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 ،این آیین نامه ابالغ می شود.طالب  4سطحساله های علمی رایجاد وحدت رویه و انجام بهینه و با کیفیت منظور  به

 کلیاتفصل اول:
 

ه رند، که بی نقش دا: عناصر وعوامل متعددی در روند تدوین و پیگیری و نظارت بر امور رساله های علمتعاریف : 1ماده

 عبارتند از:عوامل تعریف آنها پرداخته می شود،این 

 معاونت پژوهش مرکز

ی علمیه زه هامدیریت حوزه علمیه خواهران است که افزون بر راهبری همه فعالیت های پژوهشی حو معاونتی درمرکز

ت بر تدوین نین  نظارهمچ و، شیوه نامه مناسب ، مسئولیت تهیه آیین نامه، دستورالعمل اجرایی خواهران با تعیین سازوکارهای

 بر عهده دارد. را   (له های علمیتحقیقات پایانی ، پایان نامه ها  و رسا)پژوهش های پایانی 

 مدیریت استانی

و  شده زوی تشکیلمور حودر استان هاست که به منظور ادارۀ ا، ز مدیریت حوزه های علمیه خواهرانواحد مدیریتی تابعِ مرک

 نماید. دام میدر استان ها اق ،سوی مرکز مدیریتمدیر آن با اِعمال اختیارات الزم، به انجام وظایف محوله از 

 یپژوهش مدیریت استان تمعاون

هده مه را برعیین ناآ، اقدامات و وظایف مندرج در این رساله علمییکی ازمعاونت های مدیریت استانی است که درفرایند 

 دارد.

 پژوهش های پایانی استانگروه کار

پایان  ،ایانیپتحقیقات پژوهش های پایانی)مرجع رسیدگی به امور ت که اس وهی علمی، متشکل از اساتید متخصصکارگر

 الی واجم یق،)تحقطرح ها و  جهت دهی و تصویب موضوعات،هدایتی همچون بوده و امور (نامه ها  و رساله های علمی

از شناسی ، نییاندوین پژوهش های پای، ایجاد وحدت رویه بین عوامل تنظارت بر حسن اجرای جلسات دفاعیهو تفصیلی( 

 .بر عهده  داردرا  ی به اعتراضات طالب و دیگر امور محولهگموضوعی پژوهش های پایانی و رسید
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 (4سطح  ) کارگروه رساله های علمی

 ه امورمرجع رسیدگی ب، متشکل از اساتید متخصص در رشته خاص حوزوی است که محتوایی کارگروهی علمی،    

نظارت  یلی،و طرح های اجمالی و تفص جهت دهی و تصویب موضوعاتو  هدایتهمچون ی و امور بوده 4های سطح رساله

عی در ناسی موضوش، نیاز رویه بین عوامل تدوین رساله علمیمشاور، ایجاد وحدت اساتید راهنما و ، تعیین بر جلسات دفاعیه

 .را بر عهده داردحوزه های علمیه خواهران  4مدارس علمیه سطح 

 ی شود.یاد م« کار گروه» به نام « کار گروه  رساله های علمی»، برای رعایت اختصار ازاز این پس تبصره:

 مدرسه علمیه عالی  تخصصی

 .باشدیهران مهای علمیه خوادر سطح چهار حوزه البواحد علمی ـ تربیتی است که عهده دار امر تعلیم و تربیت ط

 مدرسه علمیه عالی  تخصصیپژوهش  تمعاون

، ساله علمیررایند که جهت انجام ف در حوزه های علمیه خواهران استهای در مدرسه علمیه عالی تخصصی  یکی از معاونت

 اقدامات و وظایف مندرج در این آیین نامه  را بر عهده دارد.

 طلبه

های علمیه خواهران حوزه4،فردی است که به صورت رسمی برای تحصیل در یکی از مدارس علمیه سطح طلبه

 ه باشد.پذیرفته شد

 اد راهنماتاس

علمی و  ر صحتبفردی که مسلط به روش تحقیق و رشته علمی موضوع مربوطه بوده و هدایت و راهنمایی طلبه و نظارت 

 چگونگی انجام پژوهش پایانی را برعهده دارد.

 مشاوراستاد 

ا برعهده رانی پژوهش پای فردی که مسلط به روش تحقیق و رشته علمی موضوع مربوطه بوده و بخشی از مسئولیت علمی 

 دارد.

 استاد داور

ا برعهده رهش پایانی فردی که مسلط به روش تحقیق و رشته علمی موضوع مربوطه بوده و وظیفه بررسی و ارزیابی پژو     

 دارد.



5 

 

 

 

 داوران یأته

ر را دعلمی  رساله ییامحتو وی شکل یابیداور که ارزمشاور و  ، راهنمااتید ، متشکل از اسیاست علمیأتی داوران، ه یأته

 .بر عهده دارد هیدفاعپیش دفاع  و جلسه جلسه 

ساتید ر ازیر نظ ،شخصمسئله ای مپاسخ به طلبه در  آوریمند است که  با نوعلمی  هدف نتیجه پژوهش رساله علمی، : 2ماده 

 .می شود  انجام می گیرد و حداقل به  ارایه نظر یا تکمیل و توسعه نظریه ای منتهیراهنما و مشاور 

 ت.اسآیین نامه آموزشی مندرج در ضوابط با برابر ، واحد درسی بیست، رساله علمیارزش علمی  تبصره: 

کمتر حتساب حروف( کلمه با ا 300)صفحه  150 ، نباید ازبدون احتساب فهرست منابع و ضمایم، رساله علمیحجم :3 ماده

 .صفحه بیشتر باشد 250از  و

این  ؛ستاژوهش مرکز پتفسیر و رفع ابهام از مواد آن بر عهده معاونت  و بر اجرای آیین نامهسئولیت نظارت م:  4ماده 

ی پژوهش ها کارگروه»اجرایی غیر اختصاصی خود را بر اساس این آیین نامه به  -تواند بخشی از وظایف علمی معاونت می

سائل مخگویی به عملکرد آنان و همچنین پاسکالن بر و نظارت واگذار نماید.در این  صورت، راهبری « پایانی استان

 مستحدثه و امور اجرایی را همچنان بر عهده خواهد داشت.

یف غیر از وظا خشیب، در مدارس علمیه عالی تخصصیتشکیل کارگروه ها با  مدیریت حوزه های علمیه استان باید:  5ماده 

ها  کار گروه ظارت برمسئولیت ن در مدارس،«له های علمیرساکارگروه »با تشکیل  اختصاصی خود را به آنان واگذار نماید.

 .خواهد بودمدیریت استان ، بر عهده رساله های علمیمحتوایی  و امور اجراییو همچنین نظارت بر

ی  ه های علمبه رسال : تا زمان تشکیل کارگروه رساله های علمی در مدارس علمیه عالی تخصصی ، همه امور مربوط1تبصره 

 رگروه پژوهش های پایانی استان می باشد.بر عهده کا

بر عهده معاونت پژوهش مرکز می  4داور در سطح ی  از دو : تأیید نهایی اساتید داور، راهنما و مشاور  و انتخاب یک2تبصره 

 باشد.
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 رساله های علمی و وظایف و تعهدات عناصر مؤثر در شرایط :دومفصل 
 

ظایف و وو  میرساله علب  و به کار گیری هر یک از عناصر تأثیر گذار در تدوین در این فصل شرایط الزم برای جذ

 تعهدات آنان مورد توجه قرار می گیرد.

 راهنما اساتید

 

دارای  باید ،شگاهی به ترتیب اولویت حوزوی و دان رساله علمیبرای پذیرش مسؤولیت راهنمایی اد راهنما تاس : 6ماده 

 شرایط ذیل باشد:   

  .مجلس خبرگان(دبیر خانه یا تایید عظام از مراجع  )باکسب اجازه اجتهاداجتهاد ت اول:اولوی

 افزون بر مدرک فوق،دارای یکی از شرایط ذیل : 

-3  مرتبط پایان نامه  دارای یک سابقه راهنمایی-2 )چاپی یا غیر چاپی (مرتبط  پژوهشی –علمی مقاله  یک کتاب یا دو -1 

 پژوهشی مرتبط)چاپی یا غیرچاپی(.–ررشته مرتبط+یک مقاله علمی حداقل دو سال تدریس د

 عروفیت در امورم اشتهار و مقبولیت پژوهشی برای مراجعه محققان به دلیل  داشتن+  4دارای مدرک سطح  اولویت دوم:

 پژوهشی. 

 :شرایط ذیل از افزون بر آن ،دارای یکی

یا پایان نامه  ماییسابقه راهنسه حداقل دارای  -2( یاغیر چاپی یچاپ)مرتبط  پژوهشی – علمی مقاله دو یا کتاب یک-1 

اپی یاغیر چ)مرتبط پژوهشی –یک مقاله علمی مرتبط +با گرایش  3سطحسابقه تدریس در دو سال -3 کارشناسی ارشد

 .(چاپی

ژوهش های پر گروه ادر صورت نیاز و تأیید ک،باشنداشتهار و مقبولیت علمی و پژوهشی  دارای که برگان علمی تبصره: خ

 پایانی مرکز می توانند به عنوان استاد راهنما انتخاب گردند.

 ؛تحصیالت حوزوی+ دکترای دانشگاهی مرتبط دارای مدرکاولویت سوم:

 : شرایط ذیل از یکی برخوردار از برمدرک افزون
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در  تدریس سال دو - 3 پایان نامه یراهنمای سابقهسه  دارای -2(  مقاله )کتاب یا چاپی مرتبط پژوهشی – علمیاثر  دو -1

 .چاپی مرتبط پژوهشی –بعدازاخذ مدرک+یک مقاله علمی با گرایش مرتبط  3سطح

 ضوری است؛و تقبل راهنمایی به صورت حر با سابقه حوزوی  خواه: در جذب اساتید ، اولویت با اساتید 1تبصره

یی و ست راهنمادر خوا ساتید باید همسو با رشته های مورد:کلیه مقاالت و کتاب های ارایه شده برای سنجش علمی ا2تبصره

 گردد. ارزیابی می  مرکز پژوهش های پایانیکارگروه  وسیله  بهکتب و مقاالت غیر چاپی ، مشاوره بوده و 

 .: استفاده از اساتید واجد شرایط از ملیت های غیر ایرانی بال مانع می باشد3تبصره

 

 وظایف اساتید راهنما

وایی ارتقای محت وکلی ، شطالب را به منظور بهسازی ساختاریپژوهشی  – علمی راهبری استاد راهنما مسئولیت : 7ماده 

جلسه  وضوری ح، پیش دفاع رساله علمی  ،تدوینوضوع ، تهیه طرح اجمالی و تفصیلی، در مرحله انتخاب مرساله علمی

 :  ت ذیل را انجام دهد:  باید اقداما ودفاعیه و اصالحات پس از دفاع را برعهده دارد 

 ؛یی سازی طرح های اجمالی و تفصیلیو نهاانتخاب موضوع و تهیه  درراهنمایی طلبه  .1

 ؛فاعاحل پیش دفاع، دفاع و پس از دمسئولیت پذیری و مساعدت در راهنمایی و اصالح اشکاالت در مر .2

 ؛ماه دو و در هر مرحله  حداکثر ظرف مدت رساله علمیارزیابی تفصیلی سه مرحله ای  .3

 ؛بارگذاری کاربرگ ارزیابی تفصیلی .4

 ؛در مرحله پیش دفاع و پس از برگزاری جلسه دفاعیهایی طلبه جهت اصالح اشکاالت داوران راهنم .5

تعلل  ای پیگیریمیه براعالم نظر درباره میزان پیشرفت نگارش رساله علمی و اطالع رسانی به معاون پژوهش مدرسه عل .6

 طلبه در نگارش؛

نظارت  و یله دیگرانبه وسرساله علمی نگارش  از و و سرقت علمیاز انتحال مود الزم به طلبه جهت پرهیز رهن ارایه .7

 ؛دقیق بر آن

 ؛پژوهشی از رساله-هدایت طلبه در استخراج دو مقاله علمی .8

 ؛ت داور توسط طلبهپس از رفع اشکاال « برگزاری جلسه دفاعیهبا موافقت »اعالم کتبی  .9

 ؛رساله علمیه و دفاع ازساختار و محتوای شرکت در جلسه دفاعی .10

 ؛«کاربرگ رفع اشکاالت جلسه دفاعیه»مساعدت با طلبه در جهت رفع اشکاالت جلسه دفاعیه وتأیید  .11

 تعیین نمرات بر اساس معیارهای مندرج در کاربرگ ارزشیابی؛ .12

 ؛«تعهد نامه اساتید مبنی بر عمل به  مفادآیین نامه»و امضای  تأیید .13
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 ؛گ اعتبار علمی اثر در جلسه دفاعیهکاربرتأیید  .14

 به شرح ذیل:  ،ای راهنمایی در نگارش رساله علمیساعت وقت و زمان مفید بر  100اختصاص حداقل  .15

 

 

 جدول  زمانی اساتید راهنما

 حدود ساعت فعالیت مراحل راهنمایی )ساختاری،شکلی و محتوایی( ردیف

 6 همراهی در انتخاب مسئله پژوهشی 1

 10 یی درتهیه  و تایید طرح اجمالی و معرفی منابع تخصصیراهنما 2

 14 راهنمایی درتهیه و تایید طرح تفصیلی با تأکید بر ساختار بندی 3

 15 حیارزیابی ثلث اول رساله علمی در وقت مقرر و ارایه رهنمودهای اصال 4

 15 الحیارزیابی ثلث دوم  رساله علمی در وقت مقرر و ارایه رهنمودهای اص 5

 15 الحیارزیابی ثلث  آخر رساله علمی در وقت مقرر و ارایه رهنمودهای اص 6

 7 کنترل نهایی متن کامل رساله علمی و تایید برای پیش دفاع حضوری 7

 4 شرکت در جلسه پیش دفاع 8

9 
ع مشارکت علمی در انجام اصالحات در خواستی داور در مرحله پیش دفا

 زاری جلسه دفاعیهواعالم کتبی موافقت با برگ
5 

 4 شرکت در جلسه دفاعیه 10

 5 مشارکت علمی درانجام  اصالحات پس از  جلسه دفاعیه 11

 100 جمع ساعات

 ی باشد.م 4سطحمدرسه علمیه پیگیری موارد مذکور بر عهده معاون پژوهش و یاد آوری ،نظارت  تبصره: مسئولیت

رش در صورت پذی وهفت رساله علمی است برای بطور همزمان، در مجموع  برای هر استاد راهنماظرفیت راهنمایی : 8ماده 

 داوری و مشاوره  به همان مقدار از تعداد راهنمایی وی کاسته خواهد شد.

 است.سه مشاوره یا سه داوری برابر با یک راهنمایی  :1تبصره 

 دیگری واگذار کند.را به فرد  رساله علمیتواند مسئولیت راهنمایی : استاد راهنما نمی 2تبصره

ی با  و راهنمایفقیت در داساتید راهنمای جذب شده که برای نخستین بار اقدام به راهنمایی می نمایند ،در صورت مو:  9ماده 

زیده گرسمی بر  تاد راهنمایبه عنوان اس « مرکزکارگروه  پژوهش های پایانی »استاد ناظر منتخب  تأیید عملکرد آنان  به وسیله 

 شد.خواهند 
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 مشاوراساتید 

ستاد ا، اهنما رفی استاد باید همزمان با معر ، طلبهرساله علمیبا هدف تقویت محتوای تخصصی و اتقان در علمّیت  :10ماده 

  .نمایدرساله های علمی معرفی کارگروه به  مشاور خویش را نیز 

صویب هنگام  ت های علمی می تواند به: در صورت نیاز و در موضوعات خاص و میان رشته ای کارگروه رساله 1تبصره 

 خصصی میانت وران موضوع و طرح اجمالی با موافقت کار گروه پژوهش های پایانی مرکز، اقدام به معرفی مشاور یا مشا

 رشته ای تأیید شده  از سوی معاونت مرکز نماید.

ی ان رشته اخاص و می عناوینمشاور برای ت واجد  شرایط استاد راهنما باشد اما اساتید استاد مشاور می بایس  : 2تبصره

 -1: رایط ذیلش از یکی برخوردار از مدرک دکترای تخصصی  وباید دارای نیازمند سابقه تحصیالت حوزوی نیست بلکه 

بط با گرایش مرت رشته در تدریس سال سه-2 چاپی با رشته راهنمایی ؛ مرتبط پژوهشی – علمی دومقاله یا کتاب یک

 باشد.پژوهشی مرتبط با رشته راهنمایی)چاپی( –اله علمی تخصصی خود+یک مق

اجمالی و  های رح ، تهیه طالعات اکتشافی، منبع شناسی تخصصیمسئولیت مشاوره به طلبه در مط، استاد مشاور :11ماده 

 ام دهد:یل را انجذجلسه دفاعیه را برعهده داشته وباید امور حضور در و  رساله علمیتفصیلی،و همراهی درطول نگارش 

متن  فصیلی وارزیابیاجمالی و ت های در تهیه طرح وطلبه راهنما استاد با پژوهشی – علمی درتعامالت فعال مشارکت .1

 درطول تدوین؛رساله های علمی 

 له دیگران؛به وسیی رساله علمو نگارش  علمیو سرقت کنترل و ارایه مشاوره الزم به طلبه جهت پرهیز  از انتحال  .2

 ،ورانشکاالت داامشارکت فعال در حل  جدول مشاوره ومحور های پایبندی به ای به طلبه و ورهتذکر موارد مشا .3

 ؛ در کاربرگ ارزیابی تفصیلی داور درج شده

سه گزاری جلموافقت با براعالم کتبی و  مساعدت محتوایی و روشی دراصالحات درخواستی درمرحله پیش دفاع .4

 ؛دفاعیه

ساعدت مو  لمیعرساله با استاد راهنما جهت دفاع از شکل، ساختار و محتوای  کاریشرکت در جلسه دفاعیه و هم .5

 ؛در رفع اشکاالت پس از دفاع

 پژوهشی از رساله؛-هدایت طلبه در استخراج دو مقاله علمی .6

 طلبه بر اساس معیارهای مندرج در کاربرگ ارزشیابی؛تعیین نمرات  .7

  ساعت به شرح ذیل: 30قل بر حسب نیاز و به میزان حدا لبه دادن مشاوره به ط .8
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 جدول  زمانی اساتید مشاور

 ساعت فعالیتحدود  مراحل مشاوره ردیف

 8 صیلیتف طرح در منبع شناسی تخصصی و مساعدت درتهیه  طلبه مشاوره به  ارایه  1

2 
رساله ی متن وارزیاب  وطلبه راهنما استاد با پژوهشی – علمی درتعامالت فعال مشارکت

 تدوین مراحل سه گانه درهای علمی 
10 

 4 یشرکت در جلسه پیش دفاع برای دفاع از شکل ، ساختار ومحتوای رساله علم 3

4 
 م کتبیاعالو   مساعدت  محتوایی و روشی دراصالحات درخواستی درمرحله پیش دفاع

 موافقت با برگزاری جلسه دفاعیه
5 

 4 شرکت در جلسه دفاعیه برای دفاع از رساله علمی 5

 4 دفاعیه  جلسه از پسمتن  اصالحات احتمالی  علمی برای  ساعدتم 6

 35 جمع ساعات

 

ذیرش در صورت پ وهفت رساله علمی است برای  بطور همزمان، در مجموعبرای هر استاد مشاور ظرفیت مشاوره  : 12ماده

 راهنمایی و داوری  به همان مقدار از تعداد مشاوره وی کاسته خواهد شد.

 مشاوره یا سه داوری برابر با یک راهنمایی است. :سه1تبصره 

 را به فرد دیگری واگذار کند. رساله علمیتواند مسئولیت مشاوره  : استاد مشاور نمی 2تبصره

 

 اساتید داور

 -لمیختاری وعسا ،ابی رساله علمی  را از جهت شکلیمسئولیت ارزی ،تاد داور که بر اساس گرایش تخصصیاس: 13ماده

باید دارای ارد ،در مرحله پیش دفاع حضوری و جلسه دفاعیه و رصد اصالحات پس از جلسه دفاعیه را برعهده محتوایی د

 شرایط ذیل باشد:

 هرشتر در سطح چهایا  اجتهاد )مورد تأیید مراجع معظم و یا دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری( مدرک .1

 ؛مرتبط

ا یا راهنمایی ی ؛زه های علمیه یا دکترای مرتبط در حو در رشته ذی ربط راهنمایی سطح چهار  دوسابقه  .2

 یا کارشناسی ارشد دانشگاه؛ 3داوری شش پایان نامه در سطح

 یکی از شرایط ذیل:داشتن  .3
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 تبط با رشتهپژوهشی مردو مقاله علمی + ذیربط رشتهو در  چهارسال سابقه تدریس در سطح  سهداشتن  -

  تخصصی ذی ربط؛

ده تخصصی منتشر شه و یا دو مقالکتاب  یکه حداقل یبا ارامرتبط  رشتهیق در سال تحقسه حداقل تأییدیه  -

 ؛مرتبطرشته در 

هار لمی و اشته های عرسالعضویت در کار گروه تبصره: اولویت برای انتخاب داور در شرایط مساوی با کسانی است که سابقه 

 علمی داشته باشند.

 هده دارند عبارت است از :عایف و تعهداتی که اساتید داور بروظ: 14ماده 

 وانطباق با محتوای تحقیق؛ رساله علمیمطالعه دقیق طرح تفصیلی  .1

رگ ارزیابی کارب»ارایه نظرات اصالحی در و  برای پیش دفاع رساله علمیو ارزیابی تفصیلی دقیق مطالعه   .2

 ؛روز30ظرف مدت در «تفصیلی

رزشیابی اربرگ امره تقریبی در هر شاخص بر اساس کو تعیین ن پس از انجام اصالحات رساله علمیمطالعه دقیق  .3

 ؛دفاع حضوریپیش در جلسه   رساله علمی

ا انجام ب یات جزیی،که بدون اصالح یا با اصالحا ایرساله برگزاری جلسه دفاعیه درخصوص  باموافقت اعالم کتبی  .4

 ؛ وده استلسه پیش دفاع  دریافت نمدر جحداقل نمره قبولی را اصالحات خواسته شده، تمام 

 ؛آن برعالمانه و نقادانه دفاعیه ومدیریت پیش دفاع  و  شرکت بهنگام در جلسه  .5

 همکاری در اجرای بهینه و نظام مند جلسه دفاعیه و نظارت بر اصالح اشکاالت بعد از دفاع؛ .6

 ؛و برخورد کریمانه با محقق و اساتید راهنما و مشاوری اثر رعایت اخالق نقد و انصاف در بررس .7

س بر اسا ،حبه اصال مره مشروط در صورت نیازدر صورت عدم نیاز به اصالح یا اعطای ن رساله علمیین نمره قطعی تعی .8

 ؛کاربرگ شاخص های  ارزشیابی

 ؛لمیهای غیر ع اعطای نمره به مزیتوپرهیز جدی از  رساله علمیبر اسب نمره دهی با نقد های  وارده تنرعایت  .9

 ر کاربرگمشروط و درج مهم ترین اشکاالت و درخواست های اصالحی د علمی رسالهارایه اشکاالت احتمالی   .10

 ؛جلسه دفاعیهدر ارزیابی

 ه دفاعیه وس از جلسپ -که با وضعیت مشروط دفاع شده است رساله علمی ای -اظهار نظر در باره اصالحات ساختاری ومحتوایی  .11

 تعیین و ثبت نمره به میزان اصالحات انجام شده.

ه پیش ت در مرحلاصالح اشکاالکه بدون درصورتی  ،قبل از انجام دفاع جهت اصالح مجدد ،به طلبه علمیرساله عودت  .12

 ت کسب حداقل نمره قبولی را ندارد؛، قابلیدفاع
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اور د تفصیلی رزیابیاختصاص وقت مفید برای ارزیابی دقیق رساله علمی و ارایه مکتوب اشکاالت مهم آن در کاربرگ ا .13

  ساعت، بر اساس زمان بندی ذیل: 30ودفاع به مدت  در مراحل پیش دفاع

 

 جدول زمانی اساتید داور

 حدود ساعت فعالیت مراحل ارزیابی و داوری ردیف

1 
 در کاالتاش درج و  دفاع پیش در مرحلۀ شکلی و محتوایی رساله علمی  بررسی و ارزیابی

 ارزیابی تفصیلی کاربرگ
13 

 4 شرکت در جلسه پیش دفاع 2

3 
تمالی اح تاشکاال رل و بارزیابی اصالحات انجام شده پیش دفاع به وسیله طلبه و درجکنت

 برای  طرح  در جلسه دفاعیه جدید
7 

 4 موافقت با جلسه دفاعیه وشرکت در جلسه دفاع اعالم کتبی 4

 2 کنترل و ارزیابی اصالحات بعد از جلسه دفاعیه  وتعیین  نمره اصالحی  5

 30 جمع ساعات

ی  و دیگرتان اسپایانی  یکی از آنها توسط کار گروه پژوهش هایانتخاب د که نمی باشداور رساله های علمی دو نفر  :15 ماده

 له علمیرساکامل  پس از دریافت متن مدرسه علمیه پژوهشنابر این معاون ب انجام می گیرد.از سوی معاونت پژوهش مرکز 

 فراهم آورد. د داور رای اساتیمعرفی و ارزیاب مقدمات ،تعامل با معاون پژوهش استان ضمن در ،الزم استمورد تأیید استاد راهنما 

، تاریکلی، ساخششخیص وجود اشکاالت در صورت ت ،ل رساله علمی در مرحله پیش دفاعداور پس از ارزیابی کام :16ماده 

و اقدام به  رجاع دادهطلبه ا موارد اصالحی را بهمحتوایی در آن و حصول اطمینان از  قابل دفاع بودن پس از  اعمال  اصالحات ، 

و قابل اصالح  می را غیرله عل، رسار دالیل؛ اما چنانچه استاد داور با ذکا برگزاری جلسه دفاعیه خواهد کردموافقت ب اعالم کتبی

و یا  لمی عرساله ال ی ابطا، در صورت وجود اختالف  بین استاد داور و راهنما مرجع رسیدگی بردفاع دانسته و مردود اعالم کند

 قبول آن و تعیین استاد داور دیگر،کار گروه پژوهش های پایانی استان خواهد بود.

ش ر صورت پذیردهفت رساله علمی است و برای بطور همزمان، در مجموع  برای هر استاد داورظرفیت داوری : 17ماده 

 ته خواهد شد.راهنمایی و مشاوره  به همان مقدار از تعداد داوری وی کاس

 برابر با یک راهنمایی است.سه مشاوره  یا  سه داوری :1تبصره 

 را به فرد دیگری واگذار کند. رساله علمیتواند مسئولیت داوری : استاد داور  نمی 2تبصره
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 پژوهش های پایانی استان  کار گروه

و   3ه ها ی سطح، پایان نام2نی سطح اعم از تحقیقات پایا( پژوهش های پایانی امور ساماندهی در راستای :18ماده

ت استان و نظار تحت اشراف مدیریت «کار گروه  پژوهش های پایانی استان»و نظارت برآنها  ) 4های علمی سطح رساله

های پژوهش وط بهراضات ودیگر امور مربتشکیل می گردد تا به همه امور اجرایی و محتوایی، اعت معاونت پژوهش مرکز

 سیدگی نماید.پایانی استان ر

  :از عبارت است 4رساله های علمی سطحبرای « کارگروه پژوهش های پایانی»شرایط کارشناسان علمی  :19ماده

 تحقیق؛ ایروش ه با آشنایی  .1

 حقیق وتاز ؛ مشروط به برخورداری 4یا اشتغال به تحصیل درسطح  سو،دارای مدرک سطح چهار حوزوی هم .2

 ؛ تالیف در گرایش مرتبط

 ، همسو با گرایش کارگروه به شرط دارا بودن تحصیالت حوزوی؛ی دانشگاهیا دکترا

قبولیت در مراکز مکارگروه به شرط  درعلوم انسانی همسو با گرایشمشهور  اخبرهی یا مجتهد در علوم حوزوی و

 علمی حوزوی یا دانشگاهی؛ 

 ذیربط واقتضائات بومی؛ رشته  نوپدید  موضوعات و اساسی مسائل بر تسلط .3

 یا دکترا؛4مرتبط در سطح   رشته در تدریس سابقه اقل دوسالحد .4

ی ممشاوره نیز و مورد ؛ ) به جای هرمورد راهنمایی ، دا دکتراچهار ی سطح در رساله علمی راهنمایی مورد 3سابقه .5

 (.تواند جایگزین شود

 زیر: سوابق پژوهشی  از یکی داشتن - .6

 ؛ت پژوهشیر یکی از مراکز و موسسامربوط د رشته و پژوهش درتحقیق  سابقه سال تاییدیه سه -               

 مربوط؛ رشته در پژوهشی – علمی یک مقاله حداقل ارایه -         

 مربوط؛  رشته ترویجی در –ارایه حداقل دومقاله علمی  -              

 مربوط؛ رشته در علمی کتاب تالیفیِ داشتن یک -         

 عتبر و رسمی. مپژوهشی درون یا برون حوزوی  –در یکی از جشنوار ها یا همایش های علمی بر گزیدگی  -         

 : مور  رساله های علمی عبارتند ازدر ا« پژوهش های پایانیکار گروه  »اعضای :20ماده 

 )دبیرکارگروه(؛ معاون پژوهش استان .1

 کار گروه؛ رشته مرتبط با  علمی سه استاد کارشناس .2
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 ؛4دارای شرایط به نمایندگی از مدارس علمیه سطحعلمی س یک استاد کارشنا .3

 :خاص)در صورت نیاز ( برای استاد مدعویک  .4

 دانش های خاص ، مانند:پزشکی، حقوق، معماری، و...؛ -

 روش های خاص ، مانند پیمایشی، تحلیل محتوا، فراتحلیل؛ -

 شناسی، ترجمه ،تصحیح و .. ؛  نسخه تحقیقات خاص، مانند : -

 غیره.ص)میان رشته ای(، مانند:روان شناسی دین،فقه تربیتی،فقه رسانه ،فلسفه دین ورشته های خا -

ی یز الزامنپژوهشی ،حضور معاون آموزش استان  –: در بررسی موضوعات مربوط به تصمیمات مشترک آموزشی  تبصر ه

 است.

به  یافته و ترسمیرشناس علمی کا یکار گروه برای بررسی موضوعات با حضور حداقل سه نفر از اعضا جلسات: 21ماده

وع خاصی نش یا هنگام بررسی موضوعات خاص، عالوه بر سه عضو کارشناس ، حضور استاد مدعو و متبحر در دانش یا رو

که در آن ود مگر آنای ش ، الزامی است و یکی از اعضا نمی تواند جایگزین استاد مدعو میان رشتهاز موضوع و میان رشته ای

 باشد.رشته صاحب تخصص 

ن است د حتی ممکی باشمتبصره: استاد مدعو در موضوع خاص یا  متبحر ، ثابت و دایمی نبوده و به تناسب موضوع ، متغییر 

وت دیگری دع مدعو در یک جلسه استادی میان رشته ای درموضوع خاص، دعوت شود اما در همان رشته بار دیگر  از استاد

 به عمل آید. 

ایف ذیل را و وظ هگردید تعیین ،کارشناس علمی اعضای اکثریت رأی جلسه با اولین در کار گروه . رییس :22ماده

 برعهده دارد:

 جلسات؛ اداره .1

 اخذ دیدگاهها و جمع بندی و تأیید مصوبات؛ .2

ر ایجاد به منظو«ان مدیریت است» و« کار گروه  پژوهش های  پایانی استان  »تعامل مستمر و سازنده با اعضای  .3

 ؛«م افزاییوحدت رویه و ه

 فت.ه خواهد گر، اداره جلسات را به عهد، یکی از اعضاویکار گروه، به انتخاب  رییسدر صورت عدم حضور  :1تبصره

یری گ، با رای یطبا افزودن کارشناس واجد شرا  ،کارگروه و یا انصراف وی رییس : در صورت غیبت غیر موجه 2تبصره  

 جدید منصوب می گردد. رییس مجدد 

 :از عبارت است رساله های علمیدر امور « ار گروه پژوهش های  پایانی استانک»وظایف  :23ماده
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 د کار گروه برای مدارس علمیه فاقرساله های علمی اجمالی و تفصیلی  های طرح و موضوعات بررسی و تصویب .1

 بر اساس شاخصه های ارزشیابی و ثبت موارد اصالحی در کاربرگ مذکور؛رساله های علمی 

 ؛مرکز بین اساتید داور مورد تأییددفاع از پیش آماده برای رساله های علمی داور برای یک ن تعیی .2

ی، رتقای شکلی و اه نامه های ابالغنظارت کالن فنی تخصصی بر کیفیت اجرای آیین نامه ها و بخشنامه ها و شیو .3

 ؛ رساله  های علمی، ساختاری  و محتوایی

 ؛رساله های علمی در امور پژوهشی های اولویت گذاری .4

ت با موضوعا مدارس علمیه برای تشکیل بانکرساله های علمی ساماندهی موضوعات پژوهشی پیشنهادی کارگروه  .5

 اقتضائات بومی، ملی  و فراملی در رشته های مختلف؛ 

، مشاور واهنما یر موضوع، اساتید رطالب در خصوص تغی رسیدگی به درخواست ها و مطالبات اساتید و اعتراضات .6

جلسات  ه برگزاریا نحو، عدم تعامل و نا هماهنگی اساتید و عوامل تأثیر گذار درمرحله تدوین ینمرات جلسه دفاعیه

 ؛  رساله علمیبرای مدارس علمیه فاقد کار گروه  دفاعیه

ر اقر «ستانیانی اپاکار گروه  پژوهش های »صمیم گیری تصمیم گیری در باره ارجاع درخواست هایی که در دایره ت .7

 ذی نفعان غ آن بهو پی گیری تا وصول نتیجه و ابال «کمیسیون امور خاص پژوهش های پایانی مرکز»نمی گیرد به 

 از طریق معاون پژوهش؛

 دیریت استان و معاونت پژوهش مرکز.انجام سایر امور محوله ومرتبط ازسوی م .8

ی یا ه جلسه متوالسبیش از  در« پایانی استان  گروه  پژوهش های  کار» غیبت غیرموجه هریک از کارشناسان  :24ماده  

ار گروه، کگی رییس ف است با هماهنبه منزله انصراف است و دبیر جلسه موظ جلسات سالیانه، پنج جلسه متناوب  از 

 ، عضو واجد شرایط دیگری را جهت جایگزینی به معاونت پژوهش مرکز معرفی کند.ظرف مدت یک ماه

 :عبارت است از «ر گروه رساله علمیکا» وظایف دبیر : 25ماده 

 جلسات؛ دستور تنظیم و تهیه .1

 ؛برگزاری  جلسات برای و هماهنگی اعضا از دعوت .2

 جلسات؛ صورت نهایی وتنظیم تمهید و پیش بینی  برای ضبط مباحث .3

 ر جلسات شرکت می کند.ددبیر جلسه کار گروه  بدون  حق رای : 26ماده

ت حب صالحیاصه فرد در موارد اضطراری و عدم امکان حضور دبیر جلسه ، وی می تواند مسئولیت دبیری جلسه را بتبصره: 

 دیگری واگذار نماید.
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 رساله های علمیکارگروه 

مشاور و  اهنما،ر اساتید احرازصالحیت از جمله  ،4سطح رساله های علمی  امور بررسی و ساماندهی منظور به :27ماده 

کلیه  در «ی علمیرساله هاکارگروه »رساله های علمیو جهت دهی و هدایت علمی ی اجمالی و تفصیلی طرح نامه ها  بررسی

 .شد خواهد تشکیل (4)سطحتحت اشراف مدیران مدارس علمیه عالی تخصصیو عالی تخصصی  مدارس

 بود. واهندخ متعدد تخصصی رشته های تناسب به 4در مدارس علمیه سطح «کارگروه رساله های علمی » تعداد:  تبصره

 اولیه ییدتادارس وساله علمی از سوی معاونت ممعرفی کارشناسان علمی دارای شرایط برای تشکیل کار گروه ر : 28ماده 

ار ان علمی کهایی کارشناسو تایید ن« کار گروه پژوهش های پایانی استان» وسیله به آنان بر عملکرد و نظارتکارشناسان علمی 

 گیرد.سیله معاونت پژوهش مرکز انجام میگروه ها به و

وسیله  الل آن  بهانحتغییر اعضا و ، کار گروه  رساله علمیای درصورت احراز عدم صالحیت علمی و تعاملی اعضتبصره:  

 معاونت پژوهش مرکز  امکان پذیر می باشد.

روه کارگ»ه تأیید بعضویت آنان منوط تمدید به مدت دوسال تعیین گردیده و  «رساله های علمیکارگروه » اعضای :29ماده

 می باشد.«استان  پژوهش های پایانی

ماده  مندرج  در« نستاکار گروه پژوهش های پایانی ا»همان شرایط «  کار گروه رساله های علمی»ی اعضا شرایط:  30ماده

 .می باشد 19

 : عبارتند از« رساله های علمیکارگروه »اعضای :31ماده

 )دبیرکارگروه(؛4سطحمدرسه علمیه معاون پژوهش  .1

  ؛وع موضمرتبط با  رشته نفر از اساتید کارشناس و متخصص در دانش، چهار .2

 :خاص)در صورت نیاز ( برای استاد مدعویک نفر  .3

 دانش های خاص ، مانند:پزشکی، حقوق، معماری، و...؛ -

 روشی های خاص ، مانند پیمایشی، تحلیل محتوا، فراتحلیل؛ -

 شناسی، ترجمه ،تصحیح و .. ؛  نسخه تحقیقات خاص، مانند : -

 وغیره. فلسفه دین ،بیتی، فقه رسانهقه ترف روان شناسی دین، رشته های خاص)میان رشته ای(، مانند: -

یافته و به  کار گروه برای بررسی موضوعات با حضور حداقل سه نفر از اعضا کارشناس علمی رسمیت جلسات :32ماده

، حضور استاد مدعو و متبحر در دانش یا روش یا نوع خاصی ات خاص، عالوه بر سه عضو کارشناسهنگام بررسی موضوع

، الزامی است و یکی از اعضا نمی تواند جایگزین استاد مدعو میان رشته ای شود مگر آنکه در آن ایرشته  از موضوع و میان

 رشته صاحب تخصص باشد.
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 .می نبوده و به تناسب موضوع متغییر می باشدئتبصره: استاد مدعو خاص، ثابت و دا

 د.می گرد عضو تعیین کارشناسان اکثریت رای جلسه با اولین در رساله های علمیکارگروه  رییس :33ماده

 فت.خواهد گر ، اداره جلسات را به عهده، یکی از اعضاوی، به انتخاب کار گروه رییس:در صورت عدم حضور 1تبصره

 رایطشناس واجد شافزودن کار پس از  ،کارگروه و یا انصراف وی از کار گروهرییس : در صورت غیبت غیر موجه 2تبصره  

 جدید منصوب می گردد. رییس ، با رای گیری مجدد  به کار گروه

 :عبارت است ازکارگروه وظایف رییس : 34ماده 

 جلسات؛ اداره .4

 اخذ دیدگاهها و جمع بندی و تأیید مصوبات؛ .5

اد وحدت نظور ایجمبه  ،مدیریت مدرسه علمیه و« کار گروه  رساله های علمی»تعامل مستمر و سازنده با اعضای  .6

 ؛«رویه و هم افزایی

ن کار کارشناسا ارگروه ازبه منظور ارتقا بخشی به تصمیمات ک -بر حسب مورد و نیاز  -کار گروه  می تواند تبصره : رئیس  

 استفاده نماید. هنری، آمد غیر عضو دعوت نموده و از دیدگاه های آنان در مسائل پیمایشی ،

 :از عبارت است« رساله های علمیکارگروه »وظایف  :35ماده

 هاینامهاس آییناس بر رساله های علمیو داور  مشاور ، راهنما اساتید و معرفیاولیه ، احراز صالحیت اییشناس .1

 ؛ابالغی

رزیابی و او تفصیلی بر اساس شاخصه های مندرج در کاربرگ  اجمالی های طرح و و تصویب  موضوعات  بررسی .2

 ثبت موارد اصالحی طرح ها در آن؛

 مرکز؛ هشاونت پژومعمورد تأیید  و مشاوران متناسب با موضوع از میان راهنمایانور و مشااساتید راهنما تعیین  .3

 ؛مرکزپژوهش  تمعاون اول رساله علمی و واگذاری تعیین استاد دوم داور به معرفی استاد داور  .4

شاور، م اهنما ورطالب در خصوص تغییر موضوع، اساتید  رسیدگی به درخواست ها و مطالبات اساتید و اعتراضات  .5

جلسات  ه برگزاریا نحو، عدم تعامل و نا هماهنگی اساتید و عوامل تأثیر گذار درمرحله تدوین ینمرات جلسه دفاعیه

 دفاعیه؛ 

نیازها  ا توجه بهها ب پیشنهاد مناسب در زمینه جهت دهی به موضوعات پژوهشی در قالب خرده پروژه ها یا کالن پروژه .6

 و اقتضائات بومی؛

فن   وقیق تخصصی روش تحبویژه آشنایی با ، و طالب (مشاور ،ی مهارتی اساتید )راهنماارتقارای الزم بپیشنهاد  .7

 ؛طالب برای استفاده از سامانه ها آوری های نوین برای کار آمد سازی اساتید و
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های لهسار وایی،محت و و ارتقای شکلی، ساختاری اجرای بهینه آیین نامه ها و بخشنامه ها و شیوه نامه های ابالغی .8

 ؛ علمی

راملی در ملی  و ف و برای تشکیل بانک موضوعات با اقتضائات بومی «استان پژوهش های پایانی کارگروه »با مکاری ه .9

 ؛ های مختلفگرایش

 انجام سایر وظایف محوله ازسوی مدیر مدرسه علمیه و یا مدیریت استان. .10

تنها  ونموده  س شاخص های مندرج در طرح نامه ها عملکارگروه در تصویب طرح اجمالی و تفصیلی، بر اسا : 36ماده

 مورد یک بار در خصوص هر یک ازشاخص ها، اعالم نظر و درخواست اصالح می نماید و طرح اشکاالت جدید در

 شاخص هایی که قبال تأیید شده پذیرفته شده نیست.

از طرح،   برای دفاعنما طلبه  و یا  استاد راهحضور « رساله های علمیکارگروه » رییسدر صورت نیاز و صالحدید : 37ماده 

 است. کارگروه الزامیدر جلسه 

لبه یا استاد به ط«  کار گروه»ه پیش از برگزاری جلسه موظف است یک هفت 4تبصره: معاون پژوهش مدرسه علمیه سطح

 راهنما جهت آمادگی برای شرکت در جلسه بررسی طرح اطالع رسانی کند. 

 :عبارت است از «کار گروه رساله علمی» ریف دبیوظا :38ماده 

 جلسات؛ دستور تنظیم و تهیه .1

 برگزاری  جلسات ؛ برای و هماهنگی اعضا از دعوت .2

 جلسات؛ صورت نهایی وتنظیم تمهید و پیش بینی  برای ضبط مباحث .3

 ر جلسات شرکت می کند.ددبیر جلسه کار گروه  بدون  حق رای  :39ماده

ت احب صالحیفرد ص ، وی می تواند مسئولیت دبیری جلسه را بهراری و عدم امکان حضور دبیر جلسهدر موارد اضطتبصره: 

 ذار نماید.دیگری واگ

لسه جتوالی یا پنج بیش از سه جلسه م در «کارگروه رساله های علمی» کارشناسان علمی از هریک غیرموجه غیبت :40ماده

یک  تمد ظرف گروه ،و دبیر جلسه موظف است با هماهنگی رییس کار است انصراف منزله به ،جلسات سالیانه متناوب  از 

 .کند استان معرفی پژوهش معاونت به جایگزینی جهت را دیگری شرایط واجد ، عضو ماه

 یابیرزجهت اتوسط معاون پژوهش تهیه و  بصورت ساالنه و موردی گزارش عملکرد و مصوبات کارگروه : 41ماده 

 استان ارسال خواهد شد. مدیریتعملکرد به 
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 طلبه

  درسیاحد و  دو سومگذراندن س ازپ مختار به انتخاب موضوع و واحد درسی یک دوم پس از گذراندن بطال :42ماده

 مایند.ن یب ارایه برای تصوو مشاور همراه  نام استاد راهنما را به  و تبیین اجمالی آن مساله غیر تکراری دوباید 

یلی برای نوات تحصسدر صورتی که طلبه اقدام بهنگام برای اخذ موضوع در وقت مقرر الزامی ننماید و از مدت : 1تبصره

 هد بود.طلبه خوا ر عهدهبمسئولیت های بعدی هر گونه  استفاده نکند با توجه به عدم امکان  تمدید مهلت تدوین رساله علمی

 کارگروه مورد تأیید 4 در حد سطح  پژوهشی - چنانچه طلبه ای دارای سه اثر تألیفی دارای وزانت و مقبولیت  علمی:2تبصره

 د.واهد بومعاف خ رساله علمیز باشد از تدوین استان و تأیید نهایی معاونت مرک پژو هش های پایانی 

ر دساله علمی رموضوع  را به عنوان یا ترجمه ، میدانی یا پیمایشیمیان رشته ای ،توانند موضوعات خاصطالب می : 43ماده

 و در  شرایط استثنایی در قالب غیر مکتوب ارایه نمایند. قالب مکتوب

د نظر رشته مور مستند در ا انتخاب می کند باید دارای سوابق و تجربیات الزم وطلبه ای که موضوع میان رشته ای ر:  1تبصره

 باشد.

 تخصصممشاور  از توانندو همچنین در شرایط استثنایی، می  : طالب در نگارش موضوعات خاص و میان رشته ای2تبصره

ا استفاده ب  ه های علمیرسال  کارگروهتأیید  د تا پس از کسبنپیشنهادی خود را نیز معرفی نمایاستفاده نموده و استاد  نیز دوم

 موضوع توأمان بپردازند. کاربردیاز مشاور میان رشته ای به مبانی نظری و 

و اثبات  بدأ و مقصداحراز توانمندی طلبه در زبان های م لزوم عالوه بر متنی برای ترجمه، در صورت انتخاب :44ماده 

محتوایی  ارای انسجامدانتخاب می شود باید  رساله علمی برای ترجمه به عنوان که متنی ، ضرورت ترجمه از سوی کار گروه

 .الزامی نیست در ترجمهرساله علمی حجم مصوب  کثررعایت حدا .باشد غیر تکراریو 

ان ای پایانی استهیا در کارگروه پژوهش و  رساله های علمیکارگروه در پس از تصویب موضوع و طرح اجمالی  :45ماده 

  به تصویب نهایی کارگروه پژوهش های پایانی مرکز برسد.باید 

پژوهش زم کارگروه استان و  احراز توانایی المدیریت در  4تبصره: در صورت تشکیل کار گرو ه پژوهش های پایانی سطح

 بررسی مجدد موضوع و طرح اجمالی به آنان واگذار خواهد شد. ،های پایانی استان

ماه  4قاضی حداکثرمت بهطل ،آن در سامانهابالغ  رسمی و ثبت  و طرح اجمالی در مرکز و تصویب موضوع پس از :46ماده 

و به  ودهبارگذاری نم در سامانه را تکمیل و «رساله علمی تفصیلی نامه طرح »و مشاور  راهنما استاد د زیر نظرفرصت دار

 .دارجاع دهعالی تخصصی علمیه مدرسه معاون پژوهشی 

 ماه انجام گیرد. 3مدت درطی حداکثرباید جدید،   نامه و تهیه طرح اصالحات طرح تفصیلی، انجامدر صورت رد : 1تبصره
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ز رو 45نما ستاد راهوا و اعالم نتایج به طالب حداکثر مدت زمان بررسی هریک از  طرح های اجمالی و تفصیلی  : 2هتبصر

ه باید اقدام ب لبهط ،نیع رساو ثبت در سامانه و اطال"  رساله علمی کار گروه"در  «تفصیلی  طرح»می باشد و پس از تصویب 

  نگارش رساله علمی نماید.

ار گروه درک»نهایی آن  پیش از تصویب و « کارگروه رساله های  علمی »اجمالی درتصویب طرح پس از : 47ماده 

صوب م عنوانیرواست تغیجاز به درخراهنما م تادفقط یک بار با ارایه دالیل موجه و تایید اسطلبه « های پایانی مرکز پژوهش

ویب جهت تص و؛ در این صورت می بایست متناسب با عنوان جدید طرح اجمالی خویش را آماده نموده است رساله علمی 

 ارایه  نماید.«کارگروه رساله های علمی »خواهی مجددا آن را به 

 رساله علمی  دوین تمراحل تصویب خواهی و  قصد،و مأ مبد 4سطحمدرسه علمیه تواند با موافقت  طلبه مهمان می :48ماده

 4سطحعلمیه  مدرسهطلبه رسمی . در این صورت چون از آن دفاع کندگذرانده و مقصد  4سطحمدرسه علمیه خود را در 

بر  ای مرتبط نیزهدرج شده و هزینه رساله علمی مبدأ روی جلد  4سطحمدرسه علمیه  استان و  مبدأ محسوب می شود نام

 مبدأ می باشد. 4سطحمدرسه علمیه عهده 

 .خود را تغییر دهدرساله علمی  عنوانتواند نمی لبهدر صورت تصویب طرح تفصیلی، ط: 94ماده 

 .ییر استدرصد با تشخیص استاد راهنما و داور قابل تغ چهل، حداکثر تا : ساختار طرح تفصیلی مصوب1تبصره 

ل ل از تشکیفاع و قباعمال شده، برعهده داور است و این بررسی در مرحله پیش د : تشخیص میزان درصد تغییرات2تبصره  

 دفاعیه شود. ه در جلسهارای آماده وداور رفع مشکل شده و با تایید استاد راهنما ،عیه انجام می شود تا درصورت لزومجلسه دفا

ه ماه ماندج پن، تا نهاح تفصیلی و ثبت در سام، از زمان تصویب طر رساله علمینگارش زمان آغاز رسمی تدوین و : 50ماده 

 ،هنمااستاد را ر نظرزیفصیلی و شده در طرح نامه ت لبه موظف است بر اساس ساختار ارایهبه اتمام سنوات تحصیلی است. ط

 خویش را تدوین نماید. رساله علمی

 :امور زیرمی باشندملزم به رعایت اخالق پژوهشی در  رساله علمی طالب به هنگام تدوین  : 51ماده 

 و نقل بدون استنادمطالب؛ و سرقت علمی امانت داری در ارجاع؛ پرهیز از انتحال -

 رعایت انصاف در نقل و نقد مطالب؛  -

 پرهیز از تعصب و اهانت به شخصیت  و اندیشه و باور دیگران؛   -

 پرهیز از غلو در باره اندیشه و شخصیت دیگران؛ -

 ؛ .یم و..به مضمون،تلخیص، مستقیم و غیر مستق:یان نوع نقل  مطالب پاسداری از ایده های دیگران و ب -

 ؛حقیقی و حقوقی به مراجع مختلف رساله علمی پرهیز از واسپاری  -

 صداقت در بیان یافته ها واطالعات؛ -
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 ن؛یحق مؤلف تیرعا و رعایت حقوق معنوی استاد راهنما و حقوق مرکز  -

 وبار  سها شته و مجموعتعامل مستمر دا و مشاور ، با استاد راهنماساله علمیرطلبه موظف است در طول نگارش  :  52ماده 

ری امانه بارگذادر سمشاور  و برای ارزیابی استاد راهنمارا متن کامل  سوم بتو در نونگارش یافته ثلث رساله علمی  بارهر در 

 عمال نماید.ا، شدهکه درکاربرگ ارزیابی تفصیلی ارایه  را آنان و نظرات اصالحی نموده 

یلی و صویب طرح تفصماه پس از ت ششحداکثر  به استاد راهنما و مشاور رساله علمی ثلث اولزمان ارایه متن :  53ماده 

 .می باشدپس از ارایه پیشین ماه  سهثلث دوم و سوم هر یک به مدت حداکثر 

 قق پیش دفاع، جهت تحو مشاور هنماااخذ تایید استاد رو رساله علمیکامل تدوین  ازطلبه موظف است پس :54ماده 

هش معاون پژو برایافته یگذاری و ارسال متن نگارش اتمام سنوات تحصیلی اقدام به بارماه مانده به  پنج حداکثر  ، حضوری

 نماید. برای ارجاع به استاد داور  4مدرسه علمیه سطح

مدید ترای اخذ بامه آموزشی سطح چهار بوده و طلبه مادامی که مشغول نگارش رساله علمی است مشمول آیین ن: 55ماده 

 سنوات تحصیلی باید از معاونت آموزش موافقت الزم را اخذ نماید.

ست استاد ا، مجاز جهالیل موایی ، طلبه با ارایه  ددر صورت عدم همکاری و یا انصراف استاد راهنما از ارایه راهنم : 56ماده 

 همکاری اخذ مجوز با معرفی نموده و پس از کسب موافقت و«  پایانی  استانهای کار گروه  پژوهش »ری را به  راهنمای دیگ

 وی رساله علمی را تدوین نماید.

 و بهرا تهیه  ذیلرج در اسناد مرتبط مند ،4سطحبرای دریافت مدرک قبولی باید ، رساله علمیپس از قبولی  طلبه:  57ماده 

ات الزم صورت رای صدور مدرک از طریق معاون پژوهش استان اقدامتا ب تحویل دهد 4سطحمدرسه علمیه  معاون پژوهش

 پذیرد.

 ؛رنگ مشکی با جلد گالینگور رساله علمی  تهیه سه نسخه چاپی و صحافی شده از -1

 ؛در یک برگه و براساس دستورالعمل مربوط به آن( رساله علمی چکیده  -2

 .نهدر سامابه وسیله طلبه «ما کاربرگ ارزیابی میزان همکاری استاد راهن»بار گذاری تکمیل و  -3

 

 (4سطح)  عالی  تخصصی مدارس علمیه پژوهش  تمعاون

ه یر را بر عهدزوظایف و تعهدات  ،در امور رساله های علمی عالی  تخصصیمدارس علمیه معاونان پژوهش   : 58ماده 

  دارند:

کارگروه  » و معرفی به  «علمی  رساله هایکار گروه  » لیتشکبرای  طیوحائز شراعلمی کارآمد ی اعضا ییشناسا .1

 برای اخذ تاییدیه؛ «پژوهش های پایانی استان
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 ؛ی آن و اقدام الزم برای اجرایی نمودن مصوبات آنو دبیر« رساله علمی کار گروه  »تشکیل  .2

 نیاز؛ رصورتدابالغ مصوبات کارگروه و پی گیری تا تحقق مفاد آن و ارایه گزارش در جلسات بعدی کار گروه  .3

 گروه؛ کاررییس عملکردکارگروه رساله علمی برای ارایه به استان، پس از تایید  گزارش وتنظیم هتهی  .4

 سالیانه کارگروه؛ پیشنهادی و بودجه برنامه وتنظیم تهیه .5

 ؛کارگروهاعضا الزحمه الزم برای پرداخت حق پی گیری .6

و  ان استیانی گروه پژوهش های پاکار به  ی خارج از شرح وظایف کارگروه رساله های علمی ارجاع درخواست ها .7

 ؛نفعان یو ابالغ آن به ذ جهیتا وصول نت یریگ یپ

پس از دریافت و  روز 45حداکثر  "کار گروه رساله علمی   "ارایه و بررسی طرح های اجمالی و تفصیلی در جلسه .8

 اعالم نتایج به ذی نفعان؛ 

از  ام پسر ترم بعدی ،در صورت عدم ثبت نتوجیه طالب مبنی بر عدم امکان  ثبت نام واحدهای آموزشی د .9

 ؛در طی هماهنگی با معاون آموزش مدرسه علمیهحد نصاب واحد آموزشی گذراندن 

آموزشی  معاون و پیگیری این امر در تعامل با درسیواحد  40راندنلکرد طالب در اخذ موضوع پس از گذرصد عم .10

 علمیه؛ رسهمد

 ین طالب وامالت بو چابک سازی تعشده در فرایند تدوین رساله علمی نظارت بر رعایت زمان بندی در نظر گرفته  .11

 اساتید و نظارت بر حسن اجرای آن؛

لمی، به عساله رشناسایی و معرفی اساتید راهنما و مشاور پس از تایید اولیه مدارک ومستندات در کار گروه  .12

 جهت اخذ تاییدیه؛«کارگروه  پژوهش های پایانی استان »

فاع ش دستانه پیآدر  علمی های رساله برای « استانپژوهش های پایانی  کار گروه»استاد داور ازای تعیین تقاض .13

 ؛حضوری

 و دبیری و مدیریت قانونمند جلسه دفاعیه؛ رساله علمینظارت کالن بر تدوین  .14

های اربرگ که موقع بتکمیل دستورالعمل اجرایی و  ،آیین نامه ،شیوه نامهکنترل عملکرد طالب و اساتید در رعایت  .15

 مرتبط؛ 

 ج آنها؛نتای رسیدگی به در خواست ها و اعتراضات طالب و اساتید در زمینه رساله علمی و پیگیری تا حصول .16

ه ب االنه ه گزارش سمدرسه علمیه عالی تخصصی در طول سال و ارایرساله علمی کنترل و رصد وضعیت انجام  .17

 ؛مدیریت استان
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ر وقت د له علمی رساو رفع مشکالت آنان به منظور انجام رساله علمی  وین پیگیری وضعیت متوقفین در انجام تد .18

 مقرر؛

 ؛تعامل مستمر با معاون پژوهش استان و پیگیری و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط .19

تقید به  وت اثر صالاظهار نامه ا»از طلبه پیش از ابالغ  تدوین رساله علمی و اخذ « تعهد نامه تقید به اصالت اثر » اخذ  .20

 ؛به هنگام برگزاری جلسه دفاعیه« نحقوق مادی و معنوی آ

 نظارت بر بار گذاری کاربرگ های مصوب جلسه دفاعیه از سوی طالب و اساتید؛ .21

 انجام وظایف ذیل جهت پیگری صدور مدرک: .22

 ؛تکمیل و بارگذاری ارزیابی عملکرد اساتید راهنما -

 ؛استاد راهنما از طرف طلبه عملکردپیگیری تکمیل و  ارائه کاربرگ  -

 وحفظ تان وثبتو ارسال دو نسخه برای  معاون پژوهش اس طلبهصحافی شده از  رساله علمیدریافت سه نسخه از  -

 ؛یک نسخه در بایگانی مدرسه علمیه

ساتید پس ابرای  مدیریت استان و پیگیری پرداخت ها و ارسال رسید بانکی درخواست حق الزحمه هیأت داوران از -

 ز پرداخت.ا

 پژوهش استان تمعاون

عهده  را برذیل فی معاون پژوهش استان وظای، عوامل دخیل در  آندرتعامل با  و رساله علمیدر روند نگارش  :59ماده 

 :دارد

روه گکار » لیتشکبرای  ،به معاونت پژوهش مرکز طیوحائز شراعلمی  کارآمد یاعضاو معرفی  ییشناسا .1

 ؛استاندر  «های پایانیپژوهش

از   ارجاعی و دبیری آن جهت بررسی موارد خاص مستحدثه« کار گروه پژوهش های پایانی استان »تشکیل جلسه .2

 مدارس علمیه و پیگیری تا حصول نتیجه؛ «کار گروه  رساله های علمی »

و  لمیاله عدریافت و پی گیری مراحل تصویب خواهی طرح های اجمالی و تفصیلی و نظارت کالن بر تدوین رس .3

 ؛جرای سامان مند مرحله پیش دفاع و بر گزاری قانونمند جلسه دفاعیها

عملکردهای  ونظارت بر اقدامات  و «4در مدارس علمیه سطحرساله های علمی کار گروه »پیگیری برای تشکیل  .4

 ؛آنان

ور ا به منظهو ارسال گزارش فعالیت  4سطحراهبری و نظارت کالن بر عملکرد معاونان پژوهشی مدارس علمیه  .5

 پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مرکز؛  
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پیگیری  ابالغ و واحدهای آموزشی مندرج در آیین نامه  و تعدادراندن امور طالب در اخذ موضوع پس از گذرصد  .6

 این امر از معاونان پژوهشی مدارس علمیه؛

 نپژوهشی استا -آموزشی شناسایی و جذب اساتید راهنما و مشاور جدید،در طی تعامل مستمر با مراکز و موسسات .7

 و معرفی به مرکز برای اخذ تأیید؛ 

 ؛فاعاله های علمی در آستانه پیش دبرای رس« مرکزپژوهش  معاوناز دوم تقاضای تعیین استاد داور .8

 

 

 و جلسه دفاعیههیأت داوران 

از  لمی ودفاعساله عز ربه منظور سنجش کیفیت رساله علمی و احراز توانایی علمی طلبه و ارایه گزارش شفاهی ا: 60ماده

 آن  به وسیله طلبه، جلسه دفاعیه به صورت رسمی و علنی  درحضور هئیت داوران برگزار می شود.

استاد  و ددکیل می گردوم تش ، داور اول و، از اساتید راهنما، مشاوره ارزیابی رساله برعهده آنان است: هیئت داوران ک1تبصره

 .یس هیأت داوران محسوب می شودنوان ریبه ع معرفی شده از مرکز  داور اول

    .استالین و آناعم از حضور فیزیکی و ویدئو کنفرانسی در جلسه دفاعیه حضور هیأت داوران  : مراد از 2تبصره

بدون  سه دفاعیهزاری جلامکان بر گ بنابر این به هیچ وجه است؛ زمان برگزاری جلسه دفاعیه پس از انجام پیش دفاع:61ماده

 تحت عنوان دفاع پیش از موعد وجود ندارد.  ،رایند پیش دفاعانجام ف

طلبه  الغ آن بهرح تفصیلی و ابماه پس از تصویب ط هشت حداقل، گزاری پیش دفاع:کمترین زمان الزم برای بر1تبصره

وجود  میله علرسادفاع به دلیل کاسته شدن از کیفیت محتوایی  پیش گزارید و زودتر از مدت مذکور امکان برباشمی

  ندارد.

ز رساله از آنها ا،که ترجیحا یکی پژوهشی است -قاله علمیشرط برگزاری جلسه دفاع از رساله علمی، نگارش دوم:2تبصره

ریافت ی معتبر دپژوهش-استخراج و مقاله دوم آزاد ولی همسو با رساله علمی بوده و مجوز چاپ هر دو مقاله از مجالت علمی

 شده باشد.

جلسه  ید.مادگی نماحداکثر  یک ماه پیش از اتمام سنوات تحصیلی برای جلسه دفاعیه اعالم آظف است طلبه مو: 62ماده 

 می باشد.  آموزشیواحدهای اتمام پس از  4درسطح  دفاعیه

ه ک ستا 4سطح مدارس علمیه عالی تخصصی پژوهشی اندفاعیه بر عهده معاون هجلس اجرایی مدیریتدبیری و  :63ماده 

 همراه باشد.اغماض یا تسامح  و از هر گونه تعارفات غیر علمی به عوامل در احتراز باید با تذکر 
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ار بر سامانه دیل و کاربرگ ارزیابی عملکرد استاد داور توسط دبیر جلسه تکمپس از برگذاری جلسه دفاعیه بایدتبصره :

 گذاری گردد.

قرار  مجددبینی داقه و بازماصالح شده را مورد ساله علمی رفرصت دارد تا پیش از جلسه دفاعیه استاد داور دو هفته  :64ماده

کاربرگ در ن راآ چنانچه با اشکاالت احتمالی جدیدی مواجه شد« پیش دفاع »دهد و افزون بر بررسی اشکاالت مرحله 

ستان اژوهش ون پای معاربو همراه با کاربرگ موافقت با برگزاری جلسه دفاعیه از طریق سامانه ارزیابی تفصیلی داور ثبت 

 .ارسال کند

ر جلسات ددوم اور حضور اساتید مشکنند،ان میان رشته ای استفاده می که طالب از مشاوررساله های علمی  در: 65ماده

 دفاعیه الزامی است و بدون حضور آنان جلسات دفاعیه رسمیت نمی یابد.

 20 از نما و مشاورراه ،رزشیابی اساتید داورکاربرگ امندرج در میانگین نمرات بر اساس  رساله علمی نمره  :66ماده 

درج معیارهای من را براساسرساله علمی امتیاز طلبه،  غیاب در داوران پس از اتمام دفاعیات، هیأت ؛می شودمحاسبه 

 گینه میانسپس دبیر جلسو در کاربرگ صورت جلسه دفاعیه ثبت نموده درکاربرگ ارزشیابی و ریز نمرات آن مشخص 

 ا حضور طلبه اعالم می نماید.نمرات را ب

 بعد از اتمام جلسه رسمی دفاعیه قابل تغییر نیست.  رساله علمینمره و امتیاز  :تبصره

 :یکی از موارد ذیل خواهد بود رساله علمی نتیجه ارزیابی  :67ماده 

اقع شده أت داوران وو محتوا، مورد قبول هی که بدون نیاز به اصالح اساسی در ساختار است رساله ای : قبولی قطعی

 می گیرد.است که در همان جلسه دفاعیه نمره قطعی به وی تعلق 

ام وط به انجیز مشرنمشروط به اصالح: رساله ای است که نمره قبولی را دریافت نموده اما هیأت داوران نمره ای را 

مره وی نگیرد بر  ار میستاد داور قراصالحات در نظر گرفته اند تا در صورت انجام اصالحات به مقداری که مورد تایید ا

  افزوده شود.

ی است ه گونه ابو محتوا   ای است که از اساس دارای مشکل بوده و موارد ضعف آن در شکل، ساختاررساله  مردود:

 ( را نیزکسب نماید.16که طلبه نتواند در جلسه دفاعیه حداقل نمره قبولی )

 مره مشروطمان نهمقرر، طلبه مشمول نمره ارزشیابی بدون اصالح شده و  تبصره: در صورت عدم انجام اصالحات در وقت

 طلبه حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت. بدون انجام اصالحات در سامانه ثبت می گردد و

 بر اساس جدول ذیل انجام می گیرد: رساله علمی ارزشیابی : 68ماده
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 امتیاز شاخص های ارزشیابی ردیف نوع سنجش
 نمره

 زشیابیار

یی
توا

مح
 

  نمره2 استدالل و صحت تبیین و تحلیل مطالب قوت 1

  نمره2 نظر ارایهیا نظریه ها  تکمیل یا ارایه تتبع علمی در نقد و بررسی اقوال، 2

  نمره 2 کفایت و اعتبار منابع با تاکید برمنابع متعدد ، مرتبط و تخصصی  3

  نمره2 تحقیقستیابی به اهداف د و  اگویی به نیازه روز آمدی  و پاسخ 4

5 
ت اشکاال و پاسخگویی به رساله علمیو دفاع از  علمی طلبه در ارایه  انمندیتو

 در جلسه  دفاعیه
  نمره3

  نمره5/1 رویکرد فعال نویسنده در پردازش مطالب و  روشمندی اثر 6

  نمره5/1 اتنتیجه گیری و پاسخ شفاف به سؤاالت اصلی و فرعی و ارایه پیشنهاد 7

ری
ختا

سا
 

  نمره1 ائدو ز تبیین و تحدید دقیق مسأله با حجم مناسب و پرهیز از مطالب حاشیه ای 8

  نمره1 برخورداری از فهرست های مطالب ومنابع 9

  نمره1 انسجام منطقی میان اجزاء و فصول و ارتباط متون با عناوین 10

لی
شک

 

  نمره1 ت قلمیوحداز رساله علمی بر خورداری  ی و عالئم نگارش ،رعایت  نثر معیار   11

12 
مل وحدت رویه در پاورقی ها و درج مشخصات کا ،رعایت قوانین ارجاع دهی 

 منابع
  نمره1

  نمره1 رعایت اخالق پژوهشی و امانت داری در نقل اقوال 13

  نمره20 ساختاری ومحتوایی مجموع امتیازات شکلی،

 

 مطابق جدول زیر است:رساله علمی نمرات بندی رتبه : 69ماده 

 امتیاز نمره ردیف

 عالی   20تا  19از  1

 خیلی خوب 99/18تا  18از  2

 خوب 99/17 تا 17از  3

 متوسط 99/16تا16از 4

 مردود 16کمتراز  5
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ز اکثر سه روباشد، حد وی کمتر از حد نصاب قبولی رساله علمی چنانچه طلبه به نتیجه داوری معترض بوده و نمره :70ماده

 هب گذاری وبار لمی ی عهارساله را با ذکر دالیل مستند درسامانه خود تا درخواست تجدید نظر  مهلت دارد، پس از دفاع

 ارسال نماید. ( 4سطحعالی تخصصی )مدرسه علمیه معاونت پژوهش 

نظر  ،تا براساسودش لبه فرصت داده میبه ط، سنوات مجازتحصیل به تناسب شود، رساله علمی مردود اعالم اگر :71ماده 

 را پیشنهاد یجدید ع موضویا  باز نویسی نموده  رساله علمی راهیأت داوران و تأیید کارگروه پژوهش های پایانی استان 

 .دهد

اری نه بار گذو در ساما دبیر جلسه اخذکاربرگ های مرتبط با جلسه دفاعیه بوسیله پس از جلسه دفاعیه الزم است : 72ماده 

 جلسه دفاعیه ناتمام تلقی خواهد شد.گردد ودر صورت عدم بارگذاری 
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 و بررسی تخلفاتعملکرد  نظارت بر: سومفصل 
ای د الزم بر، تمهینتوان سنجی علمی و روشی  اساتید، شناخت نقاط  قوت و ضعف آنا  به منظور ظرفیت شناسی و: 73ماده

له های رساکیفی  کمی و و همچنین آسیب شناسی و روشی اساتید و رتبه بندی آنانتی جبران کاستی ها، تأمین نیاز های مهار

و  پژوهشی –لمی عو چگونگی مرتفع ساختن آن ها و ارتقای علمی و پژوهشی آثار و آشنایی با نقاط قوت و ضعف  علمی 

 . گیردعملکرد و بررسی تخلفات انجام می نظارت بر، تخلفات احتمالی اساتید و طالب

تدوین  دخیل در ، عبارت است از عدم انجام وظایف تعیین شده در آیین نامه از سوی هر یک از عواملتخلف: 74ماده 

، صوبمیوه نامه امه و شمواد آیین نبه رأی و نداشتن وحدت رویه و اعمال سالیق شخصی و خارج از  و یا تفسیر  رساله علمی

 گردد.رساله علمی ساختاری و محتوایی در شکلی و  گونه ای که این تخلفات سبب اخاللبه 

انی ش های  پایپژوهار گروه ک»نامه قابل انطباق است تخلفاتی که مفهوما و منطوقا با مواد آیین  به مرجع رسیدگی : 75ماده 

 صمیمین نامه تطبق مواد آی دریافت، رسیدگی و اثبات گزارش های تخلف، از این کارگروه موظف است پس است؛« استان

ن کمیسیو»ه است ب نماید و در موارد مستحدثه و خاص که رسیدگی به آن امور از حیطه اختیارات کار گروه  خارج یریگ

 ارجاع نماید. «های پایانی مرکزامور خاص پژوهش

 عملکرد و تخلفات طلبهنظارت بر 

ژوهشی اخالق پ به وتدوین نموده بر اساس آیین نامه و شیوه نامه مصوب  خود را رساله علمی موظف است  ،طلبه :76ماده

از  چنانچه هر یک خویش باشد.رساله علمی  در مندرج مطالب مورد در شده مطرح ایرادات و ابهامات گوی پایبند و پاسخ

 : موارد زیر از طرف طلبه انجام پذیرد تخلف محسوب می شود

 ؛استفاده از تولیدات علمی دیگران و ارایه اطالعات نادرست سوء .1

 های دیگران، بدون ذکر نام گوینده؛ ی گفتهبازنویس .2

 ؛ودبه نام خ ترجمه کل یا بخشی از آثار دیگران و معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی .3

 انتحال(؛)اثر  استفاده کامل یا بخشی از آثار تالیفی یا تحقیقی دیگران بدون ارجاع و ذکر نام صاحب .4

ر فعالیت دتقیم بدون حضورمسرساله علمی افرادی برای تدوین توسط غیر و به کارگیری رساله علمی نگارش  .5

 انتشار اثر به نام خود ؛ پژوهشی و ارایه و

ان در استاد وچاپ نتایج تحقیق توسط طالب  عدم رعایت حقوق و مالکیت معنوی افراد دخیل در رساله علمی و .6

 ؛هرانیه خوادیریت حوزه های علمقالب کتاب ومقاله بدون هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت پژوهشی مرکز م

 به مراکز متعدد.رساله علمی ارایه   .7
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 . خواهد شد ساقط، مدارک اعطایی ابطال و از درجه اعتبار  فوق موارددر صورت اثبات تخلف  :77ماده 

 اساتید)راهنما و مشاور و داور( تخلفاتو عملکرد  نظارت بر

 یک(تخلفات مشترک

ری، کلی ساختاور ارتقای شمنظطالب را به رساله علمی راهنمایی و ارزیابی  مسئولیتو داور  مشاور ،اساتید راهنما :78ماده 

یی علمی م افزاهو جلسه دفاعیه  ظفند در مراحل مختلف تصویب خواهی، تدوینمحتوایی آن برعهده دارند و موو  علمی

 :ودیرد تخلف محسوب می شچنانچه هر یک از موارد زیر از طرف اساتید انجام پذ ،الزم را داشته باشند

 و اعمال سالیق شخصی و غیر مصوب؛ چهار آیین نامه و شیوه نامه نگارش سطح  توجه بهعدم  .1

 ؛رساله علمیبرخورد نامناسب و تحقیر آمیز با عوامل موثر در روند  .2

 ؛عامالتعدم مراعات شئونات و آداب و حریم های اسالمی در ت .3

 یف مندرج در آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی؛تعلل در انجام وظایف بر اساس شرح وظا .4

ختاری لی ،سااالت شکو عدم دقت درطرح اشکرساله علمی مسامحه در ارزیابی و نپرداختن به نقاط قوت و ضعف  .5

 ؛و محتوایی آن

 جداول زمانبندی راهنمایی و مشاوره و داوری؛ محورهای مندرج دربه عدم پایبندی  .6

 ؛  رساله علمیمند و پاسخ گویی بهنگام در مراحل مختلف تدوین عدم جدیت در ارزیابی زمان  .7

ن از سوی آنجام عدم انجام وظایف اختصاصی خود و واگذاری آن به دیگران و یا تساهل در ارزیابی و انتظار ا .8

 اساتید دیگر؛

در لمی و منظور کردن شئونات غیر عرساله علمی بی توجهی به شاخصه های مندرج در کاربرگ ارزشیابی  .9

 ؛رساله علمیارزشگذاری و تعیین نمره 

 دو(تخلفات اساتید راهنما و مشاور

 :عملکرد اساتید راهنما عبارتند از مهمترین تخلفات احتمالی مرتبط با :79ماده

 ه؛تاخیر ناموجه در ارزیابی و ارایه  نظرات اصالحی در مرحله پیش دفاع و برای جلسه دفاعی .1

 دفاعیه؛پیش دفاع و در جلسه علمی رساله سلب مسئولیت در دفاع از  .2

 ؛بر اساس شاخص های ارزشیابیرساله علمی تعیین ننمودن ریز نمرات  .3

و مراجعه نامنظم به سامانه و ایجاد رساله علمی عدم رعایت مفاد جدول زمان بندی راهنمایی در فرایند تدوین  .4

 برای طلبه.رساله علمی اخالل در روند تدوین 
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معاونت  مجوز از ذبدون درج نام طلبه و بدون اخ رساله علمینتشار مقاله مستخرج از و یا ارساله علمی چاپ  .5

 پژوهشی مرکز مدیریت؛ 

 سه(تخلفات اساتید داور

 : عملکرد اساتید داور عبارتند از مهمترین تخلفات  مرتبط با:  80ماده 

 ؛یرساله علممقرر  و همکاری فعال در مرحله پیش دفاع و ارزیابی به موقع و در وقت عدم مشارکت .1

 در مراحل پیش دفاع و دفاع؛رساله علمی  عدم ارایه مکتوب اشکاالت .2

ایی در نمره نه و عدم همکاری در تعیین بر اساس شاخص های ارزشیابی ؛رساله علمی تعیین ننمودن ریز نمرات  .3

 مشروط درجلسه دفاعیه؛ رساله های علمی

 .رساله علمی ند تدوینعدم رعایت مفاد جدول زمان بندی داوری در فرای .4

با  ید،از سوی اسات و احراز عدم پایبندی به آیین نامه واصله موظف است براساس مستندات استان پژوهش معاون:81ماده 

 حفظ حرمت افراد مراتب را به کار گروه  پژوهش های  پایانی  استان ارجاع دهد.

به  -ری قطع همکا خصوص ، باردوم تذکر کتبی و بار سوم درهییت ناپذیر ، بار اول  تذکر شفاتبصره: در باره افراد مسئول

 تصمیم گیری خواهد شد.-طور موقت  یا دایم 

 عملکرد و تخلفات معاونان پژوهشینظارت بر 

در  و تعمیقی ساله علمرنظارت و چابک سازی فرایند  ،ها و مدارس علمیه  وظیفه راهبری معاونان پژوهشی استان : 82ماده 

ه لسه دفاعیفاع و جپیش د مدیریت هدفمند جلساتو رساله علمی ولیت  نظارت بر انجام صحیح  فرایند نگارش محتوا و مسئ

دهد  علمیه رخ مدارس چنانچه موارد زیر در روند اجرایی توسط معاون پژوهش استان یا، را تا صدور مدرک بر عهده دارند

 تخلف محسوب می شود.

 معاون پژوهش استانتخلفات  یک(

ا و مدیریت هدفمند و ناموفق بودن در پاسخگویی به پرسش ه 4نگارش سطح  تسلط بر آیین نامه و شیوه نامهم عد -1

 ؛رساله های علمی امور 

 تعلل در انجام وظایف محوله مندرج در آیین نامه و دستورالعمل های ابالغی؛ -2

 ؛اله علمی رسلید ل دخیل در توعدم اطالع رسانی بهنگام از آیین نامه ها و تغییرات احتمالی درآن به عوام -3

  عدم نظارت برعملکرد اساتید و طالب و عدم مشارکت جدی در ارزیابی عملکرد استاد راهنما؛ -4



31 

 

 

 

 عدم تعامل فعال با مراکز علمی پژوهشی حوزه و دانشگاه  جهت جذب اساتید راهنما ؛ -5

 طالب؛ وساتید ا طالبات مرکز،ناآشنایی با سامانه و عدم مراجعه مکرر برای پیگیری بهنگام اعتراضات و م -6

رحله پیش اور در مبین طالب و اساتید درساله علمی عدم ایفای بهنگام نقش واسطه ای در مراحل مختلف تدوین  -7

 ؛رساله علمیدفاع غیر حضوری و بروز اخالل جدی در روند تدوین 

و  میاله علرسر تدوین تعلل در پی گیری مراحل تصویب خواهی طرح های اجمالی و تفصیلی و نظارت کالن ب -8

 اجرای سامان مند مرحله پیش دفاع غیر حضوری و بر گزاری قانونمند جلسه دفاعیه؛

 عدم اقدام بهنگام برای صدور مدرک.  -9

 4مدرسه علمیه سطحمعاون پژوهش تخلفات دو( 

د های احو 40ن توسط طالب پس از  گذراندرساله علمی عدم نظارت و پیگیری الزم برای ثبت به موقع موضوع  -1

 آموزشی؛

جهت  وقع آن هاسال بمعدم نظارت و پیگیری الزم در اقدام بهنگام طلبه  برای تهیه طرح اجمالی و  تفصیلی و ار -2

 تصویب خواهی از کار گروه  پژوهش های پایانی استان؛

 ای اساتیدتن آن برمبه وسیله طالب و ارسال به موقع گزارش رساله علمی عدم نظارت و پیگیری الزم در تدوین   -3

 راهنما و معاون پژوهش استان برای ارسال به داور به منظور اجرای پیش دفاع غیر حضوری؛

ما و ستاد راهناه وسیله بویژه در مرحله ارزیابی برساله علمی عدم نظارت کافی بر رعایت زمانبندی فرایند تدوین  -4

 ؛مطلوب جلسه دفاعیهبرای برگزاری  برگزاری پیش دفاع حضوری  و همچنین عدم تمهید الزم

 ه بر اساسدر اجرای وظایف محول ها و مدارساستان ی پژوهش انمعاوندر صورت اثبات تخلف و ضعف  :83ماده

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تصمیم گیری خواهدشد. 648مصوبه 

رکز مدیریت مرای پژوهش در شو 1395 /12 /21  خدر تاری ،تبصره 48ماده و 83فصل در سهاین آیین نامه، در   -

 است.الجرا ، الزم اه و از زمان ابالغبه تصویب رسید طرح و های علمیه خواهرانحوزه
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