
 

 

                                               بسمه تعالی

 

 ( هستند.2و  1موظف به ارائه مقاالت پایانی )مقاله کلیه طالب سطح دو از این پس  -

الزحمه استاد داور کلیه جلسات دفاعیه و الزامات مالی آن، از جمله حق 05/05/1398از تاریخ  -

 شده است.و کمک هزینه برگزاری جلسه دفاعیه حذف 

 .ئه کنند باید مقاالت پایانی اراطالبی که در انتخاب واحد تحقیق پایانی را انتخاب کرده اند نیز 

 منظور خواهند کرد.را برای درس تحقیق پایانی میانگین نمرات مقاالت پایانی ، واحد آموزش  

 

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

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

این درس  ثبت غیبت موجه برای  ، واحد آموزش در صورت عدم ارائه مقاله در همان ترم . نیست

 خواهد کرد.

 

 مدارس:مهمانی 

در صورت همکاری مدرسه محل  اما.استلغو شده  به مدارس شهرستانها مهمانیارسال نامه های  -

سکونت طالب محترم ، طالب می توانند موضوعات پیشنهادی مقاالت خود را به مدرسه میزبان جهت 



 

 

تصویب ارائه کنند و پس از تصویب آن ،مقاالت را نوشته و به مدرسه میزبان جهت ارزیابی ارائه 

مقاالت «   ورد   »، فایل  م )کاربرگ های ارزیابیدر نهایت مدرسه میزبان مدارک الزدهند و 

  .نمایدبه نام خانم زهرا یوسفی پیام اتوماسیون  را برای مرکز  ( پایانی

 

 موضوع: پیشنهاد

د؛ دارنمرکز آموزشهای غیرحضوری را  طالبی که قصد انجام روند مقاالت پایانی خود با-

از بخش آموزه های که )کاربرگ پیشنهاد موضوع  تکمیلاز طریق را  موضوعات پیشنهادی خود 

    t.payani@whc.irبه آدرس ایمیل آن و ارسال ، ( است دانلودقابل   مقاالت پایانیو یا  پژوهشی

 ارائه نمایند.

تفسیر و علوم  :طالب گرامی موضوعات پیشنهادی مقاالت پایانی خود را در قالب سه گرایش -

 .ارائه دهندبه مرکز  تاریخ اسالم و یا فقه و اصول ، قرآن

 طرح اجمالی و طرح تفصیلی ندارد. واستاد راهنما ؛  مقاالت پایانیتوجه: 

 

 :موضوعات پیشنهادی دریافت جواب ارزیابی

موضوعات به نوبت در کارگروه علمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از ارزیابی ، -

 جواب به همان آدرس ایمیل طلبه ارسال خواهد شد.
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 مهلت ارائه مقاله:

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

  .جهت ارزیابی وجود دارد

یک نمره از نمره مقاله طلبه کسر شده و یک فرصت ، ر مهلت مقرر دمقاله در صورت عدم ارائه 

 یک ماهه به او داده خواهد شد.

 چگونگی ارسال مقاله:

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

 ثبت نمره:

 ، مدارک به واحد آموزش ارجاع می شود.د ارزیاب مقاالت توسط استاپس از ارزیابی  -

مقاالت باید از طریق واحد آموزش  است. لذا پیگیری ثبت نمراتآموزش با واحد  نمرهثبت  تذکر: 

 صورت گیرد.

  فایل آموزشی:-

و یا مقاالت  آموزه های پژوهشی به بخشکارگاه و جزوه مقاله نویسی آموزشی جهت دریافت فایل 

 .مراجعه شود پایانی

دسته   - معاونت پژوهش غیرحضوری- گروههای عضو  -  کوثر نت : دسترسی از طریق  

    پژوهشی  بخش آموزه های- بندیها 
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الزم به ذکر است مشاهده و مطالعه کارگاه و جزوه مقاله نویسی مندرج در بخش آموزه توجه: 

 . های پژوهشی جهت کسب مهارت الزم در این زمینه الزامی است

 

 پاسخگویی :

پل ارتباطی کارشناسان با شما از طریق گذاشتن پست در بخش  طالب گرامی توجه داشته باشند

  .تلفنی صرفا مربوط به مواقع ضروری می باشد مربوطه است و تماس

 

 :مقاالت پایانیشناس نحوه گذاشتن پست برای کار

 دسته بندیها   - معاونت پژوهش غیرحضوری- گروههای عضو  -  کوثر نت : دسترسی از طریق 

 امور مقاالت پایانی-

  12 - 10ساعت : روزهای دوشنبه تا پنجشنبه  زمان پاسخگویی تلفنی امور مقاالت پایانی سطح دو -

 می باشد  02532144549   شماره تماس:

 .توجه: طالب عزیز توجه داشته باشند در غیر از زمان اعالم شده پاسخگویی انجام نمی شود

 .موفق باشید


