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 مقدمه

در مقطع    ی هوبه  ی،پ وهشرر  هاییتاسررت و فعال  یرناپذ   یکتفک  یآموزشرر  هاییتدر عصررر ضاضررر، پ وهش از فعال

هدف که به  ینق و نوآورانه اسرت، با اخت  هاییتمعطوف به انجام فعال  ی،در کنار اهداف آموزشر  ،تحصریتت تکییلی

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

 یعلی یهاصرول و روش بر ا  یهمهم، جز با تک ینبه ا  یدناسرت. رسر  ینآفرپ وهشررر  یندیفرآ  یلیتکی  یتتتحصر

عدم   یلباشرردا ام ا به دل  یعواال و در نوع خود بد   هاییزهکه با انر   یقاتیمیکن نخواهد بود و چه بسررا تحق  یپ وهشرر

پ وهشررررر را فراهم آورد.   یسررررخوردگ  موجبرات  یجرهمطلوب نرسرررد و در نت  یجرهبره نت  ی،علی یهرااز روش  یرویپ

دسرت و از   یک  یا،اگر در قالب طرضی گو  شرود،یکه با زضیات فراوان ضاصرل م یعلی  یقپ وهش و تحق  یدسرتاوردها

 رساله خواهد افزود./نامهیانه شود، به ارزش پایشده ارا یشیدهاند  یشپ

ریزی  شورای برنامه مصوب    ( PH.D) تخصصی  دکتری  ارشد و  کارشرناسی نامه دوره  مهم و در اسرتناد به آیین   ین با توجه به ا 

، معاونت  ادیان و مذاهب   مصروبات شرورای آموزشری دانشرراه   پیشرریری از تخلفات پ وهشری و   نامه ، آیین عالی کشرور آموزش 

العیل  دسرتور   ، های تحصریتت تکییلی دوره اصرول کلی و ضروابط اصرلی  به    یت دانشرراه، با عنا   یلی تکی   یتت و تحصر  ی آموزشر

ها و کارشرناسران این  دیران گروه اسراتید، م   آن دارد   ید کرده اسرت. ام   یم تنظ   ، رسراله نامه/ پایان   تصرویب   د فراین   برای ضاضرر را  

  یری کارگ و به   نامه یوه شر  ین ا   یق رسراله، با مطالعه دق نامه/ پایان   یم تنظ تصرویب و  از اقدام به    یش محترم، پ   یان دانشرجو   امر و 

اسررت صرردور    یهی بد   . یند نیا   یفا ا   ی را در توسررعه دانش بشررر   ی بالنده، به نوبه خود سررهی   یقات تحق   ین ه و تدو ی آن، با ارا 

 باشد. ی نامه ضاضر م یوه کامل ضوابط مندرج در ش   یت منوط به رعا   التحصیلی فارغ   ی گونه گواه هر 

 بخش اول: اهداف و تعاریف

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

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

دکترای تخصرصری،  ارشردناپیوسرته / کارشرناسری  های دوره تحصریلیفردی اسرت که در یکی از رشرته دانشجوو: .3

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

لی آموزش عالی را با موفقیت به پایان رسراند و برابر های تحصریفردی اسرت که یکی از دوره  آموخته:دانش .4

 ضوابط معین، مدرک تحصیلی آن دوره را دریافت کند.

ای متشررکل از تعدادی ع ررو هیلت علیی که و مجیوعهترین واضد علیی مؤسررسرره  بنیادی  گروه آموزشجی: .5

 دارای تخصص مشابه و مشترک در یک رشته علیی هستند.

ضدهای ای اسرت که محتوای برنامه درسری مربوط به آن عتوه بر واشریوه:  شجیوه آموزشجی ججج شیوهشجی .6

 باشد.رساله نیز مینامه/درسی، مشتیل بر پایان
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پ وهشری اسرت که در یک زمینه مشرخص رشرته تحصریلی و با : بخشری از شریوه آموزشری رررر نامه/رسجاههشايان .7

 شود.راهنیایی استاد راهنیا انجام می

 تا   28 شرامل ضداقل  و  شرودمی آغاز  کارشرناسری  دوره  از پس  که  تحصریلی  ورهد  یک:  ارشج   کارشجااسجی دوره  .8

 .است درسی واضد  32

شرود و ای آغاز میدوره تحصریلی که پس از دوره کارشرناسری ارشرد یا دکتری ضرفه  دوره دکتری تخصجصجی: .9

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

یکی از اع رای هیلت علیی دارای مدرک دکتری تخصرصری اسرت که مسر ولیت راهنیایی   اسجتاد راهاما: .10

میان  انجام پروژه، پایان نامه/رسراله بر عهده دارد و ازدر  ارشرد/دکتری  دانشرجو را در طول دوره کارشرناسری

 شود.)یا خارج از مؤسسه با مجوز مؤسسه مبدأ( انتخاب می اع ای هیلت علیی دانشراه

نامه/رسراله یکی از اع رای هیلت علیی اسرت که مسر ولیت مشراوره دانشرجو را در انجام پایان اسجتاد مشجاور: .11

ای خارج یا متخصرصران ضرفه  و یا از اع رای هیلت علیی یی دانشرراهت علو از میان اع رای هیل  به عهده دارد

 .شوداز مؤسسه انتخاب می

مطابق ای اسررت که  ای متشررکل از اع ررای هیلت علیی و یا متخصررصرران ضرفهمجیوعه  هیأت داوران: .12

 دارند. مس ولیت ارزیابی رساله دانشجو را بر عهدهشوند و دستورالعیل اجرایی مصوب دانشراه انتخاب می

های جامعه هیلت علیی در سررایر بخشنظران یا کارشررناسرران با تجربه غیرصرراضب  ای:متخصجصجان فرفه .13

 هستند. ای به تلیید دانشراهو صتضیت ضرفه هستند که دارای مهارت

 نامه / رسالهتصویب پایان بخش دوم: ضوابط و مقررات

رسراله /نامهموضروع پایان  ،سرال سروم تحصریلینیمطول و ضداکثر در  دانشرجو موفف اسرت قبل از شرروع   :1ماده  

 خود را با نظر استاد راهنیا و تلیید گروه آموزشی انتخاب کند.

و اخذ کلیه   تخصرصری  رکتهی  رور   اخذ واحد رسراهه رر بهای  شره  زز   ،: گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع1تبصره   
 .ارشد استنامه رر رور  کارشناسیشه  زز  بهای اخذ واحد پایان ،ررسی اعم از جبهانی و اصلی واحدهای
  شرور و تا زمانی که اسرتار راهنااتعیین   سرا  سرو تکایلی باید تا پایان نیم: اسرتار راهناا رر رور  تصصری    2تبصره   

 انتخاب نشد  است، مدیه گهو  مهبو  وظایف استار راهناا را بهعهد  رارر.

دانشرراهی یکی از موسرسرات هی ت علیی    و ع رو  یا سرط  چهار ضوزوی  داشرتن مدرک دکتری تخصرصری  :2ماده  

 داشرتن  می باشرد. هیننین  در تحصریتت تکییلیراهنیا شردن به عنوان اسرتاد  برای انتخاب   شررط الزم  ،بودن  کشرور

 برای  ارشرد کارشرناسری  دانشرجوی  دو ضداقل راهنیایی  و  تکییلی  تحصریتت  دوره  در  تدریس  سرابقه  سرال  سره داقلض

 .است ضروریدر دوره دکتری تخصصی  استادیاری مرتبه با راهنیا استاد
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  علای  مهتبه با  علای  هیأ   عضرو که  هاییرشرته  رر  یا  مؤسرسره  از  خارج  راهناای  اسرتار  انتخاب  نصو   و  شرهای   :1تبصره   
 ضواب  وزار  علو ، تصقیقا  و فناوری خواهد بور. طبق باشد نداشته به میزان کافی وجور استاریار
نامه/رسراهه اسرت که باید حدا پ پنها  ررصرد آن بهای ر  پایانچهار  ؛اسرتار رر اسرتار راهناا  سرقف ظهفیت هه:  2تبصره   

 ارشد باشد.کارشناسیهای نامهراهناایی پایان
سرا  از تصرویپ پهوپزا  ررصرور  عد  رفاس، سرهایه اسرتار راهناای آن پهوپزا  آزار  : پس از گذشرت شرن نیم3تبصره   
 نامه/رساهه خارج از سهایه )غیهفعا ( تا چهار عدر مهاز است.شور. تعدار پایانمی

 نیز  دوم راهنیای  اسرتاد  اصرلی،  راهنیای اسرتاد  بر  عتوه اسرت  مجاز  تخصرصری  دکتری  دوره  دانشرجوی  :3  ماده 

 .باشد  داشته

 از  آموزشی،  گهو   تأیید و  راهناای اصلی  استار  پیشنهار به  استار راهناای رو ،یا  مشاور و    استاران/استار  انتخاب  :1تبصه   
  پذیهامکان ای مهتب  با رشرته تصصریلی رانشرهو  مؤسرسره و یا متخصرصران حهفه  از  خارج  گهو ،  هاان  علای   هیأ  اعضرای
 .است

: ررصرور  وجور راهناای رو  رر رسراهه رکتهی تخصرصری حدا پ شرصرت ررصرد مسرموهیت و مزایایی رسراهه بهای 2تبصره   
 راهناای اصلی )استار راهناای او ( خواهد بور.

پیشررنهادی و طرح پیشررنهاده )پروپوزال( تنها از طریق سررامانه جامع آموزش : فرایند تصررویب موضرروع  4ماده  

باشرد پس از تصرویب موضروع درخواسرت پیشرینه پ وهش موضروع  هیننین دانشرجو ملزم می  پذیرد.دانشرراه صرورت می

 سایت ایرانداک دریافت و به دانشکده ارسال نیاید.از خویش را 

ارشرد یک ماه و در دانشرجو در دوره کارشرناسریامع آموزش دانشرراه  : پس از تصرویب موضروع در سرامانه ج5ماده  

 فرصت دارد طرح پیشنهاده )پروپزال( خود را از طریق سامانه ارسال نیاید. ماه سهدوره دکتری 

ای که لسرهماه فرصرت دارد در جگروه ضداکثر یک  طرح پیشرنهاده )پروپزال( پایان نامه/رسراله،: پس از ارایه  6ماده  

باید یکی از ایشران از اع راه هی ت علیی خارج از گروه  دو داور که    و  اسرتادان راهنیا، مشراور و دانشرجو/اسرتادباض رور 

طرح پیشنهاده را بررسی و نتیجه را به اطتع دانشجو و استاد/استادان   ،ای خارج از دانشراه باشد و یا متخصصان ضرفه

 راهنیا و مشاور برساند.

رئیس باید به تهتیپ ذیپ باشررد:  رر مقطع رکتهی  پیشررنهار  )پهوپزا (   طهح  تصررویپ  تهکیپ اعضررای جلسرره:  1  تبصرره 
 .ن راهناا، مشاور و رانشهواستار/استارا   وان طهح پیشنهارراور ،مدیهگهو یا ناایند  ایشان، رانشکد  )رئیس جلسه( 

ارشرد، بهای تسرهیپ امور اجهایی،  کارشرناسری: تهکیپ اعضرای جلسره تصرویپ طهح پیشرنهار  )پهوپزا ( رر مقطع  2تبصره   
راور خارجی باشرد و موضروس و طهح پیشرنهار  )پهوپزا ( رر این مقطع رر هاان   واند بدون حضرور رئیس رانشرکد  وتمی

 گهو  تصویپ شور.

ملزم اسرت نسربت به ثبت طرح پیشرنهاده )پروپزال(  : دانشرجو بتفاصرله پس از تصرویب طرح پیشرنهاده 7ماده  

امور پایان نامه دانشکده تحویل  د تایید نهایی آن را به کارشرنا  خود در سرایت ایرانداک اقدام نیاید و رسریزال(  )پروپ

 خود را نهایی نیاید.)پروپزال( و فرایند تصویب طرح پیشنهاده 

هایی ، موضوع مصوب نای رسیی از رئیس دانشکدهال( طی نامهپس از تایید نهایی طرح پیشرنهاده )پروپز: 8ماده  

 به دانشجو، استاد/استادان راهنیا و مشاور ابتغ شود.
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های بعد از تصرویب طرح سرالرسراله در نیم/نامهکه فرایند تدوین پایان  صرورتیدر   اسرتملزم  دانشرجو  :  9ماده  

اسرتاد/اسرتادان راهنیا و گزارشری از پیشررفت کار با تایید  تحصریلی  سرال هر نیمپایان تا ضداکثر   ،بد پیشرنهاده ادامه یا

 مشاور از طریق سامانه جامع آموزش ارایه نیاید.

 رساهه:نامه/ د شاياندر مور یيمحتوا/ تذکر برخی مطاهب کیفی

ها مکانات و توانایی: موضروع باید در راسرتای ضل مشرکتت کشرور و متناسرب با نیازهای جامعه، با تاکید بر ا1تذکر  

 دانشراه ادیان و مذاهب باشد.ها و رسالت و ضرورت

 .ها(رساله کاربردی و قابل استفاده باشد )کاربردی بودن یافته/نامه: نتایج ضاصل از پایان2ذکر ت

ها و منطبق بر نقشره جامع پ وهش دانشرراه باشرد )به این  های پ وهشری اعتم شرده توسرط گروه : از اولویت 3تذکر  

ها و نقشره جامع پ وهشری و در  ونت پ وهشری دانشرراه ملزم به تهیه اولویت های آموزشری و پ وهشری و معا منظور گروه 

 هستند(.   دانشکده / دانشجویان به صورت شفاف و در سایت رسیی دانشراه   وبات خویش برای استفاده اختیار قراردادن مص 

 های دانشجو باشد.تخصص استاد راهنیا و تواناییبا  منطبق: موضوع پیشنهاد شده باید 4تذکر 

: عنوان باید روشررن، صررری  و مشررخص باشررد )پرهیز از عناوین کلی و مجهول(. هدف و ضرررورت انجام 5تذکر  

پ وهش برای دانشرجو و راهنیا مشرخص باشرد. روش تحقیق متناسرب با موضروع در نظر گرفته شرود. تایید و بررسری 

 باشد.صحت این مراتب برعهده گروه می

ضروع پیشرنهادی اری باشرد. برای تایید این منظور دانشرجو ملزم اسرت مو: موضروع پیشرنهادی باید غیرتکر6تذکر  

ایرانداک اسررتعتم نیوده و گزارش این سررایت را در فرایند تصررویب طرح پیشررنهاده )پروپزال( در  خود را از سررایت

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

 نامه / رسالهع از پایانبخش سوم: ضوابط و مقررات دفا

 راهنیا اسرتادان/اسرتاد تلیید  و  علیی  دسرتاوردهای  کفایت  شررط  به  رسراله/نامهپایان  تدوین از پس  دانشرجو:  10ماده  

رساله )این شرط تنها برای  از  مستخرج  رر پ وهشی علیی  مقاله  یکضداقل  و هیننین ارایه گواهی پذیرش   ،و مشاور

 در  دانشرراه  ضروابط  رعایت با اسرت  موفف( و در دکتری پ وهش محور ارایه دو مقاله الزامی اسرت  مقطع دکتری اسرت

 .کند  دفاع خود رساله/نامهپایان از داوران هیلت ض ور

بخش مصرادیق تخلفات پ وهشی دستور العیل   40  و  16،  15در مقاله برگرفته از رسراله مسرتند به بندهای  تبصرره:  

 نحوه بررسی تخلفات پ وهشیا باید مشخصات تیام اساتید راهنیا و مشاور ذکر شود.

برای اعتم آمرادگی    100از    60هرای خرارجی برا نیره قبولی ضرداقرل  ارایره گواهی قبولی در آزمون زبران  :11  مجاده 

 پیش از دفاع ضروری است.

 قابل قبول است. 100از  50آموختران وزارت نیره با تایید اداره دانش  MSRTتبصره: تنها در آزمون 

 کپی  تقلب،  جعل، علیی،  سررقت) علیی  تخلف  به اقدام  نامه/رسرالهپایان  تدوین ضین  در  دانشرجو  چناننه:  12ماده  
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 تعداد  بر  مبنی  گواهی  تنها  و  محروم  تحصیل  ادامه از  شود، اثبات  دانشراه  سوی  از  موضوع این  و نیاید (  غیره  و  برداری

 .کند می دریافت گذرانده واضدهای

  صر ح،رانشراا  و سرایه مهاجع ذی  سروی  از  نامه/رسراهه،پایان اتاا   از  پس  رانشرهو  علای  تخلف  اثبا  و  احهاز  :1  تبصره 
 .شد خواهد شد  صارر تصصیلی مدرک ابطا  به منهه
نامه/رسراهه ماایه  رارر وهکن بهای تسرهیپ وجور مشرابهت با اهدا  علای تاهیف و تدوین پایان: هه ررصردی از  2تبصره   

ه کلاه و برارای ارجاس )نقپ کلاه  مشرابهت  ارشرد،رر مقطع رکتهی و بیسرت ررصرد رر کارشرناسری  امور تا حداکثه ر  ررصرد
 توان اجاز  بهگزاری جلسه رفاس را صارر ناور.ی ابپ  بو  بور  و م (با ارجاس به منبع اصلی جاله به جاله متن ریاهان

یک ع رو هیلت علیی ضداقل در مقطع دکتری و    علیی  هیلت ع رو  سرهضداقل   از  متشرکل  داوران  هیلت:  13  ماده 

در   . در مقطع دکتریهستند  استادیاری  مرتبه ضداقل  با(  مشاور  و راهنیا استادان  بر  عتوه)  ارشد در مقطع کارشرناسری

 از  یکی. شرروند   انتخاب  آموزشرری  گروه  از  خارج از  نیز  ع ررو  دو  و داخل  از  ع ررو  یکترکیب اع رراه هیلت داوران باید 

 .شود انتخاب ایضرفه متخصصان از تواند می خارجی داوران

 مد   سرقف  رر  سرا نیم یک  حداکثه  راوران،  هیأ   تأیید  با  شرور،  اع    مهرور  نامه/رسراههپایان  ارزشریابی  چنانچه:  1  تبصره 

 .کند رفاس خور نامه/رساههپایان از و شهکت رفاس جلسه رر روبار  تا شورمی رار  اجاز  رانشهو به تصصیپ مهاز

  گواهی  فق   کند،  رفاس   بوهی  ررجه  با  خور  نامه/رسرراههپایان از  نتواند  شررد تعیین  فهصررت  رر که  رانشررهویی:  2  تبصرره 

 .شورمی اعطاء وی به ررسی واحدهای گذراندن

: در جلسره دفاع معاون آموزشری و پ وهشری دانشرکده و یا نیاینده تحصریتت تکییلی با تایید ریاسرت 14ماده  

نافر جلسه وفیفه نظارت و تهیه صورتجلسه  باید ض ور داشته باشد.   ،)بدون ضق رای(دانشکده به عنوان نافر جلسه  

 دفاع را برعهده دارد.

هیه داوران تعیین شرده و دانشرجو دارای  بدون ض رور اسرتاد/اسراتید راهنیا،دفاع و پیش دفاع    : جلسره15ماده  

عدم ض رور خود علت رسرییت نیسرت. درصرورت عدم ض رور مشراور/ مشراوران، باید طی یک نامه رسریی ضرین اعتم  

ود و درصررورت امکان شررر در صررورتجلسرره دفاع اعیال مینظرات و نیره مورد نظر خود را ابتغ نیاید که توسررط ناف

 جلسه ارتباط برقرار نیاید. باو کنفرانس ئصورت وید به

 زیر شررح  به  و  کیفی  صرورت  به  آن ارزشریابی  و شرودنیی  محاسربه  کل میانرین  در  نامه/رسرالهپایان  نیره  :16  ماده 

 :شودمی انجام

 مقطع دکتری تخصصی  ارش مقطع کارشااسی

 نمره  درجه  نمره  درجه 

 16کیتر از   مردود  14کیتر از   مردود 

 17.99تا   16 خوب 15.99تا  14 متوسط

 18.99تا  18 خیلی خوب  17.99تا   16 خوب

 20تا  19 عالی 18.99تا  18 خیلی خوب

 20تا  19 عاهی 



8 

 

 .است نامه/رسالهپایان از قبول قابل دفاع روز آموختری،دانش تاریخ :17  ماده 

نامه/رسراله و انجام اصرتضات اضتیالی مطرح شرده در جلسره دفاع،  باشرد پس از دفاع از پایان دانشرجو ملزم می  : 18ماده 

 نهایی آن را به دانشکده ارایه نیاید. نامه/رساله خود را در سایت ایرانداک بارگذاری نیوده و رسید ثبت تیام متن پایان 

اسررت و  دانشررکده عهده  بر  آن،  بر  مترتب  قانونی پاسررخرویی  و  نامهآیین  این اجرای ضسررن  مسرر ولیت  :19ماده  

 است و تحصیتت تکییلی دانشراه آموزشی معاونت عهده بر آن مفاد تفسیر و اجراه ضسن بر نظارت

دانشررراه   به تصررویب شررورای پ وهشرری  28/12/1399ماده تنظیم و در تاریخ    بیسررتنامه در  : این آیین20ماده  

باشرد در ضال اجرا می  1400 ررررر  1401تحصریلی   های که از سرالرسرالهنامه/از ابتغ برای کلیه پایان  پسرسریده و  

 ضروری است.

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

دا( پیریری نامه/رسرراله باید از طریق سررامانه جامع آموزش دانشررراه ادیان و مذاهب )سررافرایند اجرایی یک پایان

های فرایند براسرا  میزکار  گام در این زمینه اسرت که در ذیل گام شرشصرورت ختصره سرامانه مذکور دارای  شرود. به

 شود.سامانه مذکور و هیننین یک گام نیز پس از انجام دفاع توضی  داده می دانشجو در

  گام نخست: گردش تصويب موضوع

ضرین انتخاب و پیشرنهاد اسراتید فن و اع رای هی ت علیی مربوط   با  تباید پس از مشروردر این گام دانشرجو  

های صرورت گرفته  ، پیشرینه موضروع، جنبه نوآوری کار خود و گزارشری از مشرورتموضروع اقدام به ارایه تبیین موضروع

ه در صرورت ختصره نیاید. سرپس اسراتید راهنیا و مشراور پیشرنهادی خود را برای افهار نظر گروو نظرات اسراتید فن به

 که درصررورت تیایل اقدام به الصرراقدهد  سررامانه درج نیاید. هیننین فرایند مورد نظر به دانشررجو این امکان را می

 تواند در تبیین و توضی  موضوع و فعالیت های او موثر باشد را بنیاید.های مربوط که میفایل

بررسری  های دانشرکدهکارشرنا  امور پایان نامهتوسرط   ،گردش مورد نظر پس از ارسرال درخواسرت توسرط دانشرجو

بودن  و صرحی   ( کامل  1باشردا )گیرد به این ترتیب میشرود. مواردی که توسرط کارشرنا  مورد بررسری قرار میمی

تکراری  (  3برای اسررتاد پیشررنهادی دانشررجو، )  ی( وجود فرفیت قبول راهنیای2های ضررروری، )ها و فرمتیام بخش

های تخصررصرری مربوط به موضرروع  ها و سررایتهای ذیل و یا ضوزهجسررتجو در سررایت  ی بانبودن موضرروع پیشررنهاد

های ذیل با هدف جلوگیری از تصرویب موضروعات تکراری اسرت، بنابراین بدیهی اسرتا جسرتجو در سرایت  پیشرنهادی.

ی اطتعاتی نامه و اع راه هی ت علیی درصرورتی که نسربت به تکراری بودن موضروع پیشرنهادکارشرناسران امور پایان

باشرند با ارایه ملزم می ،یافت نشرود  سرتنداتی دال بر آنهای مورد جسرتجو مکدام از سرایتباشرند که در هی داشرته

 مستندات الزم و قانع کننده نتیجه را به دانشجو ابتغ و از تصویب موضوعات تکراری جلوگیری نیایند.
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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 

  دبیر گروه رخواسرت دانشرجو برای طرح در جلسره گروه برای  د  ، های دانشرکده نامه درصرورت تایید کارشرنا  امور پایان 

با طرح پیشررنهاد دانشررجو و جیع بندی نظرات فرف ضداکثر یک ماه از تاریخ دریافت کار  شررود. مدیر گروه  ارسررال می 

 کند. اعتم می   ور را از طریق سامانه مذک و اساتید راهنیا/مشاور  اع ای هی ت علیی گروه تایید و یا رد موضوع پیشنهادی 

های آن در قسریت  لیدواژه باشرد موضروع تصرویب شرده را به هیراه ک درصرورت تصرویب موضروع، دانشرجو ملزم می 

درخواسرت پیشرینه پ وهش سرایت ایرانداک ثبت نیوده و رسرید تایید نهایی و گزارش دریافت شرده را به دانشرکده ارایه  

نیاید. چناننه در گزارش ارایه شرده موضروعات مشرابهه وجود داشرته باشرد، ارایه گزارش جنبه نوآوری و تفاوت کار به گروه  

 الزامی است. 

 گردش تصويب شرويزال  دوم:گام  

پس از تایید ارشرد و سره ماه در مقطع دکتری تخصرصری  مقطع کارشرناسری  گام دانشرجو ضداکثر یک ماه دردر این 

طرح پیشرنهاده رسراله )پروپزال( خویش را براسرا  مشرخصرات درخواسرت شرده در نامه/رسراله خویش باید موضروع پایان

 گیری به گروه ارایه نیاید.استاد/استادان راهنیا و مشاور تهیه و برای تصییمسامانه جامع آموزش )سادا( با تایید 

نامه در دانشرکده درصرورتی که بیش از مدت مذکور از زمان تصرویب موضروع گذشرته : کارشرناسران امور پایانتذکر

ر چناننه دانشرجو بیش باشرد باید تایید مدیر گروه را برای پیریری فرایند تصرویب پروپزال دریافت کنند. به این منظو

صرورت مکتوب ضرین ارایه دلیل خود برای نامه تاخیر داشرته باشرد باید بهاز مدت مذکور از زمان تصرویب موضروع پایان

تاخیر انجام شرده درخواسرت تایید ادامه فرایند تصرویب را داشرته باشرد و درصرورت عدم تایید مدیر گروه باید فرایند 

 سامانه جامع آموزشی )سادا( پیریری نیاید.تصویب موضوع را مجدد از طریق 

هیننین دانشررجو باید با درج اطتعات موضرروع پیشررنهادی خود در درگاه اینترنتی پ وهشررراه علوم و فناوری  

پیشررینه پ وهش خود را دریافت کند و گزارش    https://pishineh.irandoc.ac.irبه آدر   اطتعات ایران )ایرانداک(

در قالب   گزارش دریافت شرده را  ،زالپضرین درج کد ایرانداک در مشرخصرات اصرلی فرم گردش تصرویب موضروع پرو

 فایل الصاقی بارگذاری نیاید.

کارشرنا  امور تایید  ارسرال درخواسرت دانشرجو و تایید اسراتید راهنیا و مشراور، بررسری و  در این گردش پس از  

( کامل و 1باشرردا )گیرد به این ترتیب میها قرار دارد. مواردی که توسررط کارشررنا  مورد بررسرری قرار مینامهپایان

https://pishineh.irandoc.ac.ir/
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به این شررح   های الصراقی ضرروریفایل  که  های الصراقی( وجود فایل2های ضرروری، )ها و فرمشبخصرحی  بودن تیام  

صررورت کامل )الزامی( )ب( نامه ایرانداک برای گزارش پیشررینه موضرروع  اسررت )الف( طرح پیشررنهاده )پروپزال( به

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

 ،زالپضرین بررسری پرو  دبیر گروهشرود،  ارسرال میدبیر گروه    مه پروپزال برایناپس از تایید کارشرنا  امور پایان

 نهایی به کارتابل رئیس دانشررکده ارسررال تایید را در سررامانه ثبت کرده برای  تعیین شررده توسررط مدیر گروه  داوران  

مطرح و نتیجه   زال دانشرجو در کییته علییپپرو  ،هنیا و مشراور و دانشرجوو با دعوت از اسرتاد/اسرتادان را نیاید می

 کند.به دانشجو و استاد/استادان راهنیا و مشاور ابتغ میرا بررسی صورت گرفته در جلسه 

یس ئیا نیاینده ایشران )درصرورت عدم ض رور ر رییس دانشرکده  :به این شررح اسرت  زالپپروترکیب هی ت داوران  

دو داور  مدیر گروه،  یس دانشرکده اسرت(، ئدانشرکده اولویت با معاون آموزشری و پ وهشری دانشرکده به عنوان نیاینده ر

ای خارج از گروه باشد، استاد/استادان ها باید از اع اه هی ت علیی و یا متخصصان ضرفهداقل یکی از آنضپروپزال که  

 و دانشجو.ا راهنی

جای رئیس دانشرکده برای تشرکیل جلسره تصرویب  ارشرد بهبرای تسرهیل امور تصرویب پروپزال در مقطع کارشرناسری

شررود و مدیر گروه در جلسرره کییته علیی گروه پروپزال را مطرح  پروپزال برای مدیر گروه درخواسررت ارسررال می

سررتا مدیرگروه، اع ررای هی ت علیی گروه، اسررتاد کند. ترکیب هی ت داوران کییته علیی گروه به این شرررح امی

 نامه )درصورت تیایل(.راهنیای پایان

زال را تشرکیل دهند. درصرورت عدم تشرکیل جلسره در پگروه موفف اسرت ضداکثر ماهیانه جلسرات تصرویب پرو

صررورت مکتوب برای معاونین آموزشرری و طول یک ماه، مدیر گروه موفف اسررت علل عدم تشررکیل جلسرره را به

 حصیتت تکییلی و پ وهش دانشراه اعتم نیاید.ت

دانشررجو درصررورت تایید پروپزال توسررط گروه باید در اولین فرصررت اقدام به ثبت پروپزال )پیشررنهاده( خود در 

نیز پس   نامهکارشرنا  امور پایاننامه دانشرکده نیاید. سرامانه ایرانداک نیاید و رسرید آن را تحویل کارشرنا  امورپایان

باشرد موضروع مصروب را به دانشرجو و اسرتاد/اسرتادان راهنیا و د نهایی و دریافت رسرید ثبت پیشرنهاده ملزم میاز تایی

و رسید دریافتی برای ثبت طرح پیشنهاده )پروپزال( را در قسیت  ابتغ رسیی نیاید.با ام اه ریاست دانشکده  مشاور  

 د.فایل الصاقی درخواست تصویب پروپزال دانشجو بارگذاری نیای

 گام سوم: گردش گزارش شیشرفت کار

یا سرال تحصریلی  نامه/رسراله خویش در هیان نیمدر مواردی که دانشرجو به هر دلیل موفق به انجام دفاع از پایان

سرال تحصریلی گزارشری سرال بعدی، بتفاصرله بعد از تصرویب موضروع و پروپزال نشرود ملزم اسرت در هر نیمضداکثر نیم

باشد ولکن بدیهی نامه/رساله تهیه و از طریق سامانه ارسال نیاید. هرچند این گردش الزامی نییکار پایاناز پیشرفت 

 اهباشرد و ضرین ارتقنامه/رسراله میم دانشرجو و اسراتید راهنیای پایاناسرت ارایه گزارش پیشررفت کار نشران از اهتیا
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هرای فراینرد تردوین  برای بررسررری آسررریربهرای الزم  کیفیرت پ وهش در اطتع دانشرررکرده و گروه و ارایره گزارش 

بنابراین بیش و پیش از هیه به دانشررجو و اسرراتید راهنیا و در وهله بعدی به  .نامه/رسرراله بسرریار مفید اسررتپایان

سرال تحصریلی این گزارش شرود ارایه گزارش پیشررفت کار را جدی گرفته و در هر نیمها توصریه میها و گروهدانشرکده

 گروه و شوراهای مربوط قرار گیرد. تهیه و مورد بررسی

 گام چهارم: گردش شرکت در جلسات دفاع

جلسره دفاع پیش از جلسره دفاع خویش متناسرب با هیان   ی اسرت و دانشرجو  باید ضداقل در دواین گردش الزام

یه  شرود. دانشرجو باید کلمقطع تحصریلی خویش شررکت نیاید. این گردش با ارسرال درخواسرت توسرط دانشرجو آغاز می

قسریت های مربوط به این فرم را صرادقانه و با دقت تکییل نیاید. چناننه گزارش مکتوب و یا فایلی از جلسره دفاعی 

که دانشرجو در آن شررکت نیوده تهیه شرود و در قسریت فایل الصراقی ضریییه شرود بهتر اسرت. مواردی که توسرط 

(  2های الزامی. )صرحی  و کامل بودن تیامی قسریت  (1باشردا )گیرد به این ترتیب میکارشرنا  مورد بررسری قرار می

 مقطع )الزامی( و موضوع و رشته )در ضد امکان با موضوع و رشته دانشجو(.تناسب 

 گام شاوم: گردش ثبت مقاهه مستخرج از رساهه )برای دانشوويان مقطع دکتری اهزامی است(

و  41و   40لفرات پ وهشررری در بنردهرای وی ه بخش مصرررادیق تخنرامره تخلفرات پ وهشررری برهبرا اسرررتنراد بره آیین

مقاله علیی رررر پ وهشی مستخرج از گواهی پذیرش ضداقل یک  های آموزشری مقطع دکتری تخصرصری ارایه  نامهآیین

این مقطع قبل از برگزاری    آموزشری و پ وهشری و دو مقاله برای دانشرجویان پ وهش محور  رسراله برای دانشرجویان

شرود و مواردی که توسرط مقاله مسرتخرج از رسراله با درخواسرت دانشرجو آغاز میجلسره دفاع الزامی اسرت. گردش ثبت  

(  2های الزامی )( صرحی  و کامل بودن تیامی قسریت1باشردا )گیرد به این ترتیب میکارشرنا  مورد بررسری قرار می

ای که مقاله در هکنترل مورد تایید بودن نشرری(  3در متن مقاله )  درج مشرخصرات هیه اسراتید راهنیا و مشراور رسراله

به این منظور در سرایت رسریی آن   .آموختران سرازمان امور دانشرجویانآن به چاپ رسریده اسرت از سروی اداره دانش

های این توانند به لینکاداره لینک نشرریات مورد تایید قرار داده شرده و کارشرناسران برای اطیینان از تایید نشرریه می

شرورای عالی انقتب فرهنری   21/03/1387مورخ    625ند به ماده واضده مصروبه  اداره مراجعه نیایند. هیننین مسرت

 و  بوده  رسریی دارای اعتبار  علیی،  به مجتت  علیی امتیاز  اعطای  درخصرو   قم علییة ضوزة عالی  شرورای  »مصروبات

درجه علیی رررر پ وهشی از باشد« بنابراین نشریات دارای  می  علییه  هایضوزه  و هادانشراه  در  قانونی امتیازات  موجد 

 باشد.آموختران سازمان امور دانشجویی میشورای عالی ضوزه علییه قم نیز مورد تایید اداره دانش
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 نامه/ رساههگام ششم: گردش برگزاری دفاع از شايان

اسرتادان شررط کفایت دسرتاوردهای پ وهشری با تایید اسرتاد/نامه/رسراله بهدانشرجو پس از اتیام فرایند تدوین پایان

راهنیا و مشراور باید اعتم آمادگی دفاع نیاید. گردش برگزاری دفاع به این منظور پس از درخواسرت دانشرجو نیازمند 

نامه/رسراله خویش فایل پایان  ،تایید راهنیا و مشراور اسرت. در این مرضله دانشرجو ملزم اسرت ضرین تکییل نیودن فرم

در قسریت فایل الصراقی بارگذاری نیاید و تاریخ و سراعت پیشرنهادی برای برگزاری    Pdfو    Wordصرورت فایل  را به

نامه دانشکده مربوط مشخص نیاید. اساتید هی ت کارشنا  امور پایان  با هیاهنریخود را با  دفاع  جلسه دفاع یا پیش

پایان نامه/رسراله نسربت به تاریخ کنترل موارد مرتبط از جیله فایل نهایی   نامه عتوه برو کارشرنا  امور پایانداوران  

گیرد به این ترتیب  مواردی که توسرط کارشرنا  مورد بررسری قرار میکنند.  و سراعت جلسره نظر خویش را اعتم می

  (3نامه/رساله )بودن ساختار پایان( کنترل مورد تایید  2های الزامی )( صحی  و کامل بودن تیامی قسیت1باشدا )می

 اضتیالی در اثر ارایه شرده. برای بررسری مشرابهت چند تذکر مهم قابل ذکر اسرتا نخسرتجسرتجوی درصرد مشرابهت ا

ها موفف اسرت ضداقل در سرایت ایرانداک اقدام به بررسری درصرد مشرابهت نیاید و گزارش نامهکارشرنا  امور پایان

ده  از درصرد مشرابهت بیش  درصرورت وجود  دوما  دریافتی از سرایت مذکور را برای اطتع در اختیار دانشرجو قرار دهد. 

ضرین بارگذاری گزارش دریافتی از ایرانداک در ارشرد، در مقطع دکتری و بیسرت درصرد در مقطع کارشرناسریدرصرد  

شرود. هیننین درصرورت اضراز مشرابهت بیش از ده درصد از قسریت فایل الصراقی درخواسرت دانشرجو بازگشرت داده می

تایید   شرود.باشرد و درخواسرت دفاع بازگشرت داده میزارش به دانشرجو میطریقی غیر از ایرانداک نیز موفف به ارایه گ

سوما تعهد اصالت موارد اسرتثنا براسرا  درخواسرت دانشرجو و تایید اسراتید راهنیا و مدیرگروه صرورت خواهد پذیرفت. 

خه نهایی گالینرور  نامه به ام راه دانشرجو رسریده و بعد از انجام فرایند دفاع در نسرباید درض رور کارشرنا  امورپایان

 ضیییه شود.

درخواسرت دفاع برای مدیر گروه    ،پس از بررسری پرونده آموزشری و پ وهشری دانشرجو توسرط کارشرناسران مربوط

نسربت به تعیین داوران اقدام نیاید و با درج    اسرت ضرین برگزاری جلسره گروه،ارسرال خواهد شرد. مدیر گروه ملزم  

تایید به ریاسرت دانشرکده ارجاع نیاید. رئیس دانشرکده با بررسری نهایی و مشرخصرات داور/داوران درخواسرت را برای  

نیاید. معاون دانشررکده به عنوان نیاینده تایید داوران درخواسررت را برای برگزاری جلسرره دفاع به داوران ارجاع می

س از برگزاری  نامه دانشررکده مربوط جلسرره را نهایی نیوده و پتحصرریتت تکییلی با هیاهنری کارشررنا  امورپایان

برای انجام مراضل   ،ضررین ثبت نیره صررورت جلسرره دفاع را تایید نیوده و درصررورت موفق بودن دفاع  ،جلسرره دفاع

در مقطع دکتری تخصرصری الزم اسرت   ها تحویل خواهد داد.نامهصرورتجلسره دفاع را به کارشرنا  امور پایان  ،فراغت

باشررد. بنابراین تاکید می شررود که در هی  شرررایطی  فاصررلهضداقل یک ماه  بین جلسرره پیش دفاع و دفاع نهایی  

 توان جلسه پیش دفاع را به دفاع نهایی تبدیل نیود.نیی
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 های شس از دفاعگام هفتم: فعاهیت

نامه/رسراله خویش اعیال نیاید و پس از دفاع دانشرجو ملزم اسرت اصرتضات پیشرنهادی هی ت داوران را در پایان

( ضاوی CDنامه/رسراله را در دو نسرخه چاپ نیاید و به هیراه یک عدد سری دی )اصرتضات متن پایانپس از انجام 

کتابخانه و دانشرکده ارایه نیاید و هیننین در سرایت ایرانداک تیام به   را  نامه/رسرالهنهایی پایان  Pdfو    Word فایل  

نامه/رسراله دانشرراه تهیه شرده و ضاوی صرفحه  ننامه نرارش پایاد براسرا  شریوهنسرخه نهایی بایمتن را ثبت نیاید. 

تهیه شده که باید توسط نامه/رساله  تعهد اصالت اثر و صورتجلسه دفاع باشد. برای اجرای این مرضله فرم تحویل پایان

آموختران تایید شرود. اسرتاد راهنیا، دانشرکده/گروه، کارشرنا  پ وهش، کارشرنا  کتابخانه و کارشرنا  امور دانش

بودن    ( صرحی  و کامل1باشردا )گیرد به این ترتیب میمورد بررسری قرار می  پ وهش که توسرط کارشرنا  مواردی  

نامه دانشررراه. موردی که توسررط کارشررنا  نامه/رسرراله با شرریوهمطابقت متن پایان(  2های فرم، )تیام قسرریت

 شود شامل تایید اطتعات ایرانداک است. آموختران بررسی میدانش

 در مورد خ مات سايت ايران اک  توضیح نکاتی 

نامه اجرایی قانون پیشررریری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علیی دانشررراه و دانشررجویان آیین  6براسررا  ماده  

ماده واضده قانون اقداماتی را در سرامانه ایرانداک انجام دهد. مهیترین اقداماتی   9در اجرایی تبصرره  موفف هسرتند  

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

الف( درخواسرت پیشرینه پ وهش: این درخواسرت باید توسرط دانشرجو و پس از تصرویب موضروع توسرط گروه صرورت 

در اختیار دانشررکده قرار دهد و در  PDFباشررد گزارش دریافتی از ایرانداک را در قالب فایل  پذیرد. دانشررجو ملزم می

 یند تصویب پیشنهاده )پروپزال( در قسیت فایل الصاقی بارگذاری نیاید.فرا

ه و کییته تحصریتت  ب( ثبت پیشرنهاده: دانشرجو ملزم اسرت بتفاصرله پس از تصرویب پیشرنهاده )پروپزال( در گرو

ع آموزش  تکییلی پروپزال خویش را در ایرانداک ثبت و رسرید ثبت آن و کد ایرانداک دریافت شرده را در سرامانه جام

بارگذاری نیاید. بدیهی اسرت تایید نهایی تصرویب پروپزال تنها پس از الصراق فایل مذکور توسرط کارشرناسران امور 

 نامه صورت خواهد پذیرفت.پایان

توسرط کارشرناسران نامه در ایرانداک پایان یج( هیانندجویی در نوشرتارهای علیی: بررسری مشرابهت و هیانند 

گزارش آن در قسریت فایل الصراقی درخواسرت دفاع خواهد بود. درصرورت نیاز با تشرخیص    مربوط در دانشرکده و ارایه

 گروه بررسی هیانند جویی عتوه بر پیش دفاع برای دفاع در مقطع دکتری تکرار خواهد شد.

الی نامه/رسراله خویش و اعیال اصرتضات اضتینامه: دانشرجو پس از دفاع موفقیت آمیز از پایاند( ثبت رسراله/پایان

نامه/رسراله خویش را در ایرانداک بارگذاری نیوده و رسرید آن را در فرایند درخواسرت هی ت داوران ملزم اسرت پایان

 مدرک فارغ التحصیلی در سامانه جامع آموزش بارگذاری نیاید.


