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 مقدمه

در مقط     ی ژ  وب ه  ی،پژوهش   هاییتاست و فعال یرناپذ یکتفک یآموزش هاییتدر عصر حاضر، پژوهش از فعال

هدف که ب ه   ینبا ا ق و نوآورانه است، خال هاییتمعطوف به انجام فعال ی،در کنار اهداف آموزش ،تحصیالت تکمیلی

 مطرح کند. یاو توسعه ی، کاربردیادیل بنیبه مسا ییگوپاسخ برایرا  یدیختم شود و دانش جد یدجد هاییافته

 یعلم   یه ا ص ول و روش بر ا یهمهم، جز با تک ینبه ا یدناست. رس ینآفرپژوهشگر یندیفرآ یلیتکم یالتتحص

ع دم   ی ل باشد؛ امّ ا ب ه دل   ی واال و در نوع خود بد هاییز انگ که با یقاتیممکن نخواهد بود و چه بسا تحق یپژوهش

پژوهش گر را ف راهم آورد.    یس رخوردگ  موجب ات  یج ه مطل و  نرس د و در نت   یج ه به نت ی،علم یهااز روش یرویپ

دس ت و از   یک یا،اگر در قالب طرحی گو شود،یکه با زحمات فراوان حاصل م یعلم یقپژوهش و تحق یدستاوردها

 رساله خواهد افزود./نامهیانه شود، به ارزش پایشد  ارا یشید اند یشپ

ریزی شورای برنامهمصو   (PH.D)تخصصی دکتری ارشد و کارشناسینامه دور  مهم و در استناد به آیین ینبا توجه به ا

، معاونت مذاهبادیان و  مصوبات شورای آموزشی دانشگا  پیشگیری از تخلفات پژوهشی و نامه، آیینعالی کشورآموزش

العمل دستور ،های تحصیالت تکمیلیدور اصول کلی و ضوابط اصلی به  یتدانشگا ، با عنا یلیتکم یالتو تحص یآموزش

ها و کارشناسان ای ن  دیران گرو اساتید، م آن دارد یدکرد  است. ام یمتنظ ،رسالهنامه/پایان فراین تصویب برایحاضر را 

 یریکارگو به نامهیو ش ینا یقرساله، با مطالعه دقنامه/پایان یمتنظتصویب و از اقدام به  یشمحترم، پ یاندانشجو امر و

اس ت ص دور    یهیب د  .ین د نما یف ا ا یرا در توسعه دانش بشر یبالند ، به نوبه خود سهم یقاتتحق ینه و تدویآن، با ارا

 باشد.ینامه حاضر میو کامل ضوابط مندرج در ش یتمنوط به رعا التحصیلیفارغ یگونه گواههر

 بخش اول: اهداف و تعاریف

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.وزارت:  .1

 .دانشگا  غیرانتفاعی غیردولتی ادیان و مذاهب دانشگاه/موسسه: .2

دکت رای تخصص ی،   ارشدناپیوسته / کارشناسی های دور  تحصیلیفردی است که در یکی از رشته دانشجو: .3

 نام کند و به تحصیل اشتغال ورزد.شود و در آن دور  ثبت برابر ضوابط معین پذیرفته

های تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت به پایان رس اند و براب ر   فردی است که یکی از دور  آموخته:دانش .4

 ضوابط معین، مدرک تحصیلی آن دور  را دریافت کند.

از تعدادی عض و هی  ت علم ی ک ه     ای متشکل و مجموعهترین واحد علمی مؤسسه بنیادی گروه آموزشی: .5

 دارای تخصص مشابه و مشترک در یک رشته علمی هستند.

ح دهای  ای است که محتوای برنامه درس ی مرب وط ب ه آن ع الو  ب ر وا     : شیو شیوه آموزشی ـ پژوهشی  .6

 باشد.رساله نیز مینامه/درسی، مشتمل بر پایان
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که در یک زمینه مشخص رشته تحص یلی و ب ا   پژوهشی است : بخشی از شیو  آموزشی    نامه/رسالهپايان .7

 شود.راهنمایی استاد راهنما انجام می

 ت ا  28 شامل حداقل و شودمی آغاز کارشناسی دور  از پس که تحصیلی دور  یک: ارشد کارشناسی دوره .8

 .است درسی واحد 32

ش ود و  غاز میای آدور  تحصیلی که پس از دور  کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه دوره دکتری تخصصی: .9

 کند.دانشجو طبق برنامه درسی مصو ، مدرک دکتری دریافت می

یکی از اعضای هی ت علمی دارای مدرک دکتری تخصص ی اس ت ک ه مس تولیت راهنم ایی       استاد راهنما: .10

می ان   در انجام پروژ ، پایان نامه/رس اله ب ر عه د  دارد و از   ارشد/دکتری دانشجو را در طول دور  کارشناسی

 شود.)یا خارج از مؤسسه با مجوز مؤسسه مبدأ( انتخا  می اعضای هی ت علمی دانشگا 

نامه/رساله به یکی از اعضای هی ت علمی است که مستولیت مشاور  دانشجو را در انجام پایان استاد مشاور: .11

ای خ ارج از  ان حرفهیا متخصص و یا از اعضای هی ت علمی می دانشگا و از میان اعضای هی ت عل عهد  دارد

 .شودمؤسسه انتخا  می

مط ابق  ای اس ت ک ه   ای متشکل از اعض ای هی  ت علم ی و ی ا متخصص ان حرف ه      مجموعه هیأت داوران: .12

 مستولیت ارزیابی رساله دانشجو را بر عهد  دارند.شوند و دستورالعمل اجرایی مصو  دانشگا  انتخا  می

ه ای جامع ه   هی  ت علم ی در س ایر بخ ش    ن با تجربه غیرنظران یا کارشناساصاحب ای:متخصصان حرفه .13

 هستند. ای به ت یید دانشگا و صالحیت حرفه هستند که دارای مهارت

 نامه / رسالهتصویب پایان بخش دوم: ضوابط و مقررات

رس اله  /نامهموض وع پای ان   ،سال سوم تحص یلی نیمطول و حداکثر در دانشجو موظف است قبل از شروع  :1ماده 

 را با نظر استاد راهنما و ت یید گرو  آموزشی انتخا  کند.خود 

و اخیذ کیییه    تخصصیی  دکتری دوره اخذ واحد رساله در برای : گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع شرط الزم1تبصره 
 .ارشد استنامه در دوره کارشناسیواحدهای درسی اعم از جبرانی و اصیی شرط الزم برای اخذ واحد پایان

 شود و تا زمیانی کیه اسیتاد راهنمیا    تعیین  سال سومتکمییی باید تا پایان نیم: استاد راهنما در دوره تحصیالت 2ه تبصر
 انتخاب نشده است، مدیر گروه مربوط وظایف استاد راهنما را برعهده دارد.

دانش گاهی  یکی از موسسات هیتت علمی  و عضو یا سطح چهار حوزوی داشتن مدرک دکتری تخصصی :2ماده 

 س ال  س ه  حداقل داشتندر تحصیالت تکمیلی و راهنما شدن به عنوان استاد برای انتخا   شرط الزم ،بودن کشور

 ب ا  راهنم ا  اس تاد  ب رای  ارشدکارشناسی دانشجوی دو حداقل راهنمایی و تکمیلی تحصیالت دور  در تدریس سابقه

 .است ضروریدر دور  دکتری تخصصی  استادیاری مرتبه
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 عیمیی  مرتبیه  با عیمی هیأت عضو که هاییرشته در یا مؤسسه از خارج راهنمای استاد انتخاب نحوه و شرایط :1تبصره 
 ضوابط وزارت عیوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود. طبق باشد نداشته به میزان کافی وجود استادیار
نامه/رساله است که باید حداقل پنجاه درصد آن برای راهنمایی پایانده  ؛سقف ظرفیت هراستاد در استاد راهنما: 2تبصره 

 ارشد باشد.های کارشناسینامهپایان
سال از تصویب پروپزال درصورت عدم دفاع، سهمیه استاد راهنمیای آن پروپیزال آزاد   : پس از گذشت شش نیم3تبصره 

 چهار عدد مجاز است. نامه/رساله خارج از سهمیه )غیرفعال( تاشود. تعداد پایانمی

 نی ز  دوم راهنم ای  اس تاد  اص لی،  راهنم ای  استاد بر عالو  است مجاز تخصصی دکتری دور  دانشجوی :3 ماده

 .باشد داشته

 آموزشیی،  گروه تأیید و راهنمای اصیی استاد پیشنهاد به استاد راهنمای دوم،یا مشاور و  استادان/استاد انتخاب :1تبصره 
 ای میرتبط بیا رشیته تحصیییی دانشیجو      مؤسسیه و ییا متخصصیان حرفیه     از خارج گروه، همان عیمی تهیأ اعضای از

 .است پذیرامکان
: درصورت وجود راهنمای دوم در رساله دکتری تخصصی حداقل شصت درصد مسئولیت و مزایایی رساله برای 2تبصره 

 راهنمای اصیی )استاد راهنمای اول( خواهد بود.

موضوع پیشنهادی و طرح پیشنهاد  )پروپ وزال( تنه ا از طری ق س امانه ج ام  آم وزش       : فرایند تصویب 4ماده 

باشد پس از تصویب موضوع درخواست پیشینه پژوهش موضوع همچنین دانشجو ملزم می پذیرد.دانشگا  صورت می

 خویش را سایت ایرانداک دریافت و به دانشکد  ارسال نماید.

ارشد ی ک م ا  و در   دانشجو در دور  کارشناسیه جام  آموزش دانشگا  : پس از تصویب موضوع در سامان5ماده 

 فرصت دارد طرح پیشنهاد  )پروپزال( خود را از طریق سامانه ارسال نماید. ما  سهدور  دکتری 

ای که لسهما  فرصت دارد در جگرو  حداکثر یک طرح پیشنهاد  )پروپزال( پایان نامه/رساله،: پس از ارایه 6ماده 

باید یکی از ایشان از اعضاء هیتت علمی خارج از گ رو   دو داور که  و /استادان راهنما، مشاور و دانشجوباحضور استاد

ط  رح پیش نهاد  را بررس ی و نتیج ه را ب ه اط الع دانش  جو و       ،ای خ ارج از دانش گا  باش د   و ی ا متخصص ان حرف ه   

 استاد/استادان راهنما و مشاور برساند.

رئییس  باید بیه ترتییب لییل باشید:     در مقطع دکتری پیشنهاده )پروپزال(  طرح ای جیسه تصویبترکیب اعض: 1 تبصره
 .ن راهنما، مشاور و دانشجواستاد/استادا ه وان طرح پیشنهادداور ،مدیرگروهیا نماینده ایشان، دانشکده )رئیس جیسه( 

ارشد، برای تسهیل امیور اجراییی،   ناسی: ترکیب اعضای جیسه تصویب طرح پیشنهاده )پروپزال( در مقطع کارش2تبصره 
داور خارجی باشد و موضوع و طرح پیشنهاده )پروپزال( در این مقطیع در همیان    واند بدون حضور رئیس دانشکده وتمی

 گروه تصویب شود.

ملزم است نس بت ب ه ثب ت ط رح پیش نهاد       )پروپزال( : دانشجو بالفاصله پس از تصویب طرح پیشنهاد  7ماده 

امور پایان نامه دانشکد  تحویل  د تایید نهایی آن را به کارشناسخود در سایت ایرانداک اقدام نماید و رسی)پروپزال( 

 خود را نهایی نماید.)پروپزال( و فرایند تصویب طرح پیشنهاد  

صو  نهایی ، موضوع مای رسمی از رئیس دانشکد ال( طی نامهپس از تایید نهایی طرح پیشنهاد  )پروپز: 8ماده 

 به دانشجو، استاد/استادان راهنما و مشاور ابالغ شود.
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ه ای بع د از تص ویب ط رح     س ال رساله در نیم/نامهکه فرایند تدوین پایان صورتیدر  استملزم دانشجو : 9ماده 

استاد/اس تادان راهنم ا و   گزارشی از پیشرفت کار با تایید تحصیلی سال هر نیمپایان تا حداکثر  ،بدپیشنهاد  ادامه یا

 مشاور از طریق سامانه جام  آموزش ارایه نماید.

 رساله:نامه/د پاياندر مور یي/محتواتذکر برخی مطالب کیفی

ها مکانات و توانایی: موضوع باید در راستای حل مشکالت کشور و متناسب با نیازهای جامعه، با تاکید بر ا1تذکر 

 یان و مذاهب باشد.دانشگا  ادها و رسالت و ضرورت

 .ها(/رساله کاربردی و قابل استفاد  باشد )کاربردی بودن یافتهنامه: نتایج حاصل از پایان2ذکر ت

ها و منطبق بر نقشه جام  پژوهش دانشگا  باش د )ب ه ای ن    های پژوهشی اعالم شد  توسط گرو : از اولویت3تذکر 

ها و نقش ه ج ام  پژوهش ی و در    دانشگا  ملزم به تهیه اولویت های آموزشی و پژوهشی و معاونت پژوهشیمنظور گرو 

 هستند(. /دانشکد دانشجویان به صورت شفاف و در سایت رسمی دانشگا  وبات خویش برای استفاد اختیار قراردادن مص

 های دانشجو باشد.تخصص استاد راهنما و تواناییبا  منطبق: موضوع پیشنهاد شد  باید 4تذکر 

ن باید روشن، صریح و مشخص باشد )پرهیز از عن اوین کل ی و مجه ول(. ه دف و ض رورت انج ام       : عنوا5تذکر 

پژوهش برای دانشجو و راهنما مشخص باشد. روش تحقیق متناسب با موضوع در نظر گرفته شود. تایی د و بررس ی   

 باشد.صحت این مراتب برعهد  گرو  می

ض وع پیش نهادی   ای تایید این منظور دانشجو ملزم اس ت مو : موضوع پیشنهادی باید غیرتکراری باشد. بر6تذکر 

ایرانداک استعالم نمود  و گزارش این س ایت را در فراین د تص ویب ط رح پیش نهاد  )پروپ زال( در        خود را از سایت

 های خود را ارایه نماید.سامانه بارگذاری و توضیحات الزم برای نوآوری

 امه / رسالهنبخش سوم: ضوابط و مقررات دفاع از پایان

 راهنما /استاداناستاد ت یید و علمی دستاوردهای کفایت شرط به /رسالهنامهپایان تدوین از پس دانشجو: 10ماده 

رساله )این شرط تنها برای  از مستخرج   پژوهشی علمی مقاله یکحداقل  و همچنین ارایه گواهی پذیرش ،و مشاور

 در دانشگا  ضوابط رعایت با است موظف( و در دکتری پژوهش محور ارایه دو مقاله الزامی است مقط  دکتری است

 .کند دفاع خود /رسالهنامهپایان از داوران هی ت حضور

بخش مصادیق تخلفات پژوهشی دستور العمل  40.  16، 15در مقاله برگرفته از رساله مستند به بندهای تبصر : 

 پژوهشی؛ باید مشخصات تمام اساتید راهنما و مشاور ذکر شود.نحو  بررسی تخلفات 

ب رای اع الم آم ادگی     100از  60های خارجی با نمر  قبولی ح داقل  ارایه گواهی قبولی در آزمون زبان :11 ماده

 پیش از دفاع ضروری است.

 قابل قبول است. 100از  50آموختگان وزارت نمر  با تایید ادار  دانش MSRTتبصر : تنها در آزمون 

 کپی تقلب، جعل، علمی، سرقت) علمی تخلف به اقدام نامه/رسالهپایان تدوین حین در دانشجو چنانچه: 12ماده 
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 ب ر  مبن ی  گ واهی  تنه ا  و مح روم  تحصیل ادامه از شود، اثبات دانشگا  سوی از موضوع این و نماید( غیر  و برداری

 .کندمی دریافت گذراند  واحدهای تعداد

 صیالح، دانشگاه و سیایر مراجیع لی   سوی از نامه/رساله،پایان اتمام از پس دانشجو عیمی تخیف اثبیات  و احراز :1 تبصره
 .شد خواهد شده صادر تحصییی مدرک ابطال به منجر

تسهیل نامه/رساله مغایرت دارد ولکن برای : هر درصدی از وجود مشابهت با اهداف عیمی تالیف و تدوین پایان2تبصره 
قابیل قبیول بیوده و     دارای ارجاع )نقل کیمه به کیمه و جمیه به جمیه میتن دیگیران(   امور تا حداکثر ده درصد مشابهت

 توان اجازه برگزاری جیسه دفاع را صادر نمود.می

یک عضو هی ت علمی حداقل در مقط  دکتری و  علمی هی ت عضو سهحداقل  از متشکل داوران هی ت: 13 ماده

در  . در مقط  دکتریهستند استادیاری مرتبه حداقل با( مشاور و راهنما استادان بر عالو ) ارشدکارشناسیدر مقط  

 از یک ی . ش وند  انتخ ا   آموزش ی  گرو  از خارج از نیز عضو دو و داخل از عضو یکترکیب اعضاء هی ت داوران باید 

 .شود انتخا  ایحرفه متخصصان از تواندمی خارجی داوران

 مدت سقف در سالنیم یک حداکثر داوران، هیأت تأیید با شود، اعالم مردود نامه/رسالهپایان ارزشیابی چنانچه: 1 تبصره

 .کند دفاع خود نامه/رسالهپایان از و شرکت دفاع جیسه در دوباره تا شودمی داده اجازه دانشجو به تحصیل مجاز

 گیواهی  فقیط  کنید،  دفیاع  قبیولی  درجیه  با خود نامه/رسالهپایان از نتواند شدهتعیین فرصت در که دانشجویی: 2 تبصره

 .شودمی اعطاء وی به درسی واحدهای گذراندن

: در جلسه دفاع معاون آموزشی و پژوهشی دانشکد  و یا نمایند  تحص یالت تکمیل ی ب ا تایی د ریاس ت      14ماده 

ن اظر جلس ه وظیف ه نظ ارت و تهی ه      بای د حض ور داش ته باش د.      ،)بدون ح ق رای( دانشکد  به عنوان ناظر جلسه 

 صورتجلسه دفاع را برعهد  دارد.

همه داوران تعی ین ش د  و دانش جو دارای     بدون حضور استاد/اساتید راهنما،دفاع و پیش دفاع  : جلسه15ماده 

عدم حض ور خ ود   علت رسمیت نیست. درصورت عدم حضور مشاور/ مشاوران، باید طی یک نامه رسمی ضمن اعالم 

ش ود و درص ورت امک ان    ر در صورتجلسه دفاع اعمال م ی نمر  مورد نظر خود را ابالغ نماید که توسط ناظنظرات و 

 جلسه ارتباط برقرار نماید. باو کنفرانس ئصورت ویدبه

 زی ر  ش رح  به و کیفی صورت به آن ارزشیابی و شودنمی محاسبه کل میانگین در نامه/رسالهپایان نمر  :16 ماده

 :شودمی انجام

 مقطع دکتری تخصصی ارشدمقطع کارشناسی

 نمره درجه نمره درجه

 16کمتر از  مردود 14کمتر از  مردود

 17.99تا  16 خو  15.99تا  14 متوسط

 18.99تا  18 خیلی خو  17.99تا  16 خوب

 20تا  19 عالی 18.99تا  18 خیلی خوب

 20تا  19 عالی
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 .است نامه/رسالهپایان از قبول قابل دفاع روز آموختگی،دانش تاریخ :17 ماده

نامه/رساله و انجام اصالحات احتمالی مطرح شد  در جلسه دف اع،  باشد پس از دفاع از پایاندانشجو ملزم می :18ماده 

 نهایی آن را به دانشکد  ارایه نماید.نامه/رساله خود را در سایت ایرانداک بارگذاری نمود  و رسید ثبتتمام متن پایان

اس ت و   دانش کد   عه د   ب ر  آن، ب ر  مترت ب  قانونی پاسخگویی و نامهآیین این اجرای حسن مستولیت :19ده ما

 است و تحصیالت تکمیلی دانشگا  آموزشی معاونت عهد  بر آن مفاد تفسیر و اجراء حسن بر نظارت

دانش گا    پژوهش ی  ب ه تص ویب ش ورای    28/12/1399ماد  تنظیم و در تاریخ  بیستنامه در : این آیین20ماده 

باش د  در ح ال اج را م ی    1400     1401تحصیلی  های که از سالرسالهنامه/از ابالغ برای کلیه پایان پسرسید  و 

 ضروری است.

 نامه/رسالهفرایند اجرایی تصویب، تدوین، دفاع از پایان :بخش چهارم*

نامه/رساله باید از طریق سامانه جام  آموزش دانشگا  ادی ان و م ذاهب )س ادا( پیگی ری     فرایند اجرایی یک پایان

های فرایند براساس میزک ار  گام در این زمینه است که در ذیل گام ششصورت خالصه سامانه مذکور دارای شود. به

 شود.دفاع توضیح داد  می سامانه مذکور و همچنین یک گام نیز پس از انجام دانشجو در

  گام نخست: گردش تصويب موضوع

ض من انتخ ا  و پیش نهاد    با اساتید فن و اعضای هیتت علم ی مرب وط    تباید پس از مشوردر این گام دانشجو 

های صورت گرفته ، پیشینه موضوع، جنبه نوآوری کار خود و گزارشی از مشورتموضوع اقدام به ارایه تبیین موضوع

صورت خالصه نماید. سپس اساتید راهنما و مشاور پیشنهادی خود را برای اظهار نظر گرو  در ساتید فن بهو نظرات ا

 که درصورت تمای ل اق دام ب ه الص ا ق    دهد سامانه درج نماید. همچنین فرایند مورد نظر به دانشجو این امکان را می

 های او موثر باشد را بنماید.تواند در تبیین و توضیح موضوع و فعالیت های مربوط که میفایل

بررس ی   های دانشکد توسط کارشناس امور پایان نامه ،گردش مورد نظر پس از ارسال درخواست توسط دانشجو

ب ودن  و ص حیح  ( کام ل  1باشد؛ )گیرد به این ترتیب میشود. مواردی که توسط کارشناس مورد بررسی قرار میمی

تک راری  ( 3ب رای اس تاد پیش نهادی دانش جو، )     یوجود ظرفیت قبول راهنمای( 2های ضروری، )ها و فرمتمام بخش

ه ای تخصص ی مرب وط ب ه موض وع      ه ا و س ایت  های ذیل و یا ح وز  جستجو در سایت نبودن موضوع پیشنهادی با

های ذیل با هدف جلوگیری از تصویب موضوعات تکراری است، بنابراین بدیهی اس ت؛  جستجو در سایت پیشنهادی.

نامه و اعضاء هیتت علمی درصورتی که نسبت به تکراری بودن موض وع پیش نهادی اطالع اتی    اسان امور پایانکارشن

باش ند ب ا ارای ه    ملزم م ی  ،یافت نشود ستنداتی دال بر آنهای مورد جستجو مکدام از سایتباشند که در هیچداشته

 یب موضوعات تکراری جلوگیری نمایند.مستندات الزم و قان  کنند  نتیجه را به دانشجو ابالغ و از تصو
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http://www.lib.ir/ 

https://ricest.ac.ir/ 

http://www.hawzah.net/fa/thesisadvsearch.ht

ml?PageType=2&amp;AssetID=7 

http://elmnet.ir/ 

http://pishine.irandoc.ac.ir/ 

http://library.ut.ac.ir/ 

http://www.noormags.ir/ 

https://www.civilica.com/ 

http://www.ensani.ir/search.aspx 

http://payanname.whc.ir/ 

http://sika.iau.ir/portal/tabid/86/Default.aspx 

http://lib2.urd.ac.ir/simwebclt/WebAccess/Si

mwebPortal.dll 

رخواست دانشجو برای طرح در جلسه گرو  ب رای م دیر گ رو     های دانشکد  دنامهدرصورت تایید کارشناس امور پایان

با طرح پیش نهاد دانش جو و جم   بن دی نظ رات      ظرفت حداکثر یک ما  از تاریخ دریافت کار شود. مدیر گرو  ارسال می

 کند.را از طریق سامانه مذکرو اعالم میو اساتید راهنما/مشاور اعضای هیتت علمی گرو  تایید و یا رد موضوع پیشنهادی 

ه ای آن در قس مت   کلی دواژ  باش د موض وع تص ویب ش د  را ب ه هم را        درصورت تصویب موضوع، دانشجو ملزم می

درخواست پیشینه پژوهش سایت ایرانداک ثبت نمود  و رسید تایید نهایی و گزارش دریاف ت ش د  را ب ه دانش کد  ارای ه      

نماید. چنانچه در گزارش ارایه شد  موضوعات مشابهه وجود داشته باشد، ارایه گزارش جنبه نوآوری و تفاوت کار به گ رو   

 الزامی است.

 : گردش تصويب پرويزالدومگام  

پس از تایی د  ارشد و سه ما  در مقط  دکتری تخصصی مقط  کارشناسی گام دانشجو حداکثر یک ما  دردر این 

طرح پیشنهاد  رساله )پروپزال( خویش را براساس مشخصات درخواست شد  در نامه/رساله خویش باید موضوع پایان

 گیری به گرو  ارایه نماید.استادان راهنما و مشاور تهیه و برای تصمیمسامانه جام  آموزش )سادا( با تایید استاد/

نامه در دانشکد  درصورتی که بیش از مدت مذکور از زمان تصویب موض وع گذش ته   : کارشناسان امور پایانتذکر

چه دانشجو بیش باشد باید تایید مدیر گرو  را برای پیگیری فرایند تصویب پروپزال دریافت کنند. به این منظور چنان

صورت مکتو  ضمن ارایه دلیل خود برای نامه تاخیر داشته باشد باید بهاز مدت مذکور از زمان تصویب موضوع پایان

تاخیر انجام شد  درخواست تایید ادامه فرایند تصویب را داشته باشد و درصورت عدم تایید مدیر گرو  بای د فراین د   

 جام  آموزشی )سادا( پیگیری نماید. تصویب موضوع را مجدد از طریق سامانه

همچنین دانشجو باید با درج اطالعات موضوع پیشنهادی خ ود در درگ ا  اینترنت ی پژوهش گا  عل وم و فن اوری       

پژوهش خود را دریافت کن د و  پیشینه گزارش  https://pishineh.irandoc.ac.irبه آدرس اطالعات ایران )ایرانداک(

گ زارش دریاف ت ش د  را در قال ب      ،ضمن درج کد ایرانداک در مشخصات اصلی فرم گردش تصویب موضوع پروزال

 فایل الصاقی بارگذاری نماید.

کارش ناس ام ور   تایی د  ارسال درخواست دانشجو و تایید اساتید راهنما و مشاور، بررسی و در این گردش پس از 

( کام ل و  1باش د؛ ) گیرد به این ترتیب م ی قرار دارد. مواردی که توسط کارشناس مورد بررسی قرار می هانامهپایان

https://pishineh.irandoc.ac.ir/
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به این شرح  های الصاقی ضروریفایل که های الصاقی( وجود فایل2های ضروری، )ها و فرمبخشصحیح بودن تمام 

ایران داک ب رای گ زارش پیش ینه موض وع      صورت کامل )الزام ی( ) ( نام ه   است )الف( طرح پیشنهاد  )پروپزال( به

 )الزامی( )ج( سایر مستندات که در بررسی پروپزال دانشجو ضروری است )درصورت نیاز(.

شود، او ضمن بررسی پروزال داوران ارسال می رئیس دانشکد  مه پروپزال برایناپس از تایید کارشناس امور پایان

عوت از استاد/استادان راهنما و مش اور و دانش جو )درص ورت تمای ل     کرد  و با د تعیین شد  توسط مدیر گرو  تایید

کند و نتیج ه بررس ی ص ورت    مطرح می زال دانشجو را در کمیته علمیبرای حضور در جلسه دفاع از پرویزال( پروی

ه ای ن  ب   پروی زال کند. ترکیب هیتت داوران گرفته در جلسه را به دانشجو و استاد/استادان راهنما و مشاور ابالغ می

یس دانش کد  اولوی ت ب ا مع اون آموزش ی و      ئ  یا نمایند  ایشان )درصورت عدم حضور ر رییس دانشکد شرح است؛ 

ها باید داقل یکی از آنحدو داور پروپزال که مدیر گرو ، یس دانشکد  است(، ئپژوهشی دانشکد  به عنوان نمایند  ر

 و دانشجو.  باشد، استاد/استادان راهنما ای خارج از گرواز اعضاء هیتت علمی و یا متخصصان حرفه

گرو  موظف است حداکثر ماهیانه جلسات تصویب پرویزال را تشکیل دهند. درص ورت ع دم تش کیل جلس ه در     

ص ورت مکت و  ب رای مع اونین آموزش ی و      طول یک ما ، مدیر گرو  موظف است علل ع دم تش کیل جلس ه را ب ه    

 اید.تحصیالت تکمیلی و پژوهش دانشگا  اعالم نم

دانشجو درصورت تایید پروپزال توسط گرو  باید در اولین فرصت اقدام ب ه ثب ت پروپ زال )پیش نهاد ( خ ود در      

نیز پس  نامهکارشناس امور پایاننامه دانشکد  نماید. سامانه ایرانداک نماید و رسید آن را تحویل کارشناس امورپایان

باشد موضوع مصو  را به دانشجو و استاد/اس تادان راهنم ا و   م میاز تایید نهایی و دریافت رسید ثبت پیشنهاد  ملز

و رسید دری افتی ب رای ثب ت ط رح پیش نهاد  )پروپ زال( را در        ابالغ رسمی نماید.با امضاء ریاست دانشکد  مشاور 

 قسمت فایل الصاقی درخواست تصویب پروپزال دانشجو بارگذاری نماید.

 گام سوم: گردش گزارش پیشرفت کار

ی ا  سال تحص یلی  نامه/رساله خویش در همان نیمواردی که دانشجو به هر دلیل موفق به انجام دفاع از پایاندر م

سال تحصیلی گزارش ی  سال بعدی، بالفاصله بعد از تصویب موضوع و پروپزال نشود ملزم است در هر نیمحداکثر نیم

باش د ولک ن   نماید. هرچند ای ن گ ردش الزام ی نم ی     نامه/رساله تهیه و از طریق سامانه ارسالکار پایاناز پیشرفت 

باش د و ض من   نامه/رساله م ی م دانشجو و اساتید راهنمای پایانبدیهی است ارایه گزارش پیشرفت کار نشان از اهتما

ه ای فراین د ت دوین    های الزم برای بررس ی آس یب  ارتقاع کیفیت پژوهش در اطالع دانشکد  و گرو  و ارایه گزارش

بنابراین بیش و پیش از همه به دانش جو و اس اتید راهنم ا و در وهل ه بع دی ب ه        .نامه/رساله بسیار مفید استپایان

سال تحصیلی این گزارش شود ارایه گزارش پیشرفت کار را جدی گرفته و در هر نیمها توصیه میها و گرو دانشکد 

 تهیه و مورد بررسی گرو  و شوراهای مربوط قرار گیرد.
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 گام چهارم: گردش شرکت در جلسات دفاع

جلسه دفاع پیش از جلسه دفاع خویش متناسب ب ا هم ان    ی است و دانشجو  باید حداقل در دواین گردش الزام

شود. دانشجو باید کلیه مقط  تحصیلی خویش شرکت نماید. این گردش با ارسال درخواست توسط دانشجو آغاز می

ادقانه و با دقت تکمیل نماید. چنانچه گزارش مکتو  و یا فایلی از جلسه دفاعی قسمت های مربوط به این فرم را ص

که دانشجو در آن شرکت نمود  تهیه شود و در قسمت فایل الصاقی ضمیمه شود بهت ر اس ت. م واردی ک ه توس ط      

( 2الزامی. )های ( صحیح و کامل بودن تمامی قسمت1باشد؛ )گیرد به این ترتیب میکارشناس مورد بررسی قرار می

 مقط  )الزامی( و موضوع و رشته )در حد امکان با موضوع و رشته دانشجو(.تناسب 

 گام پنجم: گردش ثبت مقاله مستخرج از رساله )برای دانشجويان مقطع دکتری الزامی است(

و  41و  40وی ژ  بخ ش مص ادیق تخلف ات پژوهش ی در بن دهای       نام ه تخلف ات پژوهش ی ب ه    با استناد به آیین

مقاله علمی   پژوهش ی مس تخرج از   گواهی پذیرش حداقل یک های آموزشی مقط  دکتری تخصصی ارایه نامهیینآ

این مقط   قب ل از برگ زاری     آموزشی و پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان پژوهش محور رساله برای دانشجویان

شود و مواردی که توسط دانشجو آغاز میجلسه دفاع الزامی است. گردش ثبت مقاله مستخرج از رساله با درخواست 

( 2های الزامی )( صحیح و کامل بودن تمامی قسمت1باشد؛ )گیرد به این ترتیب میکارشناس مورد بررسی قرار می

ای که مقال ه در  کنترل مورد تایید بودن نشریه( 3در متن مقاله ) درج مشخصات همه اساتید راهنما و مشاور رساله

به این منظور در س ایت رس می آن    .آموختگان سازمان امور دانشجویاناست از سوی ادار  دانشآن به چاپ رسید  

های این توانند به لینکادار  لینک نشریات مورد تایید قرار داد  شد  و کارشناسان برای اطمینان از تایید نشریه می

شورای عالی انقال  فرهنگ ی   21/03/1387مورخ  625ادار  مراجعه نمایند. همچنین مستند به ماد  واحد  مصوبه 

 و ب ود   رسمی دارای اعتبار علمی، به مجالت علمی امتیاز اعطای درخصوص قم علمیة حوزة عالی شورای مصوبات»

بنابراین نشریات دارای درجه علمی   پژوهش ی از    « باشدمی علمیه هایحوز  و هادانشگا  در قانونی امتیازات موجد

 باشد.آموختگان سازمان امور دانشجویی میعلمیه قم نیز مورد تایید ادار  دانششورای عالی حوز  

 نامه/ رسالهگام ششم: گردش برگزاری دفاع از پايان

شرط کفایت دستاوردهای پژوهشی با تایی د استاد/اس تادان   نامه/رساله بهدانشجو پس از اتمام فرایند تدوین پایان

ی دفاع نماید. گردش برگزاری دفاع به این منظور پس از درخواست دانشجو نیازمند راهنما و مشاور باید اعالم آمادگ

نامه/رساله خ ویش  فایل پایانتایید راهنما و مشاور است. در این مرحله دانشجو ملزم است ضمن تکمیل نمودن فرم 

نهادی ب رای برگ زاری   در قسمت فایل الصاقی بارگذاری نماید و تاریخ و س اعت پیش    Pdfو  Wordصورت فایل را به

نام ه دانش کد  مرب وط مش خص نمای د. اس اتید       کارشناس امور پایان با هماهنگیخود را با دفاع جلسه دفاع یا پیش

کنترل موارد مرتبط از جمله فایل نهایی پایان نامه/رساله نسبت به  نامه عالو  برو کارشناس امور پایانهیتت داوران 
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گیرد ب ه ای ن   مواردی که توسط کارشناس مورد بررسی قرار میکنند. تاریخ و ساعت جلسه نظر خویش را اعالم می

ب ودن س اختار   ( کنت رل م ورد تایی د    2ه ای الزام ی )  ( ص حیح و کام ل ب ودن تم امی قس مت     1باشد؛ )ترتیب می

جستجویی درصد مشابهت احتمالی در اثر ارایه شد . برای بررسی مشابهت چند تذکر مهم قابل  (3نامه/رساله )انپای

ها موظف است حداقل در سایت ایرانداک اقدام به بررسی درصد مشابهت نامهکارشناس امور پایان ؛ذکر است؛ نخست

درص ورت وج ود درص د    دوم؛ تیار دانشجو ق رار ده د.   نماید و گزارش دریافتی از سایت مذکور را برای اطالع در اخ

د  درصد ضمن بارگذاری گزارش دریافتی از ایرانداک در قس مت فای ل الص اقی درخواس ت دانش جو      مشابهت بیش 

شود. همچنین درصورت احراز مشابهت بیش از د  درصد از طریقی غیر از ایرانداک نیز موظ ف ب ه   بازگشت داد  می

سوم؛ تعهد اصالت باید درحضور کارشناس  شود.باشد و درخواست دفاع بازگشت داد  میو میارایه گزارش به دانشج

 نامه به امضاء دانشجو رسید  و بعد از انجام فرایند دفاع در نسخه نهایی گالینگور ضمیمه شود.امورپایان

رای م دیر گ رو    پس از بررسی پروند  آموزشی و پژوهشی دانشجو توسط کارشناسان مربوط درخواست دف اع ب   

نسبت به تعیین داوران اق دام نمای د و ب ا درج     است ضمن برگزاری جلسه گرو ،ارسال خواهد شد. مدیر گرو  ملزم 

مشخصات داور/داوران درخواست را برای تایید به ریاست دانشکد  ارجاع نماید. رئیس دانشکد  ب ا بررس ی نه ایی و    

نماید. معاون دانش کد  ب ه عن وان نماین د      دفاع به داوران ارجاع می تایید داوران درخواست را برای برگزاری جلسه

نامه دانشکد  مربوط جلسه را نه ایی نم ود  و پ س از برگ زاری     تحصیالت تکمیلی با هماهنگی کارشناس امورپایان

فراغت جلسه دفاع ضمن ثبت نمر  صورت جلسه دفاع را تایید نمود  و درصورت موفق بودن دفاع برای انجام مراحل 

در مقط  دکتری تخصصی الزم است بین جلسه  ها تحویل خواهد داد.نامهصورتجلسه دفاع را به کارشناس امور پایان

ت وان جلس ه   باشد. بنابراین تاکید می شود که در هیچ شرایطی نم ی  حداقل یک ما  فاصلهپیش دفاع و دفاع نهایی 

 پیش دفاع را به دفاع نهایی تبدیل نمود.

 های پس از دفاعفعالیتگام هفتم: 

نامه/رساله خ ویش اعم ال نمای د و    پس از دفاع دانشجو ملزم است اصالحات پیشنهادی هیتت داوران را در پایان

( ح اوی  CDنامه/رساله را در دو نسخه چاپ نماید و به همرا  یک ع دد س ی دی )  پس از انجام اصالحات متن پایان

کتابخانه و دانشکد  ارایه نماید و همچنین در سایت ایرانداک تمام متن نامه/رساله به نهایی پایان Pdfو  Word فایل 

نامه/رساله دانشگا  تهیه شد  و ح اوی ص فحه تعه د    نامه نگارش پایاند براساس شیو نسخه نهایی بایرا ثبت نماید. 

تهیه ش د  ک ه بای د توس ط     نامه/رساله ویل پایاناصالت اثر و صورتجلسه دفاع باشد. برای اجرای این مرحله فرم تح

آموختگ ان تایی د ش ود.    استاد راهنما، دانشکد /گرو ، کارشناس پژوهش، کارشناس کتابخانه و کارشناس امور دانش

ب ودن   ( ص حیح و کام ل  1باشد؛ )گیرد به این ترتیب میمورد بررسی قرار می پژوهش مواردی که توسط کارشناس

نام ه دانش گا . م وردی ک ه توس ط کارش ناس       نامه/رس اله ب ا ش یو    مطابقت م تن پای ان  ( 2، )های فرمتمام قسمت

 شود شامل تایید اطالعات ایرانداک است. آموختگان بررسی میدانش
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 توضیح نکاتی در مورد خدمات سايت ايرانداک

م ی دانش گا  و دانش جویان    نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهی ه آث ار عل  آیین 6براساس ماد  

ماد  واحد  قانون اقداماتی را در سامانه ایرانداک انجام دهد. مهمت رین اق داماتی    9در اجرایی تبصر  موظف هستند 

 باشد.که باید در ایرانداک صورت پذیرید شامل چهار خدمت و ساز و کار می

از تصویب موضوع توسط گرو  صورت  الف( درخواست پیشینه پژوهش: این درخواست باید توسط دانشجو و پس

در اختیار دانش کد  ق رار ده د و در     PDFباشد گزارش دریافتی از ایرانداک را در قالب فایل پذیرد. دانشجو ملزم می

 فرایند تصویب پیشنهاد  )پروپزال( در قسمت فایل الصاقی بارگذاری نماید.

  و کمیته تحص یالت  ب پیشنهاد  )پروپزال( در گرو ( ثبت پیشنهاد : دانشجو ملزم است بالفاصله پس از تصوی

تکمیلی پروپزال خویش را در ایرانداک ثبت و رسید ثبت آن و کد ایرانداک دریافت شد  را در سامانه جام  آموزش 

بارگذاری نماید. بدیهی است تایید نهایی تصویب پروپزال تنها پس از الصا ق فای ل م ذکور توس ط کارشناس ان ام ور      

 ه صورت خواهد پذیرفت.نامپایان

توس ط کارشناس ان   نام ه در ایران داک   پای ان  یج( همانندجویی در نوشتارهای علمی: بررسی مشابهت و همانند

مربوط در دانشکد  و ارایه گزارش آن در قسمت فایل الصاقی درخواست دفاع خواهد بود. درصورت نیاز با تش خیص  

 رای دفاع در مقط  دکتری تکرار خواهد شد.گرو  بررسی همانند جویی عالو  بر پیش دفاع ب

نامه/رساله خویش و اعمال اصالحات احتمالی نامه: دانشجو پس از دفاع موفقیت آمیز از پایاند( ثبت رساله/پایان

نامه/رساله خویش را در ایرانداک بارگذاری نمود  و رسید آن را در فراین د درخواس ت   هیتت داوران ملزم است پایان

 التحصیلی در سامانه جام  آموزش بارگذاری نماید. مدرک فارغ


