر این اساس و با توجه

های آنها، مقرر گردید  طالب و استفاده بهینه از آموخته منظور کاربردی نمودن فعالیتهای پژوهشی

از  .مقاالت پایانی به عنوان شرط فارغ التحصیلی طالب سطح دو جایگزین تحقیقات پایانی گردد

 ( هستند.2و  1اینرو کلیه طالب سطح دو موظف به ارائه مقاالت پایانی )مقاله 

 

 1ماده  -

 :اهداف اجرای این برنامه به شرح ذیل است

 مندی به پژوهش در طالب تثبیت انگیزه، روحیه و عالقه. 1

 تخصصی و هدفمند کردن پژوهش و ارتقای کیفیت آن .2

 تسریع بخشی در روند اداری و عدم اتالف وقت طالب .3

 کاربردی و قابل استفاده نمودن آثار طالب .4

 استفاده بهینه از آموخته های طالب .5

 

 2ماده -

)مندرج در بخش آموزه های پژوهشی در مقاله نویسی  ایهه فراگیری آموز پس ازطلبه 

قاالت موضوع ماقدام به پیشنهاد است  مجازقالب جزوه و کارگاه تصویری مقاله نویسی( ؛ 

 . پایانی نماید

 



 

 

  3ماده-

کارگروه مقاالت پایانی  .الزم است موضوع مقاالت در کارگروه مقاالت پایانی، تأیید و تصویب شود

رکز آموزشهای ساماندهی امور مربوط به مقاالت پایانی در مبه منظور بررسی موضوع و 

 دبیر کارگروه و مرکز ،و اعضای آن متشکل از معاون پژوهشی  شود تشکیل می غیرحضوری

 .کارشناسان علمی کارگروه )حداقل دو استاد( است

 

 4ماده -

سامانه بارگذاری پس از تصویب موضوع، طلبه موظف است در مدت شش ماه مقاله را تدوین و در 

نمره از مقاله او کسر میگردد و یک ماه به او جهت تدوین مقاله فرصت 1در غیر این صورت  .نماید

نمره از مقاله، 1در صورتی که پس از یک ماه نیز مقاله را تدوین ننماید، مجددا با کسر  .داده میشود

 مقاله را بارگذاری ننماید، تصمیمداده میشود. پس از این مدت نیز چنانچه  یک ماه به او فرصت

 .مقاالت پایانی است گیری درباره طلبه بر عهده کارگروه

 

 5ماده -

ترویجی مورد تأیید  ای را در یکی از مجالت علمی التحصیلی، مقاله ای قبل از فارغ چنانچه طلبه

معاف میگردد و چاپ کند، به ازای هر مقاله چاپ شده از ارائه یکی از مقاالت پایانی  وزارت علوم

پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم چاپ کند، به ازای  ی یکی از مجالت علم ای را در چنانچه مقاله

 .هر دو مقاله پایانی معاف میگردد یک مقاله چاپ شده، از ارائه

 

 



 

 

 4ماده  -

 وظایف معاون پژوهش:

 شناسایی اساتید حائز شرایط جهت تشکیل کارگروه مقاالت پایانی -

 تنظیم برنامه و بودجه پیشنهادی ساالنه کارگروه و اساتید ارزیابتهیه و  -

 پیگیری الزم جهت پرداخت حق الزحمه اعضای کارگروه و اساتید ارزیاب -

 

 5ماده  -

 :وظایف دبیرکارگروه مقاالت پایانی

 تشکیل به موقع و منظم کارگروه مقاالت پایانی.1

 هکارگرودریافت، ارائه و بررسی موضوعات منتخب طالب در .2

 دعوت از اعضا و هماهنگی برای برگزاری جلسات.3

 تهیه و تنظیم دستور جلسات.4

 .دریافت و ارجاع مقاالت به اساتید ارزیاب5

 .دریافت و تنظیم کاربرگ ارزیابی مقاالت از اساتید ارزیاب6

 .ارجاع مدارک به واحد آموزش جهت ثبت نمره در کارنامه طلبه7

 فراخوان های پژوهشی در سامانهارزیابی شده  مصوب و مقاالت ثبت موضوعات.8

 

 



 

 

 6ماده  -

 :وظایف طلبه

 موضوع  پیشنهاد .1

طلبه چندین موضوع پیشنهادی را در کاربرگ پیشنهاد موضوع درج کرده و به مرکز 

 ارسال می نماید. 

اول را طلبه ملزم به ارائه دو موضوع به صورت همزمان نیست؛ بلکه میتواند موضوع  :1تبصر

در نهایت  اما و پس از اتمام نگارش مقاله اول به انتخاب موضوع دوم مبادرت ورزد. تصویب نماید

 به مقدار باقیمانده سنوات تحصیلی طلبه بستگی دارد.برای انتخاب هر دو موضوع،  فرصت طلبه

هلت مو آغاز رسمی تدوین و نگارش مقاالت پایانی، از زمان تصویب نهایی موضوع :  2تبصره

 .تصویب استتاریخ اتمام آن، شش ماه پس از 

 .نگارش و تدوین مقاله و ارسال به مرکز در مهلت مقرر 2    

 اصالح و اعمال تغییرات مورد نظر استاد ارزیاب .3

تبصره: در صورتی که پیشنهاد اصالح مقاله از سوی استاد ارزیاب مطرح شود، طلبه موظف است 

 .نماید ارسال، مجددا مقاله را اصالحات پس از انجام

 

 7ماده -

و طالب گرامی جهت ثبت نمره می  واحد مقاالت پایانی جزو واحد های درسی محسوب می شود

به کار روند مقاالت پایانی لکن انتخاب واحد آن ،  پیش نیاز آغاز  بایست آن را انتخاب واحد نمایند.

 توان موضوعات خود را پیشنهاد دهند.نیست و طالب گرامی قبل از انتخاب واحد نیز می 



 

 

در صورت انتخاب واحد این درس و عدم ارائه مقاله در همان ترم، واحد آموزش  غیبت موجه برای 

طالبی که در زمان انتخاب واحد، تحقیق پایانی را انتخاب کرده اند  این درس  ثبت خواهد کرد.

حسب تعداد را یانگین نمرات مقاالت پایانی نیز باید مقاالت پایانی ارائه کنند . واحد آموزش ، م

رای درس تحقیق پایانی ب ،مقاله اول، یک واحدی  و مقاله دوم،  دو واحدی است ( )واحد آنها 

 د کرد.منظور خواه

 

 :روند مقاالت پایانیمراحل انجام 

 مقاالت پایانیو شیوه نامه نگارش مطالعه آیین نامه -1

 کارگاه مقاله نویسی آموزشی تصویری فایل و جزوه دانلود و مشاهده  -2

 دانلود کاربرگ پیشنهاد موضوع-3

 : به فایلهای مورد نیاز  نحوه دسترسی

 2و 1مقاله تحقیق پایانی و یا  ذیل درس -صفحه خانگی آموزش مجازی  -1

 دسته بندیها   - معاونت پژوهش غیرحضوری- گروههای عضو  -گروهها    - کوثر نت  -2

   بخش آموزه های پژوهشی-

مربوط به مقاالت پایانی در کوثر نت  ، بخش  اخبار و اطالعیه های اطالعیه هرگونه توجه: 

 قابل مشاهده است . در کوثرنت پژوهشی 

 پیشنهاد موضوع: -4

 انتخاب را خود پایانی مقاالت موضوع مجازند درسی، واحد110  گذراندن از پسطالب گرامی 

موضوع  . اما ارسالباشند می موضوع انتخاب به ملزم درسی، واحد130 گذراندن از پس اما نمایند

  .، دارای زمان خاصی نیست به مرکز پایانی مقاالت



 

 

طالب قابل پیشنهادی مرکز در ذیل درس تحقیق پایانی و یا مقاله یک و دو برای  موضوعات

 مشاهده است.

را از طریق ایمیل خود آن  و درج کاربرگ پیشنهاد موضوع در  را خود یپیشنهاد اتموضوع طالب

 نمایند. سالاربه پیوست     t.payani@whc.ir    به آدرس ایمیل

را ارسال کرده ، ارسال خواهد اب بررسی موضوعات به همان آدرس ایمیلی که کاربرگ جوتوجه: 

 شد.

 

 در کارگروه بررسی موضوعات -5

 بررسی قرار می گیرد.مورد کارگروه علمی ، در طالب به نوبت موضوعات پیشنهادی 

 

 نتیجه بررسی موضوعات اعالم -6

به آدرس  برای طالب از طریق ایمیلروز  30حداکثر ظرف مدت نتیجه ارزیابی موضوعات  

 ارسال می شود. ایمیل طالب

 د.نمقاالت پایانی ؛ استاد راهنما و طرح اجمالی و طرح تفصیلی ندار: توجه

 

 ارائه مقاله: نگارش و -7

حداکثر به مدت شش ماه )درصورت داشتن سنوات( فرصت ارائه مقاله از تاریخ تصویب موضوع، 

مقاالت باید ، در صورت نداشتن سنوات، تا قبل از تاریخ اتمام سنوات  .جهت ارزیابی وجود دارد

 شده باشد. ارسال
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طلبه  ،در صورت داشتن سنوات تحصیلیچنانچه هر دو موضوع برای طلبه تصویب شود . توجه: 

مقاله اول را در مهلت شش  اینکهمخیر است هر دو مقاله را ظرف مدت شش ماه تحویل دهد و یا 

 . شودماه ارائه کند و مهلت شش ماهه مقاله دوم از زمان تحویل مقاله اول آغاز 

 

 :به مرکز ارسال مقاله -8

 .شوند سالاربه پیوست     t.payani@whc.ir    از طریق آدرس ایمیل پایانی مقاالت

 

 ارزیابی مقاله:-9

 به ایمیل استاد ارزیاب جهت ارزیابی ارسال می شود.  مقاالت دریافتی-

را تکمیل و به ایمیل مرکز ارسال می کاربرگ ارزیابی  ،استاد ارزیاب پس از ارزیابی مقاالت -

 نماید.

آن به مهر و امضا مدیر مرکز  دریافت کاربرگهای ارزیابی از طریق ایمیل ، پرینتپس از  -

 آموزشهای غیرحضوری می رسد. سپس اسکن آن ثبت می شود.

 تمامی اطالعات مربوط به مقاالت پایانی هر طلبه، در فایل اکسل ثبت می شود.-

 

 :در کارنامه ثبت نمره-7

پس از ارزیابی مقاالت توسط استاد ارزیاب ، واحد آموزش است. ثبت نمره در کارنامه بر عهده  -

 ، ارجاع می شود.در کارنامهمدارک به واحد آموزش جهت ثبت نمره 
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 :در سامانه فراخوان های پژوهشیثبت -8

های در سامانه فراخوان توسط کارشناس مقاالت پایانی مقاالت ارزیابی شده اطالعات تمامی 

 پژوهشی ثبت می شود.

 

 :مقاالت پایانیکارشناس  پاسخگویی

معاونت پژوهش - گروههای عضو  -  گروهها  -کوثر نت:  کوثرنت پست در ریق درج از ط

 امور مقاالت پایانی- دسته بندیها   - غیرحضوری

 

 توجه:

 .استلغو شده  مدارس در شهرستانها مهمانی -

موظفند روند مقاالت پایانی را با مرکز آموزشهای غیر حضوری انجام غیرحضوری تمامی طالب -

 دهند.

موضوعاتشان در مدارس شهرستانها تصویب شده ، روند  98توجه: صرفا طالبی که تا پایان سال 

م )کاربرگ مدارک الزنیز رس میزبان امد .مقاالت پایانی را با مدارس میزبان به اتمام می رسانند

 برای 438/غ/98 نامه حسب را مقاالت پایانی( «  پی دی اف»و  «  ورد»های ارزیابی ، فایل 

مدارک دریافتی از شهرستانها پس از بررسی ، ثبت  .دنمی نمای ارسال غیرحضوری آموزشهای مرکز

 ارجاع می شود.جهت ثبت نمره  و به آموزش

 

 

اهلل التوفیقومن   


