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 باسمه تعالی

 

)ره(مدرسه شهیدین و اصول دوره فقه یپژوهش آیین نامه  

 4951-59 تحصیلی سال
 

 :مقدمه
به  ،تحصیلبرای پویایی هرچه بیشتر دوره فقه و اصول و بازدهی بهتر برنامه، طالب عضو این دوره در کنار     

و در پرونده پژوهشی  شدهامتیاز خاصی در نظر گرفته اعضاء برای هر نوع فعالیت پژوهشی پردازند و میپژوهش نیز 
 گردد.درج میایشان 

 .فعالیت خواهد کردذیل بخش  سهواحد پژوهش دوره فقه و اصول با توجه به اهداف برنامه، در     

 های الزم برای پژوهشآموزش 

 پژوهش 

 های انجام شدهبرداری از پژوهش بهره 
 

 های الزم برای پژوهشآموزش

 :باشدبه شرح ذیل میهای الزم برای پژوهش وزشآم    

 7پایه 

 )ویندوز، ورد و تایپ( رایانه آشنایی باکارگاه  -
 افزارهای اسالمی با نرم کارگاه آشنایی -
 نویسیکارگاه جزوه -
 کارگاه روش نگارش علمی -

 (علمی ترویجی)مقاله  نویسیکارگاه مقاله - 9پایه 
ج

ار
 خ

س
در

 
 نویسیکارگاه تقریر - سال اول

 نویسینامهکارگاه پایان - سال دوم

 (علمی پژوهشی)مقاله  نویسیکارگاه مقاله - سال چهارم

های عنوان الحاقی به پایهبه احیانا که  افرادیهمچنین  و بودهمربوطه الزامی برای پایه های فوق کلیه کارگاه: 1تبصره 
سال تحصیلی هر ها در اول این کارگاه های قبل، شرکت نمایند.های پایهدر کارگاه الزم استشوند، باالتر پذیرفته می

 گردد.برگزار می
معاف  آناز شرکت در  ،یا شرکت در آزمون مربوطه اند با ارائه مدرک معتبرها را گذراندهکارگاه: کسانی که این 2تبصره 
 .شدخواهند 

 نکات:

  نویسی، کارگاه جزوهشود که در آن ضمن برقراری روزه برگزار میهفته اول سال تحصیلی، اردویی یکدر
تبیین  های رسائل، مکاسب و کفایه(له اهمیت کتابجم)از  قه و اصول و اهمیت دوره سطحضرورت دوره ف

 گردد.می
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  گردد.سال تحصیلی برگزار میکارگاه روش نگارش علمی در طول سه ماهه اول 

 شود.نویسی و نگارش علمی از طرف استاد ناظر پیگیری و نظارت میاجرای ضوابط جزوه 

  شود.نویسی پایه نهم آموزش داده میدر ضمن گارگاه مقاله تحقیق فقهیروش 

 

 پژوهش
 نویسیجزوه

 :نمایندمیترتیب ذیل ارائه  بهخود را درسی ای هجزوهدهم یازپایه هفتم تا  طالب    
  به های نهم، دهم و یازدهم رسائل و پایهدرس  ازمنحصرا هشتم پایه  ،درس مکاسب ازمنحصرا هفتم پایه

 .نمایندجزوه درسی ارائه می کفایه االصول یااز درس مکاسب صورت اختیاری 

  باشد.نهم، دهم و یازدهم تشویقی میهای ای هفتم و هشتم الزامی و در پایههجزوه درسی در پایهیک ارائه 
 باشد.نیز تشویقی میها تمام پایه ارائه جزوه درس دیگر در

  را بنویسد و حداقل به  در تبیین مطلبمراد از جزوه این است که شخص با قلم و ساختاربندی خود بیان استاد
 دیگر مراجعه نماید. یکی از شروح و حواشی معتبر

  نویسنده جزوه به نقطه نظرات و مالحظات مطرح شود و حاشیه با متن شرح و اختالفات بهتر است در نگارش
 مجزا آورده شود. طور

 

 نویسیتقریر
 .دهندارائه میاظهار نظر شخصی خود  مراجعه وهمراه با استاد را  اصول وفقه  ستقریر دردرس خارج  طالب    

 نکات:

 درس تقریر ارائه  به)فقه یا اصول( الزامی است و  در سال اول و دوم درس خارج ارائه تقریر یکی از دو درس
 گیرد.دیگر، تشویقی تعلق می

 گیرد.)فقه و اصول( تشویقی تعلق می درس در سال سوم درس خارج به بعد، به ارائه تقریر هر کدام از دو 

 

 11تا  9پایه  نویسیمقاله
گردد. در این برنامه )مقاله علمی ترویجی( آغار می نویسینویسی از پایه نهم و پس از شرکت در کارگاه مقالهمقاله    

 .کلمه( ارائه نمایند 252هر صفحه) صفحه 02الی  22 علمی ترویجی در یک مقالهساالنه  باید 11تا  9 پایه یاعضا
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 خارجمقطع  نویسیو پایان نامه نویسیمقاله
 نمایند: میاقدام نامه به شرح ذیل در زمینه مقاله و پایاندرس خارج  طالب

 سال اول
)طبق لیستی  یا علمی پژوهشیحوزوی مقاله از مجالت علمی تخصصی  2ارائه خالصه  -

 شود(که از طرف معاونت پژوهش ارائه می

 حوزه 3نامه سطح ارائه موضوع و طرح تفصیلی پایان - سال دوم

 حوزه 3نامه سطح تدوین و دفاع از پایان - سال سوم

 شود(نامه نیز پذیرفته می)مقاله استخراج شده از پایان ارائه مقاله علمی پژوهشی - سال چهارم

 حوزه 0نامه سطح ارائه موضوع و طرح تفصیلی پایان - سال پنجم

 حوزه 0نامه سطح تدوین و دفاع از پایان - سال ششم

 شود(نامه نیز پذیرفته میاستخراج شده از پایان )مقاله ارائه مقاله علمی پژوهشی در هر سال تحصیلی - سال هفتم به بعد

 

 تشویق ممتازین پژوهشی
ها بر اساس آن اعمال ی به پژوهش اختصاص دارد و تشویقیپژوهش -امتیاز ممتازین آموزشی 122متیاز از ا 32    

 خواهد شد.
لذا  انجام داده باشدنیم فصل را پژوهشی  هایبرنامهدر هر نیم فصل کسی است که کل پژوهشی تذکر: ممتاز     

 دارند ممتاز نخواهند بود.به امعتنغیبت موجه غیبت غیرموجه یا کسانی که 
 کند.تبصره: حد غیبت موجه معتنابه را در مورد هر فرد شورای اجرایی فقه و اصول معین می

 

 انجام شدههای ره برداری از پژوهشبه
 .تالش در جهت ارائه مقاالت واجد شرایط به مطبوعات و پیگیری درج آن مقاالت در مطبوعات 

  مدرسه.« نگاه»مقاالت واجد شرایط در سایت مدرسه و مجله درج 

 های علمی.ارائه مقاالت ممتاز به همایش 
 

 گرفت: مطمح نظر قرار خواهداقدامات زیر در جهت بالنده شدن برنامه پژوهش تذکر: 
 اعطای جایزه به نویسندگان مقاالت خوب و عالی. الف(
های دریافت پژوهشبرقرای ارتباط با نهادها و مراکزی مانند اداره اوقاف، سازمان حج و زیارت و ... جهت  ب(

 سفارشی آنان تا از این رهگذر عالوه بر رشد علمی طالب، کمک هزینه نیز به دست آید.
متشکل از فارغ التحصیالن دوره که در مورد موضوعات مورد نیاز و مصوب  و اصولپژوهشکده فقه ایجاد  ج(

 د.ماحصل آن به صورت کتاب یا مقاله به چاپ برسپژوهش کنند و  ،هیئت علمی
 تشکیل انجمن فارغ التحصیالن. د(
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ها پیوست  

(1پیوست )  

 های پژوهشی اعضای دوره فقه و اصولجدول فعالیت
 باشد.)تشویقی( ندارند الزامی می قیدهایی که برنامه

 7پایه 

 )ویندوز، ورد و تایپ( شرکت در جلسات آموزش رایانه -
 شرکت در کارگاه آشنایی با نرم افزارهای اسالمی -
 شرکت در کارگاه جزوه نویسی -
 کارگاه روش نگارش علمیشرکت در  -
 ارائه جزوه درسی فقه -

 ارائه جزوه درسی اصول - 8پایه 

 9 پایه

 )تشویقی( ارائه جزوه درسی -
 )مقاله علمی ترویجی( شرکت در کارگاه مقاله نویسی -
 ارائه مقاله علمی ترویجی -

 01پایه 
 )تشویقی( ارائه جزوه درسی -
 ارائه مقاله علمی ترویجی -

 00پایه 
 )تشویقی( ارائه جزوه درسی -
 ارائه مقاله علمی ترویجی -

ج
ار

 خ
س

در
 

 سال اول

 کارگاه تقریر نویسیشرکت در  -
 ارائه تقریر درس خارج -
 مقاله از مجالت علمی تخصصی یا علمی پژوهشی 2ارائه خالصه  -

 سال دوم

 ارائه تقریر درس خارج -
 شرکت در کارگاه پایان نامه نویسی -
 حوزه 3ارائه موضوع و طرح تفصیلی پایان نامه سطح  -

 سال سوم
 )تشویقی( ارائه تقریر درس خارج -
 حوزه 3تدوین و دفاع از پایان نامه سطح  -

 سال چهارم

 )تشویقی( ارائه تقریر درس خارج -
 شرکت در کارگاه مقاله علمی پژوهشی -
 شود()مقاله استخراج شده از پایان نامه نیز پذیرفته می ارائه مقاله علمی پژوهشی -

 سال پنجم
 )تشویقی( ارائه تقریر درس خارج -
 حوزه 0طرح تفصیلی پایان نامه سطح ارائه موضوع و  -

 سال ششم
 ارائه تقریر درس خارج)تشویقی( -
 حوزه 0تدوین و دفاع از پایان نامه سطح  -

 سال هفتم به بعد
 )تشویقی( ارائه تقریر درس خارج -
 (شود)مقاله استخراج شده از پایان نامه نیز پذیرفته می ارائه مقاله علمی پژوهشی در هر سال تحصیلی -
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(2پیوست )  

 

 نویسیو تقریر نویسینکات مشترک جزوه

 .جزوات و تقریرات باید به صورت هفتگی و الزاما تایپ شده ارائه شود 

  :نمره برای  7نمره برای تتبع،  7جزوات و تقریرات توسط استاد ناظر مربوطه به این صورت ارزیابی خواهد شد
 نمره برای تنظیم و رعایت قواعد نگارشی. 6تحقیق و 

 سه بیستم از شهریه کسر خواهد شد.دم ارائه جزوه یا تقریر معادل ازای هر هفته عبه 

 گیرد.در صورت ارائه جزوه و تقریر به زبان عربی تشویقی تعلق می 

     

 11تا  9نویسی پایه نکات مقاله

  اظهار نظر و تجزیه تحلیل مطالب نمره تشویقی دارد. 11تا  9در مقاالت پایه 

  باشد که فهرست آن منحصر در موضوعاتی محدود و در زمینه فقه و اصول می 11تا  9موضوع مقاالت پایه
البته سایر موضوعات پیشنهادی در صورت تصویب مانع  گیرد.توسط معاونت پژوهش در اختیار محققین قرار می

 ندارد.

 

 نویسی مقطع خارجنویسی و پایان نامهنکات مقاله

  ای( در یکی از موضوعات فقه، اصول، درایه و رجال کلمه252) هصفح 02تا  22مقاالت ساالنه درس خارج باید
 باشد.

 الزامی است.  (تحلیل مطالبو اظهار نظر و تجزیه ) در مقاالت درس خارج، تحقیق 

 باشند الزم است طبق زمانبندی اعالم شده، گزارشی از مراحل آن ارائه نمایند. نامه میکه مشغول پایان افرادی
 دهند تا در کتابخانه نگهداری شود.مینامه را ارائه ورد و پرینت پایانفایل یه و اصالحات، این افراد پس از دفاع

 آید تا بررسی و تصویب ن مربوطه در مرکز مدیریت حوزه، هماهنگی به عمل با مسئولی تالش خواهد شد
 های طالب عضو برنامه، در مدرسه انجام گیرد.نامهپایان

 گیرد.به باال( معادل یک ماه شهریه تشویقی تعلق می 11) الیهای با درجه عنامهبه پایان 

 

 

 

 توضیحات نمره

 شود()در صورت عدم تصحیح، عدم ارائه محسوب می تصحیح جزوه و تقریر 10کمتر از 

 کسب نمره قبولی، عدم دریافت تشویقی 17تا  10

 ) هر دو ماه، معادل نصف شهریه( دریافت تشویقی 19تا  17

 ممتاز شناخته شدن، بهرمندی از تشویق خاص 22تا 19
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 نویسی در مقطع سطح و خارجنکات مشترک مقاله

 دو یا چند نفره( وجود ندارد. امکان تحقیق مشترک( 

 گیرد.یسی زیر نظر استاد ناظر انجام مینومقاله 

 ی باشد و به تصویب استاد ناظر برسد.موضوع پیشنهادی باید نو و جزئ 

 دیگری موضوع باید اینصورت غیر در باشد دارا را شده خواسته حجم حداقل ظرفیت باید شده موضوع انتخاب 
 .شود انتخاب

  در آن « نکاتی پیرامون نگارش مقاله»مقاالت حتماً تایپ شده باشد و اصول و قواعد تایپ و نگارش طبق جزوه
 پژوهش ارائه شود.رعایت شود و در پایان فایل کامپیوتری آن به معاونت 

 .افزایش تعداد صفحات با موافقت استاد ناظر  بال مانع است 

  شود.محاسبه میصفحات با در نظر گرفتن کلمات پاورقی 

 15منبع و در مقطع درس خارج حداقل  12حداقل  ،پژوهشگر باید از منابع اصلی استفاده کند. در مقطع سطح 
 منبع.

  استاد ناظر تکمیل و در ابتدا با امضای استاد ناظر به پژوهش ارائه شود و فرم طرح تحقیق مقاله باید زیر نظر
 سپس به شخص تحویل گردد و در پایان نگارش کل مقاله همراه اصل مقاله به پژوهش تحویل گردد.

 نویسی همچون ارائه فیش و نگارش بخشی از مقاله، توسط استاد ناظر کنترل شود و هر فرد مراحل بعدی مقاله
 مضا و تأیید شده توسط استاد ناظر را به پژوهش ارائه نماید. فرم ا

  ماه گزارشی از روند نگارش مقاله)بر اساس اطالعیه سیر  هر 25اعضای دوره فقه و اصول موظفند تا
ین مراحل نویسی را تکمیل نمایند، همچنهش تحویل دهند و فرم گزارش مقالهنویسی( به معاونت پژومقاله

گردد و به ازای ، در غیر این صورت غیبت محسوب میبندی مشخص شده ارائه نماینددر زمانمختلف مقاله را 

هر غیبت  
3

10
 شهریه کسر خواهد شد.  

 گیرد. اگر اساتید پژوهش( توسط استاد ناظر انجام می)تهیه شده در معاونت  ارزیابی مقاله بر اساس فرم ارزیابی
 سط اساتید دیگر معاونت پژوهش تصحیح شود.ناظر تصحیح نکردند یا در دسترس نبودند تو

 د که در مقطع سطح حداقل دارای نگردظارت بر مقاالت معرفی میاز طرف معاونت پژوهش اساتیدی برای ن
 د.نباشو یا از اساتید می 0و برای درس خارج دارای پایان نامه سطح  3پایان نامه سطح 

 شوند.میمتاز شناخته شود، تشویق کسانی که مقاالت آنها م 

  گیرد.تعلق میجداگانه به ارائه مقاالت به زبان عربی تشویقی 

 
 
 
 
 
 
 

 


