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مقدمه:

رهبر معظم انقمالب درممور  89/3/02در جمم اسماتید
دانشگاهها فرمودند:
«عملگراتر شمدن و كارآممدتر شمدن پمژوهش و تحقیم در
كشممورچ چممه از سمموي اسممتادان و برگزیممدگان ،و چممه از سمموي
دانشجویاني كه در دانشگاهها پایاننامههایي را مينویسند .در حین
تحصیل یا در پایان تحصیل ،از سوي دانشجو و استاد ،ساعتهاي
بسیار ذيقیمتي صرف تهیهي یك پایاننامه یما یمك پمژوهش در
دانشگاه ميشود .آیا گزینش این عناوین ،حساب شده و در جهت
نیازهاي كشور است؟ آیا محصول پژوهش و تحقیقي كه استاد و
دانشجو ،بهطور مشترك و یا بهصورت دستهجمعي انجام دادهاند،
به مرحلهي اجرا و عمل ميرسد؟ آیا بدین وسمیله ،دانشمگاه مما،
دانش ما و رتبهي تحقیقاتي ما رشمد مميكنمد یما نمه؟ بعامي از
دانشجویان پایاننامههاي خود را جلد كرده و قشنگ بمراي بنمده
ميفرستند .من در كتابخانهي خودم قفسهاي را براي همین پایمان
نامهها گذاشتهام .متأسفانه من مجال نميكن از اینها استفاده كن م
حاال در آن رشتههایي كه براي ممن قابمل اسمتفاده اسمت م و مي

عناویني كه روي اینها ميبین  ،بعاي خیلي جا ب و شیواسمت و
آدم دوست ميدارد این موضوع را تحت این عنموان دنبمال كنمد.
بعاي ه عناویني اسمت كمه خیلمي حاشمیهاي و دور از مسمیر
حركت علمي و عملي و اجرایي كشور اسمت .بمراي اینكمه ایمن
پژوهش ،این پایاننامه و این كار مه م كه ساعتهاي گرانبهایي
صرف آن شده م بكار بیاید ،چه راهحلي وجود دارد؟»
نظر به تأكیدات معظ ه مبني بر زوم تحول در علوم انساني و
با توجه به اینكه پایاننامهها داراي ظرفیتي هستند كه اگر حمایت،
ساماندهي و هدایت شوند ،ميتوانند منشاء تحول اساسي شموند،
«شوراي تحول در علوم انساني شوراي عالي انقالب فرهنگـي» بمه
نهاد نمایندگي مقام معظ رهبري در دانشگاهها مأموریمت داد تما
این امر را محق سازد .ذا شوراي سیاستگمذاري بما محوریمت
نهاد و وزارت علوم تحقیقات و فناوري ،كارگروههاي تخصصمي
در گروههاي علوم سیاسي ،علوم اقتصاد ،ا هیات ،تعلی و تربیمت،
علمموم اجتممماعي و ارتباطممات ،مممدیریت ،هنممر و حقممو را در
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي تشكیل داد.
اه مصوبات شوراي سیاست گذاري از مورخمه 84/11/19
عبارتند از:
 -1تأسیس «دبيرخانه حمايت و هدايت پاياننامههـا و رسـائل

علوم انساني».
 -0تعیین او ویتهاي حمایت از پایاننامهها و رسائل از بین
رشتههاي متنوع علوم انساني
 -9تشكیل كارگروههاي تخصصي با استفاده از اسماتید برجسمته
دانشگاهها در رشتههاي فو ا ذكر جهت بررسي و اعمالم نظمر
كارشناسي در مورد پایاننامهها.
 -2تهیه و تصویب آییننامه حمایت از رسائل و پایانناممههما.
در این آئیننامه همدف از حمایمت و نحموه حمایمت و نیمز
میزان آن مشخص گردیده است.
 -5پیگیري و تشكیل جلسات با رؤساي دستگاههاي اجرایي
كشور با موضوع نحوه تعامل با دبیرخانه و نقمش آنمان در
فرایند حمایت از رسائل و پایاننامهها.
 -2تشكیل مستمر جلسمات بما اعاماي محتمرم گمروههماي
تخصصي و تبیمین اهمداف و رسما ت آنهما و درخواسمت
همكاري در انجام وظایف تعیین شده از سوي دبیرخانه.
 -4برگزاري جلسات مداوم و مستمر جهت بررسي موضوعات
پایاننامهها و رسا ههاي دكتري توسط اعااي كارگروههما
و تعیین تعدادي از موضوعات او ویتدار جهمت حمایمت
هدایت پایاننامهها.

 -8ایجاد سایت حمایمت و همدایت دانشمجویان بما عنموان
 shrp.irجهت اعالم موضوعات و ثبمت نمام دانشمجویان
متقاضي حمایت.
 -3درخواست موضوعات پایاننامههاي كارشناسمي ارشمد و
رسا ه دكتري از اساتید ،معاونتهاي پژوهشي دانشگاههما،
پژوهشگاهها ،دانشجویان و مراكز مطا عاتي.
انتخاب پایاننامهها بر مبناي موارد زیر است:
 اسناد باالدسمتي ااز جملمه سمند چشم انمداز ،برناممهتوسعه پنج  ،ا گوي اسالمي م ایراني پیشرفت ،نقشه
جام علمي كشور ،نقشه مهندسي فرهنگي كشور
 دیدگاههاي امام خمینياره) و مقام معظ رهبري كاربردي بودن و حل مشكالت و معاالت نظام نظریهپردازيهاي جدید و بومي اسالمي آیندهپژوهيبا توجه به ضرورتهاي تحول و ارتقاء در علموم انسماني،
نیاز جدي كشور به پژوهشهاي اصیل و هدفمند بمه ویمژه در
علوم انساني و هنر ایجاب ميكند كه از پایاننامهها بمه عنموان
یك فرصت مطلوب و پر ظرفیت بمراي تحقم اهمداف نظمام
آموزش عا ي بهره كامل برده شود.

در این زمینه معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علموم از
كلیه دانشگاه ها درخواسمت كمرد تما متناسمب بما تخصمص و
توانمنديهایي كه در دانشگاه مربمو وجمود دارد و همینمین
اسناد باالدستي ،او ویتهاي خود را تعریمف كننمد تما در ایمن
راستا رسا ههاي دورههاي دكتري را هدایت و حمایت كند.
در این راستا براساس تكا یفي كه در زمینه تحول در علموم
انساني بر عهده وزارت علوم تحقیقات و فناوري گذاشته شده
است ،معاونت پژوهشمي و فنماوري وزارت علموم در ابتمداي
سال  1931نسبت به تدوین «آییننامه هدفمندسازي رسا ههاي
دوره دكتري در رشته هاي علوم انساني و هنر» و ابمال آن بمه
رؤساي دانشگاه هاي سراسر كشور اقدام نموده است .دبیرخانه
«حمایت و هدایت پایاننامه ها و رسائل علوم انسماني كشمور»
مستقر در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي نیز با همكماري
معاونت هاي پژوهشي دانشگاه ها و اساتید متخصص و متعهمد
كتابیه هاي «موضوعات پیشمنهادي» را در  8گمروه تخصصمي
تهیه كرده و جهت بهرهبمرداري گمروههماي علممي ،اسماتید و
دانشجویان در دسترس آنان قرار داده است.
دبيرخانه حمايت و هدايت
پاياننامهها و رسائل علوم انساني

بخش اول
الف) آیین نامه حمایت و هدایت پایاننامهها و رسائل علوم انساني
(شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني شوراي عالي انقالب فرهنگي)

شرايط پذيرش
م موضوع مرتبط بما علموم انسماني و براسماس محورهماي
پیشنهادي دبیرخانه حمایت از پایاننامهها باشدچ
م تبیین علمي دیمدگاههماي حامرت اممام و مقمام معظم
رهبري و توجه به مباني ارزشي نظمام و انقمالب اسمالمي
بهویژه با قرائت امام و رهبريچ
م مسأ همحوري و كاربردي بودن در برابر مباحث عام ،كلي
و موضوعمحور باشدچ
م توانایي فردي محق و سواب علمي تی راهنما و مشاور
بررسي ميشودچ
م متامن نوآوري و به روز بودن باشدچ
م معطوف به معاالت و مسائل راهبردي و عیني جامعه و
نیازهاي پژوهشي كنوني باشدچ
م امكان كاربرديسازي نتایج پژوهش باشدچ

م منجر به تو ید دانش بومي و اسالمي در كشور شودچ
م پایاننامه از دیگر مراكز حمایت نشده باشد.
نحوه انتخاب نظارت و پرداختها

م تعدادي از طرحنامههایي كه براساس محورهاي پيشـنهادي
دبیرخانه حمایت از پایاننامهها تهیه شده باشد ،بعد از بررسمي
و تأمین اعتبار مورد حمایت قرار ميگیرد.
م فرم ا كترونیكي در سایت تكمیل و ارسال گردد.
م موضوع و طرحنامه بررسي و بعمد از اعمالم نظمر نهمایي بمه
اطالع دانشجو ميرسد.
مم ایممن حمایممت شممامل دانشممجو و اسممتاد راهنممما ممميباشممد.
عالقمندان جهت ثبت نام و اطمالع از مبما ح حمایمت و سمایر
تسهیالت به سایت  shrp.irمراجعه نمایید.

ب) ابالغیه معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم به رؤساي
دانشگاهها در هدفمندسازي رسالههاي دكتري در رشته علوم
انساني و هنر

متن ابالغیه معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم به رؤساي دانشگاهها
در هدفمندسازي رسالههاي دكتري در رشته علوم انساني و هنر

رؤساي محترم

آني ـ حائز اهميت

دانشگاههاي -1 :ادیان و ممذاهب  -0اراك  -9ارومیمه  -2اصمفهان  -5جمام
امام حسیناع)  -2ا زهرااس)  -4ایالم  -8امام صاد اع)  -3آیتا ...ا عظممي
بروجردياره)  -12بیرجند  -11بوعلي سینا  -10بجنورد  -19بینا مللي اممام
خمینياره)  -12پیامنور  -15تربیت مدرس  -12خوارزمي  -14آیتا ...شمهید
مدني  -18حكی سبزوار  -13تهران  -02تبریز  -01تربیت دبیر شهید رجمایي
 -00تحصیالت تكمیلي صنعتي كرمان  -09تفرش  -02جام امام حسمیناع)
 -05جام علمي م كاربردي  -02حامرت معصمومهاس)  -04خلمیج فمارس
 -08دریانوردي و علوم دریایي چابهار  -03دفاع ملي  -92رازي  -91زنجمان
 -90زابل  -99سیستان و بلوچستان  -92سمنان  -95شاهد  -92شهید چمران
اهواز  -94شیراز  -98شهركرد  -93شهید باهنر كرمان  -22شهید بهشتي -21
صنعت نفت  -20صنعتي اصفهان  -29صمنعتي امیركبیمر  -22صمنعتي ارومیمه
 -25صنعتي بابل  -22صنعتي بیرجند  -24صنعتي جندي شاپور  -28صمنعتي
خواجهنصیرا دین طوسمي  -23صمنعتي شماهرود  -52صمنعتي كرمانشماه -51
صنعتي همدان  -50صنعتي سهند تبریز  -59صنعت آب و بمر  -52صمنعتي
شریف  -55صنعتي شیراز  -52علوم و فنمون دریمایي خرمشمهر  -54دامغمان
 -58عل و صنعت ایران  -53عالمه طباطبایي  -22علموم انتظمامي  -21علموم

كشاورزي و مناب طبیعي گرگان  -20فردوسي مشهد  -29قم  -22كردسمتان
 -25كاشان  -22كشماورزي و منماب طبیعمي سماري  -24كشماورزي و منماب
طبیعي ورامین  -28گلستان  -23گیالن  -42رستان  -41مازندران  -40ما مك
اشتر  -49محق اردبیلمي  -42مراغمه  -45معمارف اسمالمي  -42مالیمر -44
و یعصراعج) رفسنجان  -48هنر اصفهان  -43هرمزگان  -82هنر اسالمي تبریز
 -81هنر  -80یاسوج  -89یزد  -82صنعتي سیرجان  -85تحصیالت تكمیلمي
در علوم پایه زنجان  -82جیرفت  -84صنعتي قم  -88والیمت  -83علموم و
معارف قرآن كری  -32فسا  -31صنعتي خات االنبیاء  -30علوم اقتصادي -39
بناب  -32نیشابور  -35صنعتي اراك  -32فني و حرفمهاي  -34اممام رضمااع)
 -38باقرا علوم  -33علوم رضوي  -122گرمسار
مجتمعها -1 :آموزش عا ي جهرم  -0آموزش عما ي گنبمد  -9آمموزش عما ي
كازرون  -2آموزش عا ي اردكان  -5آموزش عا ي ب  -2آموزش عا ي فنمي و
مهندسي قوچان
دانشكدهها -1 :دانشكده فني و مهندسي گلپایگمان  -0دانشمكده فنمي تربیمت
حیدریه  -9ا هیات میبد  -2گناباد  -5مناب طبیعي داراب
آموتشكده -1 :فني نقشهبرداري
پووهشگاه ها -1 :علوم و فناوري اطالعات ایران  -0بینا مللي ز ز هشناسمي و
مهندسي ز ز ه  -9پلیمر و پتروشیمي ایران  -2پژوهشمهاي شمیمي و مهندسمي
شیمي ایران  -5حموزه و دانشمگاه  -2دانشمهاي بنیمادي  -4علموم و فرهنمگ
اسالمي  -8علوم و فنون هستهاي  -3علوم انسماني و مطا عمات فرهنگمي -12
فناوريهاي نوین  -11مواد و انرژي  -10ملي مهندسي ژنتیك و زیستفناوري
 -19فاایي ایران  -12فرهنگ و اندیشه اسمالمي  -15تربیمت بمدني و علموم
ورزشي

پووهشكدهها -1 :امام خمینياره) و انقالب اسالمي  -0رصدخانه ملمي ایمران
 -9صنای رنگ ایران  -2مطا عات فرهنگي و اجتماعي  -5فرآیندهاي تبمدیلي
و زیست محیطي فارس  -2علوم و صنای غذایي  -4هواشناسي و علوم جو
مراكـز -1 :بنیماد دانشممنامه فارسمي  -0تحقیقمات سیاسممت علممي كشممور -9
تحقیقات نجوم و اختر فیزیك مراغه  -2فرهنگستان علوم  -5فرهنگستان زبان
و ادب فارسممي  -2مطا عممات و پممژوهشهمماي جمعیتممي آسممیا و اقیانوسممیه -4
مطا عات و همكاريهاي علمي بینا مللي ا -8 )ISMOمركز بین ا مللي علوم و
تكنو وژي پیشرفته و علوم محیطي اكرمان)  -3مركمز منطقمهاي اطمالعرسماني
علوم و فناوري  -12موزه علوم و فناوري ج.ا.ا  -11نشر دانشگاهي  -10مركز
آموزش عا ي شهرضا  -19المرد
مؤسسه  /ساتمانها -1 :سازمان مطا عه و تدوین كتب علوم انسماني اسممت)
 -0مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ایران  -9مؤسسه آموزش عا ي پاسارگاد
شممیراز  -2سممازمان میممراه فرهنگممي ،صممنای دسممتي و گردشممگري ریاسممت
جمهممموري  -5سمممازمان تحقیقمممات و مطا عمممات ناجممما  -2مؤسسمممه ملمممي
اقیانوسشناسي
پارك علم و فناوري استانهـا -1 :آذربایجمان شمرقي  -0سممنان  -9خلمیج
فارس  -2خراسان رضوي  -5فارس  -2گیالن  -4مركزي  -8یزد  -3هممدان
 -12اصممفهان  -11شممهرك علمممي تحقیقمماتي اصممفهان  -10مازنممدران -19
هرمزگان  -12خراسان شما ي  -15خراسان جنوبي  -12كرمانشاه
ستادي  -1 :1معاونت اداري و ما ي و مدیریت منماب  -0معاونمت آموزشمي -9
معاونت پژوهش و فناوري  -2معاونت فرهنگي و اجتمماعي  -5مشماوران وزیمر
 -2امور حقوقي و مجلس  -4دفتر ارزیابي عملكرد و پاسخگویي به شمكایات -8
دفتر هماهنگي هیأتهاي  -3مركز همكاريهاي علمي بینا مللمي  -12اداره كمل

روابط عمومي  -11مركز هیأتهاي امنا و هیأتهاي رسیدگي بمه تخلفمات اداري
و انتظامي اعااي هیأت علمي  -10صندو رفاه دانشجویان  -19كمیسیون ملمي
یونسكو در ایران  -12حراسمت مركمزي  -15مشماور وزیمر و رئمیس دبیرخانمه
هیأت مركزي جذب اعااي هیأت علمي  -12دبیرخانه هیأت مركمزي گمزینش
كاركنان  -14مركز مقاومت بسیج  -18دبیرخانه گزینش دانشجو
ستادي  :2سازمان یا مؤسسه وابسته -1 :سازمان سمنجش آمموزش كشمور -0
مؤسسه پژوهش و برنامهریزي آموزش عا ي  -9سازمان پژوهشهاي علممي و
صنعتي ایران  -2سازمان امور دانشجویان

سالم علكيم

با احترام ،بدینوسیله «آیین نامه هدفمندسمازي رسما ه هماي
دوره دكتري در رشتههاي علوم انساني و هنمر» كمه در تماری
 1931/0/2به تصویب رسیده براي بهرهبمرداري و اجمرا ابمال
ميشود .مقتاي است دستور فرمایید ترتیبمي اتخماذ شمود كمه
گزارش اجراي كامل این آییننامه درباره تصویب برنامه جمام
گروههاي آموزشي رشتههاي علوم انسماني و هنمر حمداكتر تما
تاری  1931/2/15به این معاونت ارسمال شمود .ارسمال یمك
نسخه از برنامههاي مصوب نیز موجب انتظار است.
محمد مهدينواد نوري
معاون پووهشي و فناوري

ج) متن آئیننامه هدفمندسازي رسالههاي دوره دكتري در
رشتههاي علوم انساني و هنر
(معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري)

 -1مقدمه
دوره دكتري براي تحق اهمداف مهممي راه انمدازي شمده
است .یكي از اهداف مه این دوره انجام پژوهشمي اصمیل در
قا ب رسا ههاي دكتري است كه به پیشرفت عل كمك كنمد و
دستاوردهاي تازهاي به همراه داشته باشد .نیاز جدي كشور بمه
پژوهش هاي اصیل و هدفمند بویژه در علوم انسماني و هنمر و
ضرورت تحول و ارتقاء علوم انساني و هنر ایجاب ميكند كمه
از دورههاي دكتري به عنوان یك فرصت مطلوب و پرظرفیمت
براي تحق اهداف نظام آموزش عا ي بهمره كاممل بمرد .بمراي
انجام این مه ضروري است رسا ههماي دكتمري متناسمب بما
او ویت ها ،راهبردها و راهكارهاي پمیش بینمي شمده در اسمناد
باالدست در حوزه علوم انساني ،بطور هدفمند تدوین شود.
بررسي رسا ه ها در دوره دكتري رشتههماي علموم انسماني
نشان ميدهد كه به سبب وجود مموانعي از ایمن فرصمتهماي
پژوهشي بهره كامل برده نميشود .این آییننامه براي ارتقماء و

هدفمند كردن رسا ه هماي دوره دكتمري در رشمته هماي علموم
انساني تدوین شده است.
در این آییننامه كلیه دانشگاههما ،پژوهشمكدههما و مراكمز
آموزشي و پژوهشي كه در آنها دوره دكتري رشته علوم انساني
و هنر دایر ميباشد به اختصار «مؤسسه» نامیده ميشود.
 -2موانع
 -1-0متناسب نبودن موضوع رسا ههاي با او ویتها ،راهبردها
و راهكارهاي اسناد باالدست نظام جمهوري اسالمي ایران.
 -0-0پراكندگي موضوع رسا هها
 -9-0متناسب نبودن با نیازهاي جامعه
 -2-0تخصصي نبودن پژوهشها و فعا یتهاي علممي در
بعاي از رشتههاي علوم انساني
 -5-0متناسب نبودن برنامه هماي درسمي دوره دكتمري بما
اهداف مذكور
 -2-0نامناسب بودن شیوههاي پذیرش دانشجویان دكتري
 -3راهبردها و اولويتها
 -1-9تعیممین مرزهمماي دانممش و اسممتانداردهاي علمممي در

سطح ملي و بین ا مللي در هر رشته تحصیلي براي تو ید علم
و عبور از مرزهاي دانش.
 -0-9تعیین نیازهاي ملي و بینا مللي در هر رشته تحصیلي
براي متناسب ساختن تحقیقات براي پاسخگویي به آنها.
 -9-9بررسي و تعیمین شمیوههماي بموميسمازي و ارزش
مداري در هر رشته تحصیلي بمراي نظریمهپمردازي و گشمودن
اف هاي جدید دانشي با تكیه بر فرهنگ اسالمي -بومي
 -4نحوۀ اجرا
معمماون پممژوهش و فنمماوري مؤسسممه مسممرو یت اجممراي
آییننامه و نظارت بر آن را به شرح ذیل عهدهدار ميباشند:
 -1كمیته هدفمندسازي رسا ههاي دكتري علوم انسماني وهنمر
زیر نظر معاون پژوهش و فناوري مؤسسه تشكیل شود.
 -0راهبردها ،او ویت ها و راهكارهاي اصملي علم و فنماوري
موجود در اسناد باالدستي نظام در حوزه علوم انسماني و هنمر
تبیین و به گروههاي آموزشي اعالم شود.
 -9گممروه آموزشممي موظممف اسممت او ویممتهمماي پممژوهش و
فناوري اصلي مرتبط با فعا یمتهماي گمروه را براسماس سمند

چش انداز ،نقشه جام علمي كشور و برنامه پنج سا ه نیازهاي
ملي و بینا مللي تعیین و به شرح ذیل عمل نماید:
تبصره :او ویت ها حداقل در سه زمینه تخصصمي تعریمف
شده باشند.
 -1-9اهداف پژوهش و فناوري در هر یك از او ویتهاي
مذكور تعریف شوند.
 -0-9اهداف و او ویتهاي پمژوهش و فنماوري كوتماه و
بلند مدت در هر رشته تحصیلي تعیین گردد.
 -9-9در رشممتههممایي كممه فعا یممتهمما و پممژوهشهمما در
حوزههماي تخصصمي مرزبنمدي نشمده اسمت زمینمههماي
تخصصي تعریف و تعیین شوند.
 -2-9مدیرگروه موظف است با همكماري اعاماي هیمأت
علمي برنامه جام گروه را در چارچوب او ویتهاي تعیین
شده ،تدوین و پس از تصویب در شوراي گروه ،به شموراي
دانشكده ارسال و رئمیس دانشمكده پمس از تأییمد شموراي
دانشكده برنامه گروه را به كمیته مذكور ارسال نماید.
 -5-9موضوع رسا ههاي دكتري بگونه اي تعیین شوند كه
هر یك از رسا ه ها بتواند بخشي از او ویمتهما و اهمداف
تعیین شده در برنامه جام گروه آموزشي را محق سازد.

 -2معاون پژوهش و فناوري مؤسسه برنامه جام پژوهشي هر
گروه آموزشي مجري دوره دكتري را پس از طرح و تصویب در
كمیته هدفمندسازي رسا ه هاي علوم انساني و هنر ،یك نسمخه
به معاونمت پژوهشمي و فنماوري وزارت علموم ،تحقیقمات و
فناوري ارسال نماید.
 -5معاون پژوهش و فنماوري مسمرو یت نظمارت بمر اجمراي
برنامههاي جام پژوهشي گروه هما بمراي دوره دكتمري علموم
انساني و هنر را به عهده دارد.
 -2معاون پمژوهش و فنماوري مؤسسمه شمیوهناممه تشمویقي و
حمایتي از رسا ههایي كه در چارچوب ایمن آیمینناممه مصموب
شدهاند را تهیه و اجرا نماید.
 -4معاونممت پممژوهش و فنمماوري وزارت علمموم ،تحقیقممات و
فناوري از رسا ه هایي كمه در حموزه علموم انسماني و هنمر در
چارچوب برناممه جمام تمدوین تصمویب شموند و بمه تأییمد
معاونت پژوهشي و فنماوري مؤسسمه رسمیده باشمند حمایمت
مادي و معنوي خواهد كرد.
محمد مهدينواد نوري
معاون پووهش و فناوري

بخش دوم
الف) آییننامه بررسي پایاننامههاي رشته مدیریت

ماده  -1هدف غایي این آییننامه هدایت و حمایت پایاننامهها،
دانشجویان و اسماتیدي اسمت كمه قمدمي در راه تحمول در رشمته
مدیریت و دستیابي به ا گوي مدیریت اسالمي ایفاء نمایند.
ماده  -0پایان نامه هاي رشته ممدیریت از سمه جنبمه ممورد
بررسي قرار ميگیرند:
ا ف) گروه هدایت پایان نامه
ب) نحوه ارتبا با معارف اسالمي
ج) موضوع تخصصي مدیریت
ماده  -9از جنبه «گروه هدایت پایان نامه» م اعم از اسمتاد
راهنما و استاد مشاور م این مسأ ه مورد بررسي قرار مميگیمرد
كه آیا در بین این گروه ،استادي كه بتواند دانشجو را در حوزه
اسالمي مورد نظر راهنمایي و همدایت كنمد ،وجمود دارد ،یما
خیر ،میزان تخصمص و خبرگمي اسمتاد ممورد نظمر در حموزه
تخصصي اسالمي به چمه میمزان مميباشمد؟ ایمن تخصمص و
خبرگي براساس طبقاتي كه در ماده  2به تفصیل بیان ميشمود،
قابل شناسایي ميباشد؟

ماده  -2از جنبه «نحوه ارتبا پایاننامه با معارف اسالمي»،
پایاننامههایي كه در زمره یكي از طبقمهبنمديهماي زیمر قمرار
گیرند ،بهعنوان پایاننامه اسالمي محسوب خواهند شد:
طبقه اول :پایانناممههماي مبتنمي بمر ثقلمین امنماب مسمتقی
اسالمي)چ كه خود به سه زیرطبقه تقسی ميشود .مسلما كسماني
كه ميخواهند بهطور مستقی از مناب اسالمي استفاده نمایند باید
توانمندي الزم را براي مراجعه به این مناب را داشته باشند.
زیرطبقممه  -1/1پایمماننامممههممایي كممه موضمموعي مممدیریتي را
براساس كل یا بخشي از قرآن مورد بررسي و مطا عه قرار دهند.
زیرطبقه -1/0پایاننامههایي كه موضوعي مدیریتي را براساس
روایات واحادیث معتبرمورد بررسي و مطا عه قرار دهند.
زیر طبقه -1/9پایانناممههمایي كمه موضموعي ممدیریتي را
براساس سیره اهلبیتاع) مورد بررسي و مطا عه قرار دهند.
طبقه دوم :پایاننامههاي مبتني بر علوم خما

اسمالمي .ایمن

پایاننامهها در واق مبتني بر اندیشه اندیشمندان اسالمي اسمت و
دانشجو با مرج قرار دادن اندیشهها ،كتب و سایر آثمار یمك یما
چند اندیشمند اسالمي ،موضموعي ممدیریتي را ممورد بررسمي و
مطا عه قرار ميدهد .این طبقه خود به  2زیر طبقه تقسی ميشود:
زیرطبقه  -0/1پایانناممههمایي كمه موضموعي ممدیریتي را

براساس اندیشههاي تفسیري قرآن یك یما چنمد مفسمر ممورد
بررسي و مطا عه قرار دهند.
زیرطبقه -0/0پایانناممههمایي كمه موضموعي ممدیریتي را
براساس اندیشههاي فقهي یك یا چنمد فقیمه ممورد بررسمي و
مطا عه قرار دهند.
زیرطبقه -0/9پایانناممههمایي كمه موضموعي ممدیریتي را
براساس اندیشههاي كالمي یك یا چند متكل مورد بررسمي و
مطا عه قرار دهند.
زیرطبقممه -0/2پایمماننامممههممایي كممه موضمموعي مممدیریتي را
براساس اندیشه هاي فلسفي یك یا چند فیلسوف اسالمي ممورد
بررسي و مطا عه قرار دهند.
زیرطبقممه -0/5پایمماننامممههممایي كممه موضمموعي مممدیریتي را
براساس اندیشههاي عرفاني م اخالقي یك یا چند عما اخمال
مورد بررسي و مطا عه قرار دهند.
زیرطبقه -0/2پایاننامههایي كه موضوعي مدیریتي را براساس
سخنرانيها و مكاتبات امام خمیني رحمهاهلل علیمه و مقمام معظم
رهبري مدظلها عا ي مورد بررسي و مطا عه قرار دهند.
این سمخنرانيهما و مكاتبمات بما وجمود اینكمه همیمون زیمر
طبقههاي قبلي به صورت علمي مدون نیسمتند ،امما حمائز مزایمایي

ميباشند كه آنها را كمامالا شایسمته بررسمي در مطا عمات ممدیریتي
مينمایدچ آنها منعكس كننده مواجهمه «فقیهماني جمام ا شمرایط» بما
«مسائل دوران معاصر» از «منظر حكومت و اداره اجتماع» ميباشند.
طبقه سوم :پایاننامههاي مبتني بر فرهنمگ ،تممدن و عممل
مسلمانان .اگرچه فرهنگ و تمدن و بهطور كلي عمل مسلمانان
همواره ميتواند مبتني بر ثقلین و نیز معارف اسالمي مورد نقد
و بازنگري قرارگیرد ،و مي در همر صمورت فمار از تمأثیرات
اسالمي نیز نميباشند .در صورت انتخمابهماي درسمت ،ایمن
طبقه از مطا عات ميتوانند به خصمو

در رشمتههمایي نظیمر

رشته مدیریت دستاوردهاي با ارزشي را به همراه داشته باشند.
این طبقه مي تواند داراي زیر طبقههاي متنموعي باشمد كمه در
اینجا به چند زیرطبقه مه اشاره ميشود:
زیرطبقه -9/1پایاننامههایي كه موضوعي مدیریتي را براساس
تاری جوام اسالمي مورد بررسي و مطا عه قراردهند.
زیرطبقه -9/0پایاننامههایي كه موضوعي مدیریتي را براسماس
فرهنگ جوام اسالمي مورد بررسي و مطا عه قرار دهند .مسلماا در
اینجا منظور فرهنگهایي است كه حداقل مشهور به اسالمي بمودن
هستندچ وگرنه هر فرهنگ هر جامعه اسالمي مدنظر نميباشد.
زیرطبقه -9/9پایانناممههمایي كمه موضموعي ممدیریتي را

براساس عملكمرد فرمانمدهان دفماع مقمدس ممورد بررسمي و
مطا عه قرار ميدهند.
زیرطبقه -9/2پایانناممههمایي كمه موضموعي ممدیریتي را
براساس عملكرد ممدیران ،بازرگانمان یما كارآفرینمان موفم و
مسلمان مورد بررسي و مطا عه قرار ميدهند .مسملماا در اینجما
منظور افرادي هستند كمه حمداقل مشمهور بمه اسمالمي بمودن
هستندچ وگرنه هر فرد هر جامعه اسالمي مدنظر نميباشد.
ممماده  -5از جنبممه «موضمموع تخصصممي مممدیریت» همممه
موضوعات مدیریت در همه گرایشها مورد قبول استچ میكن
موارد زیر داراي او ویت ميباشند:
ا ف) سیاستهاي كمالن نظمام اداريچ بمهخصمو

بمراي

دانشجویان مدیریت دو تي.
ب) او ویتهماي متشمره از سموي شموراي عتمف وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوري.
ج) نقد نظري و عملي مدیریت رایج غربي.
ماده -2هر پایاننامه دیگري كه به هر نحو ادعا دارد كه قمدمي
را در راستاي هدف غایي این آییننامه برداشته است ،و مي در
بخشهاي پیش گفته نميگنجد ،ميتواند پایاننامه خمود را بما
ذكر دالیل متقن براي بررسي ارسال نماید.

ب) موضوعات پيشنهادي
«کارگروه مدیریت»

 .1مدیریت در قرآن

 ا گوهاي مدیریت قرآني
 ویژگيهاي مدیران و رهبران در قرآن
 اخال مدیران و كارگزارن در قرآن
 فرهنگ سازماني در قرآن
 درسهاي مدیریتي در قرآن
 اهداف سازماني براساس آموزههاي قرآني
 ارزیابي و نظارت در قرآن
 برنامهریزي در قرآن
 مدیریت مناب انساني در قرآن
 نظریهپردازي براساس اصول و مباني قرآني
 ارزیابي نظامهاي موجود مدیریت براساس آموزههاي قرآني
 شناسایي اصول و مباني مدیریت قرآني
 ارائه راهكار عملیاتي نمودن یمك یما چنمد اصمل قرآنمي در
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سازمانها
 پیامدسنجي اجراي اصول قرآني در سازمانها
 اصول حاك بر نظام تأمین ما ي اسالمي مبتني بر قرآن
 .2مدیریت در سيره نبوي و اهل بيت عليهم السالم

 بررسي سیره مدیریتي پیامبر و اهل بیت اع)
 ساختار اداره و حكومت در عصر نبوي و علوي
 آموزههاي مدیریتي در قیام عاشورا
 عصر ظهور و نظام مدیریت مبتني بر آن
 نظام اداري عصر نبوي و علوي
 جایگاه مسجد در اداره حكومت اسالمي
 عدا ت سازماني و اجتماعي در عصر نبوي و علوي
 سبك رهبري و مدیریت اهل بیت اع)
 مدیریت بحران در سیره اهل بیت اع)
 مدیریت آموزشي و فرهنگي در عصر اهل بیت اع)
 مدیریت ما ي در سنت اهل بیتاع)
 نظامات جبران خدمات در حكومت نبوي و علوي
 مدیریت روابط و تعامل مدیر و كارمند در سیره اهل بیتاع)



گروه مديريت/

 نظریه پردازي در مدیریت بر اساس سیره اهل بیتاع)
 مطا عات تاریخي عصر اهل بیت با تأكید بمر جنبمههماي
مدیریتي آن
 .3مباني نظري و فلسفي مدیریت

 احصاء مباني و اصول مدیریت در اسالم
 نقد مباني و اصول مدیریت متعارف
 نقد عملكرد و دستاوردهاي تمدن مدرن و پسمت ممدرن در
حوزه مدیریت
 تبیین دقی مباني و اصول نظریه هاي متعارف و مقایسمه
آن با مباني و اصول اسالمي
 ارایه آثار و پیامد پاي بندي بمه اصمول و مبماني فلسمفي
خا

در رفتار عملي سازماني

 نظریهپردازي بومي م اسالمي در باب مدیریت
 تبیین رابطه عل و دین و نقش آن در نظریمهپمردازي در
رشته مدیریت
 .4بررسيهاي تاریخي مدیریت

 تاری مدیریت در ایران باستان
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 تاری مدیریت در ایران پس از اسالم
 تاری مدیریت در دوره معاصر
 تاری مدیریت پس از انقالب
 تاری مدیریت مسلمین در كشورهاي اسالمي خاورمیانه
 تاری مدیریت مسلمین در كشمورهاي اسمالمي جنموب
شر آسیا
 تاری مدیریت مسلمین در كشورهاي آفریقایي
 تاری مدیریت مسلمین در كشورهاي آسیایه میانه و قفقاز
 نقد و بررسي مدیریتي تماری انقمالب صمنعتي و عصمر
روشنگري
 نقد و بررسي مدیریت تاریخي عصر مدرنیته و پسا مدرن
 .5الگوهاي مدیریتي معاصر

 بررسي آرا و عقائمد و سمبك رهبمري و ممدیریت اممام
خمیني رحمهاهلل علیه
 بررسي آرا و عقائد و سبك رهبري و ممدیریت مقمام معظم
رهبري مدظلّها عا ي
 بررسي سبك مدیریت رهبران مسلمین در امت اسالمي
 بررسي ا گوهاي رهبري و مدیریت فرماندهان دفاع مقدس



گروه مديريت/

 ا گوهاي عملكرد و مدیریت شهدا
 موردكاوي نمونههاي موف مدیریت بومي اسالمي
 تبیین مدیریتي نظریه والیت فقیه در سطح اداره عممومي
و سازماني
 .6مطالبات رهبري و موضوعات خاص اسالمي

 تبیین فرهنگكار و همت مااعف ،فرهنگ و مسرو یتپذیري
و فرهنگ وجدان كاري براساس آموزههاي دین اسالم
 ساختارهاي مطلوب سازماني اسالمي
 فرهنگ اسالمي كار
 وجدان كاري
 انابا سازماني
 والیتپذیري سازماني
 مسرو یتپذیري سازماني
 كاهش شكاف ایده تا عمل
 كاهش هزینههاي دو تي
 سالمت اداري و مبارزه با فساد
 مدیریت زمان و اوقات
 مدیریت مصرف و ذائقهها
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 سبك زندگي سازماني
 مدیریت اسالمي در عرصه بینا ملل
 راهكارهاي اجرایي نمودن سیاستهاي نظام اداري كشور
 تبیین مؤ فمههماي ممدیریت ارزشمي ،معنموي ،جهمادي،
انقالبي و بسیجي
 .7سایر محورها

 شناسایي عوامل مؤثر در ارتقا و تعا ي فرهنگ سمازماني
مبتني بر شریعت اسالم در سازمانهاي دو تي ایران
 بررسي نقمش آمموزههماي دیمن اسمالم در توانمندسمازي
كاركنان
 ارائه راهكارهاي بهبود رابطه حوزه و دانشگاه و نقش آن
در توسعه نظریهپردازي در حوزه و دانشگاه
 مطا عه و بررسي نقش تقموا در بهبمود رهبمري ممدیران
جامعه اسالمي
 آسیبشناسي تأثیر تحری هماي اقتصمادي علیمه جمهموري
اسالمي ایران و تدوین برنامههاي راهبردي مبارزه با تحری ها
 نقش توكل و دعا در مقابله با استرس و تحلیمل رفتگمي
شغلي در سازمان



گروه مديريت/

 شناسایي ا زامات و نیازمنديهاي مدیریت و رهبمري در
سازمانهاي ایمان محور
 مطا عه و بررسي نقش فرهنگ امر به معروف و نهمي از
منكر در عملكرد سازمانهاي دو تي و خصوصي
 نقش نماز جمعه در پذیرش عمومي و اجراي خطمشيهاي
اتخاذ شده در حوزه خطمشيگذاري عمومي
 بررسي راهكارهاي اسالمي ارتقاي ظرفیت خطمشيگمذاري
در ایران
 شناسایي مأموریت و نقش دانشگاه اسمالمي در توسمعه
نظریهپردازي مدیریت اسالمي
 طراحي مدل مهندسي فرهنگي در سازمانهاي اداري كشور
 بررسي وتبیین نقش ایمان در بهبود عملكرد سازماني
 مفهومسازي تقواي سازماني و نقش آن در بهبود عملكرد سازماني
 ارائه مد ي براي اسالمي كردن و بوميسمازي مؤسسمات
ما ي و اعتباري كشور
 ارائه راهكارهاي اسالمي كردن بانك ها و تقویت بانكداري
اسالمي در ایران
 مطا عه نقش پاسخگویي سیاسمي و اقتصمادي ممدیران و
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مسروالن ارشد نظام در ارتقا اعتماد عمومي
 طراحي مدل مدیریت فرهنگي در دانشگاه اسالمي
 انس با قرآن و تأثیر آن در جلوگیري از استرس و اضطراب شغلي
 مؤ فههاي گردشگري اسالمي
 راهبردهمماي سممازماني و مممدیریتي وحممدت اسممالمي و
همكاري با سایر ادیان توحیدي
 راهبرد مدیریتي مقابله فعال با تهاج فرهنگي
 بررسي آثمار توسمعه فنماوري اطالعمات و ارتباطمات و
تحق جامعه اطالعاتي در رشد و توسعه علوم اسالمي
 سیاستهاي تو ید و نشر دانمشهماي اسمالمي در جامعمه
اطالعاتي اتوسعه ،هدایت ،حمایت ،نظارت ،فرهنگ سازي)
 بررسي آثار و تبعات توسعه فناوري اطالعات و ارتباطمات
و تحق جامعه اطالعاتي در نشر و تبلیح فرهنگ دیني

حمايت ويژه از موضوعات ذيل الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت

براساس توافق مابين «دبيرخانه حمايت و هدايت
پاياننامهها و رساال لواوا انناان » باا «دفتار اماور
تدوين الگاو اسايم

ا ايرانا پيتارفت» مناترر در

معاوناات برنامااهرياا

و نراااره راه اارد رياساات

جمهور  ،پاياننامههاي كه در كاارررو هاا تخصصا
دبيرخانه مورد حمايت قرار ما ريرناد باه «دفتار اماور
تادوين الگاو اسايم ا ايرانا پيتارفت» معرفا و
بصوره طرح پژوهت تهيه شد و (به ج حمايت اوليه)
تحت قرارداد منترو مورد حمايت قرار خواهد ررفت.

