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  در سامانه طرح اجمالی و ثبت موضوع  .1

مجاز به پیشنهاد موضوع و طرح اجمالی آن به همراه درسی  واحد 60 پس از گذراندنطالب متقاضی تدوین پایان نامه  .1

با وی، باید با انتخاب استاد راهنما و مشورت درسی واحد  80گذراندن  پس ازنام استاد راهنما و ثبت در سامانه اند اما 

 کاربرگ معرفی موضوع»و با نام استاد راهنما درانتخاب  گرایش تحصیلی خود به توجه با  غیر تکراری را ضوع مو دو

در غیر این صورت   ،دناینم در سامانه بارگذاریاز سامانه دانلود نموده و پس از تکمیل  «1استادراهنما و ،طرح اجمالی 

 امکان ثبت نام ترم های آموزشی بعدی را نخواهد داشت.

ر ان مناسب دشرایط و ویژگی های عنو )باید متناسب با گرایش تخصصی متقاضی باشد؛ پیشنهادی عنوان هردو -

 .(شیوه نامه تدوین آمده است
پایگاه "و "ن داک ایرا"به  سایت  طریق رجوعز طلبه پیش از انتخاب موضوع، موظف است با مشورت استاد راهنما و ا .2

 هتاییدی اخذ پس ازو  یافتهپیشنهادی اطمیناندر خصوص تکراری نبودن عناوین بخش پایان نامه ها  "اطالع رسانی حوزه

 . در سامانه بار گذاری نماید ،ت ایران داک از سای موضوع عدم تکرار

موضوع را  ،مانه در خواست تایید موضوع در ساو بار گذاری  رجوع به ایران داک از  پیش موضف استلبه ط -

  .دهددر اختیار معاون پژوهش قرار  اخذ تاییدیه اجمالی از کار گروه جهت 

له نتخاب مسئادر  هنمایی طلبهاستاد راهنما موظف است بر اساس جدول زمان بندی ، دو ساعت وقت مفید را برای را .3

 پژوهشی و سه ساعت را برای تهیه و تکمیل طرح اجمالی در نظر بگیرد.
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و ب انتخا رکزمر سامانه ثبت شده داز میان اساتید مورد تأیید را نیز استاد راهنما طلبه موظف است همراه طرح اجمالی  .4

ولیه اس از بررسی مدرسه علمیه موظف است  پژوهشی معاون پ در صورت معرفی استاد راهنمای جدید ، ونماید معرفی 

مل عزم را به قدام الا مرکزاستاد پیشنهادی برای اخذ تاییدیه نهایی از کار گروه پژوهش های پایانی سوابق و مدارک 

  . آورد

ا ناسی رارشقل مقطع کحدا کهدانش آموختگانی از میان  دانشگاهی مرتبط با رشته   راهنما و مشاور، معرفی اساتید -

هید مطهری دانشگاهی همانند دانشگاه رضوی مشهد،مدرسه عالی ش -حوزوی موسسات آموزش عالی یکی از در 

 بال مانع است.  باشندانده رگذ تهران و باقر العلوم)ع(قم

را ین صویب خواهی و تدوت مراحل مختلف سامانه پیگیری وتدوین پایان نامه  خود را از طریق  طلبه باید امور مربوط به .5

 ی نماید. طرا  و تدوین  خود نیز اطالع رسانی نموده و مراحل تصویب خواهیمدرسه علمیه  پژوهشیبه معاون 

ه ای یا ادی، توسع، مسأله محور  و یا شخصیت محور و با اهداف بنی رویکرد متن محوربا پایان نامه ای تحقیقات  .6

 کاربردی قابل انجام است. 

فرهنگ  یی  درح و تبیین یا ترجمه و تصحیح یک متن معین دارای ارزش محتوامنظور از بررسی متن محور شر -

 . ین استاسالمی و یا ارزش و اعتبارعلمی در یکی از علوم اسالمی و یا اثبات اعتبار علمی متن مع

شگر ن پژوهمنظور از بررسی مسأله محور،واگاوی  مساله ای خاص در پاسخ گویی به پرسشی است که در ذه -

 وهشگر  بهد و پژیک پدیده ،مشکل و معضل دینی،فلسفی ،فقهی، فرهنگی،اجتماعی و ....ایجاد  می شو راجع به

 ه آنبیان ادل وهکارها به آن با بیان موانع و رادنبال پاسخگویی به  مساله با طرح سوال و فرضیه و پاسخ حدسی 

افته جدید یو ارایه  یشینیاننقد عالمانه نگاه پا ست تا منجر به بیان دیدگاه جدید یا طرح و اثبات یک فرضیه و یا  

 شود.

ل مختلف ر مسائدمنظور از بررسی شخصیت محور ، بررسی اندیشه های یک فرد در باره یک مسأله و یا نظر وی  -

 و یا نظر چند شخصیت در باره یک مسأله به صورت مقایسه ای و تطبیق می باشد.

وط ماید، مشرنمه انتخاب ، میدانی یا پیمایشی را به عنوان موضوع پایان نامیان رشته ای ،تواند موضوعات خاصطلبه می .7

ه هنگام تا ب)اید عرفی نممطرح اجمالی  ارایه براینکه در نگارش این نوع از تحقیقات، مشاور پیشنهادی خود را به همراه 

ر صورتی که دو  (ردازدان بپضوع ، توأمتدوین پایان نامه با استفاده از مشاور میان رشته ای به مبانی نظری و عملیاتی مو

اور میان ،مشجمالی اب طرح طلبه اقدام به معرفی  مشاور میان رشته ای ننماید، بنا به تشخیص کار گروه ،همزمان با تصوی

 گردد.رشته ای معرفی می

های  دانشبا  بطتتواند مراین موضوع می. طلبه باشدتخصصی  متناسب با گرایشباید موضوع انتخابی بینا رشته ای  .8

حقیقات حلیل؛*تیل محتوا، فرات، مانند پیمایشی، تحلقوق، معماری، و...؛* روش های خاصپزشکی، ح ، مانند:خاص

فقه  دین، ناسیروان ش تصحیح و .. ؛*رشته های خاص)میان رشته ای(، مانند: ،شناسی، ترجمهنسخه مانند : ،خاص

 د گردد.ه پیشنهافلسفه دین وغیر فقه رسانه ، تربیتی،

حداقل الزم است صورتی که طلبه متنی را برای ترجمه انتخاب نماید در  .9
5

 علمینقد   ، ازتحلیل و پایان نامهحجم  1

   .تشکیل شود
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ز سابقه امربوطه  در انتخاب استاد راهنما برای ترجمه اولویت با استادی است که عالوه بر تخصص در رشته   -

ری استاد رخوردای و تسلط بر قواعد و مقررات ترجمه نیز برخوردار باشد و در صورت عدم بترجمه و راهنمای

 ن نماید.ا تعییرراهنما  از این مزیت کار گروه باید استاد مشاور میان رشته ای برخوردار از این ویژگی 

 مشروط است به اینکه: برای ترجمه از سوی کار گروه  متن تصویب  .10

 لی طلبه همخوانی داشته باشد.موضوع با گرایش تحصی -

 از جمله منابع معتبر برای رشته مورد نظر باشد.  -

 اشد.بلی بمتن اصلی قبالً ترجمه نشده باشد مگر اینکه کیفیت کار در اثر حاضر بیش از ترجمه ق -

 ترجمه متن با توجه به منابع موجود در زبان مقصد ضرورت داشته باشد. -

 لی کتاب مبدأ باشد نه ترجمه آن.از زبان اصمتن منتخب برای ترجمه  -

 از آخرین ویرایش کتاب اصلی برای ترجمه استفاده شود. -

ر و حجم دم تکرامشروط به ع امااست .قابل پذیرش انتخاب متن نسخ خطی برای تصحیح به عنوان متن پژوهش پایانی  .11

فحه ص 30داقلحمی به میزان صورت الزم است یک مقدمه عل این  درمی باشد که مناسب و نیازمندی متن به تصحیح 

نقد  وتحلیل و  نسخه های مورد استناد در تصحیح و  شیوه تصحیح، شرح حال نویسنده  حاوی بررسی سیصد کلمه ای

 .نگاشته شودمحتوای اثر 

ر ان دیگیا شهرست واستان  می تواند برای تدوین پایان نامه از مدرسه ای در یک استان یا شهرستان به مدرسه ای درطلبه  .12

باید مراحل و مقصدأ مبد مدرسه علمیهموافقت  پس از کسب مهمان منتقل و مهمان گردد ، در این صورت طلبه  

سمی واحد و طلبه را. اما چون از آن دفاع کندگذرانده و پایان نامه خود را در واحد مقصد  تصویب خواهی و تدوین 

ه یز بر عهدرتبط نمپایان نامه درج شده و هزینه های  آموزشی مبدأ محسوب می شود نام مدرسه علمیه مبدأ روی جلد

 مدرسه علمیه مبدأ می باشد.

 "کارگروه "در موضوع و طرح اجمالی   بررسی .2

ه و برای وری نمودآموظفند عناوین و طرح های اجمالی ثبت شده  در سامانه را جمع  مدارس علمیه معاونان پژوهشی  .13

 روز45رف مدت را فراهم نموده وحداکثر ظ "پایان نامه هاکار گروه "جلسه  برگزاری مقدمات الزم  آن، بررسی

 نتیجه را به متقاضی اعالم نمایند.

گروه هایی کارباید به تصویب ن، ی مدارسها موضوع و طرح اجمالی پس از تصویب در کارگروه پایان نامه  .14

پژوهش  کار گروه"رات ارجاعی را دموضوع باید معاونان پژوهشی مدیریت استانیو ی پایانی استان برسد پژوهش ها

ب و اساتید ت و به طالامانه ثبمطرح و نتیجه )تایید ، رد  یا پیشنهاد اصالح و یا عنوان جدید( را در س"استان های پایانی 

 دهند.جهت اطالع و پیگیری ارجاع  مدارس علمیه راهنما جهت اقدام و برای معاونان پژوهشی 

طلبه و  به اطالع موظفند عناوین  و طرح های اجمالی  تصویب شده را  به صورت کتبی مدارس علمیه معاونان پژوهشی  -

 استاد راهنما رسانده و نگارش  طرح تفصیلی را از آنان بخواهند.
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د و استا ب به طال و اعالم نتایجدر کار گروه ها حداکثر مدت زمان بررسی هریک از  طرح های اجمالی و تفصیلی  .15

اطالع  ر سامانه وو ثبت د"ها کار گروه پایان نامه"در «تفصیلی  طرح»اشد و پس از تصویب می ب  روز 45راهنما 

  طالب باید اقدام به نگارش پایان نامه نمایند. رسانی ،

ی متقاض« انانی استکار گروه پژوهش های پای»در کار گروه پایان نامه و یا در در صورت رد موضوع و طرح اجمالی ، .16

 دارد تا طرح جدید خود را پیشنهاد و بارگذاری نماید.  فرصتیک ماه حداکثر 

ش های روه پژوهدرکار گ»و پیش از تصویب  نهایی آن « کارگروه پایان نامه »پس از تصویب طرح اجمالی در .17

مصوب  غییرعنوانترخواست دطلبه فقط یک بار با ارایه دالیل موجه و تایید استاد راهنما مجاز به « پایانی استان 

می  ابل تغییراهنما قاماساختار طرح تفصیلی مصوب ، حداکثر تا چهل درصد با تشخیص استاد رنامه  است؛ پایان 

ات اظهار یزان تغیراره مبباشد و داور پس از تطبیق متن نگارش یافته با طرح نامه تفصیلی در مرحله پیش دفاع در 

ایانی ژوهش های پپکار گروه تغییرات، درصد میزان  باره  دربا استاد راهنما نظر نموده و در صورت اختالف 

 دگی خواهد بود.یاستان مرجع رس

فصیلی تطرح  ارساختاما  .پایان نامه خود را تغییر دهد عنوانتواند نمی هدر صورت تصویب طرح تفصیلی، طلب .18

ات به تغییر ا توجهدر این صورت بمصوب ، حداکثر تا چهل درصد با تشخیص استاد راهنما و داور قابل تغییر است 

 .حاصله هیأت داوران در جلسه دفاعیه می تواند پیشنهاد تغییر عنوان متناسب با متن را بدهد

ا به  ر دیگریی اد راهنمامجاز است است، دالیل موجه  ارایه  در صورت عدم همکاری و یا انصراف استاد راهنما، طلبه با .19

نامه را  ی پایانبا همیاری و و اخذ مجوز از کسب موافقتاستان  معرفی نموده و پس  کارگروه پژوهش های پایانی 

 تدوین نماید.

 به کارگروه برای تصویب تفصیلینامه طرح   یهآماده سازی و ارا .3

فرصت  ماه 3حداکثرمتقاضی به پس از تصویب موضوع و طرح اجمالی و ثبت و ابالغ  رسمی آن در سامانه ،طل .20

را  2نامه پایان تفصیلی کاربرگ طرح موارد خاص با نظر استاد مشاور ، و در برخی راهنما استاد با مساعدت دارند 

و به معاون پژوهشی مدرسه علمیه عالی برای بررسی در کار  موده بارگذاری ن ،تکمیلدانلود و پس از سامانه از

 د.ارجاع دهپایان نامه گروه 

 رح نامه پیشین را فرصت دارد تا ط ماه2دتمحداکثر به طلبه در صورت رد طرح تفصیلی و یا مشروط شدن به اصالح ،  -

 .و برای تصویب ارسال نماید تهیه را جدید  نامه طرح یا و اصالح

موظف است پنج ساعت وقت مفید را جهت راهنمایی طلبه برای تهیه طرح نامه طبق جدول زمان بندی  استاد راهنما  .21

 تفصیلی اختصاص دهد.

مندرج در طرح نامه ها عمل نموده و ارزشیابی اساس شاخص های  برباید  هاطرح و رد کار گروه  در تصویب  .22

شاخص ها، اعالم نظر و درخواست اصالحی نماید و پس از انجام  تنها یک بار در خصوص هر یک از

                                                 
 .2.پیوست 2



6 

 

اصالحات در خواستی به وسیله طلبه،کارگروه در بررسی مجدد تنها در خصوص تأمین انتظارات در زمینه همان 

 .را نداردطرح اشکاالت جدید در مورد شاخص هایی که قبال تأیید شده حق م نموده و شاخص ها اتخاذ تصمی

  پایان نامهو نگارش  تدوین .4

 هچهار ماا ه ، تزمان آغاز رسمی تدوین و نگارش پایان نامه، از زمان تصویب طرح تفصیلی و ثبت در سامان .23

فصیلی و امه تنختار ارایه شده در طرح مانده به اتمام سنوات تحصیلی است.و طلبه موظف است بر اساس سا

 پایان نامه خویش را تدوین نماید. ، راهنما استادنظارت و همکاری 

ه محقق است ک پژوهش های پایانی  به زبان فارسی نوشته می شود. نگارش آن به زبان عربی تنها در صورتی مجاز -

 کامال به زبان عربی فصیح و معاصر مسلط باشد.

تعهد نامه تقید به » سه علمیه  موظف است پیش از ابالغ  تدوین پایان نامه به طلبه از ویمعاونت پژوهش مدر .24

 .دایرا اخذ نم3«اصالت اثر 

ته ای( میان رش ودر موضوعات خاص )و استاد مشاور طلبه موظف است در طول نگارش پایان نامه، با استاد راهنما  .25

رگذاری سامانه با درور( )و مشافته را  برای ارزیابی استاد راهنما تعامل مستمر داشته و مجموعا سه بار متن نگارش یا

 اعمال نماید. با جدیت الزم و نظرات اصالحی وی رانموده 

 و در بار سوم متن کامل پایان نامه خواهد بود.   مرحله در هرمتن نگارش یافته برای استاد راهنما ارسال   -

فصیلی ویب طرح تس از تصپماه سه  نامه به استاد راهنما و مشاور)در صورت نیاز(حداکثر زمان ارایه متن ثلث اول پایان -

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

سه هر امه را درایان نپطلبه موظف است همزمان با ارسال متن نگارش یافته به استاد راهنما جهت ارزیابی،گزارش پیشرفت  -

 نیز اطالع  رسانی نماید. معاون پژوهش مدرسه علمیه مرحله  به 

تعهد نامه اساتید مبنی بر "طبق و 3سطحشیوه نامه تدوین پایان نامه استاد راهنما موظف است با اشراف بر آیین نامه و  .26

طلبه شفاف و روشمند به صورت و  به ارزیابی تفصیلی  پایان نامه  پرداخته در سه مرحله 4"عمل به مفاد آیین نامه

و موارد  کردهدرج  5استاد راهنمااشکاالت موجود در پایان نامه را در کاربرگ ارزیابی تفصیلی  هنمایی نموده وارا ر

تذکر  بدیهی است که ؛ارسال نمایداز طریق سامانه و در موارد اضطراری به صورت دستی برای طلبه اصالحی را 

  تاثیر منفی خواهد داشت.ارزیابی عملکرد استاد راهنما  شفاهی اشکاالت پذیرفته نبوده و در

کثر ظرف در هر مرحله حداساعت وقت مفید اختصاص داده  6هر مرحله حداقل  در استاد راهنما موظف است  .27

 .پاسخ ارزیابی را به طلبه اعالم نماید روز45مدت 
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 غیر حضوریدفاع پیش پایان نامه برای  یهارا .5

ابالغ  وصیلی ر گزاری پیش دفاع غیر حضوری حداقل چهار ماه پس از تصویب طرح تفکمترین زمان الزم برای ب .28

ی ت محتواییز کیفآن به طلبه می باشد و زودتر از مدت مذکور امکان بر گزاری پیش دفاع به دلیل کاسته شدن ا

 پایان نامه وجود ندارد.

 آن را در نیز باردیگر یان نامهحضوری طلبه موظف است پس از تدوین کامل پا غیر جهت تحقق پیش دفاع .29

دو داکثر ظرف مدت حساعت وقت مفید و 4اختیار استاد راهنما قرار دهد استاد راهنما باید حداقل با اختصاص 

 پایان نامه را کنترل نهایی نماید.هفته 

اع جراو  مه یان ناپا اتمام سنوات تحصیلی اقدام به بار گذاری متن پیش از چهار ماهطلبه موظف است حداکثر  .30

 به استاد داور  نماید. سالبرای معاون پژوهش مدرسه برای ارآن 

مورد تایید استاد راهنما موظف است ضمن تعامل با پس از دریافت متن کامل پایان نامه  مدرسه علمیه معاون پژوهش  .31

 کاربرگ "و فصیلیرا همراه طرح تپایان نامه استاد داور را تعیین و  هفته دومعاون پژوهش استان حداکثر ظرف 

 برای ارزیابی در اختیار داور قرار دهد.  6 "ارزیابی تفصیلی 

 ارزیابی بررسی و به  یک ماهمفید وحداکثر ظرف مدت   وقت ساعتده حداقل  صرف استاد داور موظف است  با .32

وارد اصالحی را و م پرداخته نامه تفصیلی انطباق آن با طرح ومحتوا،  و شکل و ساختار لحاظ از اثر جانبه همه

 دهد. ارجاع مدرسه علمیه  ارزیابی تفصیلی درج نموده و از طریق سامانه به معاون پژوهشی  درکاربرگ

الحات ، عمال  اصپس از  ا، در صورت تشخیص قابل دفاع بودن  ،ر پس از ارزیابی کامل پایان نامهداواستاد  .33

الم اعدام به اده و اقدارجاع و اساتید راهنما و مشاور به به طلاز طریق معاونت مدرسه علمیه موارد اصالحی را 

ل و امثال انند انتحاوجه همداور با ذکر دالیل م اما چنانچه استاد؛ ا برگزاری جلسه دفاعیه خواهد کردموافقت ب کتبی

راهنما  تاد داور وبین اسف اعالم کند، در صورت وجود اختالرا غیر قابل اصالح و دفاع دانسته و مردود آن ، پایان نامه 

ان خواهد ایانی استپش های مرجع رسیدگی برای ابطال پایان نامه  و یا قبول آن و تعیین استاد داور دیگر،کار گروه پژوه

 .بود

به  جهت اصالح واز وی اخذ مندرج در کاربرگ ارزیابی تفصیلی داور را اشکاالت باید مدرسه علمیه  معاون پژوهش .34

 .گردد. مرتفعطالع رسانی نماید تا با نظارت و همیاری استاد راهنما اشکاالت ا و استاد راهنما  طلبه

 ،ارت آنان مک و نظکطلبه موظف است ضمن تعامل با استاد راهنما  و مشاور و اگر پایان نامه مشروط به اصالح شود  .35

قت اخذ مواف و اصالح پس از ونموده  اشکاالت داور در مرحله پیش دفاع  اقدام رفع به روز 45حداکثر ظرف مدت 

رار ق سه علمیهژوهش مدرپمعاون  را در اختیار اصالحی نسخه های  نامه برگزاری جلسه دفاعیه از اساتید راهنما و مشاور

 دهد.
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استی وارد درخوطلبه برای اصالح م اساعت وقت مفید را برای همکاری بسه حداقل اساتید راهنما و مشاور موظفند  -

  نامه برگزاری جلسه دفاعیه را اعالم نمایند.اختصاص داده و موافقت 

رار دهد ق نهاییی ه و بازبینپایان نامه اصالح شده را مورد مداقفرصت دارد تا دو هفته  پیش از جلسه دفاعیه استاد داور  .36

ی رزیابار کاربرگ دچنانچه با اشکاالت احتمالی جدید ی مواجه شد « پیش دفاع »بررسی اشکاالت مرحله  و افزون بر

ه وافقت نامربرگ مو کا و برای برگزاری جلسه دفاعیه در زمان مورد توافق اعالم آمادگی نمایدتفصیلی داور  ثبت 

  .ارسال کند مدرسه علمیه برگزاری جلسه دفاعیه را نیز برای معاون پژوهش 

یه وجود لسه دفاعری جامکان برگزا صدور کاربرگ موافقت با برگزاری جلسه دفاعیه ،و  بدون بازبینی نهایی داور  .37

 نخواهد داشت.

 برگزاری جلسه دفاعیه .6

 فاع از آنتحقیق ود و ارایه گزارش شفاهیپایان نامه نگارنده ق و احراز توانایی علمی یبه منظور سنجش کیفیت تحق .38

ضور حدر  ته وحضور یافدر جلسه دفاعیه ،جلسه دفاعیه به صورت رسمی و علنی برگزار می شود. طلبه موظف است  

 .خود دفاع نماید ایان نامهاز پ(میان رشته ای )اساتید راهنما ، داور  ومشاورداوران  هیأت

وده و نممادگی جلسه دفاعیه اعالم آ برگزاری پیش از اتمام سنوات تحصیلی برای یک ماه قلحداطلبه موظف است  .39

 ری کند. تقاضای جلسه دفاعیه را از طریق سامانه به همراه متن کامل پایان نامه بارگزا

کارگروه پایان » و با تشخیص در موارد اضطراراست اما  آموزشیواحدهای اتمام پس از  جلسه دفاعیهزمان برگزاری  .40

 ود.برگزار می ش جلسه دفاعیهد ه داردرسی باقیماندبرای طلبه ای که حداکثر  شش واحد « نامه ها 

موافقت نامه برگزاری جلسه  "تاییدیهن نامه و اخذ پایاباید پس از دریافت دو نسخه  مدرسه علمیه معاون پژوهش   .41

برای برگزاری جلسه دفاعیه را فراهم  مقدمات الزم دو هفتهمدت حداکثر ظرف  ،و داور از استاد راهنما 7"دفاعیه

 سازد.

ل جدی موجب اخال غیبت غیر موجه اعضا کهالزامی بوده و حتی مشاور میان رشته ای حضور همه اعضای جلسه دفاعیه  .42

ر صورت د اماد.و عدم اجرای جلسه دفاعیه گردد تخلف محسوب می شود  و در پرونده تخلفات اساتید ثبت خواهد ش

یان ما مشاور هنما و یاز حضور استاد را)مانند سفر حج و عتبات( مانع)مانند بیماری و تصادف( و بروز حادثه ای خاص

یص یا به تشخ و راهنما و مشاور حدید اساتید محترم به صالشخص دیگری  در جلسه دفاعیه دروقت مقرر ،رشته ای 

هد ریافت خوادزحمه را تأیید معاونت پژوهش مرکز عهده دار دفاع از پایان نامه شده و ده درصد حق البا کار گروه و 

 نمود. 

از این  ؛ست ا  مدرسه علمیهپژوهشی  دفاعیه بر عهده معاون هرانه جلسهدایت عالمانه و مدبّ و اجرایی مدیریتدبیری و   .43

از طلبه ،  8«اظهار نامه اصالت اثر و تقید به حقوق مادی و معنوی اثر»ه دفاعیه پس از اخذ جلس حضور فعال دربا  رو باید 

دقت یادداشت و در صورت ه چالش های علمی را ب ونموده  مدیریت(50)بند جلسه را براساس جدول زمانبندی 

 .دم را برای اصالح روند به عمل آورتذکار الز، اساتیدسوی  ازو تعارف اغماض یا تسامح  مشاهده 
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دی کاالت جدیکنترل اصالحات خواسته شده در مرحله پیش دفاع و اشموظف است ضمن دفاعیه  درجلسهاستاد داور  .44

 شکاالت بیاندن اکه در مطالعه پیش از جلسه دفاعیه بدان دست یافته را مطرح و پاسخ بخواهد و در صورت باقی م

سط صالحات توأیید اتاشکاالت در نظر بگیرد. در این صورت نمره نهایی تنها با  خ ، نمره  را مشروط به اصالحِپاس

 استاد داور قابل قبول خواهد بود.

را 9«پایان نامه ارزشیابیشاخص های » یت و دقت کافی ریز نمرات کاربرگ  داور باید با جدّ  و مشاور اساتید راهنما ، .45

ریز  دقیق ثبت بدون دفاعیه بدون تکمیل ریز نمرات اجتناب نمایند. جلسه، ز بیان نمره کلی و شفاهی تکمیل نموده و ا

 شود. می تلقی ناتمام ارزشیابیشاخص های  کاربرگ در نمرات

سه در جل سهاکثر حد برای هر استاد ، پایان نامهو یا راهنمایی داوری حضور در جلسات دفاعیه برای ظرفیت  .46

 صبح و عصر(می باشد. یک روز کامل )

ین ات بنابر التر اسمالک در تعداد حضور در جلسات دفاعیه برای داوری و راهنمایی در دو سطح ترکیبی رتبه با  -

ند حضور می توا پایان نامهتنها در یک جلسه دفاعیه  رساله علمی سطح چهاردر صورت پذیرش دفاع و یا داوری 

 یز در یکایان نامه نپیک مورد دفاع و یا راهنمایی  تحقیقات پایانییه دفاع جلسهدو در صورت حضور در  امایابد 

 روز پذیرفته است.

-و احیانا مشاور راهنما  و داور -اتیداسمیانگین نمرات بر اساس  بوده و 20تا  14بین پایان نامه درقبولی دامنه نمرات  .47

داوران پس از اتمام دفاعیات،در  هیأت ؛شود محاسبه میبه وسیله دبیر جلسه  ارزشیابی کاربرگ شاخص هایمندرج در 

ارزشیابی مشخص نموده سپس دبیر  شاخص هایامتیاز پایان نامه را براساس معیارهای مندرج درکاربرگ غیاب طلبه، 

با حضور طلبه اعالم ثبت و پس از اخذ امضاء از اساتید  10«صورت جلسه دفاعیهکاربرگ » درنمرات را  جلسه میانگین

 می نماید.

 کاالتاششود و  ان واقعپایان نامه ای بدون نیاز به اصالح اساسی در شکل،ساختار و محتوا، مورد قبول هیأت داورگر ا .48

شرط با  باشد –وا تایپی و یا جابجایی و چینش مختصر ساختاری بدون تغییر در محت -و ناچیز  شکلی اما جزیی آن 

می  ه وی تعلقه قطعی بدفاعیه نمرسبت به رفع آن ، درهمان جلسه ناد راهنما تو تضمین اساخالقی طلبه مبنی بر اصالح 

 .گیرد

مشروط به اصالح گردد طلبه باید با کمال جدیت و با همیاری از سوی  هیأت داوران درصورتی که پایان نامه ای   .49

کنترل و را برای علمی استاد راهنما ،در رفع آن کوشا بوده و استاد راهنما نیز موظف است حداقل دو ساعت وقت مفید 
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تحویل دبیر جلسه و را امضاء  11«تاییدیه رفع اشکاالت جلسه دفاعیه کاربرگ»قرار داده و ارزیابی اصالحات انجام شده 

 .دفاعیه نماید 

الحات نجام اصادر صورت پایان نامه مشروط تنها  و دبیر جلسه مسئول پی گیری تا حصول نتیجه نمرات مشروط است .50

لبه در چنانچه ط و.شودمی زوده بر نمره وی افداور معتبر بوده و  ید استاد راهنما و تعیین نمره اصالح و تایدر وقت مقرر  

 ی گیرد.موتعلق اوقت مقرراقدام به رفع اشکاالت مطروحه در جلسه  دفاعیه ننماید همان نمره بدون اصالحات به 

ا تکیه بر ببه نمره  تراض طلبهو در صورت اع بل تغییر نیستنمره و امتیاز پایان نامه بعد از اتمام جلسه رسمی دفاعیه قا   .51

 .در این باره تصمیم گیری می نماید کار گروه پژوهش های پایانی استانادله قوی ،

 :گرددکه به شکل زیر توزیع میاست دقیقه   100زمان جلسه دفاعیه حداقل  .52

 دقیقه(5))تالوت آیاتی از قرآن کریم 

 (دقیقه15نامه) مباحث پایانارایه  طلبه :

 (دقیقه 15و اشکاالت ) نظراتبیان استاد داور: 

 دقیقه(15ر)اشکاالت داوسؤاالت و پاسخگویی به طلبه : 

 دقیقه(15پایان نامه )از علمی دفاع استاد راهنما: 

 دقیقه(10در موضوعات خاص و میان رشته ای) از طلبه علمی دفاع: میان رشته ای استاد مشاور

 (دقیقه 5بندی نظرات ) استاد داور: جمع 

 دقیقه( 10استادراهنما: توضیحات تکمیلی و دفاع نهایی )

 دقیقه( 5ارزشیابی)شاخص های هیأت داوران: لحاظ نمودن ریز نمرات درکاربرگ  

 دقیقه( 5دبیر جلسه :جمع بندی نهایی واعالم نمره )

 بندی نمرات پایان نامه مطابق جدول زیر است:درجه .  .53

 ازامتی نمره ردیف

 عالی 20تا  18از  1

 خیلی خوب 17،99تا  17از  3

 خوب 16،99تا16از 4

 متوسط 15.99تا 14 5

 مردود 14کمتراز  6

وز داکثر سه رحاشد، به نتیجه داوری معترض بوده و نمره پایان نامه وی کمتر از حد نصاب قبولی ب ای چنانچه طلبه .54

اونت مع هب ی وارگذارا ذکر دالیل مستند درسامانه پایان نامه ها بدرخواست تجدید نظر را ب پس از دفاع مهلت دارد

 ارسال نماید. مدرسه علمیه پژوهش 
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هش استان ارجاع را به معاون پژوطلبه در خواست اعتراض  روز3 حداکثرظرف مدت باید مدرسه علمیه عاون پژوهش م .55

ژوهش های پکارگروه »بررسی در  س ازپهفته  دو ظرف مدتموظف است حداکثر نیز معاون پژوهش استان اده و د

 اعالم نماید.  را نتیجه بررسی «پایانی استان

راساس ،تا بشود می دادهمجدد به طلبه فرصت  سنوات مجاز تحصیل به تناسبشد،  مردود اعالمای  چنانچه پایان نامه  .56

 . مایدنباز تدوین و یا موضوع دیگری را پیشنهاد  نموده  داوران پایان نامه را بازنویسی هیأتنظرات 

 سه دفاعیهجل دیگر ربا پایان نامه حداکثر یکای که پایان نامه اش مردود اعالم شده، پس از بازنویسی  طلبهبرای   .57

 وده وبور پیشین بر عهده دامشروط به باز نویسی مردود داوری مجدد برای پایان نامه های و  رسمی تشکیل می شود

ای بر مشاور  وراهنما   اساتیدلزحمه کامل را دریافت خواهد نمود اما طور مجزا حق اداوری بنوبت از هر درداور  استاد

امه ی پایان نباز نویس را دریافت نموده و طلبه می تواند برایمصوب حق الزحمه  یمی ازتنها نپایان نامه های مردود 

ین در ا رساندا به انجام برتحقیق و نگارش  کار ،د اتیجدیدی را معرفی نموده و یا با همان اس و مشاور   راهنما ساتیدا

 . برای تحقیق جدید حق الزحمه کامل را دریافت خواهد نمود و مشاور  صورت استاد راهنما 

ارزیابی و اخذ  12داور ارزیابی عملکرد اساتید ،ثبت وتکمیل کاربرگ صورت جلسه دفاعیه به دبیر جلسه دفاعیه موظف  .58

و همچنین از استاد راهنما  14«تایید اعتبار علمی اثر»کار برگ  و   13مدرسه علمیه ژوهش از معاون پ راهنما عملکرد استاد

 باشد. میپیگیری اصالحات پس از جلسه دفاعیه نظارت و 

اخیر در ز جمله  تی آن ادر صورت عدم بارگذاری کاربرگ های فوق در سامانه ، جلسه دفاعیه ناتمام تلقی شده و پیامد ها  -
 ه دبیر خواهد بود .صدور مدرک، متوج

میزان طلبه از کاربرگ ارزیابی  »بار گذاری  تذکار الزم را به طلبه جهتباید دبیرجلسه  پس از جلسه دفاعیه ، .59

پایان به « 16اظهار نامه اصالت و تعیین حقوق مادی و معنوی اثر»الصاق کاربرگ  و تکمیل  و « 15همکاری استاد راهنما

ارسال  استاننسخه پایان نامه را به  در اول پایان نامه چاپی اطمینان نیافت « اظهار نامه »اق و الصتکمیل و تا از  داده نامه 

 ماید. نن

به ل توسط طلور کامکاربرگ ارزیابی طلبه از میزان همکاری استاد راهنما سامانه ای بوده و شاخصه های آن باید بط -

 ه ها تنهات شاخصابل رویت و کنترل بوده اما محتویاتکمیل گردد اصل تکمیل شده این کاربرگ برای معاون پژوهش ق

 برای مسئول اساتید  اداره پژوهش های پایانی معاونت پژوهش مرکز قابل رویت می باشد.

 

 

                                                 
 .12. پیوست 12

 د..در صورتی که دبیر جلسه معاون پژوهش مدرسه علمیه باشد باید کاربرگ ارزیابی استاد راهنما را خودش تکمیل نمای13. پیوست 13

 نام استاد راهنما نیز در مقدمه درج خواهد گردید. اثر،  چاپ در صورت  وشده  را پذیراپایان نامه مسئولیت محتوای علمی « تایید اعتبار علمی اثر»استاد راهنما با. 14. پیوست  14
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 صدور مدرک .7

 لمیهش مدرسه عپس از کسب نمره  قبولی ، اسناد ذیل را تهیه و به معاون پژوهحداکثر یک ماه موظف است طلبه  .60

 :تحویل یا ارجاع دهد

 ؛رنگ سرمه ای  با جلد گالینگورتهیه سه نسخه چاپی و صحافی شده ازپایان نامه  -1

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

 در سامانه .«میزان همکاری استاد راهنما طلبه از کاربرگ ارزیابی  »بار گذاری  -3

از طلبه ذیل  ت مدارکروز پس از قبولی طلبه  پیگیر  دریاف 45معاون پژوهش مدرسه علمیه  موظف است حداکثر   .61

 :،جهت صدور مدرک باشد

ر دیک نسخه  ثبت وضبطو  مدرسه علمیه)برای  بایگانی یک نسخه در طلبه  دریافت سه نسخه از پایان نامه صحافی شده از  -

 و ارسال یک نسخه برای مرکز(. بایگانی استان،

 وط به جلسه دفاعیه در سامانه ؛بار گذاری تمام کاربرگ های مرب -

 ه؛نما توسط طلب،و کنترل تکمیل  ارزیابی استاد راهداورو ، ساتید راهنما ارزیابی اکاربرگ و بارگذاری تکمیل  -

ن، زمدیریت استااهزینه برگزاری جلسه دفاعیه و ،کمک هزینه طالب داوران  هیأتگروه ، کاردرخواست حق الزحمه   .62

ژوهش پهده معاون بر عپس از پرداخت  افراد ذی نفع برای  آن یا پیامک سال رسید بانکیپیگیری پرداخت ها و ارو 

  می باشد.مدرسه علمیه 

می شود اما  پرداخت ومحاسبه آخرین نرخ ابالغی دقیقه ای و بر اساس  100جلسه  ازای هربه حق الزحمه اعضای کار گروه  -

 ضافه کاری پرداخت خواهد شد..حق الزحمه معاون پژوهش در غیر وقت اداری براساس ا

حق  ،یانی استان کارگروه پژوهش های پاغیر موجه بودن آن توسط و تأیید  در هر مرحله در صورت انصراف اساتید  .63

تید ب یا اسامکاری طالهمنجر  به قطع  الزحمه ای به اساتید مذکور تعلق نخواهد گرفت. اما چنانچه حوادث  ناخواسته 

رفت یزان  پیشکاری و ماساتید بر اساس مراحل همحق الزحمه پرداختی ، تدوین پایان نامه گردد در روند تکمیل فرایند

 ، خواهد بودکار 

مه ل حق الزحاز  ک میزان پرداخت به اساتید راهنما و مشاور میان رشته ای ،بر اساس مراحل همکاری و  درصدهای ذیل -

پایان نامه به تناسب  ،همکاری در تدوینحق الزحمه درصد  20یلی خواهد بود:همکاری با طلبه در تهیه طرح اجمالی و تفص

 .حق الزحمه درصد10،حضور در جلسه دفاعیه حق الزحمه درصد 70پیشرفت تا 

نتایج تحقیق توسط طالب و استادان در قالب کتاب یا مقاله منوط به هماهنگی و اخذ مجوز از  چاپ پایان نامه و .64

و رعایت حقوق و  17های علمیه خواهران بر اساس کاربرگ درخواست چاپمعاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه 

 مالکیت معنوی افراد دخیل در پایان نامه می باشد. 
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، از زمان ابالغ ، الزم االجرا بوده و مقررات، ضوابط ، دستورالعمل ها و بخشنامه های ند ب  64درالعمل اجرایی راین دستو  -

  مغایر با آن لغو می گردد.


