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پاییز 1397





مقدمه
* در حین تحصیل یا در پایان تحصیل، از ســوی دانشجو و استاد، ساعت های بسیار ذی قیمتی 
صرف تهیه یک پایان نامه یا یک پژوهش در دانشگاه می شود. آیا گزینِش این عناوین، حساب شده 

و در جهت نیازهای کشور است؟ 
رهبر معظم انقالب 26 / 09 / 1383

بحمداهلل جمع کثیری از محبان سیدالشــهدا و فعــاالن عرصه هیأت در تحصیالِت تکمیلی 
مشــغول تحصیل یا تدریس هستند. لکن هیچ گاه از این عزیزان خواسته نشده که فعالیت های 
علمِی خود را با دغدغه هیأتِی خود، هم راســتا و هم افزا کنند. متأســفانه تاکنون به »هیأت« و 

مشکالت و مسائِل آن کمتر با نگاه علمی نگریسته شده است.

حامیت از پایان نامه های 
با موضوع هیأت های مذهبی
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همان طور که در رشته هاِی فنی، ارتباط و پیوند میاِن دانشگاه و صنعت یک دغدغه جدی و مهم است، 
در رشــته های علوم انسانی نیز باید پیوند میاِن هیأت و علوم، یک دغدغه مهم باشد. چه بسا مشکالتی 
از هیأت وجود داشته باشد که با یک تحقیق مروری مرتفع شود و چه بسا دانش آموختگان علوم انسانی 
هستند که به دنبال محمل و مصداقی واقعی برای عملیاتی و واقعی کردِن پژوهش های انتزاعی هستند. 
جامعه ایمانی مشعر با توجه به فلسفه وجودی، و نگاه کالن و راهبردی اش به هیأت ها می تواند به عنوان 
»دفتر ارتباط هیأت با حوزه و دانشگاه« عمل کند. حمایت و به عبارت دقیق تر »هدایت پایان نامه ها« یکی 

از نخستین گام های برقرارِی ارتباط میاِن هیأت با حوزه و دانشگاه است. 
جامعه ایمانی مشعر با استناد به رهنمودهای رهبر معظم انقالب در تاریخ 11 فروردین 1395 و با توجه 
به اهدافی که به تفصیل خواهد آمد، حمایت از پایان نامه های ارشــد و دکتری، و سطح 3 و 4 حوزه های 

علمیه را در دستور کار خود قرار داده است. 
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اهداف
ترویج نگاه علمی، عمیق و حداکثری به پدیده »هیأت« در میان اندیشمندان، علما و طالب، . 1

دانشگاهیان، و فعاالِن عرصه هیأت
تقویت انگیزه پژوهشگران و اصحاب علم جهت ورود علمی و جدی به موضوع »هیأت«. 2
یافتن مرزهای علمی در حوزه هیأت و طراحی و تکمیل نظام مسائل هیأت. 3
بررسی علمی و یافتن پاسخ های متقن برای مسائل و مشکالت مبتالبه قدیمی یا مستحدثه . 4

هیأت
کمک به تدوین و عمق یابی سیاست ها، راهبردها و برنامه های جامعه ایمانی مشعر. 5
تقویت ارتباط میان صاحب نظران و کارشناسان، و جامعه ایمانی مشعر . 6
احصاء، تبیین و تدوین انبوه تجارب اندوخته در هیأت های سراســر کشور با اجرای تحقیق و . 7

پژوهش های موردی

حامیت از پایان نامه های 
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فرآیندحمایتازپایاننامهها

گاماول:تکمیلوارسالکاربرگدرخواستحمایت
در گام اول، محّقق ارجمند، باید کاربرگ درخواســت حمایت را تکمیل و مدارک مرتبط را ارسال کند. 
مدارِک موردِ نیاز در جدول زیر آمده است؛ لکن دغدغه و مسأله اصلی در این جا »موضوع پایان نامه مورد 
حمایت« است. جامعه ایمانی مشعر با توجه به اهدافی که گفته شد، اصرار فراوانی بر انتخاِب موضوعاِت 
مصوب و پیشنهادِی مشــعر ندارد. بلکه معتقد است از دِل موضوعاِت جوششی، پایان نامه های قوی تر و 
بهتری تولید خواهد شد. پس محققان می توانند موضوعات پیشنهادِی خود را نیز در کاربرگ درج کنند 

تا در شورای حمایت از پایان نامه طرح و بررسی شود. 

رزومه مختصر وضعیت پایان نامه در دانشگاه / حوزه
اساتید و محقق

طرح اجمالی 
مصوب

طرح تفصیلی 
مصوب

--+قبل از تصویب موضوع

-++بعد از تصویب موضوع و طرح اجمالی

+-+بعد از تصویب طرح تفصیلی

حامیت از پایان نامه های 
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گامدوم:تشکیلشورایحمایتوبررسیدرخواست
»شورای حمایت از پایان نامه ها« با توجه به سابقه علمی محقق )ارشد یا دکتری(، حجم عملیات 
پژوهشی، اهمیت و جایگاهِ موضوِع انتخابی در فهرست مسائل جامعه ایمانی مشعر، سطِح حمایت 
از پایان نامه را مشخص کرده و ناظرِ مربوطه را انتخاب می کند. »سطح حمایت« ارتباط مستقیمی 
با کمیت و کیفیت حمایت از پایان نامه دارد. هم چنین تأیید نهایِی کیفیت و کمیّت پایان نامه، به 
کمک گزارش های ناظر، در این شورا انجام خواهد شد. »سطح حمایت« در آغازِ همکاری میان 
مشعر و محقق، مشخص می شود؛ لکن شورای حمایت، می تواند با توجه به گزارش های »ناظر«، 

بعد از نگارش پایان نامه، آن را کاهش یا افزایش دهد.
ناظر، رابط میاِن محّقق و جامعه ایمانِی مشــعر خواهد بود. کلیه حقوق و تکالیِف دوجانبه، توسِط 

ناظر پیگیری خواهد شد.
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گامسوم:انعقادتفاهمنامه
در صورِت تصویِب شــورای حمایت، و پس از تصویِب عنوان پایان نامه در دانشگاه / حوزه، تفاهم نامه ای 
میاِن جامعه ایمانی مشعر و محّقق محترم جهت حمایت از پایان نامه وی منعقد می شود. در این تفاهم نامه 

تعهدات، حقوق و تکالیف طرفین در هر مرحله درج خواهد شد. 

گامچهارم:حمایتهایمادی،معنویومحتوایی
حمایت های معنوی و محتوایِی جامعه ایمانی مشعر از پایان نامه، می تواند بالفاصله پس از انعقادِ تفاهم نامه 
آغاز شــود؛ لکن نخســتین حمایت مادی مســتقیم، پس از عقد تفاهم نامه و تصویب طرح تفصیلی در 
دانشــگاه / حوزه به میزان 30 درصد از مبلغ مشــخص شده خواهد بود. 70 درصد باقی مانده نیز پس از 
دریافت مستنداِت نهایی به حساِب شخِص محقق واریز خواهد شد. بنابراین پرداختی های هر مرحله به 

شرح ذیل است:

دوماولمرحله

30 درصد از کل هزینه مصوب شده حجم
70 درصد مابقی هزینهتوسط شورای حمایت

بعد از تصویب طرح تفصیلی تحقیق زمان
و تحویل آن به ناظر

پس از دفاعیه و انجام اصالحات 
)دانشگاه / حوزه و مشعر( و تحویل نسخه 

word چاپی و فایل
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جدولمیزانحمایتهایمادی،معنویومحتواییجامعهایمانیمشعرازپایاننامهها

عنوان حمایتنوع حمایت
زمان حمایتسطح حمایت

123451234

پشتیبانِی 
محتوایی

ارائه فهرست اساتید و 
******صاحب نظران عرصه هیأت

معرفی و تسهیل هماهنگی 
اساتید و صاحب نظران 

عرصه هیأت برای مصاحبه 
تخصصی

****

معرفی و ارتباط دهی به 
جامعه آماری از هیأت ها 

)در قالب همایش یا ربات 
تلگرامی یا...(

***
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عنوان حمایتنوع حمایت
زمان حمایتسطح حمایت

123451234

پشتیبانِی 
محتوایی

معرفی هیأت های موفق 
*****جهت مطالعه موردی

امکان استفاده از کتابخانه 
تخصصی هیأت در جامعه 

ایمانی مشعر
********

معرفی و ارائه منابع 
*******دیجیتال در موضوع هیأت

پشتیبانِی 
محتوایی

ارائه مشاوره در حوزه فنی 
و محتوایی پایان نامه توسط 
کارشناسان معاونت راهبردی

********

تجهیزات و 
امکانات

ضبط تصویری برخی از 
**مصاحبه ها

کرایه و امانِت 
****ضبط کننده صدا )رکوردر(

کرایه و امانِت ضبط کننده 
**تصویر
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عنوان حمایتنوع حمایت
زمان حمایتسطح حمایت

123451234

چاپ و نشر

پیگیری دریافت مجوز 
***نشر کتاب

امکان نشر کتاب در تیراژ 
***محدود

امکان چاپ در نشریات 
****علمی

امکان انتشار گزیده 
پایان نامه در قالب منشورات 

جامعه ایمانی مشعر
*****

رسانه و 
تبلیغات

اطالع رسانی زمان و مکان 
***جلسه دفاعیه

**اطالع رسانی انتشار کتاب

متفرقه

دعوت از محقق جهت 
ارائه پایان نامه در 

نشست ها یا همایش های 
جامعه ایمانی مشعر

****
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عنوان حمایتنوع حمایت
زمان حمایتسطح حمایت

123451234

مالی و 
تسهیالتی

سقف معرفی به بانک 
جهت دریافت وام )میلیون 

ریال(
20151050*

سقف هدیه نقدی )کمک 
هزینه سفر به عتبات 

عالیات(
503020100%30%70

مالی 
}در صورِت 
انتشار مقاله 
مستخرج از 
پایان نامه{

)حداکثر برای 
یک مقاله(

هدیه نقدی
}در صورِت انتشار مقاله 

علمی پژوهشی{
5432.52*

هدیه نقدی
}در صورِت انتشار مقاله 

علمی ترویجی{
32.5210*

حامیت از پایان نامه های 
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سطححمایت:
سطح حمایت از پایان نامه ها، بسته به مقطع، موضوع و سایر مالک ها، توسط شورای حمایت 

تعیین خواهد شد.

زمانحمایت:
1. قبل از تصویب در دانشگاه / حوزه )چه کاربرگ درخواست حمایت را تکمیل کرده باشد، چه نکرده باشد(

2. پس از تصویب طرح اجمالی و عنوان پایان نامه در دانشگاه / حوزه )پس از تصویب در شورای 
حمایت(

3. پــس از تصویب طرح تفصیلی در دانشــگاه / حوزه )حین تدویــن پایان نامه( )پس از انعقاد 
تفاهم نامه(

4. پس از دفاع از پایان نامه )و تصویب نهایی در شورای حمایت(
تبصره: در صورت ویژه بودن موضوع پایان نامه ای هر یک از انواع حمایت های فوق قابل تغییر 

است. تشخیص ویژه بودن موضوع و اثر نیز با شورای حمایت می باشد.

حامیت از پایان نامه های 
با موضوع هیأت های مذهبی
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جدولبررسیتقارنمراحلتدوینپایاننامهبامراحلحمایت

 مراحل حمایت
مراحل تدوین

ارسال و بررسی 
درخواست حمایت

انعقاد 
تفاهم نامه

حمایت های 
معنوی و محتوایی

حمایت های 
مادی

قبل از تصویب در دانشگاه / حوزه

پس از تصویب طرح اجمالی و 
عنوان پایان نامه در دانشگاه/ حوزه

پس از تصویب طرح تفصیلی در 
دانشگاه / حوزه 

)حین تدوین پایان نامه(

پس از دفاع

پس از انتشار مقاله در نشریات 
معتبر

حامیت از پایان نامه های 
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محورهایکلیموضوعاتپیشنهادی:
1. شناسایی مستمر، اشراف و رصد دائمی هیآت مذهبی و عناصر تأثیرگذار

2. جذب و ارتباط با هیآت از طریق ایجاد اعتماد در هیأت های مذهبی و بهره مندشدن از سرمایه 
اجتماعی و مرجعیت الزم

3. ایجاد هم افزایی فکری و اجرایی و استفاده از فرصت ها و موقعیت ها در جهت برپایی جریان های 
مختلف فرهنگی از طریق قرارگاه سازی و عملیات قرارگاهی

4. رشــد، ارتقاء و توانمندســازی هیآت مذهبی در ابعاد مختلف محتوایی، مهارتی و تشکیالتی 
به منظور ایجاد ظرفیت در جهت تولید فکر و تربیت نیروی کارآمد

)ابعاد توانمندسازی: مفاهیم دینی / اقتصادی / تشکیالتی / هنری / هویتی و تاریخی / سیاسی و 
حاکمیتی / فرهنگی / اجتماعی / شعر / تربیتی(

5. تنظیــم روابط و مناســبات میان ارکان هیــآت مذهبی از طریق پیوندزدن جوشــش ها و 
فعالیت هایشــان در منظومه ای از ارتباطات منســجم به نام شبکه های تخصصی در جهت رفع 

نیازهای بومی و ارائه خدمات اجتماعی

حامیت از پایان نامه های 
با موضوع هیأت های مذهبی
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لیسترشتههایمرتبطباهیأت

جهت ارتباط با هیأتمقطعرشته یا گرایشر

منبر / مداحیارشد / دکتریزبان و ادبیات فارسی1

منبر / مداحیارشد / دکتریزبان و ادبیات عرب2

منبر / مداحیارشد / دکتریتاریخ اسالم3

منبرارشد / دکتریتاریخ ایران اسالمی4

مدیریت هیأتارشدمدیریت نیروی انسانی5

مدیریت هیأتارشدمدیریت استراتژیک6

حامیت از پایان نامه های 
با موضوع هیأت های مذهبی
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جهت ارتباط با هیأتمقطعرشته یا گرایشر

مدیریت هیأتارشدمدیریت اجرایی7

مدیریت هیأتارشدمدیریت کسب و کار8

مدیریت هیأتارشدمدیریت بحران9

مدیریت هیأتارشدتوسعه منابع انسانی10

مدیریت هیأتارشدمدیرت تحول11

مدیریت هیأتارشدخط مشی گذاری عمومی12

مدیریت هیأتارشدمدیریت نطارت و بازرسی13

مدیریت هیأتارشدمدیریت مالی14

مدیریت هیأتارشدمدیریت اماکن متبرکه مذهبی15

مدیریت هیأتارشدمهندسی و مدیریت ساخت16

مدیریت هیأتارشد / دکتریجمعیت شناسی17

حامیت از پایان نامه های 
با موضوع هیأت های مذهبی
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جهت ارتباط با هیأتمقطعرشته یا گرایشر

مدیریت هیأتارشد / دکتریمردم شناسی18

مدیریت هیأتارشد / دکتریجامعه شناسی19

مدیریت هیأتارشدمدیریت راهبردی فرهنگ20

مدیریت هیأتارشدمدیریت خدمات اجتماعی21

مدیریت هیأت / منبرارشدجغرافیا و دفاع مقدس22

مدیریت هیأت / منبرارشد / دکتریمشاوره23

مدیریت هیأتارشد / دکتریاقتصاد اسالمی24

مدیریت هیأتارشدتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی25

مدیریت اوقات فراغت ورزش های 26
مدیریت هیأتارشد / دکتریتفریحی

مدیریت هیأتارشدمدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی27

منبر / مداحیارشد / دکتریتاریخ تشیع28

حامیت از پایان نامه های 
با موضوع هیأت های مذهبی
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جهت ارتباط با هیأتمقطعرشته یا گرایشر

مدیریت هیأت / منبرارشد / دکتریتاریخ انقالب اسالمی29

مدیریت هیأت / منبرارشدمطالعات تاریخ تشیع30

مدیریت هیأت / منبرارشدجامعه شناسی انقالب اسالمی31

مدیریت هیأت / منبرارشدمطالعات فرهنگی32

مدیریت هیأت / منبرارشدمطالعات جوانان33

مدیریت هیأتارشدگردشگری مذهبی34

مدیریت هیأتارشدمطالعات اوقات فراغت35

منبر / مداحیارشد / دکتریعلوم قرآن و حدیث36

منبر / مداحیارشدعلوم قرآن37

منبر / مداحیارشدعلوم حدیث38

منبر / مداحیارشد / دکترینهج البالغه39

حامیت از پایان نامه های 
با موضوع هیأت های مذهبی
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جهت ارتباط با هیأتمقطعرشته یا گرایشر

منبر / مداحیارشدتفسیر و علوم قرآن40

مداحیارشدعلوم و فنون قرائات41

منبرارشد / دکتریفقه و حقوق خانواده42

منبرارشدفلسفه و کالم اسالمی43

منبرارشد / دکتریدین شناسی44

45منبر / مداحی / مدیریت هیأتارشد / دکتریشناخت اندیشه های امام خمینی

منبرارشد / دکتریشیعه شناسی46

منبرارشدفرق تشیع47

مدیریت هیأتارشد / دکتریحکمت هنر اسالمی48

مدیریت هیأتارشدتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی49

مدیریت هیأتارشد / دکتریفلسفه هنر50

حامیت از پایان نامه های 
با موضوع هیأت های مذهبی
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جهت ارتباط با هیأتمقطعرشته یا گرایشر

منبرارشداخالق کاربردی51

مدیریت هیأتارشد / دکتریمدیریت آموزشی52

مدیریت هیأتارشد / دکتریحقوق جزا و جرم شناسی53

مدیریت هیأتارشد / دکتریایران شناسی54

منبر / مداحی / مدیریت هیأتارشداندیشه سیاسی در اسالم55

منبر / مداحی / مدیریت هیأتارشدروان شناسی اسالمی56

منبر / مداحی / مدیریت هیأتارشدتبلیغ و ارتباطات فرهنگی57

مدیریت هیأتارشد / دکتریمدیریت رسانه58

مدیریت هیأتارشدمطالعات فرهنگی و رسانه59

مدیریت هیأتارشدارتباطات حج و زیارت60

مدیریت هیأتارشدپیشگیری از جرم61

حامیت از پایان نامه های 
با موضوع هیأت های مذهبی
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جهت ارتباط با هیأتمقطعرشته یا گرایشر

مدیریت هیأتارشد / دکتریمهندسی برق62

مدیریت هیأتارشد / دکتریمهندسی عمران63

مدیریت هیأتارشد / دکتریمهندسی معماری اسالمی64

مدیریت هیأتارشدعکاسی65

مدیریت هیأتارشدتصویرسازی66

مدیریت هیأتارشدارتباط تصویری67

مدیریت هیأتارشدهنر اسالمی68

مداحیارشدآهنگ سازی69

مداحیارشدموسیقی شناسی70

مدیریت هیأتدکتریسیاست گذاری فرهنگی71

مدیریت هیأتدکتریسیاست گذاری عمومی72

حامیت از پایان نامه های 
با موضوع هیأت های مذهبی
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جهت ارتباط با هیأتمقطعرشته یا گرایشر

مدیریت هیأتدکتریآینده پژوهی انقالب اسالمی73

مدیریت هیأتدکتریمدیریت راهبردی74

مدیریت هیأتدکتریمدیریت اطالعات75

مدیریت هیأتدکتریآینده پژوهی76

مدیریت هیأتدکتریفرهنگ و ارتباطات77

مدیریت هیأتدکتریمدیریت پروژه و ساخت78

حامیت از پایان نامه های 
با موضوع هیأت های مذهبی
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