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 طالب ،این آیین نامه ابالغ می شود.  2تحقیات پایانی سطحم بهینه و با کیفیت به منظور ایجاد وحدت رویه و انجا

 کلیاتفصل اول: 

عناصر وعوامل متعددی در روند تدوین و پیگیری و نظارت بر امور تحقیقات پایانی نقش دارند،  تعاریف :: 1 ماده

 عبارتند از: عواملکه در این فصل به تعریف آنها پرداخته می شود،این 

 عاونت پژوهش مرکزم

زه های شی حومعاونتی درمرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران است که افزون بر راهبری همه فعالیت های پژوه

چنین  امه و همنیوه ش، ورالعمل اجرایی، دستاهران با تعیین سازوکارهای مناسب، مسئولیت تهیه آیین نامهعلمیه خو

  هده دارد.بر ع را (، پایان نامه ها  و رساله های علمیپایانی تحقیقاتنظارت بر تدوین پژوهش های پایانی )

 مدیریت استان

 ور حوزویارۀ امدر استان هاست که به منظور ادز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، واحد مدیریتی تابعِ مرک

قدام استان ها در ا ،تو مدیر آن با اِعمال اختیارات الزم، به انجام وظایف محوله از سوی مرکز مدیریشده تشکیل 

 می نماید.

 یپژوهش مدیریت استان تمعاون

امه نین آیین ارج در فرایند تحقیقات پایانی، اقدامات و وظایف مند یکی ازمعاونت های مدیریت استانی است که در

 را برعهده دارد.

 استانکارگروه  پژوهش های پایانی 

تحقیقات پایانی، پژوهش های پایانی)رسیدگی به امور مرجع کارگروهی علمی، متشکل از اساتید متخصص است که 

 )طرح ها و جهت دهی و تصویب موضوعات ،هدایتی همچون بوده و امور(و رساله های علمیپایان نامه ها 

ین عوامل تدوین پژوهش ، ایجاد وحدت رویه بنظارت بر حسن اجرای جلسات دفاعیهو  (تفصیلی اجمالی و ،تحقیق
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بر عهده  را ی به اعتراضات طالب و دیگر امور محوله گسی موضوعی پژوهش های پایانی و رسید، نیاز شناهای پایانی

 .دارد

 2سطح  مدارس علمیه   تحقیقات پایانیکار گروه  

ی موروده و ابتحقیقات پایانی مرجع رسیدگی به امور کارگروهی است علمی، متشکل از اساتید مجرب، که     

د تایییه ،نظارت بر جلسات دفاع«طرح تحقیق»و  "و استاد راهنما موضوع"ب جهت دهی و تصوی،هدایتهمچون 

  .ارددر عهده برا ، ایجاد وحدت رویه بین عوامل تدوین ، نیاز شناسی موضوعی صالحیت اساتید راهنما اولیه 

 شود. یاد می«کار گروه  » به نام « تحقیقات پایانیکار گروه  »برای رعایت اختصار از تبصره:از این پس 

 2مدارس علمیه سطحپژوهش  تمعاون

ظایف مندرج در واست که جهت انجام فرایند تحقیق پایانی اقدامات و  2سطحمدارس علمیه یکی از معاونت های  

 این آیین نامه  را بر عهده دارد.

 2مدارس علمیه سطح

 ران می باشد .علمیه خواه حوزه های 2تربیتی است که عهده دار امر تعلیم وتربیت طالب در سطح –واحد علمی 

 طلبه

های علمیه خواهران حوزه 2فردی است که به صورت رسمی برای تحصیل در یکی از مدارس علمیه سطح ،طلبه

 پذیرفته شده باشد.

 اد راهنماتاس

ر صحت ظارت بنفردی که مسلط به روش تحقیق و رشته علمی موضوع مربوطه بوده و هدایت و راهنمایی طلبه و  

 چگونگی انجام پژوهش پایانی را برعهده دارد.علمی و 

 استاد داور

انی را ژوهش پایپفردی که مسلط به روش تحقیق و رشته علمی موضوع مربوطه بوده و وظیفه بررسی و ارزیابی    

 برعهده دارد.
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ه ی و ارائاخانه وش کتابرگیری از منابع علمی معتبر به بهره علمی در حد تتبع، با یتحقیق،  تحقیق پایانی: 2ماده 

نجش سنظوراست که به مگزارش تحقیق در ساختاری منسجم و منطقی تحت اشراف استاد راهنما به صورت فردی 

 انجام می گیرد .یزان توانمندی طلبه نسبت به انجام روشمند یك تتبع  م

 ست.ای  مندرج در آیین نامه آموزشضوابط با برابر تبصره: ارزش تحقیق پایانی ، سه واحد درسی ، 

کلمه با احتساب  300)صفحه  60 بدون احتساب فهرست منابع و ضمایم ، نباید ازی ، پایانتحقیق حجم   : 3ماده 

 .صفحه بیشتر باشد 100از  وکمتر حروف( 

؛ ز استنت پژوهش مرکبر عهده معاو آنتفسیر و رفع ابهام از مواد  وآیین نامه  اجراینظارت بر مسئولیت :4ماده 

وه کارگر»ه نامه ب اجرایی غیر اختصاصی خود را بر اساس این آیین -تواند بخشی از وظایف علمی ت میاین معاون

نین نان و همچکالن بر عملکرد آنظارت  وواگذار نماید. در این  صورت، راهبری « پژوهش های پایانی استان

 .پاسخگویی به مسائل مستحدثه و امور اجرایی را همچنان بر عهده خواهد داشت

خشی  از وظایف غیر ، ب2در مدارس علمیه سطحبا تشکیل کارگروه ها  مدیریت حوزه های علمیه استان باید :5ماده 

و ها روه کار گر بمسئولیت نظارت  «تحقیقات پایانیکارگروه »با تشکیلاختصاصی خود را به آنان واگذار نماید.

 ود.مدیریت استان خواهد ببر عهده تحقیقات پایانی امور اجرایی و محتوایی همچنین نظارت بر 

  تحقیقات پایانیبه  همه امور مربوط 2سطحدر مدارس علمیه «  تحقیقات پایانی کار گروه»: تا زمان تشکیل 1تبصره

 می باشد.« کار گروه  پژوهش های پایانی استان»بر عهده 

نما و اتید راهد نهایی استأییز بوده اما بر عهده معاونت پژوهش مرکتحقیقات پایانی نهایی استاد داور  تایید:2تبصره

 می باشد. استان « کارگروه  پژوهش های پایانی»بر عهدهتحقیقات پایانی داور  تعیین
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 نیپایاتحقیقات  و وظایف و تعهدات ارکان و عناصر مؤثر در شرایط :دوم فصل 

و انی قات پایتحقیتأثیر گذار در تدوین  کار گیری هر یك از عناصربه  ن فصل شرایط الزم برای جذب ودر ای

 وظایف و تعهدات آنان مورد توجه قرار می گیرد.

 راهنما شرایط  و وظایف اساتید

 اد راهنما تاسشرایط :6ماده

    باید دارای شرایط ذیل باشد: ،تحقیقات پایانیبرای پذیرش مسؤولیت راهنمایی  استاد راهنما

ر مشروط ب ،ارشد دانشگاهی مرتبطیا  کارشناسی  مرتبط موضوع درسه سطح  دارای مدرک حداقل .1

   ؛تحصیالت حوزویبرخورداری از 

 عمومی؛  تحقیق  روش آشنایی کامل با .2

   ا باشد:بایست یکی از شرایط زیر را نیز دارعالوه بر دارا بودن شرایط فوق، استاد راهنما می .3

 ك مقاله + یریستبط سطح دو پس از دریافت مجوز تددروس مر در موفق سال تدریسحداقل دو  (الف              

 ؛استان کار گروه  مورد تایید  (چاپی یا غیر چاپی ترویجی ) –علمی 

 ؛پایانی پژوهش های کار گروهمرتبط با موضوع تأیید شده درترویجی  – مقاله علمی دوب(               

 .  یا غیرچاپی( ) چاپیمرتبطرشته در  یك کتاب  لیفتأ ج(                

 تقبل راهنمایی به صورت حضوری است.و :اولویت جذب با اساتید حوزوی خواهر1تبصره

 باشد. یبال مانع م یرانیا ریغ یها تیاز مل طیواجد شرا دیاستفاده از اسات :2تبصره

که  ورتیصکه فاقد مدرک رسمی می باشند در  3اشتهار و مقبولیت علمی در حد سطح  دارای :فضالی3تبصره

 «تان ایانی اسهش های پکارگروه  پژو»به وسیله استاد ناظر منتخب  -با سنجش در دو مورد  راهنمایی -عملکرد آنان 

 مثبت اعالم گردد به عنوان استاد راهنما بر گزیده خواهند شد.

ول طدر  تواییمباحث مح ساختاری و شکلی و، در مباحث روشیاساتید راهنما مسئولیت راهنمایی طلبه  :7ماده 

   نگارش تحقیقات پایانی را بر عهده دارند و باید اقدامات ذیل را انجام دهند:

 ؛" تحقیقطرح "و نهایی سازی  تهیهراهنمایی طلبه جهت انتخاب موضوع و  .1
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 ؛یك ماهظرف مدت حداکثر  در هر مرحله وارزیابی تفصیلی تحقیقات پایانی در دو مرحله  .2

 ؛طلبهابالغ نتیجه ارزیابی تفصیلی به  .3

 د کاربرگو تأیی از برگزاری جلسه دفاعیه قبل و بعد  راهنمایی طلبه جهت اصالح اشکاالت داور در مرحله .4

 ؛رفع اشکاالت جلسه دفاعیه

 میه برایمدرسه عل و اطالع رسانی به معاون پژوهش تحقیقات پایانیباره میزان پیشرفت نگارش درنظر اعالم  .5

 ؛تعلل طلبه در نگارشدر صورت پیگیری 

قیق بر نظارت د و یگرانبه وسیله دتحقیقات پایانی ارایه رهنمود الزم به طلبه جهت پرهیز  از انتحال و نگارش  .6

 ؛آن

 ؛س از رفع اشکاالت داور توسط طلبهبرگزاری جلسه دفاعیه پ با موافقتاعالم  .7

 ؛تحقیقات پایانیشرکت در جلسه دفاعیه و دفاع ازساختار و محتوای  .8

 اس معیارهای مندرج در کاربرگ شاخص های ارزشیابی؛بر استعیین نمرات  .9

 ؛امضای تعهد نامه  همکاری و انجام وظایف محوله بر اساس آیین نامهو تأیید .10

  اعتبار علمی اثر در جلسه دفاعیه؛تأیید  .11

 یل: ذ، به شرح راهنمایی در نگارش تحقیق پایانی ساعت وقت و زمان مفید برای25اختصاص حداقل  .12

 

 ساتید راهنماجدول  زمانی ا

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

 فعالیت

 2 همراهی در انتخاب موضوع  ومعرفی منابع پژوهشی 1

 2 راهنمایی درتکمیل کاربرگ معرفی موضوع 2

 3 راهنمایی درتهیه و تایید طرح تحقیق با تأکید بر ساختار بندی 3

 6 در وقت مقرر و ارایه رهنمودهای اصالحی ارزیابی نصف تحقیق پایانی 4

5 
عالم ی واارزیابی متن کامل تحقیق پایانی در وقت مقرر و ارایه رهنمودهای اصالح

 موافقت کتبی با برگزاری جلسه دفاعیه
9 

 2 شرکت در جلسه دفاع 6

 1 مشارکت علمی در اصالحات پس از دفاع؛ 7

 25 جمع ساعات
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تحقیق پایانی  است و در صورت  دهبطور همزمان، در مجموع برای هر استاد راهنما  برای  ظرفیت راهنمایی:  8ماده 

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

 یك راهنمایی است.سه داوری برابر با : 1تبصره 

 ند.کفرد دیگری واگذار را به  تحقیق پایانیتواند مسئولیت راهنمایی : استاد راهنما نمی 2تبصره

 

 شرایط  و وظایف اساتید داور

ت د اصالحافاعیه و رصددر جلسه تحقیق پایانی و داوری قبل از جلسه دفاعیه  استاد داور که وظیفه ارزیابی:  9ماده

 باید دارای شرایط ذیل باشد: ،س از جلسه دفاعیه را برعهده داردپ

 .رتبطم رشتهدر  حوزوی  سهسطح  دارای مدرکحداقل  .1

  .در حوزه های علمیه تحقیق پایانی پنج درداشتن سابقه راهنمایی موفق   .2

 :باشد عالوه بر دارا بودن شرایط فوق ، استاد داور می بایست یکی از شرایط زیر را نیز دارا .3

 وهش هایپژ کار گروهد چاپی یا غیر چاپی مورد تایی، مرتبط ترویجی - دو مقاله علمی ارائه حداقل ( الف          

 .استانپایانی 

 .مرتبطرشته در  یلیفأت کتاب یك( حداقل  ب           

 ترویجی. –+ یك مقاله علمی  2سطح  ج ( حداقل دارای سه سال سابقه تدریس در           

حقیقات تهای  تبصره: اولویت برای انتخاب داور در شرایط مساوی با کسانی است که سابقه عضویت در کار گرو

 و اشتهار علمی داشته باشند. یایانپ

 :عبارت است از، تی که اساتید داور بر عهده دارندوظایف و تعهدا: 10ماده 

ه و اراییه سه دفاعداوری در جل پایه طرح تحقیق برایبرتحقیق پایانی مطالعه و ارزیابی دقیق و تفصیلی   .1

 ؛روز( 30مدتکثر به )حدا نظرات اصالحی در کاربرگ ارزیابی تفصیلی در موعد مقرر

حات ا با اصالکه بدون اصالح یتحقیقات پایانی برگزاری جلسه دفاعیه درخصوص با  موافقت اعالم کتبی .2

 جزیی، قابلیت دریافت حداقل نمره قبولی را دارد؛ 

 در اجرای بهینه و نظام مند جلسه؛ همکاری در جلسه دفاعیه وشرکت بهنگام  .3
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 ؛کریمانه با محقق و اساتید راهنماو برخورد رعایت اخالق نقد و انصاف در بررسی اثر   .4

ح ز به اصالت نیادر صورتعیین نمره قطعی تحقیق پایانی در صورت عدم نیاز به اصالح یا اعطای نمره مشروط  .5

 ؛ارزشیابی کاربرگ شاخص های بر اساس ،

یر زیت های غبه م هتناسب نمره دهی با نقد های  وارده  بر تحقیق پایانی و پرهیز جدی از اعطای نمررعایت  .6

 علمی؛

 ؛هگ ارزیابی تفصیلی در جلسه دفاعیدرج مهم ترین اشکاالت و درخواست های اصالحی در کاربر .7

پس از  -شده است که با وضعیت مشروط دفاعتحقیق پایانی  -اظهار نظر در باره اصالحات ساختاری ومحتوایی  .8

 ؛شدهتعیین و ثبت نمره به میزان اصالحات انجام و جلسه دفاعیه 

 گ ارزیابیکاربر و ارایه مکتوب اشکاالت مهم آن در تحقیقات پایانیاختصاص وقت مفید برای ارزیابی دقیق  .9

  ساعت بر اساس زمان بندی ذیل:10مدت  و پس از آنداور در مراحل دفاع  تفصیلی

 

 جدول زمانی اساتید داور

 مراحل ارزیابی و داوری ردیف
ساعت حدود 

 فعالیت

1 
 التاشکا و درج قبل از جلسه دفاعیه تحقیق پایانییابی بررسی و ارز

 دفاعاحتمالی برای  طرح  در 
7 

 3 شرکت در جلسه دفاع 2

 10 جمع ساعات

 

ضمن  ، درد راهنماپایانی  مورد تأیید استاپژوهش مدرسه علمیه  پس از دریافت متن کامل تحقیق معاون  : 11ماده

 .آوردمی  را فراهم استاد داور و ارزیابی معرفی  مقدمات ،تعامل با معاون پژوهش استان

 ست و در صورتاتحقیق پایانی ده بطور همزمان، در مجموع برای برای هر استاد داور ظرفیت داوری : 12ماده 

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

 است.سه داوری  برابر با : یك راهنمایی1تبصره 
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 را به فرد دیگری واگذار کند. تحقیق پایانیتواند مسئولیت داوری : استاد داور  نمی 2تبصره

 

 کار گروه   پژوهش های پایانی استان

و  3ی سطحنامه ها ، پایان2ات پایانی سطح اعم از تحقیق( پژوهش های پایانی امور ساماندهی در راستای :13ماده

 دیریت استان وتحت اشراف م«کار گروه  پژوهش های پایانی استان»و نظارت برآنها (   4رساله های علمی سطح 

به  ور مربوطگر امدی تشکیل می گردد تا به همه امور اجرایی و محتوایی، اعتراضات و نظارت معاونت پژوهش مرکز

 پژوهش های پایانی استان رسیدگی نماید.

 :عبارت است از 2رای سطحب« کار گروه پژوهش های  پایانی»شرایط کارشناسان  علمی  :14ماده

 تحقیق عمومی، به ویژه کتابخانه ای؛ روشهای  با آشنایی .1

یالت حداقل دارای مدرک سطح سه حوزه  یا کارشناسی ارشد دانشگاه ، به شرط دارا بودن تحص .2

 حوزوی؛

 ؛یال سابقه  موفق در معاونت پژوهشیا سه س 2تدریس موفق  در سطح  سابقه حداقل سه سال .3

 تحقیق پایانی؛ راهنمایی مورد 4سابقه .4

 زیر: سوابق پژوهشی  از یکی داشتن .5

 –میعتبر  + دو مقاله علمتحقیق و پژوهش در مراکز و موسسات پژوهشی با ارایه مدارک  سابقه دو سال -               

 ترویجی؛

 ا؛برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بر اساس آیین نامه مربوط به جشنواره ه -         

 ستان؛ اپژوهشی مورد تایید کار گروه   –ارایه حداقل یك کتاب  یا یك مقاله علمی  -              

ی ا، هسته هاها ،انجمن ه سابقه سه سال سمت استاد راهنما در تشکل ها و گروه های پژوهشی اعم از کانون  -        

 پژوهشی و مسابقات رشد؛

 :  عبارتند ازحقیقات پایانی برای ت« ایانی پژوهش های پکار گروه  »اعضای :15ماده 

 معاون پژوهش استان)دبیرکارگروه(؛ .1

 ؛علمیکارشناس  استاد سه .2
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 .2به نمایندگی از مدارس علمیه سطحعلمی یك استادکارشناس  .3

 ستان نیزاحضور معاون آموزش  ،پژوهشی –تبصر ه  : در بررسی موضوعات مربوط به تصمیمات مشترک آموزشی 

 الزامی است.

ات و مصوب یافته کار گروه با حضور دبیر و حداقل سه نفر از اعضای کارشناس علمی رسمیت جلسات :16ماده

 منوط به رای موافق اکثریت اعضای علمی خواهد بود.

 می گردد. عیینت عضو، کارشناسان اکثریت رای جلسه با اولین در «پژوهش های پایانیکار گروه  »رئیس  :17ماده

واهد ه عهده خ، اداره جلسات را ب، یکی از اعضاوی، به انتخاب عدم حضور رئیس  کار گروه در صورت:1تبصره

 گرفت.

شرایط، با  با افزودن کارشناس واجد  ،کارگروه و یا انصراف وی رئیس  در صورت غیبت غیر موجه  :2تبصره

 جدید منصوب می گردد.  رییسگیری مجدد رای

 :زا عبارت است تحقیقات پایانیدر امور « ی  پایانی استان کار گروه پژوهش ها» وظایف  :18ماده

بر  ایانیتحقیقات پبرای مدارس علمیه فاقد کار گروه  2طرح تحقیق سطح و موضوعات بررسی و تصویب .1

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

 ؛رکزاساتید داور مورد تأیید م بینآماده برای دفاع از  تحقیقات پایانیتعیین داور برای  .2

ی ی و ارتقابالغه نامه های انظارت کالن فنی تخصصی بر کیفیت اجرای آیین نامه ها و بخشنامه ها و شیو .3

 ؛ تحقیقات پایانی، ساختاری  و محتوایی ، شکلی

 ؛تحقیقات پایانی در امور پژوهشی های اولویت گذاری .4

بانك  مدارس علمیه برای تشکیلتحقیقات پایانی  ساماندهی موضوعات پژوهشی پیشنهادی کارگروه .5

 موضوعات با اقتضائات بومی، ملی  و فراملی در رشته های مختلف؛ 

نما و هتید راطالب در خصوص تغییر موضوع، اسا رسیدگی به درخواست ها و مطالبات اساتید و اعتراضات .6

حوه دوین یا نترحله مل تأثیر گذار درم، عدم تعامل و نا هماهنگی اساتید و عوامشاور، نمرات جلسه دفاعیه

 ؛ برای مدارس علمیه فاقد کار گروه  برگزاری جلسات دفاعیه

 تأیید نهایی اساتید راهنما؛ .7



13 

 

 

 

یانی ای  پاهکار گروه  پژوهش »تصمیم گیری در باره ارجاع درخواست هایی که در دایره تصمیم گیری  .8

جه و ول نتیو پی گیری تا وص«ای پایانی مرکزکمیسیون امور خاص پژوهش ه»قرار نمی گیرد به «استان

 ابالغ آن به ذی نفعان از طریق معاون پژوهش؛

 انجام سایر امور محوله ومرتبط ازسوی مدیریت استان و معاونت پژوهش مرکز؛ .9

 وب  از نج جلسه متنابیش از سه جلسه متوالی یا پ در« کار گروه » کارشناسان غیبت غیرموجه هریك از  :19ماده  

 ،یك ماه رف مدتف است با هماهنگی رییس کار گروه، ظبه منزله انصراف است و دبیر جلسه موظ لسات سالیانه،ج

 عضو واجد شرایط دیگری را جهت جایگزینی به معاونت پژوهش مرکز معرفی کند.

 :عبارت است از «کار گروه » وظایف دبیر :20ماده 

 جلسات؛ دستور تنظیم و تهیه .1

 برگزاری  جلسات ؛ برای هنگیو هما اعضا از دعوت .2

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

 در جلسات شرکت می کند.دبیر جلسه کار گروه  بدون  حق رای :21ماده

رد صاحب فا به ، وی می تواند مسئولیت دبیری جلسه رراری و عدم امکان حضور دبیر جلسه:در موارد اضطتبصره

 واگذار نماید. صالحیت دیگری

 تحقیقات پایانیکارگروه 

 

طرح  ضوع ومو و بررسی راهنما اساتید صالحیت احراز تحقیقات پایانی، امور ساماندهی منظور به : 22ماده

علمیه س مدارکلیه در  «تحقیقات پایانی کار گروه»هی و هدایت علمی تحقیقات پایانیو جهت دی تحقیق ها

 .شد خواهد تشکیلارس علمیه تحت اشراف مدیران مدو  انخواهر

 ارس وعاونت مداز سوی م تحقیقات پایانیمعرفی کارشناسان علمی دارای شرایط برای تشکیل کار گروه : 23ماده 

 یرد.نجام می گا« ی استانکار گروه پژوهش های پایان»به وسیله آنان  و نظارت بر عملکردکارشناسان علمی تایید نهایی 

الل آن  عضا و انح، تغییر اتحقیقات پایانیی اعضای کار گروه  م صالحیت علمی و تعاملدرصورت احراز عد: 1تبصره

 امکان پذیر می باشد.«  پژوهش های پایانی استان کار گروه» به وسیله
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د ه تأیید مجدعضویت منوط ببه مدت دوسال تعیین گردیده و تمدید تحقیقات پایانی کار گروه  اعضای :2تبصره

 می باشد. «استانهای پایانی  پژوهشکار گروه  »

رج  در مند«  استان پژوهش های پایانی کار گروه»همان شرایط »کار گروه تحقیقات پایانی» اعضای  شرایط:  24ماده

 همین آیین نامه می باشد .14ماده 

 عبارتند از  : « تحقیقات پایانیکارگروه » اعضای : 25ماده

 ؛)دبیرکارگروه( مدرسه علمیهمعاون پژوهشی  .1

 .علمی کارشناساستاد به عنوان نفرچهار  .2

 در جلسات شرکت می کند.دبیر جلسه کار گروه  بدون  حق رای  تبصره : 

و مصوبات  یافته حداقل سه نفر از اعضای کارشناس علمی رسمیتدبیر و حضور کار گروه با  جلسات :26ماده

 منوط به رای موافق اکثریت اعضای علمی خواهد بود.

 گردد.می  ینعضو،تعی کارشناسان اکثریت رای جلسه با اولین در «یانیپا قاتیتحقکار گروه  » رئیس :27ماده

هد ه عهده خواب، اداره جلسات را ، یکی از اعضاویکار گروه ، به انتخاب  رئیس :در صورت عدم حضور 1تبصره

 گرفت.

 رشناس واجده  با افزودن کاوکارگروه و یا انصراف وی از کار گررئیس  در صورت غیبت غیر موجه  :2تبصره

 جدید منصوب می گردد.  رییسگیری مجدد شرایط، با رای

 :از است عبارت تحقیقات پایانی کار گروهرئیس   وظایف : 28ماده

 جلسات؛ اداره .1

 ها و جمع بندی و تأیید مصوبات؛ اخذ دیدگاه .2

د ابه منظور ایج ،مدرسه علمیه و مدیریت  «تحقیقات پایانیکار گروه  »اعضای  تعامل مستمر و سازنده با .3

 ؛«وحدت رویه و هم افزایی

ز امات کارگروه ارتقا بخشی به تصمی به منظور -بر حسب مورد و نیاز  - می تواند کار گروه رئیس   تبصره :

 .شود بهره مندکارشناسان کار آمد غیر عضو

 :از است عبارت« تحقیقات پایانی کار گروه  »وظایف  : 29 ماده
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بالغی و اخذ تاییدیه ا هاینامهاساس آیین بر تحقیقات پایانی یراهنما اساتید علمی های صالحیتلیه اواحراز  .1

 ؛«استان پژوهش های پایانیکار گروه  » از

 های تحقیق؛ طرح و تایید موضوعات بررسی .2

 ن؛انی استایهای پا از میان راهنمایان مورد تأیید کار گروه پژوهشمتناسب با موضوع اساتید راهنما  تعیین .3

 ؛حقیقات پایانیتعلمی  طالب و اساتید در امور اعتراضات در خواست ها و  ،پیرامون نظر اعالم و  بررسی .4

ار آمد ین برای کای نوپیشنهاد الزم برای ارتقای مهارتی اساتید و طالب، بویژه آشنایی با روش تحقیق و فن آوری ه .5

 ؛سازی اساتید و طالب برای استفاده از سامانه ها 

 ؛ 2 طالب  سطحمناسب در زمینه جهت دهی به موضوعات پژوهشی ها و راهکارهای  پیشنهاد ارایه  .6

 .مدیر مدرسه علمیهازسوی انجام سایر وظایف محوله  .7

 ا عمل نمودهبر اساس شاخص های مندرج در طرح نامه ه« تحقیق طرح»کارگروه در تصویب موضوع و :  30ماده 

دید جاالت ازشاخص ها، اعالم نظر و درخواست اصالح می نماید و طرح اشک و تنها یك بار در خصوص هر یك

 در مورد شاخص هایی که قبال تأیید شده پذیرفته شده نیست.

 والی یا پنج جلسهسه جلسه متبیش از  در «تحقیقات پایانیکار گروه  »  کارشناسان علمی از هریك غیبت : 31ماده

 یك مدت ظرف روه مدیر مدرسه بر اساس گزارش دبیر کار گو  است انصراف همنزل به ،ات سالیانهجلس از  متناوب 

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

 :عبارت است از «کار گروه تحقیقات پایانی»وظایف دبیر  : 32ماده 

 جلسات؛ دستور تنظیم و تهیه .1

 ؛برگزاری  جلسات برای و هماهنگی اعضا از دعوت .2

 جلسات؛ صورت نهایی وتنظیم تمهید وپیش بینی ضبط مباحث .3

رد صاحب ا به فر، وی می تواند مسئولیت دبیری جلسه راری و عدم امکان حضور دبیر جلسهدر موارد اضطتبصره: 

 صالحیت دیگری واگذار نماید.

جهت  تهیه ومعاون پژوهش سط توساالنه و موردی بصورت  گزارش عملکرد و مصوبات کارگروه  : 33ماده 

 استان ارسال خواهد شد. مدیریتعملکرد به  یابیارز
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 طلبه

 موضوع ندمجاز ،درسی واحد 110 پس از گذراندن، اشتغال دارند 2رک دیپلم  به سطح که با مدی بطال:  34ماده

می تحقیق پایانی  وعموض انتخابملزم به واحد درسی، 130پس از گذراندن اما د نخود را انتخاب نمایتحقیق پایانی 

 .باشند

واحد ملزم به  200با گذراندن  به انتخاب موضوع و مجازواحد  180طالب بامدرک سیکل با گذراندن  : 35ماده 

 .انتخاب موضوع خواهند بود

لی وات تحصیدت سناز م در صورتی که طلبه اقدام بهنگام برای اخذ موضوع در وقت مقرر الزامی ننماید و :تبصره

هده عدی بر علیت های بمسئو هر گونه ، مهلتتمدید  عدم امکان ی تدوین تحقیق پایانی استفاده نکند با توجه به برا

 طلبه خواهد بود.

 جهت تصویب و، دو موضوع غیر تکراری را انتخاب موضوعدرزمان الزامی انتخاب طلبه موظف است   : 36ماده 

 ارائه نماید. 

 واندتآثار می  این باشد، مرکز پژوهش های پایانی کار گروهمورد تایید  تابکی دواداراگر طلبه ای  :تبصره 

 .جایگزین نگارش تحقیق پایانی شود

اد راهنمایی است د تا بافرصت دارپس از تأیید موضوع ماه سه حداکثر ، موضوعدوپیشنهاد  پس از بهطل :37ماده 

  د.ماینمراحل تصویب خواهی را طی و  خویش را آماده « طرح تحقیق»

 تهیه طرح یا حاتاصال انجامروز  اقدام به  45مدت ظرف طلبه باید حداکثر «تحقیق طرح»در صورت رد  : 1تبصره 

 جدید نماید.تحقیق 

می باشد و پس از ز رو 45و اعالم نتایج به طالب  واستاد راهنما  «تحقیق طرح»: حداکثر مدت زمان بررسی 2تبصره

 اید.باید اقدام به نگارش تحقیق پایانی نم طلبه ،تحقیق پایانیکار گروه در «تحقیق طرح»تصویب 

ی کاربرگ معرف ر زمان تکمیلطلبه می تواند د« کارگروه  تحقیقات پایانی»در ، موضوعپیش از تصویب : 38ماده 

صویب یر تدر مس راآن  وعنوان پیشنهادی خود را تغییر داده و متناسب با آن اقدام به  تکمیل کاربرگ  نماید  ؛موضوع

 .خواهی قرار دهد

 تادیید اسوجه و تاطلبه فقط یك بار با ارایه دالیل م« کارگروه  تحقیقات پایانی»موضوع درتصویب پس از تبصره :

 .استتحقیق پایانی مصوب  عنوانراهنما مجاز به درخواست تغییر
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 .درا تغییر ده خودتحقیق پایانی  عنوانتواند نمی بهطل «تحقیق طرح»در صورت تصویب :93ماده 

 .یر استدرصد با تشخیص استاد راهنما قابل تغی چهل، حداکثر تا مصوب «تحقیق طرح»: ساختار 1تبصره 

 ه دفاعیهل جلسل از تشکیتشخیص میزان درصد تغییرات اعمال شده، برعهده داور است و این بررسی قبتبصره:   

 یه شود.ه دفاعاستاد راهنما آماده ارایه در جلس رفع مشکل شده و با تایید ،شود تا درصورت لزومانجام می

تحقیق  تدوین ومراحل تصویب خواهی  و مقصد،أ مبدمدرسه علمیه تواند با موافقت  طلبه مهمان می : 40ماده 

لمیه عمدرسه می . در این صورت چون طلبه رساز آن دفاع کندگذرانده و مقصد  مدرسه علمیهخود را در پایانی 

یز بر نای مرتبط هدرج شده و هزینه تحقیق پایانی مبدأ روی جلد  مدرسه علمیهاستان و ود نام شمبدأ محسوب می

 .مبدأ می باشدمدرسه علمیه عهده 

 سها ت، ر سامانهدو ثبت  «تحقیق طرح»، از زمان تصویب تحقیق پایانیزمان آغاز رسمی تدوین و نگارش  :41ماده 

زیر نظر  و «تحقیق طرح»طلبه موظف است بر اساس ساختار ارائه شده در و مانده به اتمام سنوات تحصیلی است ماه 

 خویش را تدوین نماید.تحقیق پایانی  ،استاد راهنما

 ی باشند:ملزم به رعایت اخالق پژوهشی در امور زیرم، تحقیق پایانیطالب به هنگام تدوین :  42ماده 

 ادمطالب؛پرهیز از انتحال و نقل بدون استنوامانت داری در ارجاع  -

 پرهیز از غلو در باره اندیشه و شخصیت دیگران؛ -

 رعایت انصاف در نقل مطالب؛  -

 ؛. .قیم و.مضمون،تلخیص، مستقیم و غیر مست :مطالبده های دیگران و بیان نوع نقل پاسداری از ای -

 ؛دیگرحقیقی وحقوقی  به مراجع مختلفتحقیق پایانی  ارایه پرهیز از  -

 اطالعات؛صداقت در بیان یافته ها و -

 .وحقوق مؤلفین حقوق مرکز ،رعایت حقوق معنوی استاد راهنما  -

ر دبار و  ودحداقل ه و ، با استاد راهنما تعامل مستمر داشتتحقیق پایانی طلبه موظف است در طول نگارش : 43ماده 

یا  رگذاریامانه باسما در اهننگارش یافته را  برای ارزیابی استاد رتحقیق پایانی متن کامل  مدوو در بار بار اول نصف 

 ماید.ناعمال در هر مرحله وی را « کاربرگ ارزیابی تفصیلی»مندرج در  و نظرات اصالحی  تحویل داده

 . ندیه برسامعاون پژوهش مدرسه علم در هرمرحله انجام فعالیت خود را به اطالعطلبه موظف است  : تبصره
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رای اخذ ببوده و  یانی است مشمول آیین نامه آموزشی سطح دو: طلبه مادامی که مشغول نگارش تحقیق پا 44ماده 

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

ی اد راهنماست است، مجاز ااهنما، طلبه با ارایه دالیل موجهدر صورت انصراف و یا عدم همکاری استاد ر : 45ماده

حقیقات توی  کاریهم معرفی نموده و پس از کسب موافقت و اخذ مجوز با« یانی کارگروه تحقیقات پا»دیگری را به  

 را تدوین نماید. پایانی خود 

حویل ت وزه علمیهح معاون پژوهش ذیل را تهیه و بهباید مدارک  پس از قبولی در جلسه دفاعیه،  طلبه :46ماده 

 دهد:

 ؛رنگ سبز گالینگوربا جلد تهیه سه نسخه چاپی و صحافی شده از تحقیق پایانی  -1

 ؛)در یك برگه و براساس دستورالعمل مربوط به آن(تحقیق پایانی چکیده  -2

 توسط طلبه.« کاربرگ ارزیابی میزان همکاری استاد راهنما » تکمیل  -3

 

 مدرسه علمیهمعاون پژوهش 

  د:ه دارنهدبر ع پایانی در امور تحقیقات،وظایف و تعهدات زیر را  مدارس علمیهمعاونان پژوهش  :47ماده

» رفی به و مع «تحقیقات پایانی  کار گروه» لیتشکبرای  طیوحائز شراعلمی کارآمد ی اعضا ییشناسا .1

 ؛برای اخذ تاییدیه «کارگروه  پژوهش های پایانی استان

 ؛صوبات آناقدام الزم برای اجرایی نمودن مو دبیری آن و  و «کارگروه  تحقیقات پایانی »تشکیل  .2

ورت درصروه کار گو پی گیری تا تحقق مفاد آن و ارایه گزارش در جلسات بعدی وه کارگرابالغ مصوبات  .3

 نیاز؛

 روه؛گکار رییس د عملکردکارگروه تحقیقات پایانی برای ارایه به استان، پس از تایی گزارش وتنظیم تهیه  .4

 سالیانه کارگروه؛ پیشنهادی و بودجه برنامه وتنظیم تهیه .5

 ؛کارگروه  اعضا الزحمه الزم برای پرداخت حق پی گیری .6

نی ای پایاکار گروه پژوهش هبه  ی خارج از شرح وظایف کارگروه تحقیقات پایانی ارجاع درخواست ها .7

 ؛نفعان یو ابالغ آن به ذ جهیتا وصول نت یریگ یپو  استان 
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 روز پس از 45حداکثر  "کار گروه  تحقیقات پایانی "طرح های تحقیق در جلسهموضوع و ارایه و بررسی  .8

 ؛ ریافت و اعالم نتایج به ذی نفعاند

پس  بت نامثدر صورت عدم  -توجیه طالب مبنی بر عدم امکان  ثبت نام واحدهای آموزشی در ترم بعدی  .9

 ؛حد نصاب واحد آموزشیاز گذراندن 

ر در ین امرصد عملکرد طالب در اخذ موضوع پس از گذاراندن حد نصاب واحدهای  آموزشی و پیگیری ا .10

 علمیه؛ هعاون آموزشی مدرستعامل با م

عامالت تسازی  و چابكتحقیقات پایانی نظارت بر رعایت زمان بندی در نظر گرفته شده در فرایند تدوین  .11

 بین طالب و اساتید و نظارت بر حسن اجرای آن؛

به  نی،حقیق پایاروه تشناسایی و معرفی اساتید راهنما و داور پس از تایید اولیه مدارک ومستندات در کار گ .12

 جهت اخذ تاییدیه؛«کارگروه  پژوهش های پایانی استان »

 نظارت کالن بر تدوین تحقیقات پایانی و دبیری و مدیریت قانونمند جلسه دفاعیه؛ .13

ه موقع کمیل بتآیین نامه ،شیوه نامه ،دستورالعمل اجرایی و کنترل عملکرد طالب و اساتید در رعایت  .14

 ؛ کاربرگ  های مرتبط

ل نتایج ا حصوتاست ها و اعتراضات طالب و اساتید در زمینه تحقیق پایانی و پیگیری رسیدگی به در خو .15

 آنها؛

ریت به مدی  ساالنهو ارایه گزارش در طول سال انجام تحقیق پایانی مدرسه علمیه  وضعیترصد کنترل و .16

 ؛استان

ت در وق یانیق پایتحق به منظور انجام و رفع مشکالت آناندر انجام تحقیق پایانی پیگیری وضعیت متوقفین  .17

 ؛مقرر

 ؛رتبطمبخشنامه ها و دستورالعمل های و اجرای تعامل مستمر با معاون پژوهش استان و پیگیری  .18

الت اثر ار نامه اصاظه»اخذ  از طلبه پیش از ابالغ  تدوین تحقیق پایانی و« تعهد نامه تقید به اصالت اثر » اخذ  .19

 ؛م برگزاری جلسه دفاعیهبه هنگا «و تقید به حقوق مادی و معنوی آن

 نظارت بر بار گذاری کاربرگ های مصوب جلسه دفاعیه از سوی طالب و اساتید؛ .20

 انجام وظایف ذیل جهت پیگری صدور مدرک: .21
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  ؛ارزیابی عملکرد اساتید راهنما ارائه کاربرگ تکمیل و  - 

 ؛طلبهاز طرف عملکرد استاد راهنما پیگیری تکمیل و  ارائه کاربرگ  -

 ظوثبت وحف هش استانو ارسال دو نسخه برای  معاون پژو طلبهت سه نسخه از تحقیق پایانی صحافی شده از دریاف -

 ؛یك نسخه در بایگانی مدرسه علمیه

پیگیری پرداخت ها و ارسال رسید بانکی برای  و مدیریت استان از استاد راهنما و داوردرخواست حق الزحمه  -

 اساتید پس از پرداخت.

 ش استانمعاون پژوه

بر را ذیل وظایفن، معاون پژوهش استا، آنتعامل با عوامل دخیل در و درتحقیق پایانی در روند نگارش : 48ماده 

 عهده دارد:

 هش هایپژوکار گروه »وهش مرکز، برای تشکیل شناسایی اعضای کارآمد وحائز شرایط به معاونت پژ .1

 در استان؛« پایانی

ز اارجاعی  و دبیری آن جهت بررسی موارد خاص مستحدثه «ایانی کارگروه پژوهش های پ »تشکیل جلسه  .2

 کارگروه تحقیقات پایانی و پیگیری تا حصول نتیجه؛

یقات تحقطرح تفصیلی و نظارت کالن بر تدوین موضوع و  دریافت و پی گیری مراحل تصویب خواهی .3

 گزاری قانونمند جلسه دفاعیه.و برپایانی 

امات و نظارت بر اقد و «2حقیقات پایانی در مدارس علمیه سطحکار گروه ت»پیگیری برای تشکیل  .4

 ؛عملکردهای آنان

لیت ها به و ارسال گزارش فعا2راهبری و نظارت کالن بر عملکرد معاونان پژوهشی مدارس علمیه سطح .5

 منظور پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مرکز؛  

بالغ و امه  و ادهای آموزشی مندرج در آیین نواح تعدادراندن  رصد امور طالب در اخذ موضوع پس از گذ .6

 پیگیری این امر از معاونان پژوهشی مدارس علمیه؛

ژوهشی پ -موزشیز و موسسات آدر طی تعامل مستمر با مراک جدید،داور شناسایی و جذب اساتید راهنما و  .7

 ؛ استان
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 و داوری جلسه دفاعیه

 

پایانی یق تحقاز هی و ارایه گزارش شفا طلبهتوانایی علمی  و احرازپایانی  قیبه منظور سنجش کیفیت تحق:49ماده

گزار برجلسه  ور و دبیر، دااستاد راهنماحضور با  جلسه دفاعیه به صورت رسمی و علنی ،به وسیله طلبه ودفاع از آن 

 می شود.

ز پس ااور و د هنماگذراندن فرایند ارزیابی اساتید را جلسه دفاعیهکمترین زمان الزم برای بر گزاری ::50ماده

 .ه می باشد ابالغ آن به طلبآنان با برگزاری جلسه دفاعیه و کتبی موافقت اعالم و  «تحقیق طرح»تصویب 

ه دسی باقیماندرش واحد برای طلبه ای که حداکثر  ش« کار گروه  پایان نامه ها »در موارد اضطراری و با تشخیص  تبصره:

 برگزار می شود. جلسه دفاعیهد دار

ه ا تذکر بباید ب که ستمدارس علمیه ا پژوهشی اندفاعیه بر عهده معاون هجلس اجرایی مدیریتدبیری و  :51ماده 

 همراه باشد.اغماض یا تسامح  و  از هر گونه تعارفات غیر علمیعوامل در احتراز 

ه بار در سامان ومیل اری جلسه دفاعیه کاربرگ ارزیابی عملکرد استاد داور توسط دبیر جلسه تکزتبصره :پس از برگ

 گذاری می گردد.

 نمره 20ز راهنما او  اورکاربرگ ارزشیابی اساتید دمندرج در میانگین نمرات بر اساس تحقیق پایانی نمره :  52ماده 

گ درکاربر رهای مندرجمعیارا براساس تحقیق پایانی امتیاز در غیاب طلبه،  پس از اتمام دفاعیات، ؛می شودمحاسبه 

با سه بیر جلسپس د وو در کاربرگ صورت جلسه دفاعیه ثبت ریز نمرات آن مشخص  تعیین ابی وشاخص های ارزشی

 نمرات را با حضور طلبه اعالم می نماید. میانگینجمع بندی نمرات کاربرگ ها 

 بعد از اتمام جلسه رسمی دفاعیه قابل تغییر نیست. تحقیق پایانیتبصره: نمره و امتیاز 

 :یکی از موارد ذیل خواهد بودپایانی ی تحقیقات نتیجه ارزیاب:  53ماده 

در  ده است کهشواقع  تحقیقاتی است که بدون نیاز به اصالح اساسی در ساختار و محتوا، مورد قبول: قطعی قبول -1

 یه نمره قطعی به وی تعلق می گیرد.همان جلسه دفاع

 درصالحات اه انجام بمره ای نیز مشروط نمره قبولی را دریافت نموده اما نکه تحقیقاتی است  مشروط به اصالح: -2

وی  رد بر نمرهگیمی  ه مورد تایید استاد داور قرارتا در صورت انجام اصالحات به مقداری ک می شودنظر گرفته 

  افزوده شود.
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 ه گونه ایبحتوا مردود: تحقیقاتی است که از اساس دارای مشکل بوده و موارد ضعف آن در شکل، ساختار و م -3

 ( را کسب نماید.14مره قبولی )واند در جلسه دفاعیه حداقل ننمی تبه است که طل

ن و هماه شدارزشیابی بدون اصالح طلبه مشمول نمره در صورت عدم انجام اصالحات در وقت مقرر،  تبصره:

 خواهد داشت.هیچ گونه اعتراضی را نطلبه حق  نمره مشروط بدون انجام اصالحات در سامانه ثبت می گردد و

 ارزشیابی تحقیقات پایانی بر اساس جدول ذیل انجام می گیرد: : 54ماده

نوع 

 سنجش
 امتیاز شاخص های ارزشیابی ردیف

 نمره

 ارزشیابی

یی
توا

مح
 

  نمره3 تتبع کافی در اقوال 1

  نمره2 مرتبط و کفایت و اعتبار منابع با تاکید برمنابع متعدد  2

3 
ی به و پاسخگوی ق پایانیاز تحقیدفاع ارایه و  توانمندی طلبه در

 اشکاالت در جلسه دفاعیه
  نمره3

  مره2 نتیجه گیری و پاسخ شفاف به سؤاالت اصلی  4

ی
تار

اخ
س

 

  نمره1 برخورداری از  چکیده ،کلید واژه ،نتیجه گیری 5

  نمره1 و پرهیز از حاشیه پردازیبرخورداری از حجم مناسب  6

  نمره2  عمناب برخورداری از فهرست مطالب و 7

  نمره1 انسجام منطقی میان اجزاء و فصول و ارتباط متون با عناوین 8

لی
شک

 

  نمره1 رعایت قواعد و عالئم نگارشی وادبی 9

  نمره2 رعایت قوانین ارجاع دهی ، وحدت رویه در پاورقی ها  10

  نمره2 رعایت اخالق پژوهشی و امانت داری در نقل اقوال 11

  نمره20 ت ساختاری،شکلی و محتواییمجموع امتیازا
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 مطابق جدول زیر است: تحقیقات پایانیبندی نمرات رتبه  : 55ماده 

 

 امتیاز نمره ردیف

 عالی 20تا  18از  1

 خیلی خوب 99/17تا  17از  3

 خوب 99/16تا16از 4

 متوسط 99/15تا 14 5

 مردود 14کمتراز  6

 

ر د، حداکثباش قبولی وی کمتر از حد نصابتحقیق پایانی نمره داوری معترض بوده ولبه به نتیجه چنانچه ط: 56ماده

رگذاری باایانی یقات پتحقتا درخواست تجدید نظر را با ذکر دالیل مستند درسامانه  مهلت دارد، سه روز پس از دفاع

 نماید.اطالع رسانی  مدرسه علمیهمعاونت پژوهش  هب و

ا ت ،شود اده میبه طلبه فرصت د، سنوات مجازتحصیل به تناسب، شود دود اعالمتحقیق پایانی مر اگر: 57ماده 

ه و یا یسی نمودا بازنورتحقیق پایانی و تأیید کارگروه پژوهش های پایانی استان براساس نظر استاد داور و راهنما 

 دیگری را پیشنهاد دهد.موضوع 

گذاری  امانه بارذ و در سبا جلسه دفاعیه بوسیله دبیر جلسه اخ پس از جلسه دفاعیه الزم است کاربرگ های مرتبط: 58ماده 

 گردد ودر صورت عدم بارگذاری جلسه دفاعیه ناتمام تلقی خواهد شد.
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 و بررسی تخلفاتعملکرد  نظارت بر: مسوفصل 

مهید ت ،ف آنانتوان سنجی علمی و روشی اساتید، شناخت نقاط  قوت و ضع  به منظور ظرفیت شناسی و:  59ماده

اسی آسیب شن مچنینه، تأمین نیاز های مهارتی و روشی اساتید و  رتبه بندی آنان  و الزم برای جبران کاستی ها

 با نقاط شناییآکمی و کیفی تحقیقات پایانی و چگونگی مرتفع ساختن آن ها و ارتقای علمی و پژوهشی آثار و 

م می فات انجاعملکرد و بررسی تخل نظارت بر، طالب پژوهشی و تخلفات احتمالی اساتید و –قوت و ضعف علمی 

 گیرد .

ل در وامل دخیع، عبارت است از عدم انجام وظایف تعیین شده در آیین نامه از سوی هر یك از تخلف: 60ماده 

و  یین نامهآز مواد و یا تفسیر به رأی و نداشتن وحدت رویه و اعمال سالیق شخصی و خارج اتحقیق پایانی تدوین 

ق پایانی تحقیین گونه ای که این تخلفات سبب اخالل  شکلی و ساختاری و محتوایی در تدومصوب، به ه نامه شیو

 گردد.

 پژوهشروه  کار گ »ت مواد آیین نامه قابل انطباق اس ی که مفهوما و منطوقا باتخلفات به مرجع رسیدگی :61ماده 

طبق  تخلف، رسیدگی و اثبات گزارش های دریافت، از موظف است پس کارگروهاین  ؛است«  های پایانی استان

کار رات ه اختیاحیط نماید و در موارد مستحدثه و خاص که رسیدگی به آن امور از گیری آیین نامه تصمیممواد 

 .مرکز ارجاع نمایدپژوهش های پایانی به کمیسیون امور خاص  است خارجگروه  

 طلبهو تخلفات  عملکرد نظارت بر 

اخالق  هین نموده و ببر اساس آیین نامه و شیوه نامه مصوب تدو خود را تحقیق پایانی موظف است  ،طلبه :62ماده 

خویش باشد. انی تحقیق پای در مندرج مطالب مورد در شده مطرح ایرادات و ابهامات گوی پژوهشی پایبند و پاسخ

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

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

  ؛گویندهنام های دیگران، بدون ذکر بازنویسی گفته .2

 ؛ودخبه نام  ترجمه کل یا بخشی از آثار دیگران و معرفی آن به عنوان یك پژوهش اصیل علمی .3

 انتحال(؛)ب اثر و ذکر نام صاح استفاده کامل یا بخشی از آثار تالیفی یا تحقیقی دیگران بدون ارجاع .4
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م در قیضورمستبدون حتحقیق پایانی توسط غیر و به کارگیری افرادی برای تدوین تحقیق پایانی نگارش  .5

 ؛فعالیت پژوهشی و ارایه و انتشار اثر به نام خود

و  ط طالبچاپ نتایج تحقیق توس عدم رعایت حقوق و مالکیت معنوی افراد دخیل در تحثیق پایانی و .6

زه های یت حواستادان در قالب کتاب ومقاله بدون هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت پژوهشی مرکز مدیر

 علمیه خواهران؛

 به مراکز متعدد.تحقیق پایانی  ارایه .7

 هد شد. ، مدارک اعطایی ابطال و از درجه اعتبار ساقط خوادر صورت اثبات تخلف های مذکور :63ماده 

 اساتید)راهنما و داور(  و تخلفات عملکرد نظارت بر

 مشترک تخلفاتیک( 

منظور ارتقای شکلی ساختاری، طالب را به تحقیق پایانی و ارزیابی راهنمایی  مسئولیتاساتید راهنما و داور :64ماده

و جلسه دفاعیه هم افزایی  مراحل مختلف تصویب خواهی، تدوینمحتوایی آن برعهده دارند و موظفند در و  علمی

 :چنانچه هر یك از موارد زیر از طرف اساتید انجام پذیرد تخلف محسوب می شود داشته باشند؛ علمی الزم را

 آیین نامه و شیوه نامه نگارش سطح دو و اعمال سالیق شخصی و غیر مصوب؛ توجه به عدم  .1

  ؛با عوامل موثر در روند تحقیق پایانی  برخورد نامناسب و تحقیر آمیز .2

 ؛حریم های اسالمی در تعامالت اب وعدم مراعات شئونات و آد .3

 یی؛تعلل در انجام وظایف بر اساس شرح وظایف مندرج در آیین نامه و دستورالعمل های اجرا .4

ی ت شکلاشکاال و عدم دقت درطرح تحقیقات پایانی مسامحه در ارزیابی و نپرداختن به نقاط قوت و ضعف  .5

 ؛،ساختاری و محتوایی آن

 ول زمانبندی راهنمایی و داوری؛جددر محورهای مندرج به  عدم پایبندی .6

  انی؛ عدم جدیت در ارزیابی زمان مند و پاسخ گویی بهنگام در مراحل مختلف تدوین تحقیق پای .7

ز نجام آن اظار اعدم انجام وظایف اختصاصی خود و واگذاری آن به دیگران و یا تساهل در ارزیابی و انت .8

 سوی اساتید دیگر؛

لمی در عت غیر و منظور کردن شئونا تحقیق پایانیج در کاربرگ ارزشیابی بی توجهی به شاخصه های مندر .9

 ؛تحقیق پایانیارزشگذاری و تعیین نمره 
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 اساتید راهنما تخلفات دو(

 عبارتند از : اساتید راهنما عملکرد  مرتبط با تخلفاتمهمترین : 65ماده

 سه دفاعیه؛تاخیر ناموجه در ارزیابی و ارایه  نظرات اصالحی برای برگزاری جل .1

 در جلسه دفاعیه؛ تحقیق پایانیسلب مسئولیت در دفاع از  .2

 بر اساس شاخص های ارزشیابی ؛ تحقیق پایانیتعیین ننمودن ریز نمرات  .3

نه و به ساما امنظمنعدم رعایت مفاد جدول زمان بندی راهنمایی در فرایند تدوین تحقیق پایانی و مراجعه  .4

 ایانی برای طلبه.ایجاد اخالل در روند تدوین تحقیق پ

 ذمجوز ازبدون اخ بدون درج نام طلبه و تحقیق پایانیو یا انتشار مقاله مستخرج از تحقیق پایانی چاپ  .5

 معاونت پژوهشی مرکز مدیریت؛ 

 اساتید داورتخلفات  سه( 

 : عبارتند از داور اتیداسعملکرد  مرتبط با تخلفات مهمترین : 66ماده

اربرگ کردن کنوتکمیل تحقیق پایانی ارزیابی به موقع و در وقت مقرر  عدم مشارکت  و همکاری فعال در .1

 ارزیابی تفصیلی آن؛

 ؛یهدفاع جلسهدر تحقیق پایانی  ارایه  مکتوب اشکاالت عدم  .2

ایی ن نمره نهتعیی تعیین ننمودن ریز نمرات تحقیق پایانی بر اساس شاخص های ارزشیابی ؛و عدم همکاری در .3

 وط درجلسه دفاعیه؛مشر  تحقیقات پایانیدر 

 .دی داوری در فرایند تحقیق پایانیعدم رعایت مفاد جدول زمان بن .4

از سوی یین نامه عدم پایبندی به آو احراز  واصله موظف است براساس مستندات استان پژوهش معاون :  67ماده 

 د.ارجاع ده پژوهش های پایانی استانکار گروه  با حفظ حرمت افراد مراتب را به  اساتید،

وص قطع ر خصوم دتذکر کتبی و بار س ، باردوم،اول، تذکر شفاهی بار پذیر مسئولیت نا تبصره: در باره افراد

 تصمیم گیری خواهد شد.-یا دایم  به طور موقت -همکاری 
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 یمعاونان پژوهشو تخلفات  عملکردنظارت بر 

ظارت و چابك سازی فرایند تحقیقات پایانی ن ،ها و مدارس علمیه  وظیفه راهبری معاونان پژوهشی استان:  68ماده 

 مدیریت هدفمند جلساتو تعمیق در محتوا و مسئولیت  نظارت بر انجام صحیح  فرایند نگارش تحقیقات پایانی و 

، چنانچه موارد زیر در روند اجرایی توسط معاون پژوهش استان یا بر عهده دارندرا جلسه دفاعیه تا صدور مدرک 

 د تخلف محسوب می شود.مدارس علمیه رخ ده

 استانمعاون پژوهش  یک(

سش ها و مدیریت و ناموفق بودن در پاسخگویی به پر 2آیین نامه و شیوه نامه  نگارش سطح عدم تسلط بر -1

 ؛تحقیقات پایانیهدفمند امور 

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

 ؛ایانیپتحقیق د ر تولیاز آیین نامه ها و تغییرات احتمالی درآن به عوامل دخیل دعدم اطالع رسانی بهنگام  -3

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

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

 الب؛اتید و طکز،اسدم مراجعه مکرر برای پیگیری بهنگام اعتراضات و مطالبات مرناآشنایی با سامانه و ع -6

وند دی در رجو بروز اخالل تحقیق پایانی عدم ایفای بهنگام نقش واسطه ای در مراحل مختلف تدوین  -7

 ؛تحقیق پایانیتدوین 

 قیق پایانیتحن و نظارت کالن بر تدوی «طرح تحقیق»و  موضوع گیری مراحل تصویب خواهی تعلل درپی  -8

 و اجرای قانونمند جلسه دفاعیه؛

 عدم اقدام بهنگام برای صدور مدرک.  -9

 مدرسه علمیهمعاون پژوهش  دو(

ه سراندن گذتوسط طالب پس از تحقیق پایانی عدم نظارت و پیگیری الزم برای ثبت به موقع موضوع  -1

 واحد های آموزشی؛ چهارم

 و ح تحقیق هیه طرکاربرگ معرفی موضوع وتطلبه  برای تهیه  عدم نظارت و پیگیری الزم در اقدام بهنگام -2

 ؛تحقیق پایانیکارگروه  موقع آن ها جهت تصویب خواهی از ه ارسال ب
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ن آن زارش متگبه وسیله طالب و ارسال به موقع تحقیق پایانی عدم نظارت و پیگیری الزم در تدوین   -3

 ؛یهدفاعجلسه  انجام مقدماتبرای اساتید راهنما و به داور به منظور

ه وسیله رزیابی ببویژه در مرحله اتحقیق پایانی تدوین عدم نظارت کافی بررعایت زمانبندی در فرایند  -4

 ؛برای بر گزاری مطلوب جلسه دفاعیهاستاد راهنما و و همچنین عدم تمهید الزم 

اس له بر اسایف محودر اجرای وظ ها و مدارساستان ی پژوهش انمعاوندر صورت اثبات تخلف و ضعف : 69ماده 

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

در  16/12/95، 14/12/95، 7/12/95 خدر تاری ،تبصره 36ماده و  69درسه فصل ضمن این آیین نامه، در   -

ت و از زمان مورد بازنگری و تصویب قرار گرف شورای پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

 ، دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو می گردد.لیه مقررات، ضوابطک، الزم االجرا بوده و ابالغ


