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ر دآن ساندن د به سامان رعناصر دخیل  در رونو شرح وظایف دستورالعمل اجرایی  ،تدوین تحقیقات پایانی فرایند با توجه به  

 :تنظیم  گردیده و ابالغ  می شود مرحله   هفت

 ؛ استاد راهنما در سامانهنام و  ثبت موضوع  -1

 ؛ کار گروهدر پیشنهادی تاد راهنمای اسو بررسی موضوع  -2

 ؛تصویببه  کار گروه برای  یهو اراآماده سازی طرح تحقیق  -3

 ؛ تحقیقات پایانینگارش  -4

 . برای دفاع  تحقیقات پایانی یهارا   -5

 بر گزاری جلسه دفاعیه ؛ -6

 صدور مدرک. -7

 

  استاد راهنما در سامانه  نام  و ثبت موضوع  .1

 110 پس از گذراندناشتغال دارند،  2که با مدرک دیپلم  به سطح  متقاضی تدوین تحقیق پایانی  بطال .1

ملزم واحد درسی، 130پس از گذراندن اما د نخود را انتخاب نمایتحقیق پایانی وع موض ندمجاز درسی واحد

 180با گذراندن پذیرفته شده اند  مدرک سیکل با ی کهطالبو  تحقیق پایانی می باشند. انتخاب موضوعبه 

طرح کاربرگ  »و اخذواحد ملزم به انتخاب موضوع  200واحد مجاز به انتخاب موضوع و با گذراندن 

 در سامانه بارگذارینموده و پس از تکمیل  دانلود فرم مربوطه رااز سامانه  باید وبوده «1استادراهنمامعرفی و وضوع م

 ، در غیر این صورت  امکان ثبت نام ترم های آموزشی بعدی را نخواهد داشت.دننمای

کراری تخصوص  دره  سایت ها ز طریق رجوع بطلبه پیش از انتخاب موضوع، موظف است با مشورت استاد راهنما و ا .2

ار بر سامانه دتکراری را  غیر  از استاد راهنما دو موضوع تاییدیه پس از اخذ و پیشنهادی اطمینان یافته نبودن عناوین 

 . گذاری نماید

  تخاب موضوعدر ان استاد راهنما موظف است بر اساس جدول زمان بندی ، دو ساعت وقت مفید را برای راهنمایی طلبه .3

 رد.ساعت را برای راهنمایی درتکمیل کاربرگ معرفی موضوع در نظر بگیدو معرفی منابع پژوهشی و  و

 رکزمر سامانه دثبت شده ید از میان اساتید مورد تأیرا نیز  استاد راهنما  ثبت موضوع در سامانه طلبه موظف است همراه  .4

از  وظف است  پسمدرسه علمیه ممعاون پژوهشی  در صورت معرفی استاد راهنمای جدید ، نماید وو معرفی  انتخاب 

م الزم ستان اقدااپایانی  استاد پیشنهادی برای اخذ تاییدیه نهایی از کار گروه پژوهش هایسوابق و مدارک بررسی اولیه 

  را به عمل آورد. 
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 یکی ازرد ی رامعرفی اساتید راهنما و مشاور  دانشگاهی از میان دانش آموختگانی که حداقل مقطع کارشناس -

اقر بهران و تدانشگاهی همانند دانشگاه رضوی مشهد،مدرسه عالی شهید مطهری  -موسسات آموزش عالی حوزوی 

 بال مانع است.  باشندانده رالعلوم)ع(قم گذ

صویب خواهی و تدوین ت مراحل مختلف سامانه پیگیری وتدوین تحقیق پایانی خود را از طریق  طلبه باید امور مربوط به .5

 . ا طی نمایدر و تدوین  خود نیز اطالع رسانی نموده و مراحل تصویب خواهیمدرسه علمیه  پژوهشیه معاون برا 

 ونجام دهد ا ابخانه ایگیری از منابع علمی معتبر به روش کتبا بهره راتحقیق پایانیتنها می تواند 2 طلبه سطح  .6

 و میان رشته ای به وی واگذار نخواهد شد.تحقیق میدانی 

ژوهش های پر گروه در موارد استثنایی و به شرط تسلط بر زبان مبدء و مقصد می توانند با موافقت کا 2سطح  طالب .7

ته خصص در رشتوه بر عالپایانی استان ترجمه را به عنوان تحقیق پایانی برگزینند در این صورت باید استاد راهنما 

 .ررات ترجمه نیز برخوردار باشدمق مربوطه از سابقه ترجمه و راهنمایی و تسلط بر قواعد و

 مشروط است به اینکه: برای ترجمه از سوی کار گروه  متن تصویب  .8

 همخوانی داشته باشد. علوم اسالمی ات گرایشیکی از موضوع با  -

 باشد. در علوم اسالمیاز جمله منابع معتبر   -

 اشد.لی بز ترجمه قبمتن اصلی قبالً ترجمه نشده باشد مگر اینکه کیفیت کار در اثر حاضر بیش ا -

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

 از زبان اصلی کتاب مبدأ باشد نه ترجمه آن.متن منتخب برای ترجمه  -

 از آخرین ویرایش کتاب اصلی برای ترجمه استفاده شود. -

ان یا شهرست ور استان دیا شهرستان به مدرسه ای  از مدرسه ای در یک استان تحقیق پایانیمی تواند برای تدوین طلبه  .9

احل مرباید  قصدمو أ مبد مدرسه علمیهموافقت  پس از کسب مهمان در این صورت طلبه   ؛دیگر منتقل و مهمان گردد

سمی ن او طلبه رچو اما. از آن دفاع کندگذرانده و مقصد  خود را در واحد تحقیق پایانی تصویب خواهی و تدوین 

رتبط نیز نه های مدرج شده و هزی تحقیق پایانیمبدأ روی جلد  مدرسه علمیهوزشی مبدأ محسوب می شود نام واحد آم

 مبدأ می باشد. مدرسه علمیهبر عهده 
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 "کارگروه "در پیشنهادی ی راهنما ستاد موضوع و ا  بررسی .2

 بررسی وده و برایه را جمع آوری نمثبت شده  در سامان موضوعات پیسنهاد موظفند  مدارس علمیه معاونان پژوهشی  .10

طالع صورت کتبی به ا به نتیجه را  و وده نمرا فراهم  " تحقیقات پایانیکار گروه "جلسه  مقدمات الزم برگزاری آن،

 . را از آنان بخواهندتحقیق طلبه و استاد راهنما رسانده و نگارش  طرح 

اد راهنما و است ب و اعالم نتایج به طالر کار گروه ها د موضوع و طرح تحقیقحداکثر مدت زمان بررسی هریک از   .11

رسانی  انه و اطالعو ثبت در سام" تحقیقات پایانیکار گروه "در « تحقیق طرح»می باشد و پس از تصویب   روز 45

  نمایند. تحقیقات پایانی،طالب باید اقدام به نگارش 

خود را  دیدجموضوع فرصت دارد تا یک ماه حداکثر متقاضی کار گروه تحقیقات پایانی ، در ،در صورت رد موضوع .12

 پیشنهاد و بارگذاری نماید. 

استاد  و تایید طلبه فقط یک بار با ارایه دالیل موجه« تحقیقات پایانیکارگروه »در موضوعپس از تصویب  .13

کثر تا وب ، حدامص تحقیقاماساختار طرح  .است تحقیقات پایانیراهنما مجاز به درخواست تغییرعنوان مصوب 

یق ا طرح تحقافته بمی باشد و داور پس از تطبیق متن نگارش یچهل درصد با تشخیص استاد راهنما قابل تغییر 

ار گروه کغییرات ، تصد در میزان در با استاد راهنما در باره میزان تغیرات اظهار نظر نموده و در صورت اختالف

 پژوهش های پایانی استان مرجع رسیدگی خواهد بود.

حقیق تطرح  تارساخاما  .خود را تغییر دهد تحقیق پایانی عنوانتواند نمی ه، طلبتحقیقصورت تصویب طرح  در .14

 ه تغییراتبتوجه  در این صورت با، حداکثر تا چهل درصد با تشخیص استاد راهنما و داور قابل تغییر است مصوب

 یند.رایه  نمااا متن تغییر عنوان را متناسب بحاصله اساتید داور و راهنما در جلسه دفاعیه می توانند پیشنهاد 

ا به  ر دیگریی اد راهنمامجاز است است، دالیل موجه  ارایه  در صورت عدم همکاری و یا انصراف استاد راهنما، طلبه با .15

 قات پایانیتحقیی با همیاری و و اخذ مجوز استان  معرفی نموده و پس از کسب موافقت کارگروه پژوهش های پایانی 

  را تدوین نماید.

 

 تصویب برای  به کارگروه  تحقیقطرح   یهو اراآماده سازی  .3

با مساعدت د فرصت دار ماه 3حداکثرمتقاضی  بهپس از تصویب موضوع و ثبت و ابالغ  رسمی آن در سامانه ،طل .16

ه معاون پژوهشی و ب موده تکمیل  بارگذاری ندانلود و پس از سامانه  ازرا «  2تحقیق کاربرگ طرح» راهنما استاد

 د.ارجاع ده تحقیقات پایانیمدرسه علمیه برای بررسی در کار گروه 

، بایدحداکثر نامه جدید ، انجام اصالحات و تهیه طرحتحقیقات پایانیدر کار گروه  تحقیق در صورت رد طرح -

 انجام گیرد.روز 45درطی مدت
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 قیق تحهیه طرح ترا جهت راهنمایی طلبه برای  ساعت وقت مفیدسه موظف است طبق جدول زمان بندی  استاد راهنما  .17

 اختصاص دهد.

 عناوین ک ازتنها یک بار در خصوص هر یباید  و شرط اصالح  ی تحقیقهاطرح و رد کار گروه  در تصویب  .18

سیله و، اعالم نظر و درخواست اصالحی نماید و پس از انجام اصالحات در خواستی به طرح تحقیق 

موده و صمیم نتاتخاذ عنوان جدد تنها در خصوص تأمین انتظارات در زمینه همان طلبه،کارگروه در بررسی م

 .را نداردکه قبال تأیید شده  عناوین پیشین طرح تحقیقطرح اشکاالت جدید در مورد حق 

 

 با همیاری و نظارت استاد راهنما تحقیقات پایانینگارش  .4

سه ماه  مانه، تاو ثبت در سا« تحقیق طرح»صویب زمان آغاز رسمی تدوین و نگارش تحقیق پایانی، از زمان ت .19

با و  «حقیقت طرح»مانده به اتمام سنوات تحصیلی است و طلبه موظف است بر اساس ساختار ارائه شده در 

 تحقیق پایانی خویش را تدوین نماید. ،استاد راهنما نظارت و همکاری

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

 کامال به زبان عربی فصیح و معاصر مسلط باشد.

تعهد نامه تقید » به طلبه از وی تحقیقات پایانیمعاونت پژوهش مدرسه علمیه  موظف است پیش از ابالغ  تدوین  .20

 .دایرا اخذ نم3«به اصالت اثر 

 متن نگارش بار دو ، با استاد راهنما تعامل مستمر داشته و مجموعاتحقیقات پایانیطلبه موظف است در طول نگارش  .21

 ماید.ناعمال  زمدیت البا ج و نظرات اصالحی وی رایافته را  برای ارزیابی استاد راهنما در سامانه بارگذاری نموده 

نیز ن آمتن کامل  و قتحقیپس از تصویب طرح ماه  چهار به استاد راهنما حداکثر نصف تحقیقات پایانیزمان ارایه متن  -

 پس از ارایه پیشین می باشد.ماه چهار حداکثر 

ا در ر پایانی  حقیقاتتطلبه 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 دو هر

تعهد نامه اساتید "طبق و  2سطح تحقیقات پایانیست با اشراف بر آیین نامه و شیوه نامه تدوین استاد راهنما موظف ا  .22

طلبه را  شفاف و روشمندبه صورت پرداخته و ارزیابی تفصیلی تحقیقات پایانی  به4" مبنی بر عمل به مفاد آیین نامه

درج و موارد  5زیابی تفصیلی استاد راهنمارا در کاربرگ ار تحقیقات پایانیاشکاالت موجود در راهنمایی نموده و 

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

 شفاهی اشکاالت پذیرفته نبوده و در ارزیابی عملکرد استاد راهنما تاثیر منفی خواهد داشت. 
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و در ص داده اختصارا وقت مفید ساعت  9در مرحله دوم  وساعت  6حداقل اولمرحله در استاد راهنما موظف است  .23

 نظرات اصالحی خویش را برای  طلبه ارسال نماید.یک ماه هر مرحله حداکثر ظرف مدت 

 

 برای دفاع  تحقیقات پایانی یهارا .5

 اور پس ازا و دکمترین زمان الزم برای بر گزاری جلسه دفاعیه گذراندن فرایند ارزیابی اساتید راهنم .24

 .ی باشده طلبه ماعیه و ابالغ آن بو اعالم موافقت کتبی آنان با برگزاری جلسه دف« تحقیق طرح»تصویب 

 سه دفاعیهزاری جلبرگاستاد رهنما، جهت  یه و اخذ تایید تحقیقات پایانیطلبه موظف است پس از تدوین کامل  .25

ای معاون افته برگذاری و ارسال متن نگارش ی مانده به اتمام سنوات تحصیلی اقدام به بار ماهسه حداکثر 

 برای ارجاع به استاد داور  نماید. 2پژوهش مدرسه علمیه سطح

معاون پژوهش استان تعیین داور را  از باید  تحقیقات پایانیپس از دریافت متن کامل مدرسه علمیه معاون پژوهش  .26

برای  6 "ارزیابی تفصیلی  کاربرگ "وتحقیق طرح  را همراه تحقیق پایانی ،و پس از تعیین داور ه درخواست نمود

 ارزیابی در اختیار داور قرار دهد. 

 همه رزیابیبررسی و ا به  یک ماهمفید وحداکثر ظرف مدت   وقت ساعت7حداقل  صرف استاد داور موظف است  با .27

رش داوری موارد رت پذیو در صو پرداختهتحقیق  انطباق آن با طرح ومحتوا،  و شکل و ساختار لحاظ از اثر جانبه

 م آمادگیوافق اعالتو برای برگزاری جلسه دفاعیه در زمان مورد در کاربرگ ارزیابی تفصیلی داور  ثبت اصالحی را 

  .سال کندار لمیه عمدرسه برای معاون پژوهش از طریق سامانه  و موافقت نامه برگزاری جلسه دفاعیه را نیز  نماید

 برگزاری جلسه دفاعیه .6

ز ق ودفاع افاهی تحقیو ارایه گزارش ش تحقیقات پایانینگارنده ق و احراز توانایی علمی یور سنجش کیفیت تحقبه منظ .28

ر د افته ویحضور در جلسه دفاعیه آن ،جلسه دفاعیه به صورت رسمی و علنی برگزار می شود. طلبه موظف است  

 .خود دفاع نماید تحقیقات پایانیاز  اساتید داور و راهنما حضور 

وده و نممادگی جلسه دفاعیه اعالم آ برگزاری پیش از اتمام سنوات تحصیلی برای یک ماه قلحداطلبه موظف است  .29

 بارگزاری کند.  تحقیقات پایانیتقاضای جلسه دفاعیه را از طریق سامانه به همراه متن کامل 

برای «  یقات پایانیتحقکارگروه »بوده و در موارد اضطرار و با تشخیص   آموزشیواحدهای اتمام پس از  جلسه دفاعیه .30

 برگزار می شود. جلسه دفاعیهد ه داردرسی باقیماندطلبه ای که حداکثر  شش واحد 

کاربرگ موافقت نامه  و تاییدیه تحقیقات پایانی تایپیباید پس از دریافت دو نسخه  مدرسه علمیهمعاون پژوهش  .31

برای برگزاری جلسه  را مقدمات الزم روز10مدت  حداکثر ظرف ،7و داور عیه از استاد راهنمابرگزاری جلسه دفا

 دفاعیه را فراهم سازد.
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سه جرای جلغیبت غیر موجه اعضا که موجب اخالل جدی و عدم احضور همه اعضای جلسه دفاعیه الزامی بوده و  .32

ه ای ز حادثثبت خواهد شد.اما در صورت برو دفاعیه گردد تخلف محسوب می شود  و در پرونده تخلفات اساتید

روقت دفاعیه د جلسه نما درخاص)مانند بیماری و تصادف ...( و مانع)مانند سفر حج و عتبات ...( از حضور استاد راه

ش مرکز نت پژوهد محترم راهنما و یا به تشخیص کار گروه و با تأیید معاوتاشخص دیگری به صالحدید اسمقرر ، 

 شده و ده درصد حق الزحمه را دریافت خواهد نمود. تحقیقات پایانی ع از عهده دار دفا

از این  ؛ست ا مدرسه علمیه پژوهشی  دفاعیه بر عهده معاون هرانه جلسهدایت عالمانه و مدبّ و اجرایی مدیریتدبیری و  .33

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

دقت ه پرهیز از هر گونه تعارفات ،چالش های علمی را ب با ونموده  مدیریت(40)بند زمانبندی جلسه را براساس جدول 

برای اصالح روند به عمل  را مالز تذکار، اساتیدسوی  ازو تعارف اغماض یا تسامح  مشاهده یادداشت و در صورت 

 .دآور

کتوب یه اشکاالت معالوه بر ارادر جلسه دفاعیه ، در صورت باقی ماندن اشکاالت بی پاسخ ظف است مو داور استاد  .34

تأیید  ی تنها بامره نهایندر این صوت ، اشکاالت در نظر بگیرد نمره  را مشروط به اصالحِدر کاربرگ ارزیابی تفصیلی ، 

 اصالحات توسط استاد داور قابل قبول خواهد بود.

را 9«تحقیقات پایانی ارزشیابیشاخص های » یت و دقت کافی ریز نمرات کاربرگ  داور  باید با جدّ و اساتید راهنما .35

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

 شود. می تلقی ناتمام ارزشیابیشاخص های  کاربرگ در نمرات

 اکثر چهاراد حدت حضور در جلسات دفاعیه برای داوری و یا راهنمایی تحقیقات پایانی ، برای هر استظرفی .36

 جلسه در یک روز کامل )صبح و عصر(می باشد. 

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

در  ر یابد واند حضوداوری دو پایان نامه تنها در یک جلسه دفاعیه تحقیق پایانی می توصورت پذیرش دفاع و یا 

روز  نیز در یک تحقیق پایانیتنها یک مورد دفاع و یا راهنمایی  ،جلسه دفاعیه رساله علمی  حضور درصورت 

 پذیرفته است.

مندرج راهنما  و داور اتیداسمیانگین نمرات ساس بر ابوده و  20تا  14معموال بین  تحقیقات پایانیدرقبولی دامنه نمرات  .37

پس از اتمام دفاعیات،در غیاب طلبه،  اساتید ؛محاسبه می شود جلسه به وسیله دبیر ارزشیابی کاربرگ شاخص هایدر 

ارزشیابی مشخص نموده سپس دبیر جلسه  شاخص هایرا براساس معیارهای مندرج درکاربرگ  تحقیقات پایانیامتیاز 

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

 نماید.
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ود و شواقع  اورنما و داساتید راهبدون نیاز به اصالح اساسی در شکل،ساختار و محتوا، مورد قبول  اگر تحقیق پایانی  .38

باشد با  ر در محتواجایی و چینش مختصر ساختاری بدون تغییتایپی و یا جاب -و ناچیز  شکلی اما جزیی آن  اشکاالت

علق تعی به وی نمره قط دفاعیهنسبت به رفع آن ، درهمان جلسه اد راهنما تو تضمین اسشرط اخالقی طلبه مبنی بر اصالح 

 .می گیرد

داده می شود تا  روز فرصت45در صورتی که در جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مشروط به اصالح شود به  طلبه حداکثر  .39

 ساعتیک استاد راهنما نیز موظف است حداقل  اصالحات خواسته شده داور را  با همیاری استاد راهنما اعمال نماید.

را  11«تاییدیه رفع اشکاالت جلسه دفاعیه کاربرگ»قرار داده و ارزیابی و کنترل اصالحات انجام شده وقت مفید را برای 

 .یه نماید تحویل دبیر جلسه دفاعو امضاء 

 ت انجاممشروط تنها در صورتحقیق پایانی و دبیر جلسه مسئول پی گیری تا حصول نتیجه نمرات مشروط است .40

چنانچه د؛ وزوده می شه وی افداور معتبر بوده و بر نمرستاد راهنما و تعیین نمره اصالحاصالحات در وقت مقرر  و تایید ا

ی مه اوتعلق حات بوحه در جلسه  دفاعیه ننماید همان نمره بدون اصالطلبه در وقت مقرراقدام به رفع اشکاالت مطر

 گیرد.

ه با به به نمرعتراض طلاو در صورت  بعد از اتمام جلسه رسمی دفاعیه قابل تغییر نیست تحقیقات پایانی نمره و امتیاز  .41

 .ایددر این باره تصمیم گیری می نم کار گروه پژوهش های پایانی استانتکیه بر ادله قوی ،

 :گرددکه به شکل زیر توزیع میاست دقیقه  75زمان جلسه دفاعیه حداقل  .42

 دقیقه(5)تالوت آیاتی از قرآن کریم 

 (دقیقه 15)تحقیقات پایانیمباحث ارایه  طلبه :

 (دقیقه15و اشکاالت ) نظراتبیان استاد داور: 

 دقیقه(10ر)اشکاالت داوسؤاالت و پاسخگویی به طلبه : 

 دقیقه(10) تحقیقات پایانیاز علمی فاع داستاد راهنما: 

 (دقیقه 5استاد داور: جمع بندی نظرات ) 

 دقیقه( 5استادراهنما: توضیحات تکمیلی و دفاع نهایی )

 قیقه(د 5)ما وداورتوسط اساتید راهن ارزشیابیشاخص های : لحاظ نمودن ریز نمرات درکاربرگ  اساتید تعیین نمره 

 دقیقه( 5اعالم نمره )دبیر جلسه :جمع بندی نهایی و
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 مطابق جدول زیر است: تحقیقات پایانیبندی نمرات درجه  .43

 امتیاز نمره ردیف

 عالی 20تا  18از  1

 خیلی خوب 17،99تا  17از  3

 خوب 16،99تا16از 4

 متوسط 15.99تا 14 5

 مردود 14کمتراز  6

ه سحداکثر ، لی باشدوی کمتر از حد نصاب قبو یانیتحقیقات پابه نتیجه داوری معترض بوده و نمره  ای چنانچه طلبه .44

 هب ارگذاری وها ب نیتحقیقات پایادرخواست تجدید نظر را با ذکر دالیل مستند درسامانه  پس از دفاع مهلت داردروز 

 ارسال نماید. مدرسه علمیه معاونت پژوهش 

پژوهش  را به معاونطلبه تراض ، در خواست اعروز3 موظف است حداکثرظرف مدت مدرسه علمیه عاون پژوهش م .45

کارگروه »ر دبررسی  پس از دو هفته  ظرف مدتموظف است حداکثر نیز معاون پژوهش استان ارجاع داده و استان 

  نتیجه بررسی را اعالم نماید. «استان پژوهش های پایانی

براساس  ،تاشود می دادهمجدد به طلبه فرصت  سنوات مجاز تحصیل به تناسبشد،  مردود اعالم تحقیقات پایانیچنانچه  .46

 . دوین نمایدو باز تد یا موضوع دیگری را پیشنها نموده  را بازنویسی تحقیقات پایانی اساتید راهنما و داورنظرات 

ه رسمی جلسه دفاعی دیگر باربازنویسی  حداکثر یک وی مردود اعالم شده، پس از  تحقیقات پایانیطلبه ای که برای   .47

 استاد ه وپیشین بود بر عهده داورمشروط به باز نویسی  مردودِ  تحقیقات پایانیری مجدد برای داوو  تشکیل می شود

 نیحقیقات پایات برایا راهنم اساتید لزحمه کامل را دریافت خواهد نمود، اما داوری بطور مجزا حق ا در هر نوبتداور 

 ی هنماراستاد ا ات پایانیتحقیقواند برای باز نویسی را دریافت نموده و طلبه می تمصوب حق الزحمه  یمی ازتنها نمردود 

ی اهنما برارت استاد ردر این صو را به انجام برساندتحقیق و نگارش کار ، یا با همان استادو  کردهجدیدی را معرفی 

 . تحقیق جدید حق الزحمه کامل را دریافت خواهد نمود 

ارزیابی و اخذ  12داور ارزیابی عملکرد اساتید ،جلسه دفاعیهثبت وتکمیل کاربرگ صورت  به دبیر جلسه دفاعیه موظف  .48

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

 باشد. میپیگیری اصالحات پس از جلسه دفاعیه نظارت و 

خیر در جمله  تا ی آن ازسامانه ، جلسه دفاعیه ناتمام تلقی شده و پیامد هادر صورت عدم بارگذاری کاربرگ های فوق در   -
 صدور مدرک، متوجه دبیر خواهد بود .

میزان همکاری طلبه از کاربرگ ارزیابی  »گذاری بار تذکار الزم را به طلبه جهتباید پس از جلسه دفاعیه ،دبیرجلسه  .49

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

                                                 
 .12. پیوست 12

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

نام استاد راهنما نیز در مقدمه درج خواهد  اثر،  چاپ در صورت  وشده  را پذیراتحقیقات پایانی مسئولیت محتوای علمی « تایید اعتبار علمی اثر»استاد راهنما با. 14. پیوست  14

 گردید.
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را  تحقیقات پایانینسخه  چاپی اطمینان نیافت  تحقیقات پایانیدر اول « اظهار نامه »و الصاق تکمیل و تا از  داده  پایانی

 ماید. ننارسال  استانبه 

لبه طامل توسط طور کبو شاخصه های آن باید  کاربرگ ارزیابی طلبه از میزان همکاری استاد راهنما سامانه ای بوده -

اخصه ها یات شتکمیل گردد اصل تکمیل شده این کاربرگ برای معاون پژوهش قابل رویت و کنترل بوده اما محتو

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

 

 صدور مدرک .7

 مدرسه علمیه معاون پژوهش ذیل را تهیه و بهاسناد ، قبولی کسب نمره  پس ازماه  حداکثر یکموظف است طلبه  .50

 دهد:یا ارجاع تحویل 

 ؛رنگ سبز  با جلد گالینگور تحقیقات پایانیتهیه سه نسخه چاپی و صحافی شده از -1

 ؛)در یک برگه و براساس دستورالعمل مربوط به آن( تحقیقات پایانیچکیده تدوین  -2

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

و ارسال رک ذیل پیگیر  دریافت مداپس از قبولی طلبه  روز  45موظف است حداکثر   مدرسه علمیهمعاون پژوهشی   .51

 : باشدجهت صدور مدرک ،آن 

ت بث وعلمیه   خه در مدرسهبایگانی یک نس )برای طلبه  صحافی شده از  تحقیقات پایانینسخه از  سه دریافت -1

 (.ارسال یک نسخه برای مرکزو  وضبط یک نسخه در بایگانی استان،

 بار گذاری تمام کاربرگ های مربوط به جلسه دفاعیه در سامانه ؛ -2

 لبه؛طراهنما توسط د ارزیابی استا و کنترل تکمیل ،  و داورساتید راهنما ارزیابی اکاربرگ  بارگذاریو تکمیل  -3

 ازمدیریت دفاعیه الزحمه کارگروه ، اساتید راهنما و داور ،کمک هزینه طالب و هزینه برگزاری جلسهدرخواست حق  .52

 هده معاونعت بر پس از پرداخ بانکی یا پیامک آن برای افراد ذی نفع استان، و پیگیری پرداخت ها و ارسال رسید

  پژوهش مدرسه علمیه می باشد.

به و پرداخت می دقیقه ای و بر اساس آخرین نرخ ابالغی محاس 100جلسه  حق الزحمه اعضای کار گروه به ازای هر -

 شود اما حق الزحمه معاون پژوهش در غیر وقت اداری براساس اضافه کاری پرداخت خواهد شد..

های  وه پژوهشدر هر مرحله و تأیید  غیر موجه بودن آن توسط کارگرراهنما و مشاور در صورت انصراف اساتید  .53

ع  جر  به قطسته منان ، حق الزحمه ای به اساتید مذکور تعلق نخواهد گرفت. اما چنانچه حوادث  ناخواپایانی است

 د بر اساساساتی همکاری طالب یا اساتید در روند تکمیل فرایند تدوین تحقیق پایانی گردد، حق الزحمه پرداختی

 مراحل همکاری و میزان  پیشرفت کار خواهد بود،
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 ود:همکاریبخواهد  ساتید راهنما ، بر اساس مراحل همکاری و  درصدهای ذیل از  کل حق الزحمهمیزان پرداخت به ا  -

ی به تناسب پیشرفت همکاری در تدوین تحقیق پایان ،حق الزحمهدرصد  20با طلبه در تهیه طرح اجمالی و طرح تحقیق 

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

و اخذ هماهنگی  یا مقاله منوط بهنتایج تحقیق توسط طالب و استادان در قالب کتاب  و ات پایانیتحقیقچاپ  .54

 و 17بر اساس کاربرگ درخواست چاپمرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران  مجوز از معاونت پژوهش

  می باشد. تحقیقات پایانیرعایت حقوق و مالکیت معنوی افراد دخیل در 

، از زمان ابالغ ، الزم االجرا بوده و مقررات، ضوابط ، دستورالعمل ها و بخشنامه های بند  54در جرایی این دستوالعمل ا -

  مغایر با آن لغو می گردد.
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