
 

 

انهم مقاالت پایانیآنیی  
 معاونت ژپوهش

کل ژپوهش اهی تحصیلی طالبداره ا  
  

1397شهریور   
 



1 
 

 
  بسم اهلل الرحمن الرحیم



2 
 

 

 

-ریزیامهبرن ،های علمیه خواهرانگانه در حوزهر بین مقاطع سهد 2مقطع سطح  شمول و گستردگی مومیت،ع

توجه با ساس و بر این ااست.  ویت قرار دادهلاو ردبرای این مقطع را  های دقیق و بنیادین در ابعاد پژوهشی

الیتهای پژوهشی فعبه منظور کاربردی نمودن نیز تحقیقات پایانی و به عمل آمده از شناسی به نیازسنجی، آسیب

لتحصیلی طالب اشرط فارغ ه عنوانبمقاالت پایانی مقرر گردید  های آنها،طالب و استفاده بهینه از آموخته

 . رددگجایگزین تحقیقات پایانی سطح دو 

 ماده 1

 اهداف اجرای این برنامه به شرح ذیل است:

 ؛مندی به پژوهش در طالبتثبیت انگیزه، روحیه و عالقه .1

 ؛کاربردی و قابل استفاده نمودن آثار طالب .2

 ؛تخصصی و هدفمند کردن پژوهش و ارتقای کیفیت آن .3

  ؛های طالبآموختهاستفاده بهینه از  .4

 ؛و عدم اتالف وقت طالب بخشی در روند اداریتسریع .5

 2ماده 

گردد، مجاز آموزی پژوهشگری ارائه مینویسی که ضمن برنامه مهارتطلبه از زمان فراگیری آموزه مقاله

پایانی و از زمان شرکت در کارگاه تدوین مقاالت1مقاالت پایانی خود را انتخاب نماید از یکیاست موضوع 

 . استپایانی ملزم به انتخاب موضوع مقاالت

 3ماده 

 و تصویب شود. در کارگروه مقاالت پایانی، تأییدالزم است موضوع مقاالت 

                                                           
 گردد. ه میئهای مختلف، در نیمسال هفتم یا هشتم ارا. آموزه مقاله نویسی به تناسب ورودی1
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 4ماده 

ی در مدارس بررسی موضوع و ساماندهی امور مربوط به مقاالت پایانمنظور  کارگروه مقاالت پایانی به

 و کارگروه(معاون پژوهشی مدرسه علمیه )دبیر گردد و اعضای آن متشکل از سطح دو تشکیل می

 . استکارشناسان علمی کارگروه )حداقل دو استاد( 

 گیرد.کارگروه مقاالت پایانی توسط معاون پژوهش صورت می: معرفی کارشناسان و اساتید 1تبصره 

در خبره  موضوعات، از کارشناسان متناسب بادر ترکیب کارگروه مدرسه باید معاون پژوهش : 2تبصره 

 ثابت بررسی شود.  توسط کارشناسان ،ندارد همه موضوعاتضرورت  نماید واستفاده 

   5ماده

را در سامانه  ها، آندر کارگروهتصویب موضوع مقاالت پایانی پس از  معاون پژوهش مدرسه موظف است

 .نمایدرسال جهت ارزیابی ا به استاد ارزیابآن را  بارگذاری کند و پس از دریافت اصل مقاله توسط طلبه،

رگاه انتخاب اد کاخود را در کارگاه تدوین مقاالت پایانی و زیر نظر است چنانچه طلبه موضوع مقاالت: 1تبصره 

  گیرد.زیر نظر همان استاد صورت می نماید، ارزیابی مقاالت

انتخاب  2نویسیفراگیری آموزه مقاله : در صورتی که طلبه موضوع یکی از مقاالت خود را هم زمان با2تبصره 

معاون پژوهش مدرسه موظف است مقاله را متناسب با موضوع، به یک استاد ارزیاب جهت ارزیابی نماید، 

  ارسال نماید.

 6ماده 

                                                           
  پژوهشگری برای طالب سطح دو در نظر گرفته شده است. آموزیمهارت برنامه در نویسیمقاله آموزه .2



4 
 

ارائه مقاله از سوی طلبه در پایان ترم است، چنانچه  ،آموزه مقاله نویسیدر معیار ارزشیابی با توجه به اینکه 

طلبه بخواهد مقاله مذکور را به عنوان مقاله پایانی خود ارائه دهد، الزم است فرایند مربوط به مقاالت پایانی 

 . را طی کند ،و بارگذاری مقاله در سامانه اعم از تصویب موضوع در کارگروه

  7ماده 

ماید. موظف است در مدت شش ماه مقاله را تدوین و در سامانه بارگذاری نپس از تصویب موضوع، طلبه 

شود. اده میگردد و یک ماه به او جهت تدوین مقاله فرصت دنمره از مقاله او کسر می 1در غیر این صورت 

فرصت  ماه به او نمره از مقاله، یک 1در صورتی که پس از یک ماه نیز مقاله را تدوین ننماید، مجددا با کسر 

کارگروه به بر عهده گیری درباره طلاین مدت نیز چنانچه مقاله را بارگذاری ننماید، تصمیمشود. پس از داده می

 است. مقاالت پایانی

 8ماده 

ت اشکاالت د ارزیاب، مقاله نیاز به اصالح داشته باشد، طلبه موظف اسدر صورتی که بر اساس تشخیص استا

 گردد. ه درج میرا برطرف نماید و در نهایت میانگین نمرات دو استاد ارزیاب به عنوان نمره نهایی برای طلب

 9ماده 

أیید وزارت علوم ترویجی مورد تـای را در یکی از مجالت علمیمقاله ،التحصیلیای قبل از فارغچنانچه طلبه

ای را در ه مقالهگردد و چنانچچاپ کند، به ازای هر مقاله چاپ شده از ارائه یکی از مقاالت پایانی معاف می

از ارائه  پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم چاپ کند، به ازای یک مقاله چاپ شده، ـیکی از مجالت علمی

 گردد.   هر دو مقاله پایانی معاف می

 وظایف ارکان مورث:شرایط و 
 10ماده

 وظایف کارگروه مقاالت پایانی:
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 ؛بررسی و تصویب موضوعات ارائه شده از سوی طالب .1

 ؛اصالح موضوعات در صورت نیاز .2

 ؛دهی به موضوعات پژوهشی طالبارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به منظور جهت .3

معیارهای انتخاب موضوع که از سوی معاونت  با مطابقو  نامه: کارگروه موظف است بر اساس شیوه1تبصره

 شود، عمل نماید.های علمیه خواهران ابالغ میپژوهش مرکز مدیریت حوزه

به رأی  و همه کارشناسان علمی رسمیت یافته و مصوبات، منوط : جلسات کارگروه با حضور دبیر2رهتبص

 موافق اکثریت اعضا خواهد بود.

 11ماده 

 :)دبیرکارگروه مقاالت پایانی( معاون پژوهشوظایف 

 ؛شناسایی اساتید حائز شرایط برای تشکیل کارگروه مقاالت پایانی .1

 ؛تشکیل به موقع و منظم کارگروه مقاالت پایانی .2

 ؛دریافت، ارائه و بررسی موضوعات منتخب طالب در کارگروه .3

 ؛دعوت از اعضا و هماهنگی برای برگزاری جلسات .4

 ؛تهیه و تنظیم دستور جلسات .5

 ؛ی صورت جلساتبینی ضبط مباحث وتنظیم نهایتمهید وپیش .6

 ؛ثبت موضوعات مصوب در سامانه .7

 ؛مقاالت اساتید ارزیابتهیه وتنظیم برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه کارگروه و  .8

 ؛قاالتم اساتید ارزیاب کارگروه و ءالزحمه اعضاپرداخت حق جهتگیری الزم پی .9

 هتجکارگروه به صورت ساالنه و موردی توسط معاون پژوهش تهیه و گزارش عملکرد و مصوبات  :تبصره

 ارزیابی عملکرد به معاونت پژوهش مرکز ارسال خواهد شد.
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 21ماده 

 وظایف طلبه: 

 ؛. انتخاب دو موضوع در زمان الزامی انتخاب موضوع1

تواند موضوع اول را تصویب نماید : طلبه ملزم به ارائه دو موضوع به صورت همزمان نیست؛ بلکه می1تبصره 

در هر صورت نهایت فرصت طلبه و پس از اتمام نگارش مقاله اول به انتخاب موضوع دوم مبادرت ورزد. 

  است. نیبرای انتخاب هر دو موضوع، زمان شرکت در کارگاه تدوین مقاالت پایا

ر سامانه و ایی موضوع و ثبت آن د: آغاز رسمی تدوین و نگارش مقاالت پایانی، از زمان تصویب نه2تبصره 

 پس از تصویب است.  شش ماهمهلت اتمام آن، 

 . بارگذاری مقاله در سامانه پس از اتمام نگارش2

 د ارزیابالح و اعمال تغییرات مورد نظر استا. اص3

انجام س از د ارزیاب مطرح شود، طلبه موظف است پمقاله از سوی استا اصالحیشنهاد تبصره: در صورتی که پ

 پیشنهادات، مجددا مقاله را در سامانه بارگذاری نماید.

  به بعد الزم االجراست. 95و برای طالب ورودی مهر  هماده تنظیم گردید 12نامه در این آیین

یا دو  (بلیقبا ضوابط )توانند به اختیار خود تحقیق پایانی، می95قبل از مهر طالب ورودی تمامی  تبصره:

  نامه و دستورالعمل جدید ارائه نمایند.قاله بر اساس آیینم

 الحمدهلل رب العالمین


