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 ،این آیین نامه ابالغ می شود.طالب  3یان نامه سطحایجاد وحدت رویه و انجام بهینه و با کیفیت پامنظور  به

 کلیاتفصل اول: 
 

عریف ، که به تدارند نقش پایان نامهتعاریف : عناصر وعوامل متعددی در روند تدوین و پیگیری و نظارت بر امور  :1ماده

 عبارتند از:عوامل آنها پرداخته می شود،این 

 معاونت پژوهش مرکز

علمیه  زه هایاست که افزون بر راهبری همه فعالیت های پژوهشی حورمرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران معاونتی د

بر تدوین  ین  نظارتهمچن و، شیوه نامه مناسب، مسئولیت تهیه آیین نامه، دستورالعمل اجرایی خواهران با تعیین سازوکارهای

 بر عهده دارد. را  (ساله های علمیو رتحقیقات پایانی، پایان نامه ها 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. قدام میدر استان ها ا، از سوی مرکز مدیریت  مدیر آن با اِعمال اختیارات الزم، به انجام وظایف محوله

 یپژوهش مدیریت استان تمعاون

رعهده بنامه را  ین آییناقدامات و وظایف مندرج در ا ،پایان نامه هایکی ازمعاونت های مدیریت استانی است که درفرایند 

 دارد.

 کارگروه پژوهش های پایانی استان

ایان پایانی ، پتحقیقات پژوهش های پایانی)مرجع رسیدگی به امور تید متخصص که علمی، متشکل از اسااست کارگروهی 

جمالی قیق ،ا)تحو  طرح ها  جهت دهی و تصویب موضوعات،هدایتی همچون بوده و امور (نامه ها  و رساله های علمی

 یاز شناسینانی ، های پای، ایجاد وحدت رویه بین عوامل تدوین پژوهش نظارت بر حسن اجرای جلسات دفاعیهو  وتفصیلی(

 .بر عهده  داردرا ی به اعتراضات طالب و دیگر امور محوله گموضوعی پژوهش های پایانی و رسید

 مدرسه علمیه عالی

 .باشدهای علمیه خواهران میواحد علمی ـ تربیتی است که عهده دار امر تعلیم و تربیت طلّاب در سطح سه حوزه
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 یمدرسه علمیه عالپژوهش  تمعاون

مات و امه، اقدانایان پیکی از معاونت های در مدرسه علمیه عالی در حوزه های علمیه خواهران است که جهت انجام فرایند 

 وظایف مندرج در این آیین نامه  را بر عهده دارد.

 (3سطح  ها)کار گروه  پایان نامه 

ی ه ها ایان نامپمرجع رسیدگی به امور که ، اساتید متخصص در رشته خاص حوزوی ، متشکل ازکارگروهی است علمی     

ت ر جلسابنظارت  و طرح های اجمالی و تفصیلی، جهت دهی و تصویب موضوعات،هدایتی همچون بوده  و امور 3سطح 

رس علمیه عی در مداسی موضو، نیاز شنارویه بین عوامل تدوین پایان نامهمشاور، ایجاد وحدت اساتید راهنما و  تعیین ،دفاعیه

 .را بر عهده داردحوزه های علمیه خواهران  3سطح 

 .یاد می شود«کار گروه  » به نام «کار گروه  پایان نامه ها »تبصره:از این پس، برای رعایت اختصار از

 طلبه

های علمیه خواهران حوزه3،فردی است که به صورت رسمی برای تحصیل در یکی از مدارس علمیه سطح  طلبه

 پذیرفته شده باشد.

 راهنما ادتاس

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 ر یانیفردی که مسلط به روش تحقیق و رشته علمی موضوع مربوطه بوده و بخشی از مسئولیت علمی پژوهش پا 

 دارد.

 استاد داور

 ارد.دا برعهده رایانی فردی که مسلط به روش تحقیق و رشته علمی موضوع مربوطه بوده و وظیفه بررسی و ارزیابی پژوهش پ 

 داوران یأته

عیین ت و نامه  پایان ییامحتو وی شکل یابیداور که ارزمشاور و  ، راهنمااتید ، متشکل از اسیاست علمیأتی داوران، ه یأته

 .دبر عهده دار  دفاعیهرا در جلسه نمره نهایی 

، با رویکرد بنیادی، توسعه ای یا کاربردی ای مشخص مسئله پاسخ به درو هدفمند علمی ی تتبع و پایان نامه تحقیق  :2ماده 

، مهارت صیو تخصگیری منابع اصلی رکاه ب آشنایی و ،شناخت و انتخاب درست مسئلههدف سنجش مهارت طلبه در  با که 
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با استفاده از توانمندی علمی و  و تا حدودی اظهار نظر و داوری نسبی طلبه بین اقوال تحلیل و نقد علمی، جمع بندی اقوال

 انجام می پذیرد.راهنما تاد مهارتی اس

نامه  آئین ج درمندر برابر ضوابط متناسب با رشته تحصیلی در سطح سهتبصره: ارزش علمی پایان نامه، چهار واحد درسی و 

 استآموزشی 

 وکمتر احتساب حروف(  کلمه با 300)صفحه  100 بدون احتساب فهرست منابع و ضمایم ، نباید ازپایان نامه ، حجم  :3ماده

 .صفحه بیشتر باشد 180از 

 این؛ تاس ژوهش مرکزپتفسیر و رفع ابهام از مواد آن بر عهده معاونت  مسئولیت نظارت بر اجرای آیین نامه  و:  4ماده

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

ه مسائل سخگویی بکالن بر عملکرد آنان و همچنین پاو نظارت واگذار نماید. در این  صورت، راهبری « پایانی استان

 ده خواهد داشتمستحدثه و امور اجرایی را همچنان بر عه

ی  از وظایف غیر ، بخش 3مدیریت حوزه های علمیه استان باید با  تشکیل کارگروه ها  در مدارس علمیه سطح:  5ماده

 چنینهمو  ها  ار گروهنظارت بر ک، مسئولیت «کارگروه پایان نامه ها»با تشکیل  اختصاصی خود را به آنان واگذار نماید.

 خواهد بود.مدیریت استان یی پایان نامه ها، بر عهده محتوا نظارت بر امور اجرایی و

کار »ایان نامه ها  بر عهده ، همه امور مربوط به پ3 در مدارس علمیه سطح« پایان نامه ها کار گروه»: تا زمان تشکیل 1تبصره

 .می باشد« پژوهش های پایانی استانگروه  

 .بر عهده معاونت پژوهش مرکز می باشد 3سطح و داور درمشاور  ،: تأیید نهایی اساتید راهنما 2تبصره 
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 پایان نامه و وظایف و تعهدات عناصر مؤثر در شرایط :دومفصل 
هدات ظایف و تعوامه و گذار در تدوین پایان ن، شرایط الزم برای جذب  و به کارگیری هر یک از عناصر تأثیردر این فصل 

 آنان مورد توجه قرار می گیرد.

 ماراهن اساتید

ایط د دارای شربای ،شگاهی به ترتیب اولویت حوزوی و دانپایان نامه برای پذیرش مسؤولیت راهنمایی د راهنما تیااس :6ماده 

 د:   نذیل باش

 :شرایط اساتید راهنمای حوزوی 

 .ن(برگامجلس خنه دبیر خایا تایید عظام از مراجع  )باکسب اجازه اجتهادیا  اجتهاد 4دارای مدرک سطح  اولویت اول:

 :مدرک فوق،دارای یکی از شرایط ذیلافزون بر  

 -3  در رشته مرتبط یدارای یک سابقه راهنمای-2)چاپی یا غیر چاپی ( مرتبط  پژوهشی –علمی یک مقاله یک کتاب یا  -1 

 .)چاپی یا غیر چاپی (مرتبط ترویجی–+ یک مقاله علمی یک سال تدریس دررشته مرتبط

شتهار و مقبولیت ا داشتن)بدون تدوین رساله علمی( یا دارای چهارسال مصاحبه درس خارج+  4اتمام سطح  اولویت دوم:

 پژوهشی برای مراجعه محققان به دلیل  معروفیت در امور پژوهشی. 

 :شرایط ذیل از افزون بر آن ،دارای یکی

 -علمی مقاله دو + یس مرتبطدو سال تدر -2(  چاپی غیر یا چاپی)مرتبط  پژوهشی – علمیدو مقاله  یا کتاب یک-1 

  ترویجی مرتبط )چاپی یا غیر چاپی(.

لیت پژوهشی برای اشتهار و مقبو داشتندارای دوسال مصاحبه درس خارج+  -در رشته مرتبط   4طلبه سطح اولویت سوم: 

 مراجعه محققان به دلیل  معروفیت در امور پژوهشی. 

 : شرایط ذیل از یکی دارایافزون بر مدرک فوق ،

 مقاله یک +تبطمر گرایش در تدریس سال سه -2 ( چاپی غیر یا چاپی) مرتبطپژوهشی  – علمی مقاله دویک کتاب یا -1

 .( چاپی غیر یا چاپی)ترویجی مرتبط  -علمی

ی مراجعه اشتهار و مقبولیت پژوهشی برا داشتن+  غیر مرتبط 4سطح دارای مدرک  حوزوی فضالی چهارم: اولویت

 معروفیت در امور پژوهشی. محققان به دلیل  
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 :شرایط ذیل از یکی دارایافزون بر مدرک فوق ،

سه  -3ر رشته مرتبط  دارای دو سابقه راهنمایی د-2 (چاپی غیر یا چاپی)مرتبط  پژوهشی - علمی مقاله دو یا کتاب یک-1

 .(چاپی غیر یا چاپی)مرتبط ترویجی -علمی مقاله یک +سال تدریس در رشته همسو 

 اتید راهنمای دانشگاهیاس شرایط 

 + حداقل یک سطح حوزوی؛دکترای دانشگاهی مرتبط دارای مدرکاولویت اول:

 : شرایط ذیل از یکی برخوردار از ،برمدرک افزون

 دررشته تدریس الس دو-3راهنمایی   دو مورد سابقه دارای -2( چاپی)  مرتبط پژوهشی – علمی مقالهدو یا کتابیک  -1

 ترویجی مرتبط )چاپی(. -علمی مقالهدو + رکاخذ مد از مرتبط بعد

 + حداقل یک سطح حوزوی؛بدون نگارش رساله علمی  پایان دوره دکترای دانشگاهی مرتبط اولویت دوم:

سال  سه -2 (پیچا) مرتبطپژوهشی –مقاله علمی دو یا کتابیک  -1: شرایط ذیل  از یکیدارای ، عالوه بر مدرک فوق 

   ترویجی مرتبط )چاپی(. -علمی مقاله دو+  مرتبطدر رشته تدریس 

 + حداقل یک سطح حوزوی؛دانشجوی دکترای مرتبط اولویت سوم:

 سالسه --2 (یچاپ) مرتبط پژوهشی– علمی مقاله دو یا کتاب یک-1:شرایط ذیل  از یکی دارایعالوه بر مدرک فوق ، 

 ترویجی مرتبط )چاپی(. -علمی مقاله سه + مرتبط گرایش در تدریس

 ؛است و تقبل راهنمایی به صورت حضوری سابقه حوزویبا خواهر اساتید در جذب اساتید اولویت با :1تبصره

یی و ست راهنمادر خوا :کلیه مقاالت و کتاب های ارایه شده برای سنجش علمی اساتید باید همسو با رشته های مورد2تبصره

  گردد.ی می ارزیاب پژوهش های  پایانی  استانکار گروه   وسیله  بهکتب و مقاالت غیر چاپی ، مشاوره بوده و 

 استفاده از اساتید واجد شرایط از ملیت های غیر ایرانی بال مانع می باشد. :3تبصره

 وظایف اساتید راهنما 

حتوایی مو ارتقای  پژوهشی طالب را به منظور بهسازی ساختاری ، شکلی – علمی راهبری استاد راهنما مسئولیت :7ماده 

جلسه  ویر حضوری فاع غد، پیش پایان نامه  ه ها ، در مرحله انتخاب موضوع ، تهیه طرح اجمالی و تفصیلی ،تدوینپایان نام

 د:  باید اقدامات ذیل را انجام دهو دفاعیه و اصالحات پس از دفاع را برعهده دارد 

 تفصیلی؛و طرح  های اجمالی و نهایی سازی راهنمایی طلبه جهت انتخاب موضوع و تهیه  .1

 ؛ز دفاعو پس ا ، دفاعغیر حضوری مسئولیت پذیری و مساعدت در راهنمایی و اصالح اشکاالت در مراحل پیش دفاع  .2

 ؛روز45حداکثر ظرف مدت هر مرحله ارزیابی تفصیلی سه مرحله ای  پایان نامه  و در  .3

 ؛به طلبه ارزیابی تفصیلی ابالغ  .4

 ش دفاع غیر حضوری و پس از برگزاری جلسه دفاعیه؛راهنمایی طلبه جهت اصالح اشکاالت داور در مرحله پی .5
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در ی رای پیگیرلمیه باعالم نظر درباره میزان پیشرفت نگارش پایان نامه  و اطالع رسانی به معاون پژوهش مدرسه ع .6

 تعلل طلبه در نگارش؛صورت 

ت دقیق و نظار انسیله دیگروبه  نگارش پایان نامه از و  وسرقت علمی  ارایه رهنمود الزم به طلبه جهت پرهیز  از انتحال .7

 ؛بر آن 

 ؛ت داور توسط طلبهپس از رفع اشکاال «برگزاری جلسه دفاعیهبا موافقت » اعالم کتبی .8

 ؛اع ازساختار و محتوای پایان نامهشرکت در جلسه دفاعیه و دف .9

 «کاربرگ رفع اشکاالت جلسه دفاعیه»مساعدت با طلبه در جهت رفع اشکاالت جلسه دفاعیه وتأیید  .10

 بر اساس معیارهای مندرج در کاربرگ ارزشیابی؛تعیین نمرات  .11

 ؛«تعهد نامه اساتید مبنی بر عمل به  مفادآیین نامه»و امضای  تأیید .12

 .اعتبار علمی اثر در جلسه دفاعیه تأیید .13

  وقت و زمان مفید برای راهنمایی در نگارش پایان نامه ،به شرح ذیل:ساعت   40اختصاص حداقل  .14

 اساتید راهنما جدول  زمانی

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

 2 همراهی در انتخاب مسئله پژوهشی 1

 3 راهنمایی درتهیه  و تایید طرح اجمالی و معرفی منابع تخصصی 2

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

 6 پایان نامه و ارایه رهنمودهای اصالحی ارزیابی ثلث اول 4

 6 ارزیابی ثلث دوم  پایان نامه و ارایه رهنمودهای اصالحی 5

 6 ارزیابی ثلث آخرپایان نامه و ارایه رهنمودهای اصالحی 6

 4 وریکنترل نهایی متن کامل پایان نامه و تایید برای پیش دفاع غیر حض 7

8 
ع خواستی داور در مرحله پیش دفا مشارکت علمی در انجام اصالحات در

 واعالم موافقت با برگزاری جلسه دفاعیه 
3 

 3 شرکت در جلسه دفاعیه 9

 2 مشارکت علمی در انجام اصالحات پس از دفاع 10

 40 جمع ساعات

 ی باشد.م 3مدرسه علمیه سطحپیگیری موارد مذکور بر عهده معاون پژوهش و  یاد آوری، نظارتتبصره: مسئولیت 

اوری و دصورت پذیرش  پایان نامه  است و در دهبرای بطور همزمان، در مجموع هر استاد راهنما ظرفیت راهنمایی  : 8اده م

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

 :سه مشاوره یا سه داوری برابر با یک راهنمایی است.1تبصره 
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 را به فرد دیگری واگذار کند. پایان نامه  مسئولیت راهنمایی تواند : استاد راهنما نمی 2تبصره

 احرازی و یی آزمایشر راهنمااساتید راهنمای جذب شده که برای نخستین بار اقدام به راهنمایی می نمایند ،پس از دو با: 9ماده 

 واهند شد.خبر گزیده  به عنوان استاد راهنمای رسمی پژوهش های پایانی استانکار گروه  به وسیله مثبت عملکرد 

 مشاوراساتید 

الب می طت اثر ، در برخی از عناوین خاص و میان رشته ای با هدف تقویت محتوای تخصصی و اتقان در علمّی: 10ماده 

 توانند با تشخیص کار گروه  پژوهش های  پایانی  استان از استاد مشاور نیز استفاده نمایند.

ت حوزوی بقه تحصیالای، استاد مشاور نیازمند سا عناوین خاص و میان رشتهبرای   : به علت تخصصی بودن مشاوره1تبصره

 – علمی دومقاله ای کتاب یک -1: باشد. شرایط ذیل از یکی برخوردار از و مدرک دکترای تخصصیبلکه باید دارای نبوده 

–مقاله علمی  +یک رایش تخصصیمرتبط با گ رشته در تدریس سال سه-2 ؛ مورد مشاورهبا رشته  (چاپی )مرتبط پژوهشی

 .)چاپی(مورد مشاوره پژوهشی مرتبط با رشته 

موضوعات  فی مشاور دردر صورت نیاز ،اقدام به معر پایان نامه کار گروه  ،پس از تصویب موضوع و طرح اجمالی  :2تبصره

تأییدیه نکه یشروط بر ام؛ در می نمایخاص و میان رشته ای نموده یا انتخاب مشاور را با مساعدت استاد راهنما به طلبه واگذا

 اخذ شود. پژوهش های پایانی استانکار گروه  مشاوره  از 

اهی و همریلی ه طرح تفصع شناسی تخصصی ، تهیمسئولیت مشاوره به طلبه در مطالعات اکتشافی، منب، استاد مشاور  :11ماده 

 :ته وباید امور ذیل را انجام دهدرا برعهده داش جلسه دفاعیهحضور در درطول نگارش پایان نامه و 

ت علمی ودن معضالپژوهشی مشترک با استاد راهنما و طلبه به منظور برطرف نم –مشارکت فعال در تعامالت علمی  .1

 میان رشته ای و خاص؛ 

 ان؛سیله دیگرومه  به و نگارش پایان ناو سرقت علمی کنترل و ارایه مشاوره الزم به طلبه جهت پرهیز  از انتحال  .2

ور شکاالت داجدول مشاوره و مشارکت فعال در حل امحورهای پایبندی به ای به طلبه و تذکر موارد مشاوره .3

 ،مندرج در کاربرگ ارزیابی تفصیلی داور ؛ 

ش حله پیمحتوایی و روشی دراصالحات درخواستی مندرج در کاربرگ ارزیابی تفصیلی داور)  درمرمساعدت  .4

 موافقت با برگزاری جلسه دفاعیه؛اعالم کتبی دفاع غیر حضوری ( و 

ر مساعدت د ونامه  با استاد راهنما جهت دفاع از شکل، ساختار و محتوای پایان همکاریشرکت در جلسه دفاعیه و  .5

 رفع اشکاالت پس از دفاع ؛

  ساعت به شرح ذیل: 20بر حسب نیاز و به میزان حداقل  لبهدادن مشاوره به ط .6

 جدول  زمانی اساتید مشاور
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ردی
 ف

 مراحل مشاوره

حدود 

ساعت 

 فعالیت

 5 تفصیلی طرح در منبع شناسی تخصصی و مساعدت درتهیه  طلبه دادن  مشاوره به  1

 5 درطول تدوین  وطلبه راهنما استاد با پژوهشی – علمی درتعامالت فعال مشارکت 2

3 
اع غیر یش دفپلی داور)  درمرحله مساعدت  محتوایی و روشی دراصالحات درخواستی مندرج در کاربرگ ارزیابی تفصی

 موافقت با برگزاری جلسه دفاعیهاعالم کتبی و  حضوری (
5 

 3 شرکت در جلسه دفاعیه برای دفاع از شکل ، ساختار ومحتوای پایان نامه 4

 2 دفاعیه  جلسه از پس متن اصالحات احتمالی  علمی برای  مساعدت 5

 20 جمع ساعات

 

 راهنمایی ر صورت پذیرشپایان نامه است و دده برای بطور همزمان، در مجموع  رای هر استاد مشاوربظرفیت مشاوره  : 12ماده

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

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

 نامه  را به فرد دیگری واگذار کند.تواند مسئولیت مشاوره پایان : استاد مشاور  نمی 2تبصره

 

 اساتید داور

 -میتاری وعلشکلی ،ساخپایان نامه را از جهت استاد داور که بر اساس گرایش تخصصی ،مسئولیت ارزیابی  :13ماده

 ارد ،بایددعهده محتوایی در مرحله پیش دفاع  غیر حضوری و جلسه دفاعیه و رصد اصالحات پس از جلسه دفاعیه را بر

 ی شرایط ذیل باشد:دارا

  ؛مرتبط رشتهدر حوزوی سطح چهار مدرک  .1

یش ارشد در گرا یا کارشناسی حوزه های علمیهپایان نامه در موفق سابقه راهنمایی مورد  3حداقلداشتن  .2

  ؛مرتبط ویا راهنمایی یا داوری شش تحقیق پایانی

 داشتن یکی از شرایط ذیل:  .3

 ژوهشی یا دوپ -مقاله علمی یک  +ذیربط رشتهدر ا ارشد یسال سابقه تدریس در سطح سه و  سهداشتن  -

 مقاله علمی ترویجی ،مرتبط با رشته ذی ربط.

تشر له تخصصی منکتاب و یا دو مقا یکه حداقل یبا ارامرتبط  رشتهسال تحقیق در تأییدیه حداقل سه   -

 ؛ مرتبطرشته در شده 
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ار ها و اشته پایان نامه عضویت در کار گرو هاینی است که سابقه با کسادر شرایط مساوی اولویت برای انتخاب داور :  تبصره

 .علمی داشته باشند

 وظایف و تعهداتی که اساتید داور بر عهده دارند عبارت است از :: 14ماده 

 رر؛ر موعد مقصالحی داو ارزیابی تفصیلی پایان نامه برای پیش  دفاع  غیر حضوری ، و ارایه نظرات دقیق مطالعه   .1

 ه دقیق طرح تفصیلی پایان نامه وانطباق با محتوای تحقیق؛مطالع .2

ز پس از دریافت رو  30مطالعه دقیق پایان نامه برای داوری در جلسه دفاعیه و ارایه نظرات اصالحی ظرف مدت .3

 پایان نامه؛

 قابلیتات اصالح درخصوص پایان نامه هایی که بدون اصالح یا باموافقت با برگزاری جلسه دفاعیه  اعالم کتبی .4

 د؛ ندریافت حداقل نمره قبولی را دار

د از شکاالت بعصالح اهمکاری در اجرای بهینه و نظام مند جلسه دفاعیه و نظارت بر اشرکت بهنگام در جلسه دفاعیه و .5

 دفاع؛

 ر؛رعایت اخالق نقد و انصاف در بررسی اثر  و برخورد کریمانه با محقق و اساتید راهنما و مشاو .6

س ح ،بر اسابه اصال در صورت عدم نیاز به اصالح یا اعطای نمره مشروط در صورت نیازنامه پایان تعیین نمره قطعی .7

 ؛کاربرگ شاخص های  ارزشیابی؛

 ؛یر علمییت های غو پرهیز جدی از اعطای نمره به مزتناسب نمره دهی با نقد های  وارده  بر پایان نامه رعایت  .8

 گ ارزیابیر کاربروط و درج مهم ترین اشکاالت و درخواست های اصالحی دنامه مشرارایه اشکاالت احتمالی پایان  .9

 ؛در جلسه دفاعیه

از جلسه  پس -است ای که با وضعیت مشروط دفاع شدهپایان نامه -اظهار نظر در باره اصالحات ساختاری ومحتوایی  .10

 دفاعیه و تعیین و ثبت نمره به میزان اصالحات انجام شده.

که بدون اصالح اشکاالت در مرحله پیش دفاع ، قابلیت کسب حداقل نمره قبولی در جلسه دفاعیه ای عودت پایان نامه .11

 ؛ به طلبه را ندارد جهت اصالح مجدد

اور د تفصیلی رزیابیاختصاص وقت مفید برای ارزیابی دقیق پایان نامه و ارایه مکتوب اشکاالت مهم آن در کاربرگ ا .12

  ساعت بر اساس زمان بندی ذیل:25ودفاع به مدت  در مراحل پیش دفاع

 جدول زمانی اساتید داور

 حدود ساعت فعالیت مراحل ارزیابی و داوری ردیف

1 
 درج و(  یغیرحضور دفاع پیش در مرحلۀ) نامه پایان شکلی و محتوایی   بررسی و ارزیابی

 ارزیابی کاربرگ در اشکاالت
10 
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2 
مالی احت اشکاالت ه وسیله طلبه و درجکنترل و ارزیابی اصالحات انجام شده پیش دفاع ب

 برای  طرح  در جلسه دفاعیه جدید
10 

 3 شرکت در جلسه دفاع 3

 2 کنترل و ارزیابی اصالحات بعد از جلسه دفاعیه  وتعیین  نمره اصالحی  4

 25 جمع ساعات

 

 ورد تأییدمیان نامه متن کامل پااز دریافت  پژوهش مدرسه علمیه  پسمعاون  برای تحقق پیش دفاع غیر حضوری ، :15ماده 

 .مایدن فراهم  اور رامعرفی و ارزیابی استاد د مقدماتدر ضمن تعامل با معاون پژوهش استان ، الزم است ،استاد راهنما

 وخاص  وعاتی موض، دربعضکار گروه پژوهش های پایانی  استان  موضوع پایان نامه و بنا به تشخیص با تناسبتبصره: م

 دو داور در جلسه دفاعیه حضور می یابند.ی ، میان رشته ا

، تاریساخ ،کلیدر صورت تشخیص وجود اشکاالت ش ،ل پایان نامه در مرحله پیش دفاعداور پس از ارزیابی کام: 16ماده

دام به اق اع داده ولبه ارجط، موارد اصالحی را به دفاع بودن پس از  اعمال  اصالحاتمحتوایی در آن و حصول اطمینان از  قابل 

ر قابل اصالح و امه را غیایان ن؛ اما چنانچه استاد داور با ذکر دالیل ، پا برگزاری جلسه دفاعیه خواهد کردموافقت ب اعالم کتبی

نامه و یا  طال پایانرای ابدفاع دانسته و مردود اعالم کند ، در صورت وجود اختالف  بین استاد داور و راهنما مرجع رسیدگی ب

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

ش ر صورت پذیرپایان نامه است و د دهبرای  بطور همزمان، در مجموعبرای هر استاد داور داوری ظرفیت  :17ماده 

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

 اوری برابر با یک راهنمایی است.:سه مشاوره یا سه د1تبصره 

 تواند مسئولیت داوری پایان نامه  را به فرد دیگری واگذار کند.: استاد داور  نمی 2تبصره

 

 کار گروه   پژوهش های پایانی استان

های لهو رسا  3ی سطحها ، پایان نامه2اعم از تحقیقات پایانی سطح ( های پایانیپژوهش امور ساماندهیدر راستای  :18ماده

پژوهش  ارت معاونتتحت اشراف مدیریت استان و نظ«کار گروه  پژوهش های پایانی استان»و نظارت برآنها  )4علمی سطح 

ن یانی استاای پاتشکیل می گردد تا به همه امور اجرایی و محتوایی، اعتراضات ودیگر امور مربوط به پژوهش ه مرکز

 رسیدگی نماید.

  :عبارت است از 3برای سطح« کار گروه  پژوهش های پایانی »لمی شرایط کارشناسان ع .:19ماده

 تحقیق؛ روش های  با آشنایی  .1
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تحقیق  مشروط به برخورداری از ؛4مسو ،یا اشتغال به تحصیل درسطح دارای مدرک سطح چهار حوزوی ه .2

 ؛ وتألیف در گرایش مرتبط

 تحصیالت حوزوی؛ یا دکترای دانشگاه ، همسو با گرایش کارگروه به شرط دارا بودن

ر مراکز علمی کار گروه  به شرط مقبولیت د یاخبره مشهور در علوم حوزوی و علوم انسانی همسو با گرایش

 حوزوی یا دانشگاهی؛ 

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

 ارشد؛ یا کارشناسی3مرتبط در سطح   رشته در تدریس سابقه حداقل دوسال .4

ه ، دو مورد مشاورایی) به جای هرمورد راهنم سه یا کارشناسی ارشد ؛ سطح در نامه پایان راهنمایی مورد 3سابقه .5

 نیز می تواند جایگزین شود (.

 زیر: سوابق پژوهشی  از یکی داشتن .6

 ؛پژوهشی ساتر یکی از مراکز و موسمربوط د رشته تحقیق و پژوهش در 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 اثر تالیفی داشتن یک-         

 یا هسته های پژوهشی؛استاد راهنما در یکی از تشکل های پژوهشی مانند :انجمن ها  -          

 پژوهشی استان؛ –عضو پژوهشی  شورای علمی  -         

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

 عبارتند از  :  در امور پایان نامه ها «پژوهش های پایانیکار گروه  »اعضای :20ماده

 پژوهش استان)دبیرکارگروه(؛معاون  .1

 کار گروه؛ رشته مرتبط با علمی  کارشناس  استاد سه .2

 ؛3دارای شرایط به نمایندگی از مدارس علمیه سطحعلمی یک استاد کارشناس  .3

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

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

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

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

 غیره.رشته های خاص)میان رشته ای(، مانند:روان شناسی دین،فقه تربیتی،فقه رسانه ،فلسفه دین و -



14 

 

امی نیز الز پژوهشی ،حضور معاون آموزش استان –تبصر ه  : در بررسی موضوعات مربوط به تصمیمات مشترک آموزشی 

 است.

و به  یافته یترسمی کارشناس علمی کار 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 آنشه ای ت و یکی از اعضا نمی تواند جایگزین استاد مدعو میان رشتاز موضوع و میان رشته ای ، الزامی اس

 رشته صاحب تخصص باشد.

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

و دیگری د مدعشود اما در همان رشته بار دیگر  از استا در یک جلسه استادی میان رشته ای درموضوع خاص ، دعوت

 دعوت به عمل آید. 

ایف ذیل را و وظ گردیده تعیین ،کارشناس علمی اعضای  اکثریت رأی جلسه با اولین کار گروه  دررییس  :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  »با اعضای  تعامل مستمر و سازنده .3

 ؛«وحدت رویه و هم افزایی

 رفت.گده خواهد ، یکی از اعضا ، اداره جلسات را به عهویکار گروه ، به انتخاب  رییس:در صورت عدم حضور 1تبصره

یط ، با س واجد شراانصراف وی از کار گروه  با افزودن کارشنا کارگروه و یارییس : در صورت غیبت غیر موجه 2تبصره  

 جدید منصوب می گردد. رییس رای گیری مجدد 

 :از عبارت استدر امور پایان نامه ها « پژوهش های  پایانی استان کار گروه » وظایف  :23ماده

نامه  پایانار گروه علمیه فاقد کبرای مدارس  پایان نامه اجمالی و تفصیلی  های طرح و موضوعات بررسی و تصویب .1

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

 تعیین داور برای پایان نامه های آماده برای دفاع از بین اساتید داور مورد تأیید مرکز ؛ .2

ی ، تقای شکلرو ا ای ابالغینظارت کالن فنی تخصصی بر کیفیت اجرای آیین نامه ها و بخشنامه ها و شیوه نامه ه .3

 پایان نامه ها ؛  ،ساختاری  و محتوایی 

 پایان نامه ها ؛ در امور پژوهشی های اولویت گذاری .4

ا وضوعات بمتشکیل بانک برای علمیه پایان نامه های مدارس گروه موضوعات پژوهشی پیشنهادی کار ساماندهی .5

 اقتضائات بومی، ملی  و فراملی در رشته های مختلف؛ 
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مشاور،  ونما اهطالب در خصوص تغییر موضوع، اساتید ر 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

 ؛ برای مدارس علمیه فاقد کار گروه پایان نامه ها  دفاعیه

 قرار«ستانایانی اپکار گروه  پژوهش های  »تصمیم گیری در باره ارجاع درخواست هایی که در دایره تصمیم گیری  .7

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

 از طریق معاون پژوهش؛

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

 از   جلسه متناوب بیش از سه جلسه متوالی یا پنج در« کار گروه  » غیبت غیرموجه هریک از کارشناسان  : 24ماده 

و ، عضک ماهمدت ی یس کار گروه  ، ظرفبه منزله انصراف است و دبیر جلسه موظف است با هماهنگی ریجلسات سالیانه، 

 گری را جهت جایگزینی به معاونت پژوهش مرکز معرفی کند.واجد شرایط دی

 :عبارت است از «کار گروه »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 

احب صا به فرد عدم امکان حضور دبیر جلسه ، وی می تواند مسئولیت دبیری جلسه ردر موارد اضطراری و تبصره:    

 صالحیت دیگری واگذار نماید.

 

 3پایان نامه های سطح کار گروه  

طرح  یمشاور و بررس راهنما، اساتید احرازصالحیت ،3ی سطح  پایان نامه ها امور بررسی و ساماندهی منظور به : 27ماده 

علمیه رس مدادر کلیه  «پایان نامه هاکار گروه  »و جهت دهی و هدایت علمی پایان نامه ها  ی و تفصیلی ی اجمالنامه ها 

 .شد خواهد تشکیل(3)سطحعالی تحت اشراف مدیران مدارس علمیه  انخواهر

 ود.ب واهندخ متعدد تخصصی رشته های تناسب به 3در مدارس علمیه سطح «ها نامه کارگروه  پایان» تعداد:  تبصره

ایی تایید نه مدارس و معرفی کارشناسان علمی دارای شرایط برای تشکیل کار گروه پایان نامه ها از سوی معاونت: 28ماده 

 گیرد. انجام می« کار گروه پژوهش های پایانی استان»به وسیله آنان  و نظارت بر عملکردکارشناسان علمی 
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ه ن  به وسیلآانحالل  تغییر اعضا وعضای کار گروه  پایان نامه ها ، درصورت احراز عدم صالحیت علمی و تعاملی ا تبصره:

 امکان پذیر می باشد.«  کار گروه  پژوهش های پایانی استان»

کار »جدد ط به تأیید معضویت آنان  منوبه مدت دوسال تعیین گردیده و تمدید  «ها نامه پایانکار گروه  »اعضای: 29ماده

 می باشد.«اناستپژوهش های  پایانی گروه  

می  19ه ندرج  در مادم« کار گروه پژوهش های پایانی استان»همان شرایط «  کارگروه پایان نامه ها»اعضا شرایط: 30ماده

 .باشد

 عبارتند از  : « پایان نامه هاکار گروه  »اعضای: 31ماده

 )دبیرکارگروه(؛ 3مدرسه علمیه سطحمعاون پژوهش  .1

  ؛با کار گروه طتبخصص در رشته مرنفر از اساتید کارشناس و مت 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 : -

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

به  ویافته  یتکار گروه برای بررسی موضوعات با حضور حداقل سه نفر از اعضا کارشناس علمی رسم جلسات:32ماده  

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

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

 رشته صاحب تخصص باشد.

ادی جلسه است ر یکد تبصره: استاد مدعو خاص، ثابت و دایمی نبوده و به تناسب موضوع متغییر می باشد، حتی ممکن است

 آید.  ه عملمیان رشته ای درموضوع خاص ، دعوت شود اما درهمان رشته بار دیگر  از استاد مدعو دیگری دعوت ب

 د.دمی گر تعیین عضو کارشناسان اکثریت رای جلسه با اولین پایان نامه ها درکار گروه   رییس: 33ماده

 د گرفت.عهده خواه ، یکی از اعضا ، اداره جلسات را بهوی ه انتخاب :در صورت عدم حضور رییس  کار گروه ، ب1تبصره 

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

 جدید منصوب می گردد. رییس مجدد 

 :عبارت است ازکارگروه رییس  وظایف: 34ماده 

 جلسات؛ اداره .1

 ذ دیدگاهها و جمع بندی و تأیید مصوبات؛اخ .2



17 

 

 وحدت رویه ور ایجاد به منظوو مدیریت مدرسه علمیه، « کار گروه  پایان نامه»تعامل مستمر و سازنده با اعضای  .3

 ؛«هم افزایی

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

 .آمد غیر عضو بهره مند شود

 :از عبارت است« پایان نامه هاکار گروه  »وظایف  :35ماده

 ؛ابالغی نامهیناساس آی بر پایان نامه ها ؛ مشاور  راهنما اساتید علمی های صالحیتاولیه احراز شناسایی و  .1

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

 ثبت موارد اصالحی طرح ها در آن؛

 ؛ژوهش مرکزمعاونت پ مورد تأییدو مشاوران  متناسب با موضوع از میان راهنمایان  ،مشاورو انتخاب اساتید راهنما  .3

شاور، م واهنما یر موضوع، اساتید رطالب در خصوص تغی رسیدگی به درخواست ها و مطالبات اساتید و اعتراضات .4

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 .5

 و اقتضائات بومی؛

فن صی و حقیق تخصروش تبویژه آشنایی با  ،و طالب (، مشاوری مهارتی اساتید )راهنما رای ارتقاالزم ب پیشنهاد .6

 آوری های نوین برای کار آمد سازی اساتید و طالب برای استفاده از سامانه ها ؛

 ؛ ن نامه ها،پایاواییمحت و اختاری اجرای بهینه آیین نامه ها و بخشنامه ها و شیوه نامه های ابالغی و ارتقای شکلی ، س .7

فراملی  وملی  ی، وبرای تشکیل بانک موضوعات با اقتضائات بوم «پژوهش های پایانی استانکار گروه  »با  همکاری .8

 ؛ در گرایشهای مختلف

 انجام سایر وظایف محوله ازسوی مدیر مدرسه علمیه. .9

ها یک موده و تندر طرح نامه ها عمل نکارگروه در تصویب طرح اجمالی و تفصیلی، بر اساس شاخص های مندرج :  36ماده

ی که خص هایبار در خصوص هر یک ازشاخص ها، اعالم نظر و درخواست اصالح نماید و طرح اشکاالت جدید در مورد شا

 قبال تأیید شده پذیرفته شده نیست.

در   اع از طرح،هنما برای دفراحضور طلبه  و یا  استاد « پایان نامه هاکار گروه  » در صورت نیاز و صالحدید مدیر  :37ماده 

 جلسه کارگروه الزامی است.

لبه یا استاد طبه « کار گروه  »یک هفته پیش از برگزاری جلسه موظف است  3علمیه سطح معاون پژوهش مدرسه :تبصره

 شرکت در جلسه بررسی طرح تفصیلی اطالع رسانی کند.  برای راهنما جهت آمادگی
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 :عبارت است از « روه پایان نامه هاکار گ»وظایف دبیر   : 38ماده 

 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

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

 حب صالحیترد صافتواند مسئولیت دبیری جسله را به تبصره: در موارد اضطراری و عدم امکان حضور دبیر جلسه، وی می

 دیگری واگذار نماید. 

سه توالی یا پنج جلمبیش از سه جلسه  در« پایان نامه هاکار گروه  » کارشناسان علمی از هریک غیرموجه غیبت: 40ماده

یک  مدت ظرف ، روهکارگو دبیر جلسه موظف است با هماهنگی مدیر  است انصراف منزله به جلسات سالیانه، متناوب  از 

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

 یابیرزاجهت توسط معاون پژوهش تهیه و  بصورت ساالنه و موردی  گزارش عملکرد و مصوبات کارگروه  :41ماده 

 استان ارسال خواهد شد. مدیریتعملکرد به 

 طلبه

 80ن پس از گذراندما ا موضوع پایان نامه خود را انتخاب نماید ندواحد درسی ، مجاز 60 پس از گذراندن بطال : 42 ماده

 مایند.ن رایه اصویب تبرای نام استاد راهنما  همراه به را  و تبیین اجمالی آن مساله غیر تکراری دوباید   واحد درسی

ی حصیلی براتسنوات  : در صورتی که طلبه اقدام بهنگام برای اخذ موضوع در وقت مقرر الزامی ننماید و از مدت 1تبصره

 واهد بود.خطلبه  استفاده نکند با توجه به عدم امکان  تمدید مهلت، مسئولیت های بعدی بر عهدهتدوین پایان نامه 

أیید کارگروه  تمورد  3حپژوهشی در حد سط -: چنانچه طلبه ای دارای سه اثر تألیفی دارای وزانت و مقبولیت  علمی 2تبصره

 ود.ز تدوین پایان نامه معاف خواهد بپژو هش های پایانی  استان و تأیید نهایی معاونت مرکز باشد ا

 ایان نامهپوان موضوع را به عنو یا ترجمه توانند موضوعات خاص ،میان رشته ای ، میدانی یا پیمایشی طالب می : 43ماده 

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

د نظر رشته مور مستند در تخاب می کند باید دارای سوابق و تجربیات الزم وطلبه ای که موضوع میان رشته ای را ان:  1تبصره

 باشد.

خصص شاور متطالب در نگارش موضوعات خاص و میان رشته ای و همچنین در شرایط استثنایی، می توانند م :2تبصره

رشته ای به  شاور میانده از ما استفاب پژوهش های پایانیکار گروه  پیشنهادی خود را نیز معرفی نماید تا پس از کسب تأیید از 

 مبانی نظری و عملیاتی موضوع توأمان بپردازند.
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اثبات  وبدأ و مقصد احراز توانمندی طلبه در زبان های معالوه بر لزوم  انتخاب متنی برای ترجمه،در صورت  :44ماده 

و ی ام محتوایرای انسجداتخاب می شود باید انبرای ترجمه به عنوان پایان نامه که متنی ضرورت ترجمه از سوی کار گروه ،

 .الزامی نیست در ترجمهحجم مصوب پایان نامه  کثررعایت حدا.باشد غیر تکراری

ای هوه پژوهش موضوع و طرح اجمالی پس از تصویب در کارگروه پایان نامه باید به تصویب نهایی کارگر : 45ماده 

 پایانی استان برسد. 

ثبت آن در  وابالغ  رسمی  استان و در کارگروه پژوهش های پایانیضوع و طرح اجمالی تصویب مو پس از:  46ماده 

در  ورا تکمیل  «پایان نامه تفصیلی طرح نامه» و مشاور  راهنما استاد نظر رد زیماه فرصت دار 3متقاضی حداکثر لبهط سامانه ،

 .داع دهارج ه پایان نام بررسی در کار گروهبرای بارگذاری نموده و به معاون پژوهشی مدرسه علمیه عالی  سامانه

ماه 2ر درطی مدتحداکثنامه جدید، باید ، انجام اصالحات و تهیه طرحدر کار گروه  : در صورت رد طرح تفصیلی1تبصره

 انجام گیرد.

 ز رو 45ما نستاد راها و و اعالم نتایج به طالب حداکثر مدت زمان بررسی هریک از  طرح های اجمالی و تفصیلی  : 2تبصره

ه اقدام ب دبای هب،طل ثبت در سامانه و اطالع رسانیو "پایان نامهکار گروه "در «تفصیلی  طرح»می باشد و پس از تصویب 

  د.نگارش پایان نامه نمای

ی پایانی ه پژوهش هادرکار گرو»و پیش از تصویب  نهایی آن « کارگروه پایان نامه »پس از تصویب طرح اجمالی در:47ماده 

است؛ در این   ایان نامهن مصوب پطلبه فقط یک بار با ارایه دالیل موجه و تایید استاد راهنما مجاز به درخواست تغییرعنوا« تان اس

ه ن را بآصورت می بایست متناسب با عنوان جدید طرح اجمالی خویش را آماده نموده و جهت تصویب خواهی مجددا 

  ارایه  نماید.« پایان نامه کارگروه »

پایان نامه خود  وین مراحل تصویب خواهی و تدو مقصد،أ مبد 3مدرسه علمیه سطحتواند با موافقت  طلبه مهمان می:48ادهم

مبدأ  3یه سطحمدرسه علمطلبه رسمی . در این صورت چون از آن دفاع کندگذرانده و مقصد  3مدرسه علمیه سطحرا در 

رتبط نیز بر عهده مبدأ روی جلد پایان نامه درج شده و هزینه های م 3سطح مدرسه علمیه استان و  محسوب می شود نام

 مبدأ می باشد. 3مدرسه علمیه سطح

 .پایان نامه خود را تغییر دهد عنوانتواند نمی هدر صورت تصویب طرح تفصیلی، طلب  :49ماده 

 غییر استنما و داور قابل تدرصد با تشخیص استاد راه چهل : ساختار طرح تفصیلی مصوب ، حداکثر تا1تبصره 

ل ل از تشکیفاع و قب: تشخیص میزان درصد تغییرات اعمال شده، برعهده داور است و این بررسی در مرحله پیش د2تبصره  

ه دفاعیه یه در جلسه اراآماد وداور  جلسه دفاعیه انجام می شود تا درصورت لزوم ،رفع مشکل شده و با تایید استاد راهنما

 شود.
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انده هار ماه مچنه ، تا زمان آغاز رسمی تدوین و نگارش پایان نامه، از زمان تصویب طرح تفصیلی و ثبت در ساما: 50ماده 

 ، اهنمار استاد ریر نظزفصیلی و شده در طرح نامه ت لبه موظف است بر اساس ساختار ارایهبه اتمام سنوات تحصیلی است.و ط

 پایان نامه خویش را تدوین نماید.

 طالب به هنگام تدوین پایان نامه ملزم به رعایت اخالق پژوهشی در امور زیرمی باشند: :51ماده 

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

 رعایت انصاف در نقل و نقد مطالب؛  -

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

 و در باره اندیشه و شخصیت دیگران؛پرهیز از غل -

 ؛یمضمون،تلخیص، مستقیم و غیر مستقبه م:پاسداری از ایده های دیگران و بیان نوع نقل  مطالب  -

 ؛حقیقی و حقوقی پرهیز از واسپاری پایان نامه به مراجع مختلف -

 صداقت در بیان یافته ها واطالعات؛ -

 رعایت حقوق معنوی استاد راهنما و حقوق مرکز .  -

و   بار در هرر و عا سه باطلبه موظف است در طول نگارش پایان نامه، با استاد راهنما تعامل مستمر داشته و مجمو: 52ماده 

ت اصالحی وی و نظراده ری نموبرای ارزیابی استاد راهنما در سامانه بارگذانگارش یافته را  در بار سوم متن کامل پایان نامه

 ارزیابی تفصیلی ارایه شده ، اعمال نماید.را که درکاربرگ 

رای استاد ر مرحله بها در رتبصره:در صورتی که پایان نامه دارای استاد مشاور باشد،طلبه موظف است همزمان متن پایان نامه 

 مشاور نیز ارسال نماید.

رح طاز تصویب  ماه پس ه سحداکثر  (زمان ارایه متن ثلث اول پایان نامه به استاد راهنما و مشاور)در صورت نیاز: 53ماده 

 .می باشدپس از ارایه پیشین دو ماه تفصیلی و ثلث دوم و سوم هر یک به مدت حداکثر 

حضوری  دفاع غیر از تدوین کامل پایان نامه و اخذ تایید استاد رهنما، جهت تحقق پیشطلبه موظف است پس  :54ماده 

مدرسه  اون پژوهشای معبری اقدام به بار گذاری و ارسال متن نگارش یافته حداکثر چهار ماه مانده به اتمام سنوات تحصیل

 نماید.  برای ارجاع به استاد داور  3علمیه سطح

ت مدید سنواترای اخذ طلبه مادامی که مشغول نگارش پایان نامه است مشمول آیین نامه آموزشی سطح سه  بوده و ب: 55ماده 

 ت الزم را اخذ نماید.تحصیلی باید از معاونت آموزش موافق

در صورت عدم همکاری و یا انصراف استاد راهنما از ارایه راهنمایی ، طلبه با ارایه  دالیل موجه ، مجاز است استاد : 56ماده 

 همکاریمعرفی نموده و پس از کسب موافقت و اخذ مجوز با «  کار گروه  پژوهش های  پایانی  استان»راهنمای دیگری را به  

 نامه را تدوین نماید. وی پایان
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را  ذیلمندرج در  اسناد مرتبطموظف است ، 3سطحبرای دریافت مدرک ، پایان نامه پس از قبولی متقاضی  طلبه: 57ماده 

زم صورت قدامات الاتا برای صدور مدرک از طریق معاون پژوهش استان  تحویل دهدمدرسه علمیه  معاون پژوهش و بهتهیه 

 پذیرد.

 ؛رنگسرمه ای  با جلد گالینگورپایان نامه  پی و صحافی شده ازتهیه سه نسخه چا -1

 ؛)در یک برگه و براساس دستورالعمل مربوط به آن( پایان نامهچکیده  -2

 .در سامانه«ستاد راهنما کاربرگ ارزیابی میزان همکاری ا»بار گذاری تکمیل و  -3

 

 (3)سطح مدارس علمیه عالی پژوهش  تمعاون

  عهده دارند: وظایف و تعهدات زیر را بردر امور پایان نامه ها  مدارس علمیه عالی معاونان پژوهش  : 58ماده 

 ارگروه ک» ه و معرفی ب« کار گروه  پایان نامه ها » لیتشکبرای  طیوحائز شراعلمی کارآمد ی اعضا ییشناسا .1

 برای اخذ تاییدیه؛ «های پایانی استانپژوهش

 ؛ن و اقدام الزم برای اجرایی نمودن مصوبات آنو دبیری آ«پایان نامه کار گروه  »تشکیل  .2

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

 ر گروه؛کارییس برای ارایه به استان، پس از تایید  پایان نامه عملکردکارگروه  گزارش وتنظیم تهیه  .4

 سالیانه کارگروه؛ پیشنهادی ودجهو ب برنامه وتنظیم تهیه .5

 ؛کارگروهاعضا الزحمه الزم برای پرداخت حق پی گیری .6

 یپو  ن استاانی کار گروه پژوهش های پایبه   پایان نامه های خارج از شرح وظایف کارگروه ارجاع درخواست ها .7

 ؛نفعان یو ابالغ آن به ذ جهیتا وصول نت یریگ

س از دریافت و پروز  45حداکثر  "کار گروه پایان نامه  "یلی در جلسهارایه و بررسی طرح های اجمالی و تفص .8

 اعالم نتایج به ذی نفعان؛ 

از  ام پستوجیه طالب مبنی بر عدم امکان  ثبت نام واحدهای آموزشی در ترم بعدی ،در صورت عدم ثبت ن .9

 ؛حد نصاب واحد آموزشیگذراندن 

ا معاون بواحد آموزشی و پیگیری این امر در تعامل  80راندنس از گذرصد عملکرد طالب در اخذ موضوع پ .10

 علمیه؛ رسهآموزشی مد

 ین طالب وامالت بو چابک سازی تعپایان نامه نظارت بر رعایت زمان بندی در نظر گرفته شده در فرایند تدوین  .11

 اساتید و نظارت بر حسن اجرای آن؛
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  کارگروه»ه ، به پایان نامتندات در کار گروه شناسایی و معرفی اساتید راهنما پس از تایید اولیه مدارک ومس .12

 جهت اخذ تاییدیه؛«پژوهش های پایانی استان 

اع غیر نه پیش دفآستا ربرای پایان نامه های  د« کار گروه  پژوهش های پایانی استان»تقاضای تعیین استاد داور از .13

 ؛حضوری

 سه دفاعیه؛نظارت کالن بر تدوین پایان نامه و دبیری و مدیریت قانونمند جل .14

های کاربرگ  ه موقعبتکمیل آیین نامه ،شیوه نامه ،دستورالعمل اجرایی و کنترل عملکرد طالب و اساتید در رعایت  .15

 مرتبط؛ 

 نها؛آنتایج  و پیگیری تا حصولپایان نامه رسیدگی به در خواست ها و اعتراضات طالب و اساتید در زمینه  .16

 ن؛یریت استابه مد  رسه علمیه عالی در طول سال و ارایه گزارش ساالنهمدپایان نامه کنترل و رصد وضعیت انجام  .17

 ر؛ر وقت مقردن نامه پایاو رفع مشکالت آنان به منظور انجام پایان نامه پیگیری وضعیت متوقفین در انجام تدوین  .18

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

تقید به  وصالت اثر اظهار نامه ا»از طلبه پیش از ابالغ  تدوین پایان نامه و اخذ « تعهد نامه تقید به اصالت اثر » ذ اخ .20

 به هنگام برگزاری جلسه دفاعیه ؛« حقوق مادی و معنوی آن

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

 ری صدور مدرک:انجام وظایف ذیل جهت پیگ .22

 ؛تکمیل و بارگذاری ارزیابی عملکرد اساتید راهنما -

 ؛عملکرد استاد راهنما از طرف طلبهپیگیری تکمیل و  ارائه کاربرگ  -

یک  حفظ و ثبت تان وو ارسال دو نسخه برای  معاون پژوهش اس طلبهصحافی شده از پایان نامه دریافت سه نسخه از  -

 ؛نسخه در بایگانی مدرسه علمیه

س اساتید پ برای خواست حق الزحمه هیأت داوران از مدیریت استان و پیگیری پرداخت ها و ارسال رسید بانکیدر -

 از پرداخت.

 

 پژوهش استان تمعاون

 و درتعامل با عوامل دخیل در آن ، معاون پژوهش استان، وظایف ذیل رابر عهده دارد: در روند نگارش پایان نامه: 59ماده 

در «  نی ای پایاپژوهش هکار گروه  »، برای تشکیل به معاونت پژوهش مرکز آمد وحائز شرایطشناسایی اعضای کار .1

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

 کارگروه پایان نامه ها و پیگیری تا حصول نتیجه؛

و  امه یان نواهی طرح های اجمالی و تفصیلی و نظارت کالن بر تدوین پادریافت و پی گیری مراحل تصویب خ .3

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

 ؛کردهای آنانونظارت بر اقدامات و عمل«3در مدارس علمیه سطح پایان نامه کار گروه »پیگیری برای تشکیل  .4

ا به منظور هو ارسال گزارش فعالیت  3بر عملکرد معاونان پژوهشی مدارس علمیه سطحراهبری و نظارت کالن  .5

 پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مرکز؛  

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؛

پژوهشی  -ت آموزشیدر طی تعامل مستمر با مراکز و موسسا جدید،و داور ایی و جذب اساتید راهنما و مشاور شناس .7

 استان و معرفی به مرکز برای اخذ تأیید؛ 

 

 و جلسه دفاعیههیأت داوران 

به آن  ودفاع از ن نامهز پایاو ارایه گزارش شفاهی ا طلبه و احراز توانایی علمی  پایان نامه به منظور سنجش کیفیت : 60ماده

ر می برگزا سه(دبیر جل )اساتید راهنما و داور وبا حضور هیأت داورانبه صورت رسمی و علنی و  ،جلسه دفاعیهوسیله طلبه 

 شود. 

 ردد.می گسوب در صورت برخورداری پایان نامه از استاد مشاور ، وی نیز یکی از اعضای هیئت داوران مح:1تبصره 

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

ر گزاری امکان ب جلسه دفاعیه پس از انجام پیش دفاع غیر حضوری است؛بنابر این به هیچ وجهزمان برگزاری : 61ماده

  ز موعد وجود ندارد.جلسه دفاعیه بدو ن انجام فرایند پیش دفاع غیر حضوری تحت عنوان دفاع پیش ا

ن آو ابالغ  فصیلیماه پس از تصویب طرح ت چهار تبصره:کمترین زمان الزم برای بر گزاری پیش دفاع غیر حضوری حداقل

امه وجود ی پایان نحتوایمدفاع به دلیل کاسته شدن از کیفیت  پیش به طلبه می باشد و زودتر از مدت مذکور امکان بر گزاری

  ندارد.

جلسه  ید.مادگی نماحداکثر  یک ماه پیش از اتمام سنوات تحصیلی برای جلسه دفاعیه اعالم آبه موظف است طل: 62ماده 

ی که برای طلبه ا« مه ها پایان ناکار گروه  »بوده و در موارد اضطراری و با تشخیص   آموزشیواحدهای اتمام پس از  دفاعیه

 برگزار می شود. جلسه دفاعیهد ه داردرسی باقیماندحداکثر  شش واحد 
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که باید با  ؛ست ا (3مدارس علمیه عالی)سطح پژوهشی اندفاعیه بر عهده معاون هجلس اجرایی مدیریتدبیری و  :63ماده 

 همراه باشد. ،اغماض یا تسامح و از هر گونه تعارفات غیر علمی تذکر به عوامل در احتراز 

گذاری  امانه باردر س وکرد استاد داور توسط دبیر جلسه تکمیل تبصره :پس از برگذاری جلسه دفاعیه ،کاربرگ ارزیابی عمل

 گردد.می 

قرار  ددمجازبینی بد مداقه و پایان نامه اصالح شده را مورفرصت دارد تا پیش از جلسه دفاعیه استاد داور دو هفته   :64ماده 

رزیابی ار کاربرگ دجدیدی مواجه شد چنانچه با اشکاالت احتمالی « پیش دفاع »دهد و افزون بر بررسی اشکاالت مرحله 

 کند. تان ارسالژوهش اسپبرای معاون از طریق سامانه وهمراه با کاربرگ موافقت با برگزاری جلسه دفاعیه تفصیلی داور ثبت 

یه لسات دفاعجور در درپایان نامه هایی که طالب از مشاوران میان رشته ای استفاده می کنند حضور اساتید مشا:65ماده

 می است و بدون حضور آنان جلسات دفاعیه رسمیت نمی یابد.الزا

به محاس 20ز ا نما و مشاورکاربرگ ارزشیابی اساتید داور ،راهمندرج در میانگین نمرات پایان نامه بر اساس نمره : 66ماده 

 درکاربرگ مندرج ایامتیاز پایان نامه را براساس معیارهطلبه،  داوران پس از اتمام دفاعیات،درغیاب هیأت می شود ؛

ت را با نمرا نسپس دبیر جلسه میانگی و در کاربرگ صورت جلسه دفاعیه ثبت نمودهارزشیابی و ریز نمرات آن مشخص 

 حضور طلبه اعالم می نماید.

 : نمره و امتیاز پایان نامه بعد از اتمام جلسه رسمی دفاعیه قابل تغییر نیست.تبصره

 مه یکی از موارد ذیل خواهد بود :نتیجه ارزیابی پایان نا  : 67ماده 

شده  وران واقعول هیأت داکه بدون نیاز به اصالح اساسی در ساختار و محتوا، مورد قباست پایان نامه ای : قبولی قطعی  -1

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

شروط به منیز  را ین نمره ادریافت نموده اما هیأت داورا پایان نامه ای است که هر چند نمره قبولی را :به اصالح  مشروط -2

الحات به انجام اص نموده اند تا در صورت ارزیابی تفصیلیدر کاربرگ انجام اصالحات در خواستی استاد داور مندرج 

 مقداری که مورد تایید استاد داور قرار می گیرد بر نمره وی افزوده شود.

است  ه گونه ایحتوا باساس دارای مشکل بوده و موارد ضعف آن در شکل، ساختار و م پایان نامه ای است که از مردود: -3

 کسب نماید.( را 14در جلسه دفاعیه حداقل نمره قبولی )می تواند نکه طلبه 

شروط و نمره م شده ارزشیابی بدون اصالح طلبه مشمول نمره در صورت عدم انجام اصالحات در وقت مقرر، تبصره: 

 هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.طلبه حق  صالحات در سامانه ثبت می گردد وبدون انجام ا

 رزشیابی پایان نامه بر اساس جدول ذیل انجام می گیرد::ا68ماده 

 

 نمره امتیاز شاخص های ارزشیابی ردیف نوع سنجش
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 ارزشیابی

یی
توا

مح
 

  نمره2 استدالل و صحت تبیین و تحلیل مطالب قوت 1

  نمره2 در نقد و بررسی اقوالتتبع کافی  2

  نمره5/1 کفایت و اعتبار منابع با تاکید برمنابع متعدد ، مرتبط و تخصصی  3

  نمره1  تحقیقدستیابی به اهداف  و  اگویی به نیازه روز آمدی  و پاسخ 4

  نمره5/2 دفاعیه  ر جلسهو پاسخگویی به اشکاالت د پایان نامهو دفاع  از علمی طلبه در ارایه  انمندیتو 5

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

  نمره5/1 نتیجه گیری و پاسخ شفاف به سؤاالت اصلی و فرعی و ارایه پیشنهادات 7

 

ری
ختا

سا
 

 

  نمره5/1 تبیین و تحدید دقیق مسأله با حجم مناسب و پرهیز از مطالب حاشیه ای و زائد 8

  نمره1 خورداری از فهرست های مطالب ومنابعبر 9

  نمره5/1 انسجام منطقی میان اجزاء و فصول و ارتباط متون با عناوین 10

لی
شک

 

 

  نمره5/1 از وحدت قلمیپایان نامه رعایت  نثر معیار  ، عالئم نگارشی و برخورداری  11

  نمره5/1 مشخصات کامل منابع وحدت رویه در پاورقی ها و درج، رعایت قوانین ارجاع دهی  12

  نمره1 رعایت اخالق پژوهشی و امانت داری در نقل اقوال 13

  نمره20 ساختاری ومحتوایی مجموع امتیازات شکلی،

 

 بندی نمرات پایان نامه مطابق جدول زیر است:رتبه :  69ماده 

 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

 

وز رداکثر سه حباشد،  چنانچه طلبه به نتیجه داوری معترض بوده و نمره پایان نامه وی کمتر از حد نصاب قبولی :70ماده

اونت مع هب ی وارگذاربتا درخواست تجدید نظر را با ذکر دالیل مستند درسامانه پایان نامه ها  مهلت دارد، پس از دفاع

 ارسال نماید. 3مدرسه علمیه سطحپژوهش 

ساس نظر ،تا براشود به طلبه فرصت داده می، سنوات مجازتحصیل به تناسب شود، ای مردود اعالمپایان نامه  اگر:71ماده

 اد دهد.را پیشنه یگریوع درا باز نویسی نموده یا موضپایان نامه ،و تأیید کارگروه پژوهش های پایانی استان هیأت داوران 
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ذاری گمانه بار ذ و در ساپس از جلسه دفاعیه الزم است کاربرگ های مرتبط با جلسه دفاعیه بوسیله دبیر جلسه اخ : 72ماده 

 گردد ودر صورت عدم بارگذاری جلسه دفاعیه ناتمام تلقی خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بررسی تخلفات عملکرد نظارت بر: سومفصل 
منظور ظرفیت شناسی و  توان سنجی علمی و روشی  اساتید ، شناخت نقاط  قوت و ضعف آنان  ، تمهید الزم  به: 73ماده

روشی اساتید و  رتبه بندی آنان  و همچنین آسیب شناسی کمی و کیفی  مین نیاز های مهارتی وأبرای جبران کاستی ها ، ت
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 –ی و پژوهشی آثار و آشنایی با نقاط قوت و ضعف علمی پایان نامه ها و چگونگی مرتفع ساختن آن ها و ارتقای علم

 انجام می گیرد.و بررسی تخلفات عملکرد  نظارت بر پژوهشی ، و تخلفات احتمالی اساتید و طالب ، 

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

صوب ، به میوه نامه شو امه یا تفسیر به رأی و نداشتن وحدت رویه و اعمال سالیق شخصی و خارج از مواد آیین نپایان نامه و 

 گونه ای که این تخلفات سبب اخالل  شکلی و ساختاری و محتوایی در پایان نامه گردد.

هش های  پژور گروه  کا»طباق است تخلفاتی که مفهوما و منطوقا با مواد آیین نامه قابل ان به مرجع رسیدگی : 75ماده 

امه نواد آیین م، رسیدگی و اثبات گزارش های تخلف،طبق  دریافت از است؛این کارگروه موظف است پس« پایانی استان

به  ارج استخ کار گروه نماید و در موارد مستحدثه و خاص که رسیدگی به آن امور از حیطه اختیارات  گیری تصمیم

 .جاع نمایدار پژوهش مرکز معاونت

 

 طلبهو تخلفات عملکرد نظارت بر 

 الق پژوهشیاخ وده و بهبر اساس آیین نامه و شیوه نامه مصوب تدوین نم موظف است پایان نامه خود را  طلبه ، : 76ماده 

ز چنانچه هر یک ا. پایان نامه خویش باشد 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

 ؛سوءاستفاده از تولیدات علمی دیگران و ارایه اطالعات نادرست .1

 های دیگران، بدون ذکر نام گوینده؛ بازنویسی گفته .2

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

 (؛)انتحال ب اثرل یا بخشی از آثار تالیفی یا تحقیقی دیگران بدون ارجاع و ذکر نام صاحاستفاده کام .4

هشی عالیت پژوقیم در فتوسط غیر و به کارگیری افرادی برای تدوین پایان نامه بدون حضورمست نگارش پایان نامه .5

 ؛ارایه و  انتشار اثر به نام خود و

 ن در قالباستادا وچاپ نتایج تحقیق توسط طالب  و پایان نامهیل در عدم رعایت حقوق و مالکیت معنوی افراد دخ .6

 اهران؛کتاب ومقاله بدون هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خو

 ارایه  پایان نامه به مراکز متعدد. .7

 . خواهد شد ساقط عتبارهای مذکور ، مدارک اعطایی ابطال و از درجه ادر صورت اثبات تخلف  :77ماده 
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 اساتید)راهنما و مشاور و داور( و تخلفات عملکرد نظارت بر

 مشترک تخلفاتیک(

ری، کلی ساختاظور ارتقای شطالب را به من پایان نامهراهنمایی و ارزیابی  مسئولیتو داور مشاور  ،اساتید راهنما :78ماده 

ایی علمی هم افز و جلسه دفاعیه مختلف تصویب خواهی، تدوین ظفند در مراحلمحتوایی آن برعهده دارند و موو  علمی 

 :ودچنانچه هر یک از موارد زیر از طرف اساتید انجام پذیرد تخلف محسوب می ش ،الزم را داشته باشند

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

 عوامل موثر در روند پایان نامه ؛ بابرخورد نامناسب و تحقیر آمیز  .2

 در تعامالت ؛ ی اسالمیعدم مراعات شئونات و آداب و حریم ها .3

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

ختاری و سا ،یکلعدم دقت درطرح اشکاالت ش وتن به نقاط قوت و ضعف پایان نامه مسامحه در ارزیابی و نپرداخ .5

 محتوایی آن؛

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

 عدم جدیت در ارزیابی زمان مند و پاسخ گویی بهنگام در مراحل مختلف تدوین پایان نامه؛   .7

از سوی  جام آنتظار انبه دیگران و یا تساهل در ارزیابی و انواگذاری آن عدم انجام وظایف اختصاصی خود و  .8

 ؛اساتید دیگر

 لمی درمنظور کردن شئونات غیر عبی توجهی به شاخصه های مندرج در کاربرگ ارزشیابی پایان نامه و  .9

 ارزشگذاری و تعیین نمره پایان نامه؛

 

 و مشاور اساتید راهنما تخلفاتدو(

 رتند از :عملکرد اساتید راهنما عبا مرتبط با تخلفات احتمالیمهمترین  :79ماده

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

 سلب مسئولیت در دفاع از پایان نامه در جلسه دفاعیه؛ .2

 پایان نامه بر اساس شاخص های ارزشیابی؛ز نمرات تعیین ننمودن ری .3

د اخالل نه و ایجابه ساما وین پایان نامه و مراجعه نامنظمدر فرایند تدراهنمایی عدم رعایت مفاد جدول زمان بندی  .4

 ؛در روند تدوین پایان نامه برای طلبه

ژوهشی پز معاونت ذمجوز انامه بدون درج نام طلبه و بدون اخچاپ پایان نامه و یا انتشار مقاله مستخرج از پایان .5

 .مرکز مدیریت
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 داوراساتید  تخلفاتسه(

 : عبارتند ازعملکرد اساتید داور  رتبط بام تخلفات مهمترین  :80ماده 

 ؛یان نامهرر پاه موقع و در وقت مقعدم مشارکت  و همکاری فعال در مرحله پیش دفاع غیر حضوری و ارزیابی ب .1

 ؛نامه در مراحل پیش دفاع و دفاع پایان ارایه مکتوب اشکاالت عدم  .2

ایان هایی در پمره ننو عدم همکاری در تعیین ابی ؛تعیین ننمودن ریز نمرات پایان نامه بر اساس شاخص های ارزشی .3

 نامه های  مشروط درجلسه دفاعیه؛

 در فرایند تدوین پایان نامه.داوری عدم رعایت مفاد جدول زمان بندی  .4

د،با از سوی اساتیه عدم پایبندی به آیین نامو احراز  واصله موظف است براساس مستندات استان پژوهش معاون :81ماده 

 ارجاع دهد. پژوهش های  پایانی  استانکار گروه  ت افراد مراتب را به حفظ حرم

به  -همکاری  ر خصوص قطعتذکر کتبی و بار سوم د تذکر شفاهی ، باردوم  بار اول، مسئولیت ناپذیر تبصره: در باره افراد 

 تصمیم گیری خواهد شد.-طور موقت  یا دایم 

 

 یمعاونان پژوهشو تخلفات  عملکردنظارت بر 

میق در و تع ه هاایان نامپمعاونان پژوهشی استان ها و مدارس علمیه  وظیفه راهبری ،نظارت و چابک سازی فرایند  : 82ماده 

فاعیه و جلسه د ش دفاعپی مدیریت هدفمند جلساتو  پایان نامه هامحتوا و مسئولیت  نظارت بر انجام صحیح  فرایند نگارش 

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

 تخلف محسوب می شود.

 معاون پژوهش استان یک(

دیریت ها و م و ناموفق بودن در پاسخگویی به پرسش  3عدم تسلط بر آیین نامه و شیوه نامه  نگارش سطح  -1

 ؛هدفمند امور پایان نامه ها

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

 یان نامه؛لید پاعدم اطالع رسانی بهنگام از آیین نامه ها و تغییرات احتمالی درآن به عوامل دخیل در تو -3

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

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

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

عدم ایفای بهنگام نقش واسطه ای در مراحل مختلف تدوین پایان نامه بین طالب و اساتید داور در مرحله پیش  -7

 ؛ل جدی در روند تدوین پایان نامهوری و بروز اخالدفاع غیر حض
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امه و ایان نتعلل در پی گیری مراحل تصویب خواهی طرح های اجمالی و تفصیلی و نظارت کالن بر تدوین پ -8

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

 عدم اقدام بهنگام برای صدور مدرک.  -9

 3مدرسه علمیه سطحن پژوهش معاودو( 

احد های و 80ن راندپایان نامه  توسط طالب پس از  گذعدم 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

 ؛ژوهش های پایانی استانپکار گروه  تصویب خواهی از 

د رای اساتیبتن آن معدم نظارت و پیگیری الزم در تدوین پایان نامه به وسیله طالب و ارسال به موقع گزارش   -3

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

هنما و استاد را ه وسیلهنامه بویژه در مرحله ارزیابی بعدم نظارت کافی بر رعایت زمانبندی فرایند تدوین پایان  -4

 ؛هگزاری مطلوب جلسه دفاعیو همچنین عدم تمهید الزم برای بربرگزاری پیش دفاع غیر حضوری  

 648 مصوبهساس ادر اجرای وظایف محوله بر  ها و مدارساستانی پژوهش انمعاوندر صورت اثبات تخلف و ضعف  :83ماده

 .خلفات اداری کارمندان تصمیم گیری خواهدشدقانون رسیدگی به ت

در شورای پژوهش مرکز مدیریت  30/10/1395  خدر تاری ،تبصره 47 ماده و  83درفصل سه در این آیین نامه،   -

ها مقررات، ضوابط، دستورالعمللیه ک، الزم االجرا بوده و از زمان ابالغ های علمیه خواهران به تصویب رسیده وحوزه

  گردد.های مغایر با آن لغو می بخشنامه و

 


