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  كليات: فصل اول
  

  تعاريف:  1ماده 
  . ندكمي ئهرا ارا  -دوره عمومي   –متداول حوزوي واحدي آموزشي است كه دروس  :  مدرسه علميه - الف     

اهران كه به منظور اعمال هاي علميه خو واحد مديريتي تابعه مركز مديريت حوزه: ي استان مديريت –ب      
  .دشو ها تشكيل مي ي علميه خواهران در استانها ، اداره امور حوزوي و انجام وظايف مركز مديريت حوزهتاختيارا

شود و تشكيل مي مدارس علميه در است متشكل از اساتيد مجرب كهگروهي : مدرسه علميه پژوهش شوراي -ج   
   . را بر عهده دارد وظايفي ، ام فرايند تحقيق پايانيدرانج

نان است ، از استاد راهنما  و استاد داور تشكيل هيئت داوران كه ارزيابي تحقيق پاياني برعهده آ: هيئت داوران - د  
  .دشومي 

  
   تحقيق پاياني   : 2 ماده 

تتبع علمي نتيجه  ، اين تحقيق. واحد درسي است  3 به ارزش  2در سطح   يكي از عناوين مواد درسي ،يپايانتحقيق 
      . آيدارش در ميراهنما  به نگ تادي مشخص است كه برابر ضوابط و زير نظر اسوضوعطلبه درباره م

  
  :  3 ماده  

                         ،حد تتبع در يك تحقيق علمي طلبه نسبت به انجام روشمند يتوانمنديزان م ، سنجشيپايانن تحقيق هدف از تدوي
گزارش تحقيق  ارائهو  )الاقوو تقرير  گردآوريصورت ه ب (به روش كتابخانه ايگيري از منابع علمي معتبر بهرهبا

    .استدر ساختاري منسجم و منطقي 
  

  :  4 ماده 
 از بخشيتواند اين معاونت مي .استبر عهده معاونت پژوهش مركز  يپايانتحقيق مسئوليت امور محتوايي و اجرايي 

  .كند واگذارمدارس علميه ي استاني و هامديريتنامه به آيينرا بر اساس اين  مسئوليت خود
  



 

    : 5 اده م
درسي   واحد 170 پس از گذراندني براي طالبي كه با مدرك ديپلم پذيرفته شده اند ، پايانتحقيق  انتخاب موضوع

  .است الزامي ، درسيواحد   246ده با مدرك سيكل بعد از گذراندن و براي طالب پذيرفته ش
اي كه با مدرك و طلبهواحد درسي  150 پس از گذراندناي كه با مدرك ديپلم پذيرفته شده ، طلبه : تبصره  
   .خود را انتخاب نمايد يپايانتحقيق مجاز است موضوع  ،درسيواحد  220يكل پذيرفته شده  پس از گذراندن س
  

  :   6ماده 
  :بايد از ويژگي هاي زير برخوردار باشد يپايانتحقيق موضوع  

  .گوياشفاف و ،جزئي – 1     
   .  جديد و غير تكراري –2    
  .مرتبط با موضوعات ديني  –3    

  .علمي طلبه توان متناسب با -4    

  .قابليت تحقيقداشتن   - 5    
موضوع مورد نظر از  بوده وتحقيقات مشابه  از متفاوت درصورتي كه ساختار پيشنهادي طلبه كامال: تبصره        

  .شود تلقي نمي تكراري  ،وضوعم در پژوهش ايجاد نمايد،  يجديدابعاد رويكرد و  زاويه اي ديگر،
  

   : 7 ماده 
، اثبات مقصد مبدا وهاي در زبان در صورت احراز توانمندي طلبه  ،متوني كه قبال ترجمه نشده اندانتخاب ترجمه  

، بال يپايانتحقيق موضوع  به عنوان)  20پيوست شماره و  3ضميمه شماره (معيارهاوبرابر اصول  ضرورت ترجمه و
        .مانع است

  
   : 8 ماده  
  .گرددميزير نظر استاد راهنما تدوين  يپايانتحقيق  

  
  :   9 ماده 

  .خود را تغيير دهد يپايانتحقيق  عنوان توانددر صورت تصويب طرح تفصيلي، طلبه نمي
راهنما، مجاز به  تاد، طلبه فقط يك بار با ارايه داليل موجه و تاييد اسپيش از تصويب طرح تفصيلي: تبصره

  .است يپايانتحقيق مصوب  عنوان تغييردرخواست 
  

   :  10ماده 
  .قابل تغيير است درصد با تشخيص استاد راهنما  30 حداكثر تا ، ساختار طرح تفصيلي مصوب 



 

اين بررسي قبل از تشكيل جلسه دفاعيه  ده برعهده داور است وتشخيص ميزان درصد تغييرات اعمال ش: تبصره 
    .مي شودانجام 

  
  :  11 ماده

) كلمه با احتساب حروف 300(صفحه  60 بدون احتساب فهرست منابع و ضمايم ، نبايد از،  يپايانتحقيق حجم 
  .صفحه بيشتر باشد 120از  وكمتر 
  .باشد، رعايت حداكثرحجم الزامي نيست ترجمه، يپايانتحقيق درصورتي كه موضوع : تبصره

  
  :  12دهما

معاونت به  ، ، جهت تعيين استاد  داور و زمان دفاع ابالغيهزمان تعيين شده در  دررا  يپايانتحقيق طلبه موظف است 
  . استدر مهلت مقرر، به منزله انصراف  يپايانتحقيق ه ئعدم ارا.  ددهه ئارا مدرسه علميه پژوهش

  
   :13 ماده 

مركز   مه آموزشيحسب آيين نا ، ، محدود به حداكثر سنوات مجاز تحصيل طلبه يپايان تحقيقمهلت دفاع از 
محروم   2را بگذراند، از دريافت مدرك سطح  يپايانتحقيق موعد مقرر، واحد در  چنانچه طلبه نتواند .خواهد بود
  .مي شود

  
  : 41  ماده

 دستورالعملن آيين نامه و يضوابط مندرج در ا، »روش تحقيق«درسي متن  محتوايمطابق  بايد يپايانتحقيق  
و  4 حداقل ، ظرف مدتپس از تصويب طرحنامه به صورت فردي و) 1شماره  يمهضم( يپايانتحقيق نگارش 
  . نگاشته شود به تناسب سنوات مجاز تحصيلي  ماه 12حداكثر

 مهلت حداكثرمعاون پژوهش مدرسه،  تاييد استاد راهنما و كتبي طلبه وبا درخواست  ،در موارد خاص:  1 بصرهت
  . ماه قابل تمديد است 4تا  ،با لحاظ سنوات مجاز تحصيل ،نگارش
تاييد استاد  در صورت،  15رعايت ماده و  با لحاظ سنوات مجاز تحصيل،  ماه 4تمديد مهلت بيش از :  2تبصره 

  .       امكان پذير است يپايانتحقيق با كسر يك امتياز از بيست نمره  ،راهنما و معاون پژوهش مدرسه 
به حداكثر زمان اضافه  ،داور باشداستاد  يا درسه علميه، مديريت استانمدر مواردي كه تاخير از ناحيه :  3تبصره 
  .شد خواهد

  
   :15ماده  
  .براي دفاع  تحويل دهدخود را  يپايانتحقيق  ،تحصيلي مجازماه پيش از پايان سنوات  4 حداقل طلبه موظف است  



 

  
  :  16 ماده 

 كرده، مقصد تدوين مدرسه رخود را د يپايان، تحقيق دمبدا و مقص مدارس علميه تواند با موافقت  طلبه مهمان مي
  .شود درج مي يپايانروي جلد تحقيق ،  مبدا مدرسه علميه در اين صورت نام  .از آن دفاع كند

  
   : 17ماده  
  ) 2ضميمه شماره.(ذيربط است، تابع آيين نامه  تحقيقات پاياني وانتشار چاپ

   

  عناصرتحقيق پاياني:  فصل دوم 
  

   : 81 ماده 
  : عبارتند از يپايانتحقيق در فرايند انجام مراحل  مؤثر عناصر  

 .طلبه   -1

  . استاد راهنما  -2

 .شوراي پژوهش مدرسه علميه -3

 .معاونت پژوهش مدرسه علميه -4

  .معاونت پژوهش مديريت استاني -5

 .هيئت داوران -6

  
  استانيمديريت  معاونت پژوهشواقدامات وظايف  : 19  ماده

وظايف  اقدامات و ،يپايانفرايند تحقيق  در كههاي مديريت استاني است يكي از معاونت، ياستان معاونت پژوهش
  :را برعهده دارد  زير

ييد أاساتيد راهنماي ت، موضوعات مصوب، يپايانتحقيق رش اسامي طالب واجد شرايط نگا دريافت .1
    .يفيت انجام امورنظارت بر ككنترل و به منظور مصوبات شوراي پژوهش مدارس ، طرحنامه ها وشده

 .آمد تحقيقات پاياني خصوص موضوعات روز در مدارس علميهپژوهشي مشاوره به معاونان  ارائه .2

  .الزمتشكيل شوراي پژوهش در موارد  .3

 .ابالغ مكتوب موارد نيازمند اصالح به معاونت پژوهش مدرسه علميه .4

 و آنوخدشه دار نبودن جلسه صورتمندرجات امضاي داور، صحت  ييدأت ه،دريافت صورتجلسه دفاعي .5
  .تصويرآن به مركز اصل صورتجلسه به معاونت آموزش مديريت استان و ارائه

 كميسيون اموردركز جهت طرح به معاونت پژوهش مر موارد خاص مربوط به تحقيق پاياني ارسال .6
 .و پيگيري تا حصول نتيجه نهايي ارسال نتيجه به مدرسه علميه، خاص



 

از  برتر پاياني اتتحقيقاز به همراه يك نسخه چاپي همه تحقيقات پاياني  ونيكيالكترفايل دريافت   .7
 . مديريت استانيكتابخانه  در آنثبت و نگهداري و  معاونت پژوهش مدرسه علميه

 . معاونت پژوهش مركز حسب درخواست خاص اي وهاي دوره ارسال گزارشتهيه و  .8

  
  سه علميه مدر معاونت پژوهشواقدامات وظايف  : 20 ماده

وظايف اقدامات و  ، تحقيق پايانيفرايند در   كه استمدرسه علميه يكي از معاونت هاي  ،معاونت پژوهش 
  :زير را بر عهده دارد 

    .از طريق سامانهدريافت اسامي طالب واجد شرايط نگارش تحقيق پاياني  .1

نصب اطالعيه، نامه : مانند(ضينگارش تحقيق پاياني در زمان مقرر از طرق مقتجهت شروع  طالب توجيه .2
  ).كتبي يا برگزاري جلسه توجيهي

  .جهت انتخاب موضوع واستاد راهنما طالب مشاوره به .3
در  پاياني طالب متقاضي تدوين تحقيق اساتيد ، توسط موضوع وحصول اطمينان از انتخاب  يري وپيگ .4

 .موعد مقرر

شوراي به  ارائهعرفي شده، از طالب جهت راهنماي م پژوهشي اساتيد -سوابق و مدارك علمي تحويل   .5
 .مدرسه يا مديريت استان باشد پژوهش درصورتي كه استاد فاقد پرونده در

صالحيت هاي عمومي اساتيد راهنما ييد أت بررسي وو  عدم تكراري بودن موضوع تحقيق پاياني ييدأت .6
 .قبل از طرح در شوراي پژوهش مدرسه

اساتيد معرفي شده  ييدأت ژوهش جهت تصويب موضوعات وشوراي پجلسه تشكيل  ريزي وبرنامه .7
 .ي اساتيدروز پس از دريافت موضوعات و اسام 10حداكثر 

    .ر جلسات شورا به عنوان دبير جلسهحضور د .8

 .روز پس از تصويب 3حداكثر ،  به طالبشده  ييدأتصوب  و اساتيد موضوعات م اعالم  .9

در صورت عدم تأييد موضوعات  راهنما از طالب جديديد و اسامي اساتيد دريافت موضوعات جد .10
 . طرح  در شوراجهت پيشنهادي واسامي اوليه 

  .)4پيوست شماره (شروع فرايند نگارش تحقيق پاياني به طالب  ابالغ   .11

پيوست (د در شوراي پژوهشاتياس ييدأتروز پس از  3اساتيد راهنما جهت راهنمايي حداكثر  به ابالغ   .12
 .)5شماره 

 .)7پيوست شماره (خواست تجديد نظر در عنوان تحقيق پاياني يا استاد راهنما دردريافت  .13

خواست تجديد نظر در عنوان تحقيق پاياني يا استاد راهنما در شوراي پژوهش مدرسه بررسي در .14
 .روز پس ازدريافت  15حداكثر

 .)6پيوست شماره( هابه آن ماه پس از ابالغ تصويب موضوع 4حداكثر ، از طالب هاي تفصيليدريافت طرح .15



 

 .روز پس از دريافت 10، حداكثر هاي تفصيلي دريافت شده طرحاوليه كارشناسي  .16

    .روز پس از دريافت 15شوراي پژوهش حداكثر  بههاي تفصيلي طرحارجاع   .17

  . در شورا روز پس از بررسي 5حداكثر  طالبهاي تفصيلي به نتيجه بررسي طرح اعالم .18

 در جلسه شورا در صورت عدم تأييد طرح تفصيلي پيشنهادي طالبالح شده هاي اصبررسي مجدد طرح .19
 .روز پس از ارائه از طرف طلبه  15 حداكثر 

 .)8پيوست شماره ( در وقت مقرر و بررسي آنهااز طالب ماهه تدوين تحقيق پاياني  4هاي رشدريافت گزا  .20

در طول زمان  ،يا طالب محقق نمااهپيگيري به موقع و مناسب مكاتبات اساتيد ر دريافت، بررسي و .21
 .نگارش تحقيق پاياني

 .روز پس از جلسه شورا 5 حداكثر ، به طالب ذيربطتمامي مصوبات شوراي پژوهش رسمي  ابالغ  .22

 15حداكثر ، دريافت و بررسي درخواست تمديد زمان تدوين تحقيق پاياني در شوراي پژوهش مدرسه .23
  .)9پيوست شماره (روز پس از دريافت درخواست

 ).10شماره پيوست (تحقيق پايانياتمام زمان تدوين  رساني  به طلبه در خصوصعاطال .24

با همراه   )11پيوست شماره (  استاعالم آمادگي دفاع كه به تأييد استاد راهنما رسيده كاربرگ  دريافت .25
 . تحقيق پاياني يك نسخه از

 . مرتبط و ضوابطشيوه نامه  ، هنامآيين ، مصوب آماده دفاع با طرحنامهتطبيق تحقيق پاياني  .26

 .نامه و ضوابط به طلبه جهت انجام اصالحات الزمعدم انطباق تحقيق پاياني با آييناعالم موارد  .27

 .وهماهنگي با ويتعيين استاد داور از بين اساتيد داراي حكم داوري  .28

و  )6پيوست شماره (وب طرحنامه مص ،)19پيوست شماره (معيارهاي ارزيابي كاربرگ ، تحقيق پاياني ارسال   .29
 .روز پس از تعيين داور 3حداكثر به استاد  )12پيوست شماره (نظر خواهي از استاد داور  ةگبر

 .به طلبه در صورت نياز به انجام اصالحات احتمالي دريافت ارزيابي مقدماتي استاد داور و اعالم  .30

جهت  )12پيوست شماره (ستاد داور دريافت تحقيق پاياني اصالح شده به همراه تأييد اصالحات توسط ا .31
 .روز پس از دريافت 15تعيين زمان دفاع حداكثر تا 

- ارسال دعوتنامه داور، تعيين مكان، اطالعفراهم نمودن مقدمات الزم براي برگزاري جلسه دفاع از قبيل  .32

 ... .رساني به طالب ، تهيه كاربرگ ها و

 . تشكيل و اداره جلسه دفاعيه .33

 .خصوص رعايت مقررات تعيين نمره طلبه در .34

 .تنظيم صورتجلسه دفاعيه برابر مقررات .35

  .هاآنر و سايرمندرجات وخدشه دار نبودن صحت امضاي داو ييدأتصورتجلسه دفاعيه و  كنترل  .36

استي هيات داوران در جلسه پيگيري و دريافت تحقيق پاياني اصالح شده با توجه به اصالحات درخو .37
 . ) 17 پيوست شماره(ات توسط استاد داور ييد اصالحأ، همراه برگه تدفاعيه



 

 .صورتجلسه دفاعيه به معاونت پژوهش مديريت استانتصوير  اصل وارسال  .38

اعتراض طلبه به نتيجه داوري جهت طرح در شوراي پژوهش در صورت مردود شدن تحقيق دريافت   .39
 .پاياني و تمايل طلبه به اعتراض

 . سي اعتراض طلبهتشكيل جلسه  شورا به منظور برر هماهنگي و  .40

 .روز بعد از جلسه 3نظر شورا به طلبه حداكثر رسمياعالم  .41

 .پيگيري جهت تكرار فرايند دفاع از تحقيق پاياني در صورت نياز .42

 . مركز كميسيون امور خاصجهت رسيدگي درارسال موارد خاص به معاونت پژوهش مديريت استاني   .43

 .هاي الزمپيگيري مديريت استان جهت  اقدام وبه و ارسال  هيئت داورانتكميل كاربرگ حق الزحمه  .44

غير  نسخه از تحقيق پايانييك  از تحقيق پاياني برتر و صحافي شده دونسخه دريافت فايل الكترونيكي و .45
دركتابخانه  ديگر هنسخضبط  ثبت وبراي مديريت استاني و ها از برترارسال يك نسخه  .از طلبه برتر

 .مدرسه علميه

  
  طلبه  وظايفقدامات و ا : 21 ماده 

  :را بر عهده دارد  وظايف زيراقدامات و  ، تحقيق پايانيفرايند در طلبه              
 هايبا توجه به عاليق، توانمندي و دغدغه مشاوره با اساتيد جهت انتخاب موضوع ، نيازسنجي ومطالعه -1

  .خود فكري

همراه با پيشنهاد موضوع يا موضوعات و  مان مقرربا انتخاب واحد در ز تحقيق پايانيثبت نام براي نگارش  -2
 .)3پيوست شماره ( معرفي استاد راهنما

 .استاد پيشنهادي و شوراي پژوهش مدرسه در خصوص موضوع دريافت مصوبه -3

روز پس  20حداكثر  ،شورا در صورت عدم تصويب موارد در يا استاد راهنماشنهاد مجدد موضوع پي -4
  . ازپاسخ شورا

 .به معاونت پژوهش مدرسه هئارا وي جديد پژوهشي اساتيد راهنما - ق علميآوري سوابدگر -5

   .  )4پيوست شماره (تحقيق پاياني ابالغيه نگارشدريافت  -6
 .)6پيوست شماره ( استاد راهنما نظر زيرتهيه طرح تفصيلي تحقيق پاياني  -7

 .دريافت نقطه نظرات و انجام اصالحات الزم واستاد راهنما به طرح  ارائه   -8

 .درشورا تاييد راهنما ماه پس از تصويب موضوع و 4حداكثر   ،معاونت پژوهش مدرسه طرح به  ارسال -9

روز  30حداكثر  معاونت پژوهش مدرسه، ه بهئارا و شورا تشخيصر صورت دطرحنامه انجام اصالحات  -10
   .نظر شوراپس از دريافت 

العمل دستورمطابق  و» روش تحقيق«هاي درس آموزهبراساس تدوين تحقيق  انجام فرايند پژوهش و -11
   .نامهاين آيينمقررات  و تحقيق پايانينگارش 



 

ماه  4هر پيشرفت كار به وي ه گزارشئو ارا پايانيتحقيق نگارش  ارتباط مستمر با استاد راهنما در طول  -12
 . )8پيوست شماره (اربيك

 .رعايت برنامه زماني نگارش  -13

پيوست ( استاد راهنما ييدأتپس از تحقيق پاياني به معاونت پژوهش مدرسه پيشرفت ماهه  4گزارش  ارائه  -14
  .)8شماره 

 .تحقيق پاياني يسازو نهايي مكتوببه صورت  آناتمام فرايند تحقيق و نگارش   -15

 .به استاد راهنما و اعمال اصالحات احتمالي پاياني تحقيق ارائه  -16

پيوست (عدم اتمام تحقيق درموعد مقرر درخواست تمديد زمان تدوين تحقيق پاياني در صورت -17
 )9شماره

 .)11پيوست شماره ( به معاونت پژوهش مدرسه علميه ارسالو  استاد راهنما  ييدأتبا  آمادگي دفاعاعالم    -18

   .مدرسه معاونت پژوهشبه تحقيق پاياني  ارائه -19

 . )12پيوست شماره ( ا اصالحات احتمالييداور جهت دفاع  تاييد استاددريافت   -20

 .ارايه گزارش شفاهي تحقيق شركت در جلسه دفاعيه جهت   -21

حسب تشخيص هيئت داوران ، به تناسب سنوات  احتمالي مطرح شده در جلسه دفاعيهاعمال اصالحات   -22
 .روز  45حداكثر  مجاز تحصيل وطي

مردود شدن  به معاون پژوهش مدرسه در صورت ارائهطرح درخواست اعتراض به نتيجه داوري و    -23
 .روز پس از جلسه دفاعيه 3حداكثر  ،براي تجديدنظر تمايل طلبه و تحقيق

  .با لحاظ حداكثر سنوات مجاز تحصيل وصورت مردود شدن بازنويسي تحقيق پاياني در -24

 .در صورت لزوم جديد فرايند دفاع از تحقيق پايانيگيري تپي  -25

پيوست ( عاونت پژوهش مدرسه علميهاني از مت داوران مبني بر قبول تحقيق پايدريافت نتيجه ارزيابي هيئ  -26
 .)17شماره 

 .به آن 17و الصاق پيوست شماره  مجلد نمودن تحقيق پاياني   -27

 تحقيق پاياني از دو نسخه چاپيو  pdfو يك فايل word در قالب يك فايل  فايل الكترونيكي ارائه  -28
  .مدرسه علميه به معاونت پژوهش يك نسخه از تحقيق غير برتر برتر و

  
  شوراي پژوهش    : 22ده ما

هاي در گرايشمجرب اساتيد نفر از  4و  دبير شورابه عنوان  علميه معاون پژوهش مدرسهاز  است مركبشورايي    
بر  تشكيل شده، پژوهشي مديريت استان –شوراي علمي  ييدأتپس از  معرفي مدرسه علميه و كه با مختلف حوزوي

     .دكنمي نظارت تحقيق پايانيانجام بخشي از فرايند 

   



 

  
  :    23ماده 

   : اجد شرايط زير هستندشورا واعضا   
   .ايآشنايي كامل با روش تحقيق كتابخانه: الف 

  . جديد در حوزه علوم اسالمي مسائل  شنايي باآ: ب 
  .حداقل تحصيالت سطح سه حوزوي:  ج 
    .مورد راهنمايي تحقيق پاياني سه سابقه حداقل )  د

 .علمي باشند مقالهداراي يا كتاب مولف انتخاب اعضا شورا ، اولويت با اساتيدي است كه  و فيدر معر:  1 تبصره

، اين شورا در دسترسي داشته باشد فوق الذكررايط نتواند به اساتيدي باشاي كه مدرسه علميه در صورتي:  2 تبصره
 . كندامور پژوهشي آن مدرسه رسيدگي مي به و مديريت استاني تشكيل شده

     
  :  24 ماده 

  :عبارتند از شوراوظايف 
  .تحقيق پايانيبررسي و تصويب موضوعات پيشنهادي متقاضيان تدوين  .1
  .صالحيت علمي اساتيد راهنما ييدأت وبررسي  .2
 .تحقيق نامهبررسي و تصويب طرح .3

 .و اعالم نظر پيرامون اعتراضات  بررسي .4

 .تهيه موضوعات مناسب پژوهشي براي پيشنهاد به طالب .5

 .استانيمديريت  طرف سيدگي به امور محوله از ر .6
  

از يك استاد صاحب نظر به عنوان عضو  ، تواند بر حسب ضرورت و در موضوعات خاصشورا مي:  1 تبصره    
  . ي دعوت به عمل آوردأمدعو داراي حق ر

 .مصوبات جلسه با راي اكثريت اعضا ، رسميت مي يابد :  2تبصره    

فوق پاسخ وظايف مرتبط با هاي واصله روز به تمامي درخواست 30موظف است ظرف حداكثر  شورا:  3تبصره    
   .دهد 

  
  : 25 ماده  

  :شورا دبير ف وظاي
 .اداره جلسات و، دعوت از اعضا جهت برگزاري جلسه  جلساتتهيه و تنظيم دستوركار  ،تعيين  -1

 .و امضا مصوبات  ييدأتتنظيم صورت جلسات و  -2

 .اجرايي شدن مصوبات پيگيري ابالغ يا -3

 .گزارش عملكرد ه و تنظيمتهي -4



 

  . ، مطابق ضوابط داخلي شورا خواهد بودنحوه تشكيل واداره جلسات: تبصره 
 

  استاد راهنما :  62 ماده 
   :بر عهده وي بوده و داراي شرايط زير است تحقيق پايانيفردي است كه مسئوليت علمي  ستاد راهنماا

    .ايكتابخانهشيوه تحقيق  با كامل آشنايي –1        
    .مرتبط موضوع درسه تحصيالت حوزوي سطح اتمام   – 2       

    :بايست يكي از شرايط زير را نيز دارا باشداستاد راهنما مي عالوه بر دارا بودن شرايط فوق، – 3       
  .يافت مجوز تدريسپس از در دروس مرتبط سطح دو در موفق سال تدريسدو حداقل  )الف              

شده در  ييدأتيا  و مجامع علميمعتبر در مجالت موضوع مرتبط با مقاله علمي  يكحداقل  ارائه) ب              
  .معاونت پژوهش مركز

    .مرتبطرشته ليف در تأيك حداقل  ) ج               
بودن تحصيالت سطح سه با  بوطز شرط مر، ابطمقاله در زمينه مرتدو دارندگان اثرعلمي، شامل كتاب يا :  1 تبصره

  .موضوع تحقيق پاياني معاف خواهند بود
، به ضميمه  2، استفاده از اساتيد داراي مدرك سطح 2در صورت فقدان استاد با شرايط مندرج در بند :  2تبصره 

  .بالمانع است 93-92پايان سال تحصيلي  تا ، مدرك كارشناسي ارشد دانشگاه در موضوع مرتبط
   

  : 27ماده 
  :استاد راهنمف اوظاياقدامات و 

  .ادامه راهنمايياعالم آمادگي براي  و انتخاب موضوعايي طلبه جهت راهنم .1
 .دريافت ابالغيه پس از جهت تهيه طرح تفصيلي راهنمايي طلبه   .2

پيوست ( نامهالحات الزم تا كامل شدن طرحو راهنمايي طلبه جهت انجام اص طرحنامه پيشنهاديبررسي   .3
  .)8شماره 

 .تفصيلي ييد طرح أت .4

  .ساعت 20صرف حداقل و با وي به ميزان مورد نيازتحقيق پاياني نگارش در طول راهنمايي طلبه  .5

 .و تذكر موارد اصالحي يتحقيق پايانهاي نگارش فصلجهت به طلبه بندي منظم برنامه زمان ارائهو  تعيين .6

 .ماه يك بار 4علميه هر مدرسه  به معاونت پژوهش آن ئهارا و طلبه تحقيق پايانيگزارش پيشرفت كار أييدت .7

 رونوشت به معاونت پژوهشارسال  وتوسط طلبه  تحقيق پايانيدرصورت عدم پيشرفت به طلبه  تذكر .8
  .مدرسه علميه

  .هي و نظرات اصالحي به طلبراهنماي ارائهو  تايپ شدهتحقيق پاياني  دريافت .9
 .داور پس از اظهار نظر استادتحقيق پاياني  احتمالي ي طلبه در صورت نياز به اصالحاتراهنماي .10

  .)11پيوست شماره ( طلبه اعييد آمادگي دفأت .11



 

 .تحقيق پايانيز محتوا و ساختار شركت در جلسه دفاعيه و دفاع ا .12

  .اساس معيارهاي ارزيابيبر  نمره طلبه  نظر در خصوص  و اعالمتحقيق پاياني ييد أت .13

 .بازنويسي تحقيق پاياني در صورت نيازراهنمايي طلبه جهت اصالح يا  .14
   

  :  28ماده 
  .را به فرد ديگري واگذار نمايدتحقيق پاياني تواند مسئوليت راهنمايي استاد راهنما نمي  
  

  :  29 ماده
بر عهده داشته  در حوزه هاي علميه خواهران  را تحقيق پاياني 5 راهنمايي ، استاد راهنما مي تواند به طور همزمان 
  . شدبا
  شوراي پژوهش پيشنهادبا منحصرا ، تحقيق پاياني 7و حداكثر تا  5پذيرش مسئوليت راهنمايي بيش از : تبصره  

  .است مجاز پژوهشي استان -موافقت شوراي علمي ومدرسه 
  

  استاد داور  :  30 ادهم 
  :ي شرايط زير است دارا وبر عهده وي بوده  تحقيق پايانيارزيابي مسئوليت فردي است كه  راستاد داو

  .ايكتابخانه تحقيقروش  باكامل شنايي آ -1
  .مرتبط رشتهدر سه تحصيالت حوزوي سطح اتمام  -2
   .تحقيق پاياني 5داشتن سابقه راهنمايي موفق حداقل  -3
  :استاد داور مي بايست يكي از شرايط زير را نيز دارا باشد ، عالوه بر دارا بودن شرايط فوق -4

  .پايان نامه سطح سهاز دفاع  -)الف           
  .يا معاونت پژوهش مركز مجامع علمي ييدأت موردمرتبط با رشته دو مقاله علمي  حداقل ارائه ) ب           
  .مرتبطرشته ليف در أت يكحداقل   -) ج           

   
  : 31 ماده  

  :از ندعبارت وظايف استاد داور
 نظرات اصالحي حداكثر ارائهييد يا تأاعالم وافت ابالغيه داوري پس از دري مكتوبتحقيق پاياني بررسي  -1

  .)12پيوست شماره (تحقيق پايانيپس از دريافت  روز 20

و درج اشكاالت  ضوابط مربوط و معيارها بر اساستحقيق پاياني شركت در جلسه دفاعيه و ارزيابي  -2
 .احتمالي در كاربرگ صورتجلسه دفاعيه

 كاالت مطرح شده درجلسه دفاعيهتوسط طلبه و سنجش ميزان تطبيق آن با اش بررسي اصالحات انجام شده -3
 .وتوسط هيأت داوران 



 

  ارزيابي  دفاعيه و :فصل سوم  
  

   : 32 ماده 
دفاعيه مورد نقد و بررسي قرار در جلسه  تحقيق پايانيق و احراز توانايي علمي محقق، يبه منظور سنجش كيفيت تحق

  .در حضور هيئت داوران از پژوهش خود دفاع نمايدگيرد و طلبه مي بايست مي
  
  : 33 ماده  
  .شودبه صورت رسمي و علني برگزار ميواحدهاي درسي تمام پس از قبولي طلبه در  جلسه دفاعيه 

 واحد درسي معوقه دارد، 6حداكثر براي طلبه اي كه  ، مديريت استاندر موارد اضطراري و با تشخيص  :تبصره
، باشدنشده  ارائهواحد درسي به داليلي از سوي مدرسه علميه  براي گذراندن درس،ادگي وي يعني با وجود آم

  .برگزار مي شود جلسه دفاعيه
  

  :  34 ماده
تكميل كاربرگ اعالم آمادگي دفاع و تحويل از پسروز  45 ،هلت مقرر براي تشكيل جلسه دفاعيهمحداكثر  

  . خواهد بود تحقيق پاياني
  

  : 35  ماده
  :گرددكه به شكل زير توزيع مياست قيقه د 70يهن جلسه دفاعزما  

   .دقيقه 5: تالوت قرآن كريم  -  
   .توضيحات ارائهدقيقه براي 15 : طلبه -

    .نظرات براي بياندقيقه  15 :استاد داور -  
   .دقيقه براي پاسخگويي به اشكاالت وارده از سوي داور15  :طلبه -  
   .قيقه براي دفاع از طلبهد 15 :استاد راهنما -   
  .براي بيان توضيحات الزمدقيقه  5  :استاد داور -  
   

  : 36 ماده 
با نمره كسب  جمعمحاسبه شده و پس از   95از  استاد راهنما و نمرات استاد داورميانگين از  تحقيق پايانيامتياز 

  .، نمره نهايي اعالم مي شودشده از رعايت مقررات
كيفيت  :رعايت مقررات از قبيل به ،ش مدرسه علميه، توسط معاون پژوهتحقيق پايانيامتياز  100از امتياز  5: تبصره  

   .كار اختصاص مي يابد  به موقع گزارش ارائهو  تحقيق پايانينظم محقق در روند تدوين 
  



 

  
  : 37 ماده 

تحقيق  امتياز، نمره و طلبه هيئت داوران پس از اتمام دفاعيات، در غياب طلبه، وارد شور شده و سپس در حضور 
بعد از اتمام جلسه رسمي دفاعيه قابل تغيير  تحقيق پايانينمره  .شوداعالم ميبراساس معيارهاي ارزيابي  وي پاياني
  .نيست

  
  : 38 ماده

  . است 20از  14 تحقيق پايانيحداقل نمره قبولي 
   

  :  39ماده 
  :هد بود يكي از موارد ذيل خوا تحقيق پايانيابي ينتيجه ارز

   .مورد قبول هيئت داوران واقع شده استبه اصالح  كه بدون نياز ايتحقيق پاياني: قطعيقبول  -1
  .شده است  ل هيئت داوران واقع ومورد قب  ،مشروط به اصالح كه ايتحقيق پاياني :مشروط قبول - 2      

  مردود  -2
   
   :40ماده

 نهايينمره   و شوددر نظرگرفته مي يحداكثر و يمره حداقلن باشد،مشروط كه به صورت قبول  براي تحقيق پاياني
- توسط وي ثبت مي تعيين و داوراستاد تشخيص  اب، منحصرا اصالحات  اعمال پس از اتمام مهلت اصالح، به ميزان

   . گردد
ف وي از به منزله انصرا  ،نكنداقدام  هارفع آنبه  نسبت، انجام اصالحات حداكثر مهلت طيچنانچه طلبه : تبصره 

  .گرددشده در جلسه دفاع براي وي ثبت مياصالح تحقيق پاياني تلقي شده و حداقل نمره تعيين 
  

  : 14  ماده
ظرف  به تناسب سنوات مجاز تحصيل و شود، به طلبه فرصت داده ميشد مردود اعالماي تحقيق پايانيچنانچه 
  . ت هيئت داوران اقدام كند براساس نظرا تحقيق پايانينويسي نسبت به باز  ماه 3 حداكثر
جلسه دفاعيه رسمي تشكيل  ديگر باريك  ، حداكثرمردود اعالم شده تحقيق پاياني ويكه اي براي طلبه:  تبصره 

  . دو ماه خواهد بودحداقل  ،شود و فاصله بين دو جلسه دفاعيه مي
  



 

و تحقيق بايد عالوه بر  شودسبه ميادرج در جدول زير محبر اساس معيارهاي من تحقيق پايانيامتياز  : 24ه ماد
   :دحد نصاب الزم را كسب نماي ،معيارهاي جدول ذيل تمام، در)20از  14حداقل ( امتياز كل كسب حد نصاب

    
 

  معيارها رديف  
امتياز 
  كل

امتياز 
ماخوذه در 
  جلسه دفاعيه

حداقل امتياز 
 كليه براي

تحقيقات  
  پاياني

    
يي 

توا
مح

ش 
بخ

   

   8     12  طرحنامه پژوهشيتطابق تحقيق با  1

جامع بودن محتوا در پاسخ به مسأله(مفيد و كافي بودن مطالب 2
     3     6  )تحقيق

روي و پراكندگي ارتباط محتوا با موضوع تحقيق و پرهيز از حاشيه 3
   3    6   )مانع بودن (

  3      6  انسجام منطقي ميان اجزا تحقيق 4

  5     10   نويسنده تحقيق ميزان پردازش مطالب به قلم  5

   4    7   اعتبار منابع  6

   2    4     كفايت و تعدد منابع معتبر  7

گيري نهايي تحقيق به صورت واضح و ارائه پيشنهادهاينتيجه8
   5     10  مرتبط با موضوعپژوهشي يا سواالت  مناسبكاربردي 

  2    4   چكيده 9

كلي
 ش

ور
ام

  

  2    4  )مطالب، فهرست منابع فهرست(هاي مناسب داشتن فهرست10

  3    7  رسايي متن 11

  3    5  رعايت قواعد و عالئم نگارشي در متن12

  2    4  رعايت اصول علمي در نوشتن پاورقي و فهرست منابع13

  5    10  كيفيت  و چگونگي ارائه تحقيق پاياني در جلسه دفاعيه  14       

  -     95  راهنما      جمع امتيازات استاد داور و

  3    5  ماهه 4هاي تحقيق پاياني و ارائه گزارش انجام به موقع مراحل تدوين

  -    100  جمع نهايي امتيازات



 

ق جدول فو هاي در مواردي از شاخصطلبه  اما ،مجموع نمره قبولي  باشد چنانچه امتياز تحقيق پاياني در: تبصره 
  .اصالح خواهد بودانجام به  منوط، مره نهايي ثبت ن ،نكندحداقل امتياز را كسب 

  
  :  مطابق جدول زير است تحقيق پاياني بندي نمراتدرجه    : 43 ماده 
 امتياز نمره رديف

 عالي 20تا  18از  1

  خوب  99/17تا16از 2
  قابل قبول  99/15تا  14از  3

 مردود 14كمتراز 4

  
  فاتلتخ   : 44  ماده 

و يا انجام  تحقيق پايانيعناصر نامه از سوي هر يك از ف تعيين شده در آيينز عدم انجام وظايتخلف عبارت است ا
انجام شده، عدم ذكر منابع،  تحقيقات پايانيكپي : مانند .نبايد انجام دهندتحقيق پاياني مواردي كه در طي فرايند 

   .شودمي برخورد نضباطينامه ابا متخلفان طبق ضوابط آيينكه ...مطالبه وجه غير قانوني  و 
  

   :كميسيون موارد خاص  : 54  ماده
- مركز تشكيل مي معاونت پژوهشدر  گيري نسبت به موارد زيري و تصميمجهت بررس، كميسيون موارد خاص 

  : دشو
 . بيني نشده در اين آيين نامه  موارد پيش -1

ل كه فاقد شرايط مندرج در صاحب فض خصوص راهنمايي يا داوري اساتيد توانمند و تصميم گيري در  -2
 . اين آيين نامه هستند

  . برخي از تخلفات احتمالي -3
  :  64 ماده

  :عبارتند از كميسيون  ياعضا 
 .معاون پژوهش مركز .1

  .هاي حوزيواحدپژوهشي  امور مدير  .2

  .تحقيقات پايانيمسئول اداره  .3
 .معاون پژوهش استان .4

  .آيدحضور در جلسات دعوت به عمل مي براي در صورت لزوم از معاون پژوهش مدرسه علميه: تبصره
  
 



 

و از گرفت قرارتصويب  مورد 18/2/92، درتاريخ رهتبص  22و  ماده 46در پس از بازنگري ، اين آيين نامه 
    .نامه استها در حكم آيينپيوست وكليه ضمايم .يخ ابالغ الزم االجرا خواهد بودتار


