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 فصل اول: كليات •
 

U 1ماده:U  تعاريف 
به هر يك از واحدهاي حوزوي كه عهده دار امر تعليم و تربيت طالب در هر يك : تربيتي -واحد آموزشي -الف  

 از مقاطع تحصيلي هستند اطالق مي شود.
، اعمال اختيارات حوزه هاي علميه خواهران كه به منظورمركز مديريت مديريتي تابعه  واحد: مديريت استاني – ب  

 .ستان ها تشكيل مي شودمديريت در ااداره امور حوزوي و انجام وظايف مركز 
پايان نامه متشكل از اساتيد متخصص در هر رشته هستند كه انجام بخشي از فرايند علمي : گروه علميگروه  -ج

 برعهده آنان است.
پيش بيني نشده در كميسيون موارد خاص جهت بررسي و تصميم گيري نسبت به موارد خاص:  اموركميسيون  -د

 گردد. اونت پژوهش مركز تشكيل ميمع در مديريت استان ياايان نامه ها اين آيين نامه و امور خاص پ
 

U 2ماده:U  نامهپايان   
هاي تحصيلي در سطح رشته تتبع علمي طلبه درباره مسئله اي مشخص است كه متناسب با نتيجه پژوهش و ،پايان نامه

 .به نگارش در مي آيد مشاور در صورت لزوم استاد وهنما و را تادسه، برابر ضوابط و زير نظر اس
  
 U 3ماده: 

ا، عمق بخشي گيري  منابع اصلي و استفاده مطلوب از آنهر، سنجش مهارت طلبه در به كاهدف از تدوين پايان نامه
 تحليل و نقد علمي است.، جمع بندي اقوالمهارت ، به دانايي و توانايي، تقويت روحيه تتبع

 
U 4ماده: 

بر عهده  ، همچنين تفسير و رفع ابهام از مواد آيين نامهها نامهپايان يي و اجراييامور محتوا نظارت بر و مسئوليت  

به  گروه هاي  وظايف خود را بر اساس اين آيين نامه تواند بخشي ازين معاونت ميااست.  معاونت پژوهش مركز

 تربيتي واگذار كند.-علمي، مديريت هاي استاني و واحدهاي آموزشي

 U 5ماده:U  
 واحد درسي است.  4، سطح سه ان نامه درارزش پاي 
 

U 6ماده: 
4پس از گذراندن پايان نامه  انتخاب موضوع   

 ، الزامي است.واحدهاي درسي  3
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3 طلبه پس از گذراندنتبصره:   
 پايان نامه خود را انتخاب نمايد واحدهاي درسي ، مجاز است موضوع  2

   
U 7ماده: 

 پايان نامه بايد از ويژگي هاي زير برخوردار باشد: عنوان  
 رجزئي و مسئله محو -1
 شفاف و گويا  -2

 مرتبط با موضوعات ديني -3

 تحصيلي طلبه رشتهمتناسب با  -4

   ي.پژوهش –جديد و غير تكراري در حوزه هاي علميه و مراكز علمي  -5
در  يجديدابعاد لبه كامال متفاوت بوده و تبصره: انتخاب موضوع تكراري، درصورتي كه ساختار پيشنهادي ط  

 است. مانعپژوهش ايجاد نمايد، بال
 

U 8ماده: 
 مانع است.، بالبه عنوان موضوع پايان نامهيا تصحيح نسخ خطي اند متوني كه تاكنون ترجمه نشدهانتخاب ترجمه   

حداقل  الزم است ،: در صورت انتخاب ترجمه 1تبصره   
5
 .تشكيل شود علمينقد   تحليل واز، هپايان نام حجم 1

 A4صفحه  30حداقل، الزم است يك مقدمه علمي به ميزان : در صورت انتخاب تصحيح نسخ خطي 2تبصره    
 .و نقد محتواي اثر در ابتداي پايان نامه نگاشته شود ،تحليل، شرححاوي بررسي

 
U 9ماده:U  

 گردد.ي متدوين  پايان نامه زير نظر استاد راهنما
 استاد مشاور استفاده مي شود. ازتبصره: درموضوعات خاص، به تشخيص گروه علمي ،   
 

U 10ماده: 
 پايان نامه خود را تغيير دهد. عنوانتواند ، طلبه نميدر صورت تصويب طرح تفصيلي

اطالع استاد ما و راهن تاد، طلبه فقط يك بار با ارايه داليل موجه و تاييد استبصره: پيش از تصويب طرح تفصيلي
 مصوب پايان نامه است. عنوان، مجاز به درخواست تغييرمشاور

 
U 11ماده:U  

 .خيص استاد راهنما قابل تغيير استحداكثر تا سي درصد با تش ،گروه علميساختار طرح تفصيلي مصوب 
ل جلسه دفاعيه اين بررسي قبل از تشكي واست  برعهده داور ،تبصره : تشخيص ميزان درصد تغييرات اعمال شده

 .مي شودانجام 
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U 12ماده:U  
كلمه با احتساب حروف)  300(صفحه  100، نبايد ازفهرست منابع و ضمايم بدون احتساب، حجم پايان نامه سطح سه

 صفحه بيشتر باشد. 200از  وكمتر 
 ست.ترجمه وتصحيح نسخ خطي باشد، رعايت حداكثرحجم الزامي ني، ره: درصورتي كه موضوع پايان نامهتبص

 
U 13ماده:U  

عدم ارايه پايان  .ددهارايه  ،، جهت تعيين استاد داور و زمان دفاعدر زمان تعيين شدهطلبه موظف است پايان نامه را 
 . استنامه در مهلت مقرر، به منزله انصراف 

 
U 14ماده:U  

به تاييد  رگزاري جلسه دفاعيه،از ب سپمي بايست  مقالهاست.  داراي امتياز مقاله علمي معتبر از پايان نامه، استخراج 
 د.برس مراجع ذيصالح

 
U 15ماده: 

P0F، محدود به حداكثر سنوات مجاز تحصيل طلبهمهلت دفاع از پايان نامه

1
P.حسب آيين نامه آموزشي مركز خواهد بود ، 

 .شوداز دريافت مدرك سطح سه محروم  ميموعد مقرر، واحد پايان نامه را بگذراند، در  چنانچه طلبه نتواند
 

U 16ماده:U  
» رش پايان نامه سطح سهشيوه نامه نگا«ن آيين نامه و ي، مطابق ضوابط مندرج در امندروشصورت پايان نامه بايد به 

نگاشته   ماه 12و حداكثر 3داقلح، ظرف مدت صورت فردي وپس از تصويب طرحنامه ، بهنامهآيين ضميمه اين
 شود. 
، تربيتي -آموزشيتاييد استاد راهنما و معاون پژوهش واحد  به وطل با درخواست، : در موارد خاص 1بصرهت  

 .استماه قابل تمديد  4اين مهلت تا 
يد راهنما و مشاور و معاون با تاييد اسات به تناسب سنوات مجاز تحصيلي، ،مجدد مهلت: تمديد  2تبصره  

امكان ز بيست نمره پايان نامه ا ماه ديگر و با كسر يك نمره 2، حداكثر براي تربيتي -آموزشيواحد  پژوهش
 پذير است.  

  .به حداكثر زمان اضافه خواهد شد ،باشديا داور  يه مجموعه اداريدر مواردي كه تاخير از ناح: 3تبصره  
 

U 17ماده: 
 ه نمايد.پايان نامه خود را اراي ،ماه پيش از پايان سنوات تحصيلي 3حداكثر ، در هر حال طلبه موظف است 

                                                 
 ت.اس سالنيم 12 ،آيين نامه آموزشيبراساس  حداكثر سنوات تحصيل طلبه سطح سه -١  
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U 18ماده: 
 شود.ارايه شده باشد، پذيرفته نمي  ايان نامه اي كه قبالً  در مراكز ديگرپ 
 

U 19ماده:U  
 ، پايان نامه خود را در واحد مقصد تدوينمبدا و مقصد تربيتي -آموزشي تواند با موافقت واحدهاي طلبه مهمان مي

 .پايان نامه درج مي شودروي جلد  مبداتربيتي  -آموزشيدر اين صورت نام واحد  .از آن دفاع كند كرده،
 

U 20 ماده: 
 است.، تابع آيين نامه ذيربط چاپ پايان نامه هاي تحصيلي 
 

 عناصر:  فصل دوم •
 

U 21ماده:U   
 عبارتند از: در فرايند انجام مراحل پايان نامه  مؤثرعناصر
  مديريت استاني معاونت پژوهش -1
 تربيتي -آموزشيواحد  معاونت پژوهش -2

  طلبه -3
  علميگروه   -4
  ساتيد راهنما و مشاورا -5
  هيئت داوران -6

 
3- U 22ماده:U  مديريت استانش معاونت پژوه واقدامات وظايف 

   
 وظايف زيراقدامات و نجام فرايند پايان نامه جهت ا كهاست  هاي مديريت استانيكي از معاونت، معاونت پژوهش
 :را برعهده دارد 

  طريق سامانه آموزشاز رش پايان نامه دريافت اسامي طالب واجد شرايط نگا .1
 وعدم تكرار كنترل آنها از حيث دارا بودن شرايط و پايان نامهعناوين دريافت  .2

 انك اطالعات اساتيد ثبت نشده استنام آنها در بطالب كه  دريافت سوابق و مدارك اساتيد پيشنهادي  .3

   ميعلگروه قبل از طرح درهاي عمومي اساتيد راهنما و مشاور، بررسي و تاييد صالحيت  .4
روز پس  20و تاييد اساتيد معرفي شده حداكثر عناوين جهت تصويب گروه  برنامه ريزي و تشكيل جلسه .5

  درخواست هااز دريافت 
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  بير جلسهبه عنوان د علميگروه حضور در جلسات  .6
 روز پس از تصويب 5حداكثر   ،به مركزو معرفي  اساتيد تاييدشده تصويب شده  ارسال عناوين .7

 مركز تاييدروز پس از  5 حداكثر تربيتي  –آموزشيواحد به  شدهتاييد اساتيد معرفي  .8

در صورت عدم  تربيتي -آموزشييد جديد مشاور و راهنما از واحد اساتپرونده و  جديد عناوين دريافت  .9
  گروهدر و طرح مجدداوليه  و اساتيد پيشنهادي عناوين تأييد

  از تاييد آنهاروز پس  5حداكثر تا  مشاور هنما وبررسي وارسال درخواست ها به كارتابل اساتيد را .10
سه ماه پس از ابالغ تصويب حداكثر ،تربيتي-واحد آموزشياز ها نامههاي تفصيلي پايانطرحدريافت  .11

 عنوان

روز پس  25حداكثر ، جهت بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي دريافت شده  گروه علميتشكيل جلسه  .12
     از دريافت طرح ها

  ز بررسي روز پس ا 5حداكثر تا  تربيتي-آموزشيواحد  بهيلي صهاي تف طرحيجه بررسي نت اعالم .13
ح تفصيلي در صورت عدم تأييد طر تربيتي-آموزشيواحددريافت طرح تفصيلي مجدد يا اصالح شده از  .14

 گروهپيشنهادي و طرح مجدد در

 دفاعدريافت اعالم آمادگي  .15

به واحد  داورمعرفي  وروز پس از وصول درخواست  15داور، حداكثرگروه جهت تعيين تشكيل جلسه  .16
     روز پس از تعيين 3حداكثر تربيتي -آموزشي

 تربيتي واگذار نشده است -جلسه دفاعيه در مواردي كه دفاع به واحدآموزشياداره تشكيل و   .17

  دريافت نمره مقاله    .18
  تكميل شده ارزيابي هيئت داوران در جلسه دفاعيه كاربرگ دريافت .19
 تربيتي-آموزشيواحد مركز و نتيجه به  ارسالم صورتجلسه دفاعيه و تنظي .20

در صورتي كه و  تربيتي- آموزشي از طريق واحدبه هنگام لزوم دريافت اعتراض طلبه به نتيجه داوري  .21
  باشدقبولي ه ارزيابي كمتر از حد نصاب رنم

  پس از دريافت اعتراض روز 20حداكثر تا  به منظور بررسي اعتراض طلبه علميگروه تشكيل جلسه  .22
   گروهروز بعد از جلسه  3حداكتر تا  ،تربيتي– آموزشي واحدگروه به اعالم نظر .23
  در صورت نياز پيگيري جهت تكرار فرايند دفاع از پايان نامه .24
 مركز معاونت پژوهش جهت بررسي امور خاص و ارسال موارد ذيربط به موارد خاصتشكيل كميسيون  .25

  ركزم جهت طرح در كميسيون
و ارسال نتيجه به ذي نفع و پيگيري تا حصول نتيجه  مصوبه كميسيون موارد خاصيجه و اخذ نت پيگيري  .26

 نهايي

مركز و ارسال يك نسخه به معاونت پژوهش  و تربيتي-واحد آموزشي از پايان نامهدو نسخه چاپي  دريافت .27
  يگاني نسخه ديگر درمديريت استانيبا
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U 23ماده:U  تربيتي - آموزشيواحد  معاونت پژوهشت اقداما ووظايف 

اقدامات و ان نامه جهت انجام فرايند پاي كه تربيتي است-واحدهاي آموزشياز معاونت هاي  معاونت پژوهش، يكي
 وظايف زير را بر عهده دارد :

   از طريق سامانه آموزش ارش پايان نامهطالب واجد شرايط نگ فهرست دريافت .1
كتبي، برگزاري جلسه : نصب اطالعيه، نامهش پايان نامه در زمان مقرر (از طريقتوجيه طالب جهت شروع نگار .2

 نامه انيمربوط به پا ينامه ها و دستورالعمل ها نييآبر اساس  توجيهي و... )

 آموزش كاربري سامانه پايان نامه به طالب .3

  ومعرفي به طالبشناسايي اساتيد واجد شرايط راهنمايي ومشاوره پايان نامه  .4
احراز  طالب، پيشنهاديشناسايي شده يا پژوهشي اساتيد راهنما و مشاور  -دآوري سوابق و مدارك علميگر .5

 مديريت استانيصالحيت هاي عمومي آنها  و معرفي به 

 وعنوان مناسب   و انتخاب موضوع ، مشاورمشاوره به طلبه جهت انتخاب استاد راهنما .6

و ارسال به معاونت د مقرر، كنترل در موعطلبه  حنامه پايان نامهاساتيد پيشنهادي و طراسامي  ،عناويندريافت  .7
 پس از دريافتيك هفته حداكثر مديريت استاني پژوهش 

 مديريت استانيحداكثر سه روز پس از دريافت مصوبات از  ،طلبهبه  علميگروه مصوبات  ابالغ  .8

 ارسيدگي به آنهو  ماهه تدوين پايان نامه از طالب در وقت مقرردو دريافت گزارش هاي  .9
مشاور يا طالب در حال  مكاتبات اساتيد راهنما،درخواست ها و بررسي وپيگيري به موقع ومناسب  دريافت، .10

 پايان نامه در طول زمان نگارش آن نگارش

 صدور گواهي حضور درسه جلسه دفاعيه براي طالبي كه در آستانه دفاع هستند .11

   در صورت تاييدمديريت استاني براي و ارسال ضوابط وطرحنامه  ان نامه آماده دفاع با آيين نامه،تطبيق پاي .12
 به طلبه جهت انجام اصالحات الزم وطرحنامه ضوابط  انطباق پايان نامه با آيين نامه، عدم موارداعالم  .13

 دريافت اعالم آمادگي داور  .14

 عالم آمادگي وي  روز پس از دريافت ا 3نامه و طرحنامه مصوب براي استاد داور، حداكثر ارسال پايان .15

 در صورت نياز به اصالحات احتمالي طلبهدريافت ارزيابي مقدماتي استاد داور و اعالم به  .16

 نامه اصالح شده به همراه تأييد انجام اصالحات توسط استاد داور،جهت تعيين زمان دفاع   دريافت پايان .17

دعوتنامه براي اعضاي هيئت داوران،  فراهم نمودن مقدمات الزم براي برگزاري جلسه دفاع، از قبيل ارسال .18
 و همكاري در برگزاري جلسه دفاعيه ها و..با هماهنگي مديريت استاني اطالع رساني به طالب، تهيه كاربرگ

 تربيتي واگذار نشده باشد-در صورتي كه اجراي دفاع به واحدآموزشي

وارسال نمره براي مديريت  شده باشد دريافت تاييديه مقاله در صورتي كه مقاله براي ارزيابي به مركز ارسال .19
 استاني

 مديريت استانياز  هاي دفاع شدهپايان نامهارزيابي گيري جهت دريافت نتيجه پي .20
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يك  وثبت وضبطمديريت استاني سه نسخه از پايان نامه صحافي شده از طلبه و ارسال دو نسخه براي  دريافت .21
 تربيتي  - آموزشيواحد كتابخانه نسخه در 

ارسال رسيد بانكي براي اساتيد پس از  وپيگيري الزم  ،زحمه هيئت داوران ازمديريت استانحق الدرخواست  .22
 پرداخت

 
 

U 24ماده:U لبه طواقدامات  وظايف  
 

 را بر عهده دارد: وظايف زيراقدامات و ، جهت انجام فرايند پايان نامه 3طلبه سطح 
 و فراگيري كاربري سامانه ذيربط نامه انيط به پامربو ينامه ها و دستورالعمل ها نييآ هيكل قيمطالعه دق .1

 در موعد مقرر با انتخاب واحد ثبت نام براي نگارش پايان نامه .2

 همراه با، جديد موضوعات موضوع يا پيشنهادانتخاب و تربيتي و -آموزشيمشاوره با معاون پژوهش واحد  .3
 ثبت در سامانه واساتيد راهنما و مشاور معرفي 

 پايان نامه انجام امور سامانه براي آگاهي از مراحل كار ومراجعه مستمر به  .4

   پيشنهادي اساتيد و عناوينخصوص  خواست دردرنتيجه دريافت  .5
حداكثر ظرف  پيشنهادي در صورت عدم تصويب موارد يا اساتيد راهنما و مشاور عنوان پيشنهاد مجدد .6

  ماه 2مدت 
  انجام اصالحات الزمدريافت نقطه نظرات و، مشاور اهنما ور اساتيدارائه  به  تهيه طرح تفصيلي پايان نامه، .7
 عنوانتاييد ماه پس از  3حداكثر  نامهطرحارسال  .8

  روز  45 ظرف مدتحداكثر  لزومدر صورت نامه رحط انجام اصالحات .9
 تصويب طرحنامهدريافت   .10

  گارش پايان نامه دستور العمل ن ضوابط آيين نامه و پايان نامه براساستدوين انجام فرايند تحقيق و  .11
هر  نگارش پايان نامه و ارائه گزارش پيشرفت كار به آنانمشاور در طول  راهنما و ارتباط مستمر با اساتيد .12

 دو ماه يك بار

  رعايت برنامه زماني نگارش .13
  ماه يك بار دوهر  تربيتي-آموزشيواحد  پايان نامه بهپيشرفت  ارسال گزارش .14
 وبه تناسب سنوات مجاز تحصيلي نامه در صورت لزوم درخواست تمديد مهلت تدوين پايان .15

  آن يو نهايي ساز مكتوببه صورت پايان نامه اتمام فرايند تحقيق و نگارش   .16
 اعمال اصالحات احتمالي     مشاور ود راهنما وبه استا پايان نامه  نسخه از يك  هاراي  .17

   دفاع با تاييد اساتيد راهنما و مشاور ارايه درخواست  .18
 تربيتي در صورت لزوم-آموزشيبه واحدومقاله پايان نامه از مكتوب ه نسخه اي يارا  .19
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 ا اصالحات احتمالييداور جهت دفاع استاد يا اساتيد نظر دريافت   .20

معاونت پژوهش واحد از گواهي حضور دريافت جلسه دفاعيه پايان نامه سطح سه و سه شركت در حداقل  .21
 تربيتي-آموزشي

 از پايان نامه و ارايه به استاد راهنما جهت ارزيابي اوليه استخراج يك مقاله علمي .22

  ودفاع از آن قيقه گزارش شفاهي تحاراي در جلسه دفاعيه جهت  حضور .23
 در موعد مقرر اعمال اصالحات احتمالي مطرح شده در جلسه دفاعيه  .24

ت معتبر علمي از مجال تربيتي در صورتي كه تاييد مقاله-به واحد آموزشي نمره آن اخذ تاييد مقاله و ارايه .25
 درخواست شده باشد

به اعتراض و  يل طلبهاكاربرگ اعتراض به نتيجه داوري در صورت مردود شدن پايان نامه و تمتكميل  .26
  روز پس از جلسه دفاعيه 3حداكثر تربيتي -آموزشيواحد  تحويل به 

 دفاعيهتعيين شده در جلسه  مهلت قانوني صورت لزوم و درويسي پايان نامه دربازن  .27

  در صورت لزوم پيگيري تجديد فرايند دفاع از پايان نامه .28
 تربيتي -آموزشيواحد قبول پايان نامه از دريافت نتيجه ارزيابي هيئت داوران مبني بر  .29

  مجلد نمودن پايان نامه .30
 تربيتي-آموزشيواحد  به  ارايه و پايان نامهصحافي شده  ونسخه چاپي  سه تهيه  .31
 

U   25ماده:U پايان نامهي گروه علم 
 اعضا گروه علمي با پيشنهاد مدير استان و تاييد معاونت پژوهش مركز تعيين مي شوند. 
 

U     26ماده: 
 عبارتند از : علميگروه  شرايط اعضاي 

 آشنايي كامل با روش تحقيق   -1

  ذيربط رشته تسلط بر مسايل جديد مطرح در -2
 روحيه كار جمعي صالحيت هاي عمومي وداشتن  -3

 حصيالت حوزوي سطح چهارتاتمام   -4

 يا كارشناسي ارشد سهراهنمايي پايان نامه در سطح مورد  2حداقل هداشتن سابق  -5

 داشتن يكي از سوابق زير:  -6
   ذيربط رشتهو در پنج سال سابقه تدريس در سطح سه  -الف         
در مجامع علمي يا رشته  علمي مرتبط با مقاله ذيربط با ارايه حداقل دو رشته پنج سال سابقه تحقيق در -ب          

  مجالت تخصصي
 .ذيربط رشته داشتن سه اثر تاليفي علمي در -ج         
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U 27ماده: 

با بوده  در استانمتناسب با تعداد رشته هاي تخصصي سطح سه موجود  ،پايان نامه هر استانتعدادگروه هاي علمي 
  مركز قابل افزايش است. پژوهش ديد معاونتصالح

 
U 28ماده:U   زير استبه شرح  علميگروه تركيب: 

    ميان اعضا با انتخاب اكثريت اعضا  از : مسئول -1
 مديريت استاني: معاون پژوهشي دبير -2

 .اين آيين نامه 26درج در ماده من واجد شرايط اعضا : پنج نفر كارشناس -3
  

U 92ماده:U عبارتند از: علميگروه  وظايف 
  دي متقاضيان تدوين پايان نامهپيشنها عناوينبررسي و تصويب  .1
  مشاور  ،صالحيت علمي اساتيد راهنما وتاييد بررسي  .2
  تحقيق  نامهبررسي و تصويب طرح .3
  تعيين اساتيد داور .4
 محتوايي پايان نامه و اعالم نظر پيرامون اعتراضات بررسي .5

  مركز شبه معاونت پژوه ارايهنامه و  مناسب براي تدوين پايان وعناوين موضوعات پيشنهاد .6
 .معاونت پژوهش مركز طرفرسيدگي به امور محوله از .7
  

 مرتبط با وظايف روز به تمامي درخواست هاي واصله 25موظف است ظرف حداكثر  گروه علمي :1 تبصره
 .فوق پاسخ دهد

اوران ، تاييد نهايي عناوين وتعيين دگروه هاي علمي: تا واگذاري كامل مسئوليت امور پايان نامه ها به 2تبصره  
 در معاونت پژوهش مركز انجام مي شود.

 
U 30 ماده:U گروه:مسئول ف وظاي 

  اداره جلسات تعيين دستور جلسات و -1
   گروه در صورت لزومناسان غير عضو جهت شركت در جلسات دعوت از كارش -2
 گروه.تاييد و امضا مصوبات  -3
  

U 13ماده:U گروه :وظايف دبير 
 تهيه و تنظيم دستور كار جلسات  -1

  جلسات  از اعضا جهت تشكيلدعوت  -2
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 سه هاتنظيم صورت جل شركت در آن وجلسات وبرگزاري  -3

 آنهااجرايي شدن  پيگيري ومصوبات ابالغ    -4

  گروهه و تنظيم گزارش عملكردتهي -5
  تشكيل و تكميل پرونده براي اعضا  -6
  برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه تهيه وتنظيم  -7
 .گروهپيگيري حق الزحمه اعضا -8

 
U 23ماده:U گروه :وظايف اعضا 

 نامه و دستورجلسات انيمجموعه ضوابط مرتبط  با پا قيمطالعه دق -1

  گروه و اظهار نظر كارشناسي در جلسات شركت   -2
 .گروهموارد محوله از طرف و اين آيين نامه  29بر اساس ماده وظايف انجام  -3

 
U 33ماده:U  

 .ركز تعيين مي شوندم و تاييد معاونت پژوهش استاندير گروه با پيشنهاد ماعضا
 

U 43ماده:U  
 .شودميميان اعضا گروه با راي اكثريت اعضا حاضر انتخاب  از ،گروه در اولين جلسهسئول م
 

U 53ماده:U  
 .كندگروه شركت ميي در جلسات مديريت استاني به عنوان دبير و بدون حق را اون پژوهشمع

 
U 63ماده: 

ابد و موارد با راي رسميت  مي ي، داراي حق راي چهار عضوبا حضور حداقل پايان نامه  علميگروه  جلسات
 حاضر به تصويب  مي رسد.اكثريت اعضا 

 
U 73ماده:U استاد راهنما 
 :فردي است كه مسئوليت علمي پايان نامه بر عهده وي بوده و داراي شرايط زير است ستاد راهنماا

 ذيربط رشتهشيوه تحقيق در  با كامل آشنايي -1

 ي پژوهشگري نوين وفناورانهو روش ها هاآشنايي با ابزار -2
يا  مرتبط رشته كارشناسي ارشد دانشگاه درپايان نامه  پايان نامه سطح سه يا موفقداشتن سابقه مشاوره  -3

  2تحقيق پاياني سطح  4حداقل  موفق راهنمايي
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رشته  شركت درحداقل چهار سال درس خارجيا مرتبط  رشتهتحصيالت حوزوي سطح چهار در اتمام   -4
  داشتن مدرك دكتري در رشته مرتبط با   3يا اتمام تحصيالت حوزوي سطح  و رتبطم

 :زيرشرايط داشتن يكي از  -5
  مدرك سطح چهار  -الف )           
  ذيربط رشتهدر  و سطح سه سال تدريس در پنجحداقل   - )ب           
  اسي ارشد دانشگاه در رشته مرتبطكارشنان نامه پايپايان نامه سطح سه يا  موفق سابقه راهنمايي  -ج)            
در مجالت و مرتبط با رشته دو مقاله علمي  لذيربط، با ارائه حداق رشتهسال تحقيق در  پنجحداقل  -) د           

  مجامع علمي
 .مرتبطرشته در علمي  فتالي سه) حداقل ـه          

 
U 83ماده:U  ا:ستاد راهنماواقدامات وظائف 

 نامه  انيمرتبط  با پا ، دستورالعمل ها وشيوه نامه هايمجموعه ضوابط قيدق مطالعه .1

 پژوهشي-علمي با ارسال سوابق علميرونده ر تشكيل وتكميل پهمكاري د .2

 نامه انيدرخواست طلبه در سامانه پا دييتابا  پذيرش مسئوليت راهنمايي طلبه اعالم آمادگي براي .3

انه و مراجعه به آن براي بررسي و پاسخ به درخواست هاي مراقبت در حفظ رمز ورود وكاربري سام .4
 دريافتي

 نهايي سازي عنوان موضوع وانتخاب ايي طلبه جهت راهنم .5

   عنوان مصوب دريافتپس از  تهيه طرحنامه تفصيلي ايي طلبه جهتمراهن .6
مل شدن زم تا كاراهنمايي طلبه جهت انجام اصالحات ال پيشنهادي،تفصيلي نامه طرحو بررسي دريافت  .7

 تاييد طرح    و نامهطرح

، پس از Uساعت 40حداقل Uصرف  و بابه ميزان مورد نياز طلبه نگارش پايان نامه در طول راهنمايي طلبه  .8
  تصويب طرح تفصيلي 

   به طلبه هاي پايان نامه نگارش فصله برنامه زمان بندي اراي .9
  رد اصالحيو تذكر موا ان بندي منظم جهت راهنمايي طلبهتعيين برنامه زم .10
  ماه يك بار دوهر  واحد آموزشي ش پيشرفت كار پايان نامه طلبه بهه گزاراراي .11
   تربيتي-آموزشيواحد رونوشت به ارسال و پيشرفت پايان نامه مدرصورت عدبه طلبه  تذكر .12
 پس ازدريافت پايان نامه ومقاله آن  ي و نظرات اصالحي به طلبهه راهنماياراي .13
  داور پس از اظهار نظر استاد ومقاله پايان نامه در  نياز به اصالحات احتمالي ي طلبه در صورتراهنماي .14
  اتمام پايان نامه وآمادگي براي دفاعتاييد  .15
  محتواي پايان نامه ساختار وعيه و دفاع ازشركت در جلسه دفا .16
 .ن آيين نامهمندرج در اي اساس معيارهاي ارزيابيبرنمره طلبه  نظر در خصوص تاييد پايان نامه و اعالم .17
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U 93ماده: 
 كند.نامه را به فرد ديگري واگذار تواند مسئوليت راهنمايي پاياناستاد راهنما نمي  
 

U40اده م:U  
 عهده داشته باشد. برهاي علميه خواهران حوزه در  راهنمايي پنج پايان نامه را استاد راهنما مي تواند به طور همزمان،

 علميگروه  با تشخيصمنحصرا و حداكثر تا هفت پايان نامه،  پنجبيش از  : پذيرش مسئوليت راهنمايي1تبصره  
 .استمجاز 

 .، حداكثر ده مورد استتصويب تا تاييد اتمام پايان نامه: مجموع راهنمايي و مشاوره هر استاد از زمان  2تبصره  
 

U41اده م:U استاد مشاور 
 :مه بر عهده وي بوده وداراي شرايط زير استفردي است كه بخشي از مسئوليت علمي پايان نا راستاد مشاو

 ذيربط رشتهشيوه تحقيق در  آشنايي با  -1
 پژوهشگري نوين و فناورانه يي با ا ابزارها و روش هايآشنا -2
 رشته شركت درحداقل چهار سال درس خارجيا مرتبط  رشتهتحصيالت حوزوي سطح چهار در اتمام   -3

   تن مدرك دكتري در رشته مرتبطداشبا  3اتمام تحصيالت حوزوي سطح  يا مرتبط
 :زير شرايط داشتن يكي از   -4
  داشتن مدرك سطح چهار -)الف           

  ذيربط در رشته وسطح سه سال تدريس درسه حداقل  -)ب            
  اسي ارشد دانشگاه در رشته مرتبطسابقه راهنمايي يا مشاوره پايان نامه سطح سه يا كارشن  - ج)            

معتبر در مجالت مرتبط با رشته دو مقاله علمي  با ارائه حداقل ذيربط، رشتهسال تحقيق در  سهحداقل  -) د             
  و مجامع علمي

 .مرتبطرشته تاليف در  دوحداقل   -) ـه            
U 24ماده: 

 :از ندعبارت استاد مشاوراقدامات  ووظايف 
 نامه  انيمرتبط  با پا عمل ها وشيوه نامه هاي، دستورالمجموعه ضوابط قيمطالعه دق  .1

 پژوهشي-همكاري در تشكيل وتكميل پرونده علمي با ارسال سوابق علمي .2

 نامه انيدرخواست طلبه در سامانه پا دييتاطلبه با مشاوره اعالم آمادگي براي پذيرش مسئوليت  .3

و پاسخ به درخواست هاي  مراقبت در حفظ رمز ورود وكاربري سامانه و مراجعه به آن براي بررسي .4
 دريافتي

، پس از  Uساعت 20ميزان حداقل Uارايه مشاوره به طلبه درطول نگارش پايان نامه حسب نياز طلبه و به   .5
  تصويب طرح تفصيلي 
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  حضور در جلسات مشترك با استاد راهنما و طلبه در صورت لزوم .6
  به طلبه ايمشاوره دو تذكر موار ه مشاوره جهت اراي تعيين برنامه زمان بندي منظم .7
  تاييد اتمام پايان نامه وآمادگي براي دفاع .8
  نامهمحتواي پايانساختار و شركت در جلسه دفاعيه و دفاع از  .9

  .معيارهاي ارزيابي مندرج در اين آيين نامهدر خصوص نمره طلبه بر اساس اعالم نظر  .10
  

U 34ماده: 
 عهده بگيرد.بردر حوزه هاي علميه خواهران  ت پايان نامه رامشاوره هف ،استاد مشاور مي تواند به طور همزمان 
 مجازعلمي گروه  ، منحصراً با تشخيصحداكثر تا ده پايان نامهبيش از هفت و : پذيرش مسئوليت مشاوره 1تبصره  

 .است
 ورد است.، حداكثر ده مم پايان نامه: مجموع راهنمايي و مشاوره هر استاد از زمان تصويب تا تاييد اتما2تبصره 

 
U 44ماده:U  استاد داور 

 ارزيابي پايان نامه بر عهده وي بوده وداراي شرايط زير است :مسئوليت  فردي است كه راستاد داو
  ذيربط رشتهشيوه تحقيق در  باكامل آشنايي  – 1     

  پايان نامه سطح سهاقل سه دح موفق راهنماييداشتن سابقه   -2     
 رشته مرتبط خارجيا شركت درحداقل چهارسال درس مرتبط  رشتهوزوي سطح چهار در ح تحصيالتاتمام  -3     

  داشتن مدرك دكتري در رشته مرتبطبا  3اتمام تحصيالت حوزوي سطح   يا
 :زير شرايط داشتن يكي از  – 4     

  مدرك سطح چهار  -)الف           
  ذيربط شتهدر ر و سطح سه پنج سال تدريس درحداقل  -)ب            

 معتبر در مجالتمرتبط با رشته دو مقاله علمي ه حداقل يبا ارا ذيربط رشتهپنج سال تحقيق در حداقل  -)ج             
  و مجامع علمي

 .مرتبطرشته حداقل سه تاليف در  -) د            
       

U 54ماده:U از ندعبارت وظايف استاد داور: 
 نامه  انيمرتبط  با پا رالعمل ها وشيوه نامه هاي، دستومجموعه ضوابط قيمطالعه دق .1

 پژوهشي-همكاري در تشكيل وتكميل پرونده علمي با ارسال سوابق علمي .2

 اعالم آمادگي براي پذيرش مسئوليت داوري پايان نامه طلبه   .3

مراقبت در حفظ رمز ورود وكاربري سامانه و مراجعه به آن براي بررسي و پاسخ به درخواست هاي  .4
 تيدرياف
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  30ه نظرات اصالحي ظرف مدتارايتاييد يا آمادگي براي داوري واعالم از مطالعه دقيق پايان نامه پس  .5
 پس از دريافت پايان نامه روز

 مندرج در اين آيين نامهمعيارهاي يه و ارزيابي پايان نامه بر اساس شركت در جلسه دفاع .6

 ارايه مكتوب اشكاالت مهم  پايان نامه .7

 اي كه با وضعيت مشروط دفاع شده است. ايان نامهتاييد اصالحات پ .8
  

U 64ماده:U هيئت داوران 
 .گردد، مشاور و داور تشكيل مياز استادان راهنما، يابي علمي پايان نامه برعهده آنان استهيئت داوران كه ارز

 
U 74ماده:U   

اور در جلسه دفاعيه حضور مي دو د، ، دربعضي موضوعاتعلميگروه  به تناسب موضوع پايان نامه و بنا به تشخيص
 يابند.

 
 
• Uفصل سوم U: دفاعيه وارزيابي  

  :84ماده 
و بررسي قرار  ق و احراز توانايي علمي محقق، پايان نامه در جلسه دفاعيه مورد نقديبه منظور سنجش كيفيت تحق

 بايست در حضور هيئت داوران از پژوهش خود دفاع نمايد.گيرد و طلبه ميمي
 
  :94ماده   
 به صورت رسمي و علني برگزار مي شود.واحدهاي درسي تمام پس از قبولي طلبه در  جلسه دفاعيه 

طلبه اي كه حداكثر  شش واحد  براي جلسه دفاعيهخاص،  ضطراري و با تشخيص كميسيون موارددر موارد ا تبصره:
 .برگزار مي شود، ددار هدرسي باقيماند

 
  :50ماده 

 خواهد بود. اعالم آمادگي دفاع و تحويل پايان نامه  از ماه پس 3كيل جلسه دفاعيه ،مهلت مقرر براي تشحداكثر  
 

 :گرددكه به شكل زير توزيع مياست دقيقه   510زمان جلسه دفاعيه حداقل   :15ماده 
 دقيقه 5تالوت آياتي از قرآن كريم :    - 

  دقيقه براي ارايه توضيحات پانزدهطلبه :  -

  نظراتبراي بيان قه دقي بيست :استاد داور -
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 راشكاالت وارده از سوي داوسواالت و دقيقه براي پاسخگويي به  پانزده طلبه : -

  از طلبهعلمي دقيقه براي دفاع پانزده  استاد راهنما: -

 از طلبه علمي براي دفاعده دقيقه  :استاد مشاور  -

  براي بيان توضيحات الزمدقيقه پانزده  :استاد داور  -

 قيقه براي جمع بندي.ده د: استادراهنما -

 
  :52ماده 
نمره با  جمعحاسبه شده و پس از م 18 مشاور از نمرات استاد داور، استاد راهنما و استادميانگين از ، پايان نامهنمره 
 شود.نمره نهايي اعالم مي ،مقاله
حاسبه شده و م 18از  راهنمااستاد  و نمرات استاد داورميانگين  فاقد استاد مشاور باشد، چنانچه پايان نامه : 1هتبصر

 شود.نمره نهايي اعالم مي نمره مقاله،با  جمعپس از 
 محاسبه مي شود.نمرات دو استاد به عنوان نمره داور  باشد، ميانگين دو استاد داور چنانچه پايان نامه داراي:  2تبصره

  
  :53ماده 

 پايان نامه امتياز، نمره و ده و سپس در حضور طلبهشور ش ، واردهيئت داوران پس از اتمام دفاعيات، در غياب طلبه 
پايان نامه بعد و امتياز نمره وي اعالم مي شود.به محاسبه شده، مندرج در اين آيين نامه  براساس معيارهاي ارزيابيكه 

 .از اتمام جلسه رسمي دفاعيه قابل تغيير نيست
 

 :54ماده 
 است.  20از  14 حداقل نمره قبولي پايان نامه  

 دهد.  غيرقطعي هيئت داوران مي تواند به پايان نامه اي كه  مشروط به اصالح  شده است، نمره:  1تبصره 
حداقلي وحداكثري مورد نظر هيئت  در محدوده و قطعي كردن نمره تاييد انجام اصالحات مسئوليت : 2تبصره 

 بر عهده استاد داور است. ،به تناسب ميزان اعمال اصالحات داوران و
 
  :55اده م

 ابي پايان نامه يكي از موارد ذيل خواهد بود :ينتيجه ارز
  .مورد قبول هيئت داوران واقع شده است ،به اصالح قطعي : پايان نامه اي كه بدون نيازقبول  -1

 .شده استل هيئت داوران واقع ومورد قب، مشروط به اصالح پايان نامه اي كه مشروط : قبول -2      
 مردود. -3
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سه  ه وي كمتر از حد نصاب قبولي باشد، حداكثرچنانچه طلبه به نتيجه داوري معترض بوده و نمره پايان نام :تبصره 
-آموزشيواحد  معاونت پژوهش هب  درخواست تجديد نظر را با ذكر داليل مستند، روز پس از دفاع مهلت دارد

 ارايه دهد.تربيتي 
  :56ماده 

، ظرف حداكثر شود به طلبه فرصت داده مي، سنوات مجاز تحصيل به تناسب، دش مردود اعالماي  چنانچه پايان نامه
  پايان نامه را بازنويسي كند.ران براساس نظرات هيئت داو و ماه 3

جلسه  ديگر باريك  حداكثر پس از بازنويسي پايان نامه،  ،ه پايان نامه اش مردود اعالم شدهاي ك براي طلبهتبصره : 
 دو ماه خواهد بود.حداقل  ،شود و فاصله بين دو جلسه دفاعيه دفاعيه رسمي تشكيل مي

 
  :57ماده 
 پايان نامه بر اساس معيارهاي مندرج در جدول زير محاسبه مي شود:  نمره 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 امتياز معيار معيار رديف بخش
 20از 

ي
واي

حت
ر م

مو
ا

 

 5/1  تطابق تحقيق با طرحنامه پژوهشي  1
 5/1 ودن)مفيد و كافي بودن مطالب (جامع ب 2
  5/1 ارتباط محتوا با موضوع و پرهيز از حاشيه روي و پراكندگي (مانع بودن) 3
 1 انسجام منطقي ميان اجزا تحقيق 4
 1 تتبع و بررسي اقوال  5
 2 تحليل و نقد اقوال  6
 2 پردازش مطالب به قلم محقق 7
 2 مختار)ارايه پاسخ روشن و مستدل به مسئله تحقيق (انتخاب قول  8
 1 اعتبار، كفايت و تعدد منابع معتبر 9

بيان نتايج در پايان هر فصل و نتيجه گيري نهايي تحقيق به صورت واضح و ارايه  10
 پيشنهاد هاي مناسب

1 

 1 چكيده 11
  2  مقاله علمي 12

ي
كل

 ش
ور

ام
 

 5/0 داشتن فهرست هاي مناسب (فهرست مطالب و منابع) 13
 1 رسايي متن 14
 5/0 رعايت قواعد و عاليم نگارشي در متن 15
 5/0 رعايت اصول علمي در نوشتن پاورقي و فهرست منابع 16

 20  جمع امتيازات 
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 :58ماده 
 بندي نمرات پايان نامه مطابق جدول زير است:درجه  

 امتياز نمره رديف

 عالي 20تا   18از  1

 وبخ 17.99تا  16از  2

 متوسط 15.99تا  14از  3

 مردود 14كمتراز  4

 
 فاتلتخ :59ماده 

پايان نامه و يا انجام  عناصرتخلف عبارت است از عدم انجام وظائف تعيين شده در آيين نامه از سوي هر يك از 
هاي انجام شده، عدم پايان نامهمنابع و برداري ازمانند: كپي  مواردي كه در طي فرايند پايان نامه نبايد انجام دهند.

 .مي شودبرخورد  طبق ضوابط آيين نامه انضباطيبا متخلفان  . و ...منابع، مطالبه وجه غير قانوني رذك
 

 :60ماده 
به منظور رسيدگي به موارد خاص  پايان نامه ها، كميسيون امور خاص پژوهشي در مركز ومديريت هاي استاني 

 گردد.، جداگانه ابالغ ميجرايي كميسيونمي شود.آيين نامه اتشكيل 

 
 :61ماده 

، جرا بوده و مقرراتالزم اال، زمان ابالغ از  ،تبصره  24وماده   61فصل و 3 در ، ضوابط و مقرراتاين آيين نامه 
        دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير با آن لغو مي گردد. ضوابط ،

  
 

  
 

    
  
 


