
 بسمه تعالی 

 نامه روش آموزش محور آیین

ریزی ه"شورای برنام 7/10/87مورخ  703نامۀ آموزشی دورۀ کارشناسی ارشد مصوب جلسۀ بر پایۀ مصوبۀ آیین

دید شورای آموزشی ـ پژوهشی و با طی مراحلی که در ادامه آموزش عالی"، دانشکده علوم حدیث با صالح

 کند. آید، به شیوۀ آموزشی دانشجو جذب میمی

 ضرورت و هدف 

ختگان از وآماسی ارشد و جلوگیری از خروج دانشبا توجه به کثرت داوطلبان ادامۀ تحصیل در مقطع کارشن

 محور اقدام کند: به شیوۀ آموزش دانشجو بکشور، دانشکده بر آن است تا با اهداف زیر به جذ

ـ پژوهشی به ویژه در نگارش ـ کاهش مشکالت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به شیوۀ آموزشی 

 نامه مانند تأمین استاد راهنما و مشاور پایان

 های علوم اسالمی جمع زیادی از داوطلبان تحصیل در رشته ۀـ افزایش جذب دانشجو و تأمین خواست

های شوند برای دورهها و یا نسبت دانشجویان هر رشته که به شیوۀ آموزش محور جذب میعیین رشتهتذکر: ت

 شود. دانشکده مشخص میمختلف دانشکده، ساالنه در شورای آموزشی، پژوهشی 

 تعریف 

ه و ناماسی ارشد است که دانشجو به جای تدوین پایانشنای از تحصیل در مقطع کارشیوۀ آموزش محور، شیوه

آن در یک سمینار علمی )مجموعاً به ارزش  ۀپژوهشی و ارائ ۀواحد(، به تألیف یک مقال 4دفاع از آن )به ارزش 

 کند. واحد( اقدام می 2

 آموزش محور  ۀمراحل شیو

، دانشکده نامهپایانبا توجه به لزوم حفظ کیفیت در مقطع کارشناسی ارشد و جبران خأل ناشی از حذف واحد 

نامۀ شورای آموزش عالی کشور، برای اجرای روش آموزش محور مراحل ذیل را به ، مطابق با آیینعلوم حدیث

 آورد: اجرا در می

 در موضوع رشته تحصیلی « روش تحقیق و تدوین مقاالت علمی». گذراندن یک واحد درس 1

نویسی( اجرا  نامهپایانموزشی ـ پژوهشی( با عنوان )روش تحقیق و آتبصره: این واحد درسی در شیوۀ رایج )

 شود. می



 . تدوین یک مقالۀ قابل عرضه در محافل علمی، تخصصی 2

 . ارائه سمینار بر پایه مقاله 3

ای تدوین نماید و آن را در جمعی علمی با حضور استاد دانشجو پس از گذراندن درس روش تحقیق باید مقاله

در شیوۀ ارائه دهد. این سمینار جایگزین جلسۀ دفاع راهنما و استاد ارزیاب، به صورت سمینار دانشجویی 

 رود. پژوهشی به شمار میآموزشی ـ 

 مراحل تدوین و ارائه 

. گذراندن درس )روش تحقیق و تدوین مقاالت علمی( در نیمسال اول تحصیلی و ارائه طرح تحقیق به 1

 ( 1استاد راهنما حداکثر تا پایان نیمسال دوم )طرح نامه پیوست 

 واحد(  2ذ واحد سمینار ). اخ2

 طرح تحقیق در شورای آموزشی و ابالغ آن به دانشجو . تصویب 3

 . پژوهش و نگارش مقاله 4

 . تأیید کفایت پژوهش از سوی استاد راهنما 5

 صدور مجوز برگزاری سمینار از سوی مدیر گروه . 6

 برگزاری سمینار و ارائه امتیاز آن به معاونت آموزش. 7

 مقررات تدوین و ارائه 

: دانشجو موظف است تا پایان نیم سال چهارم، مقالۀ خود را که تحت نظر استاد راهنما به پایان رسانده 1ماده 

است، به امور پژوهشی ارائه دهد و سمینار دانشجویی را برگزار نماید. در موارد استثنایی با تشخیص شورای 

 نیم سال قابل افزایش است. گروه آموزشی مربوطه، این زمان تا یک 

و شهریه دو واحد )سمینار( معادل دو معادل دروس پایه مقطع کارشناسی، : شهریۀ واحد )روش تحقیق( 2ماده 

 گردد. ارشد محاسبه میواحد دروس تخصصی کارشناسی 

رای استاد ساعت حق التدریس ب 10: حق الزحمۀ استاد راهنما و ارزیاب هر مقاله به ترتیب معادل با 3ماده 

ساعت حق التحقیق برای استاد ارزیاب است که پس از داوری، از سوی دانشکده پرداخت خواهد  5راهنما و 

 شد. 

 ای باشد. کلمه 300صفحه  40ـ  20: حجم هر مقاله بین 4ماده 



 سمینار مقررات امتیازدهی 

آوری در وزارت علوم، تحقیقات و فنحداقل نمرۀ قبولی در واحد سمینار دانشجویی مطابق با قوانین : 1ماده 

است. این امتیاز با اخذ میانگین نمرۀ اعطایی استاد راهنما و استاد ارزیاب خواهد بود  14برابر با  نامهپایانواحد 

 شود. ( اعطا می2برگ ارزیابی سمینار )پیوست بر اساس کارکه 

 گردد. یازی برای سمینار لحاظ مینمره امت 1تذکر: در صورت چاپ مقاله در یکی از مجالت معتبر، 

عمومی و به صورت : سمینار دانشجو باید با حضور استاد راهنما، ارزیاب و نمایندۀ معاونت پژوهشی، 2ماده 

 برگزار شود. 


