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�پیشگفتار

انقــالب  پپیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پپیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه

علمیــه،  حوزه هــای  مأموریت هــای  از  یکــی 
پژوهــش و اســتنباط آموزه هــای دینــی اســت. 
ــرفت  ــه پیش ــیدن ب ــم و رس ــن مه ــام ای ــرای انج ب
علمــی معنــادار و نیــل بــه دانــش پایــدار، پژوهــش 
ــی  ــگاه متعال ــد جای ــوزه بای ــی ح ــام آموزش در نظ
ــدون پژوهــش، فقــط  ــد. آمــوزِش ب ــاز یاب خــود را ب
ابــزاری بــرای انتقــال معلومات بــه فراگیران اســت. 
فراگیــران در ایــن نــوع نظام آموزشــی مهــارت درک 
و حــل مســائل نوظهــور را ندارنــد. در حالی کــه 
ــا  ــه اقتض ــوزه علمی ــی ح ــی و اجتماع ــالت دین رس
ــل  ــتای ح ــوزه در راس ــی ح ــام آموزش ــد نظ می کن
ــا  ــدف، ب ــۀ ه ــی جامع ــی و فرهنگ ــائل معرفت مس

ــردد.  ــن گ ــش عجی پژوه
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و  تفکـر  افزایـش جایـگاه  منظـور  بـه  بنابرایـن، 
تولیـد علـم و معـارف دینـی متناسـب بـا نیازهـای 
زمینه هـای مختلـف، ضـروری  در  بشـری  جوامـع 
بـه  توجـه  بـا  علمیـه  حوزه هـای  کـه  می نمایـد 
اقتضائـات زمانی، نظام آموزشـی خود را با پژوهش 
همـراه نماید تـا بتواند پاسـخ گوی نیازهـای متنوع 
مخاطبـان ملـی و فراملـی باشـد. ایـن امـر یکـی از 
دغدغه هـای جـدی بـزرگان و زعمـای حـوزه علمیه 
اسـت و در ایـن راسـتا مطابـق بند 3 مصوبه جلسـه 
حوزه هـای  برنامـه  طـرح و  شـورای  بیست وسـوم 
پژوهـش  معاونـت   ،3/37851 شـماره  بـه  علمیـه 
حوزه هـای علمیـه، مدیریـت ترویـج پژوهـش را بـه 
تهیـه برنامـه پژوهشـی طالب موظف نموده اسـت. 
ــوزه  ــوان ح ــای ت ــرد ارتق ــا رویک ــت ب ــن مدیری ای
ــرای  ــازی ب ــال زمینه س ــه دنب ــش، ب ــد دان در تولی
و  پژوهــش  بــا  آمــوزش همــراه  الگــوی  تدویــن 
مســئله  و  اســت  علیمــه  حــوزه  در  آن  اســتقرار 
پژوهشــی  برنامه هــای  کــه  اســت  ایــن  اصلــی 

طــالب چیســت و چــه ابعــادی دارد.
طــالب  پژوهــش  جامــع  برنامــه  ازایــن رو 
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ــا  ــوزش مهارت ه ــراه آم ــه هم ــه ب ــای علمی حوزه ه
و فعالیت هــای برنامــه ای و فــوق برنامــه ای بــه قــرار 

ذیــل ارائــه می شــود.

تعاریف
پژوهــش: عبــارت اســت از فراینــد تولیــد دانــش 

ــد از:  ــق آن عبارت ان و مصادی
1. تولید نظریه؛ 

2. اصالح نظریه؛ 
3. تکمیل نظریه؛ 
4. ارتقای نظریه؛ 

5. نقد نظریه؛ 
6. دفاع از نظریه؛ 

7. ارائه کاربرد جدید برای نظریه؛ 
8. تولید پرسش های جدید.1

روش پژوهــش: مجموعــه ای از قواعــد، فنــون، 

ابزارهــا و مراحلــی اســت کــه چگونگــی انجــام 
می کنــد.2 تعییــن  را  پژوهــش 

ــف  ــند تعری ــازی، س ــه، اداره استاندارد س ــای علمی ــش حوزه ه ــت پژوه 1. معاون
ــق آن، ص7. پژوهــش و مصادی

2. فرهنگ واژگان پژوهشی.
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مهارت هــای پژوهشــی:  قابلیــت و تســلط در انجــام 

پژوهــش را گوینــد کــه بــا تمریــن و تکــرار بــه دســت 
می آیــد.1 

پپیراپژوهشــی: مجموعــه فعالیت هــا، مهارت هــا 

ــام  ــس از انج ــا پ ــگام ی ــش، هن ــه پی ــی ک و ابزارهای
پژوهــش مــورد نیــاز اســت.2

آموزش هــای  از  مجموعــه ای  پژوهشــی:  برنامــه 

موظفــی  پژوهشــی  فعالیت هــای  و  مهارتــی 
ــوان مهارت هــای  ــه منظــور افزایــش ت اســت کــه ب
پژوهشــی طــالب در حــال تحصیــل طراحــی شــده 

ــت.3  اس
آموزش هــای  از  مجموعــه ای  برنامــه:   فــوق 

ترویجــی  و  پژوهشــی  فعالیت هــای  مهارتــی، 
ــش  ــور افزای ــه منظ ــه ب ــود ک ــه می ش ــل گفت مکم
تــوان مهارت هــای پژوهشــی و ترویــج و توســعه 

1. اقتباس از درس نامه روش تحقیق، مجید طرقی، ص22.
تهیــه  تــوان  نرم فزارشناســی،  کتابشناســی،  ویراســتاری،  ماننــد  فنونــی   .2
ــی پژوهــش  ــی، برخــی از  آموزش هــای مهارت پرســش نامه در تحقیقــات میدان
)نظیــر مهــارت ارائــه ســمینار خــوب در جمــع اهــل علــم، مهــارت آمارشناســی، 
ــا  ــت ی ــزاری نشس ــش، برگ ــالق پژوه ــوب(، اخ ــردن خ ــای مطالعه ک مهارت ه

ــه و... . ــد مجل ــردازی، تولی ــی و نظریه پ ــی علم کرس
3. برنامه هــا بــرای دســت یابی بــه اهــداف طراحــی می شــوند و یکــی از اهــداف 

ایــن برنامــه، افزایــش تــوان مهارتــی طــالب در پژوهــش اســت.
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ــت.  ــده اس ــی ش ــالب طراح ــش ط ــگ پژوه فرهن
پژوهــش درســی: فعالیــت پژوهشــی برگرفتــه از 

ــه در  ــت ک ــل اس ــگام تحصی ــی هن ــوع درس موض
قالــب معیــن توســط طلبــه انجــام می شــود.

تحقیــق پایانــی: گــزارش مکتــوب مطالعــه علمــی 

اســت کــه در پایــان ســطح 1و 2 و متناســب بــا 
ــالب در  ــی ط ــوان علمی-مهارت ــش و ت ــطح دان س
موضــوع و قالــب مشــخص زیــر نظــر اســتاد راهنمــا 

ارائــه  می شــود.1
ــری: زمــان معیــن آموزشــی اســت کــه  ــاعت نظ س

اســتاد در آن ســاعت، مهــارت مشــخصی را بــه 
صــورت تئــوری ارائــه می کنــد.

ســاعت عملــی: زمــان معیــن آموزشــی اســت کــه 

اســتاد در قالــب کارگاه یــا ارائــه تکالیــف پژوهشــی 
ــد. ــه می کن ارائ

و  مکتــوب  مشــروح،  گــزارش  پایان نامــه: 

غیر چاپــی طــالب و دانشــجویان از تحقیــق پایــان 
دوره ســطح 3 و 4 حــوزوی یــا تحصیــالت تکمیلــی 
دانشــگاهی اســت کــه موضــوع و چارچــوب نظــری 

1. آیین نامه و دستورالعمل تحقیق پایانی سطح دوم در حال تدوین است.
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آن پــس از تصویــب مرجــع ذی صــالح قانونــی، بــا 
هدایــت اســاتید بــه انجــام رســیده و توســط هیئــت 

ــود.1 ــد ش ــی و تأیی داوران ارزیاب
مقالــه علمــی ترویجــی: مقــاالت علمــی – ترویجــی، 

رشــته  ترویــج  بــه  کــه  نوشــته هایی  و  مقاله هــا 
یــا رشــته هایی از علــوم می پــردازد2 و براســاس 
اســناد  صورت گرفتــۀ  تحقیقــات  و  مطالعــات 
مراکــز  ســایر  و  کتابخانــه  در  مکتــوب  منابــع  و 
اطالع رســانی علمــی، تدویــن و منتشــر می گــردد.

کــه  اســت  مقالــه ای  پژوهشــی:  علمــی  مقالــه 

بــه ارائــه نظریــه یــا یافته هــای جدیــد علمــی، 
ــه  ــه، ارائ ــد از یــک نظری ــر و تبییــن جدی ــه تقری ارائ
ــه نقــد  ــا ارائ ــه ی ــرای یــک نظری ــد ب اســتدالل جدی

علمــی جدیــد می پــردازد.3 جامــع 
کــه در  اســت  واحــدی  واحــد آموزشــی حــوزوی: 

ــای  ــه فعالیت ه ــوزوی ب ــای ح ــتای مأموریت ه راس
ــرز  ــد فرام ــل از اح ــه نق ــی ب ــگ واژگان پژوهش Thesis, Dissertition( .1( فرهن
اندکــی  بــا  ص21.  مهارت هــا،  و  شــیوه ها  پایان نامــه،  تدویــن  قراملکــی، 

ــر. تغیی
ــه، اداره کل  ــای علمی ــش حوزه ه ــت پژوه ــی؛ معاون ــگ واژگان پژوهش 2. فرهن

ــی. ــی پژوهش ــارت و ارزیاب نظ
ــای  ــی حوزه ه ــورای  عال ــی؛ ش ــگ واژگان پژوهش Research Article( .3( فرهن

ــوب ش 603، 1387. ــه، مص علمی
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آموزشــی می پــردازد؛ ماننــد مدرســه علمیــه، مرکــز 
ــی.1 ــوزش عال ــه آم ــی و مؤسس تخصص

ســطح 2: دومیــن دوره تحصیلــی حــوزوی اســت 

کــه برابــر ضوابــط بــه دریافــت دانشــنامه ســطح 2 
ــود. 2 ــر می ش منج

ســطح 3: ســومین دوره تحصیلــی حوزوی اســت 

کــه برابــر ضوابــط بــه دریافــت دانشــنامه ســطح 3 
ــود. 3 ــر می ش منج

حــوزوی  تحصیلــی  دوره  چهارمیــن   :4 ســطح 

ــنامه  ــت دانش ــه دریاف ــط ب ــر ضواب ــه براب ــت ک اس
4 ســطح 4 منجــر می شــود. 

ــند  ــد س ــه، ک ــای علمی ــی حوزه ه ــارت و ارزیاب ــا، نظ ــازی واژه ه 1. استاندارد س
.30001

2. همان، کد سند 15003.

3. همان، کد سند 15004.

4. همان، کد سند 15005.
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اهداف 
1. تقویــت علمــی- پژوهشــی طــاب در تولیــد 

ــی؛ ــش دین دان

پژوهشــی  مهارت هــای  تعمیــق  و  ارتقــا   .2

طــاب(  علمــی  خاقیــت  )شکوفاســازی 

علمیــه؛ حوزه هــای 

ــار پژوهشــی  ــت و گســترش پژوهش هــا و آث 3. تقوی

ــا(؛ ــی و پایان نام  ه ــاالت علم ــاب )مق ط

ــاب در  ــی ط ــی پژوهش ــی علم ــای اثربخش 4. ارتق

ــی؛ ــی و فرامل ــطوح مل س

ــد  ــگ نق ــر و فرهن ــه تفک ــت روحی ــاد و تقوی 5. ایج

ــاب؛ ــان ط ــی در می علم

آمــوزش  نهادینه شــدن  بــرای   زمینه ســازی   .6

محــور؛ پژوهــش 

انســای  نیــروی  تربیــت  بــرای  زمینه ســازی   .7

پژوهشــی؛ عرصــه  در  کارآمــد 

8. دسترســی بــه الگــوی فعالیت هــای پژوهشــی 

ــاب؛ ط
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سیاست ها
ــادی  ــی و روش اجته ــنت های علم ــه س ــه ب 1. توج

ــش؛1 در پژوه

کید بر هماهنگی و پیوستگی برنامه ها؛ 2. تأ

برنامه هــا  فــوق  و  برنامه هــا  متناســب بودن   .3

ــا و  ــوزه و ظرفیت ه ــی ح ــی فعل ــام آموزش ــا نظ ب

ســطح؛ هــر  در  آن  محدودیت هــای 

ــانی  ــروی انس ــت نی ــت و تقوی ــه تربی ــام ب 4. اهتم

ــامی  ــوم اس ــف عل ــای مختل ــی در عرصه ه پژوهش
ــانی؛2 و انس

ــی  ــای علم ــازی ظرفیت ه ــال س ــه فع ــام ب 5. اهتم

اســاتید، طــاب و مــدارس علمیــه در عرصــه 

پژوهــش3؛

پژوهشــی  اقدامــات  و  برنامه هــا  تناســب   .6

پیشــنهادی بــا ویژگی هــا و اســتعدادهای اســاتید و 

طــاب.

1. بند 7 نظام جامع پژوهش.
2. بند 14 نظام جامع پژوهش.

3. بند 25 سیاست های منشور حوزه.
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برنامه آموزش مهارت های پژوهشی سطح یک1 

)فهرست تفصیلی درس »مهارت های پژوهشی«(

مقطع

تحصیلی

عنوان

برنامه

سرفصل

کلی
عناوین زمانرویکردتوضیحاتریز

ک
حی

سط

شی
وه

�ژ
ی

ها
ت

هار
م

س
در

ق
قی

تح
ی

برا
عه

طال
م

ش
رو

انواعو

روشهای

مطالعه

1-انواعمطالعه1

2-روشهایمطالعه

نظری-

عملی

16

ساعت

مهارتهای

مرتبطبا

مطالعه

1.برنامهریزیومدیریتزمان

2.آمادگیروحیوتمرکزذهنی

3.تقویتحافظه

4.یادداشتبرداریو

فیشنگاری

5.خالصهنویسی

اخالق،

آدابو

بهداشت

مطالعه2

1.اخالقوآداب3
2.بهداشت4

آسیب

شناسی

مطالعه

برایتحقیق

1.آسیبهایروشی

2.آسیبهایمهارتی

3.آسیبهایخلقی

4.آسیبهایبهداشتی

ــی  ــورای عال ــه  848 ش ــه مصوب ــتناد ب ــا اس ــی« ب ــای پژوهش 1. درس »مهارت ه
ــد. ــوزش می باش ــت آم ــا معاون ــم ب ــه و تفاه ــای علمی حوزه ه
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مقطع

تحصیلی

عنوان

برنامه

سرفصل

کلی
عناوین زمانرویکردتوضیحاتریز

ک
حی

سط

شی
وه

�ژ
ی

ها
ت

هار
م

س
در

ی(
مات

قد
)م

ق
قی

تح
ش

رو

تعریف

تحقیقو

انواعآن

1-تعریفتحقیقومصادیقآن

2-انواعتحقیق)تجربی،نقلی،

عقلی،تلفیقی(

3-ابزاروروشگردآوری

اطالعات)میدانی،کپتابخانهای5(

نظری-

عملی
16

ساعت فرایند

تحقیق

)تعریفوانواعمسالهوطرح

تحقیق(

1-مسئلهشناسی؛

2-تعیینمنابع؛

3-مطالعهوجمعآوری

اطالعات؛

4-ثبتوطبقهبندیاطالعات؛

5-تجزیهوتحلیلاطالعات؛

6-تدوینگزارشتحقیق.

اخالق

وآداب

تحقیق

1-مقدمه)تعریفوضرورت6(؛

2-اخالقتحقیق؛

3-آدابتحقیق.
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مقطع

تحصیلی

عنوان

برنامه

سرفصل

کلی
عناوین زمانرویکردتوضیحاتریز

ش
وه

�ژ
در

ت
عا

طال
یا

ور
فنا

از
ده

فا
ست

شا
رو

آشناییبا

کاربردهای

�ژوهشی

واژه�رداز

word

1-تعریفوانواعفرمتها،

تعریففونتها،تنظیمات

�اراگراف،شمارهگذاریخودکار

عناوینبرای�ایاننامهها،

مقاالتوگزارشاتعلمی؛

2-استخراجفهرستمطالب

خودکار)آموزشتهیه بهطور

وتنظیمخودکارفهرستها،

تنظیمتبها،آ�دیتکردن

عناوینوشمارهصفحه

�ایاننامههاومقاالت(؛

3-شمارهگذاریصفحات،

Header&Footerوتنظیمات

خودکارآنها)انواعحالت

هایشمارهگذاریصفحاتدر

Sectionمتونعلمی،ایجاد

برایقسمتهایمختلفمتن

Header&Footerها،تنظیم

برایکپتبومجالت(.

لی
م

-ع
ی

ظر
ن

16

ساعت

آشنایی

بانرم

افزارهای

کاربردی

علوم

حوزوی

1-معرفینرمافزارهایعلوم

حوزویواقسامآن)نرم

افزاهایکپتابخانهای،معجم

موضوعی،درختوارهای،متن

محور،شخصیتمحورو...(؛

2-آشناییباامکانات�ژوهشی

نرمافزارهایجامعالتفاسیر،

جامعاالحادیثوجامعفقه

اهلالبیت.
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مقطع

تحصیلی

عنوان

برنامه

سرفصل

کلی
عناوین زمانرویکردتوضیحاتریز

آشناییبا

�ایگاههای

علمی

ـاطالع

رسانی

علوم

حوزویو

انسانی

1-آشناییباموتورهای

جستوجودروب؛

2-آشناییباشیوههای

جستجویاطالعاتعلمی

دروب؛

3-آشناییبا�ایگاههای

معتبرعلمی)استنادیو

اطالعاتعلمی(درحوزهعلوم

اسالمیوانسانی:

3.1.�ایگاههایجستوجوو

دریافتکپتب)سایتکپتابخانه

ملی،�ایگاهاطالعرسانی

کپتابخانههایایران،کپتابخانه

دیجیتالنور،کپتابخانهمدرسه

فقاهت،شبکهسیمرغو...(

3.2.�ایگاههایجستوجوو

دریافت�ایاننامه)�ژوهشگاه

علوموفناوریاطالعات،�ایگاه

اطالعرسانیحوزه،گپنجینه

نورو....(

3.3.�ایگاههایجستوجو

ودریافتصوتومتندروس

خارج)مدرسهفقاهت،

�ایگاههایاطالعرسانیمراجع

تقلیدو...(
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مقطع

تحصیلی
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برنامه

سرفصل

کلی
عناوین زمانرویکردتوضیحاتریز

ی(
مات

قد
)م

7
می

عل
ش

گار
شن

رو

بندو

شیوههای

نوشتنآن

1-تعریفوساختاربندومولفه

هایآن

2-روشهایبسطبند

3-روشهایایجادانسجام

دربند

لی
م

-ع
ی

ظر
ن

ت
اع

س
16

مقاله

کوتاهو

شیوههای

نوشتنآن

1-تعریفوساختارمقالهکوتاه

ومولفههایآن

2-انواعبنددرمقالهکوتاه

)مقدمه،�شتیبان،نتیجه(

3-آشناییباانواعمقالهکوتاه

مقاله

علمی

1ـتعریفوانواعمقالهعلمی

2ـساختارمقالهعلمی

3ـمراحلنگارشمقالهعلمی

مقالههایکوتاه بااستفادهاز
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برنامه فعالیت پژوهشی
الف( پژوهش درسی1   

ب( تحقیق پایانی2

مقطع

تحصیلی
�ایهبرنامه

عناوین

کلی

ساعت
دستاوردهاونتایجموردانتظار

جمععملینظری

ک
حی

سط

ک
حی

سط
ب

طال
ی

ش
وه

�ژ
ت

الی
سهتافع

شش

�ژوهش

درسی؛

میرود�ژوهشدرسی انتظار

متناسبباسطحعلمیو

مهارتهای�ژوهشیآموزش

دادهشدهتوسطفراگیران

ارائهشود.

شش
تحقیق

�ایانی؛

میرودتحقیق�ایانی انتظار

متناسبباسطحعلمیو

مهارتهای�ژوهشیآموزش

دادهشدهتوسطفراگیران

ارائهشود.

فوق برنامه فعالیت های پژوهشی 

راه انـدازی کانـون علمی با هدف نهادینه سـازی 
1. بــا اســتناد بــه بنــد دو از اهــداف کالن ســند چشــم انداز و بنــد نــه و بیســت و 
ــم انداز  ــند چش ــار از س ــد چه ــی و بن ــای پژوهش ــت ها و برنامه ه ــج از سیاس پن
نظــام جامــع پژوهــش حوزه هــای علمیــه، شــیوه نامه اصالحــی پژوهــش 

ــورخ 98/7/21. ــی 98-99 م ــال تحصیل ــالغ س ــی اب کالس
ــه  ــت از مصوب ــاده هف ــه 848 و م ــش  مصوب ــاده ش ــد12 از م ــه  بن ــه ب ــا توج 2. ب
ســاماندهی  بــر  مبنــی  علمیــه،  حوزه هــای  عالــی  محتــرم  شــورای   872
تحقیقــات پایانــی طــالب مــدارس بلندمــدت و کوتاه مدت)ســفیران هدایــت(، 
»آیین نامــه و دســتورالعمل اجرایــی تحقیــق پایانــی ســطح یــک« تدویــن شــد و 

ــد.  ــالغ گردی ــیده و اب ــورا رس ــب ش ــه تصوی ــورخ 97/4/13 ب ــاد آن در م مف
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در  علمـی  نشـاط  ایجـاد  و  پژوهـش  فرهنـگ 
اجراسـت؛ قابـل  آموزشـی  واحدهـای 

نمونه فعالیت کانون:
راه اندازی گروه های علمی؛  .1

برگزاری کارگاه های آموزشی؛  .2
برگـزاری مسـابقات علمـی ـ پژوهشـی   .3
)مقاله نویسـی، کنفرانس علمی، نقـد، تقریر و...(؛

ــره  ــت ها، مناظ ــا، نشس ــزاری اردوه برگ  .4
علمــی و... .
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برنامه های پژوهش در سطح 2
طالب  پپیراپژوهشی  و  پژوهشی  مهارت های  آموزش 

2 سطح 

مقطع

تحصیلی
�ایهبرنامه

عناوین

کلی
عناوینجزئی

دستاوردهاساعت

ونتایجمورد

انتظار
جمععملینظری

ح2
سط

شی
وه

ا�ژ
پیر

و�
ی

ش
وه

�ژ
ی

ها
ت

هار
م

ش
وز

آم

7

شی
وه

�ژ
ی

ها
ت

هار
م

1.کلیات�ژوهش)تعریف

�ژوهش،ضرورت،اهداف،

مهارتتصمیمسازیو

برنامهریزی�ژوهشیو

مراحلکلی�ژوهش،روش

علوم شناسی�ژوهشدر
انسانی....(8

2.مهارتموضوعشناسی،

مسئلهیابیومسئله

شناسی)تجزیهموضوع

ازراهبارش�رسشها،

گونهشناسی،تبارشناسی

وطبقهبندی�رسشها

و....(

101424

میرود انتظار

فراگیرانبه

شناختکافی

متناسببا

کلیات،�پیش

درآمدهای

موضوع

�ژوهشو

مسئلهدست

یابند.

9 لی
یتا

یج
ید

ها
زار

اف
م

1.نرمافزارهایاستنادنر

نگاریوارجاعدهی10،فیش

نگارو...(؛

2.نرمافزار�ژوهیار11؛

3.و...

41216

انتظارمیرود

فراگیرانبا

نرمافزارهای

استنادنگاری

آشناوبهنرم

افزار�ژوهیار

مسلطشوند.
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مقطع

تحصیلی
�ایهبرنامه

عناوین

کلی
عناوینجزئی

دستاوردهاساعت

ونتایجمورد

انتظار
جمععملینظری

8

شی
وه

�ژ
ی

ها
ت

هار
م

1.مهارتطرحنامه

نویسی)چیستیطرح،

بیانمسئله،تبار

شناسی،�پیشینههاو

نوآوریها،تحدیددامنه

�ژوهش،اهمیتواهداف

آن،�رسشهاوفرضیهها،

طرحنامهنویسی،روشو

ساختار�ژوهشو...(؛

2.مهارتمنبعشناسی،

منبعیابیومنبعخوانی

)منابعغیرالکپترونیکی،

ارزشگذاریواعتبارسنجی

منابع،منیعیابیبرای

موضوعیامسئله

�ژوهش،مهارتاستفادهاز

منابع�ژوهشو...(؛

102232

انتظارمیرود

فراگیرانبه

شناختکافی

متناسببا

مهارتهای

طرحنامه

نویسیومنبع

شناسی،منبع

یابیومنبع

خوانیدست

یابند.

می
سال

ما
لو

یع
ش

وه
�ژ

ی
ها

زار
اف

م
نرمافزارهای�ژوهشینر

علوماسالمی)جامع

التفاسیر،جامعاالحادیث،

جامعفقه،جامعاصول،

قاموس،کالم،درایه،

حکمت،درختوارهها،

دانشنامههاو...(؛

41216

انتظارمیرود

فراگیرانبه

نرمافزارهای

�ژوهشیعلوم

اسالمیمسلط

شوند.
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مقطع

تحصیلی
�ایهبرنامه

عناوین

کلی
عناوینجزئی

دستاوردهاساعت

ونتایجمورد

انتظار
جمععملینظری

9

شی
وه

�ژ
ی

ها
ت

هار
م

1.مهارتگردآوریوتحلیل

اطالعات)گردآوریاطالعات

ومطالعهتجسسی،

فیشنویسی،اندیشهورزی

متناطالعات،مستند در

سازیو...(؛

2.مهارتمقدمهنویسی،

چکیدهنویسی،نتیجه

گیری؛

3.مهارتمدیریتتحقیق

�ایانی؛

102232

د.
ابن

تی
س

ید
یان

�ا
ق

قی
تح

و
ی

گیر
جه

تی
،ن

سی
وی

هن
ید

چک
ی،

س
وی

هن
دم

مق
ن

وی
تد

ت،
عا

طال
لا

حلی
وت

ی
ور

دآ
گر

ت
هار

م
با

ب
س

تنا
یم

اف
تک

اخ
شن

به
ن

یرا
اگ

فر
ود

یر
م

ظار
انت

می
سال

ما
لو

یع
تال

جی
دی

بع
منا

1.سامانههایجستوجو

ودریافت�ایاننامهو

مقاالت:)�ژوهشگاهعلوم

وفناوریاطالعات،�ایگاه

اطالعرسانیحوزهعلمیه،

سیلیویکا،ایرانداک،

مگایرانو...(؛

2.سامانههایتقریرات

حوزوی)سامانهتقریرات،

�ایگاهمدرسهفقاهت

و...(؛

___1616
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فعالیت  پژوهشــی طالب
ســطح 2 )برنامه(

مقطع

تحصیلی
عناوینکلی�ایهبرنامه

عناوین

جزئی

دستاوردهاونتایجموردساعت

انتظار جمععملینظری

دو
ح

سط

ح2
سط

ب
طال

ی
ش

وه
�ژ

ت
الی

فع

7
�ژوهش

درسی؛
____________

میرود�ژوهش انتظار

درسیمتناسبباسطح

علمیومهارتهای

�ژوهشیآموزشداده

شدهتوسطفراگیران

ارائهشود.

8
�ژوهش

درسی؛
____________

9
تحقیق

�ایانی؛
____________

میرودتحقیق انتظار

�ایانیمتناسبباسطح

علمیومهارتهای

�ژوهشیآموزشداده

شدهتوسطفراگیران

ارائهشود.
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فوق برنامه های پژوهش در سطح 2
 2 ســطح  طــالب  پپیراپژوهشــی  مهارت هــای  آمــوزش 

) مــه نا ق بر فو (

مقطع

تحصیلی
برنامه

عناوین

کلی
عناوینجزئی

دستاوردهاونتایجساعت

موردانتظار جمععملینظری

ها(
مه

رنا
قب

فو
(2

ح
سط

شی
وه

ا�ژ
پیر

و�
ی

ش
وه

�ژ
ی

ها
ت

هار
م

ش
وز

میآم
عل

له
مج

ید
ول

یت
ها

رد
دا

تان
س

ا

1.استانداردهای

فنیمجالت؛

2.استانداردهای

محتواییمجالت؛

8816

میرودفراگیران انتظار

بااستانداردهایفنیو

محتواییمجالتآشنا

گردند.

)1(
زه

حو
ی

ش
وه

�ژ
ی

ها
ت

سن

تعریف،ضرورتو

اهمیت،�پیشینه

وخاستگاه،کپتاب

شناسی،تمایز

سنتهای�ژوهشی

)امالینویسی،

تقریظنویسی،

تحشیهنویسی،

تقریرنویسی،

مستدرکنویسی،

ردیهودفاعیه

نویسی...(؛

8824

انتظارمیرودفراگیران

باسنتهای�ژوهشی

آشناوشناختکافی

نسبتبهسنتها

دستیابند.
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مقطع

تحصیلی
برنامه

عناوین

کلی
عناوینجزئی

دستاوردهاونتایجساعت

موردانتظار جمععملینظری

ها(
مه

رنا
قب

فو
(2

ح
سط

شی
وه

ا�ژ
پیر

و�
ی

ش
وه

�ژ
ی

ها
ت

هار
م

ش
وز

آم

ی
ها

ظر
منا

و
قد

،ن
شی

دی
دان

آزا
ی،

م
عل

ی
ها

ت
س

ش
ن

1.تعریفوچیستی

نشستهایعلمی

آزاداندیشی،نقدو

مناظرهای؛

2.انواع

نشستهای

علمی)تبیینی،

تحلیلیوانتقادی،

مناظرهای(؛

اجرایی 3.ساختار

نشستهای

علمیوکرسیهای

آزاداندیشی؛

2810

میرودفراگیران انتظار

بانشستهایعلمی،

آزاداندیشی،نقدو

مناظرهایآشناوتوان

اجراییمتناسببا

نشستهایعلمی

تبیینیبهدستآورند.
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فعالیت  پژوهشــی
طالب ســطح 2 )فوق برنامه(

مقطع

تحصیلی
عناوینکلی�ایهبرنامه

عناوین

جزئی

دستاوردهاونتایجساعت

موردانتظار جمععملینظری

ها(
مه

رنا
قب

فو
(2

ح
سط

ح2
سط

ب
طال

ی
ش

وه
�ژ

ت
الی

فع

�ایههای

7

8

9

کانونو

انجمنهای

علمیطلبگی

فعالیتو

مشارکت

علمی

---

انتظارمیرود

فراگیران،ضمن

عضویتدر

کانونهاوانجمن

هایعلمیطلبگی

نسبتبهارائه

فعالیتهای

ترویجیو�ژوهشی

مشارکتنمایند.

مجلهعلمی

واحدهای

آموزشی

مشارکت

علمیدر

تولیدمجله

وارائهمقاله

علمی

---

انتظارمیرود

فراگیران،نسبتبه

تولیدمجلهوارائه

مقالهدرنشریات

مدرسهایمشارکت

نمایند.

شرکتدر

جشنواره

عالمه

حلی)ره(

ارائهاثردر

جشنواره

عالمه

حلی)ره(

---

انتظارمیرود

فراگیران،باتوجه

بهسطحعلمی

ومهارتهای

�ژوهشیآموزش

دادهشدهدر

جشنوارهعالمه

حلی)ره(اثرعلمی

ارائهنمایند.
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مقطع

تحصیلی
عناوینکلی�ایهبرنامه

عناوین

جزئی

دستاوردهاونتایجساعت

موردانتظار جمععملینظری

ها(
مه

رنا
قب

فو
(2

ح
سط

ح2
سط

ب
طال

ی
ش

وه
�ژ

ت
الی

فع

�ایههای

7

8

9

نشستهای

علمی

ی
بگ

طل
ی

م
عل

ی
ها

ت
س

ش
ین

زار
رگ

رب
لد

عا
تف

رک
شا

م

---

انتظارمیرود

فراگیران،باتوجه

بهسطحعلمی

ومهارتهای

�ژوهشیآموزش

دادهشدهدر

نشستهایعلمی

طلبگیمشارکتو

حضورموثروفعال

داشتهباشند.
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برنامۀ پژوهش در سطح 3
پپیراپژوهشــی  و  پژوهشــی  مهارت هــای  آمــوزش 

3 ســطح  طــالب 

مقطع

تحصیلی
برنامه

عناوین

کلی
عناوینجزئی

دستاوردهاوساعت

نتایجموردانتظار جمععملینظری

ی(
ش

وه
�ژ

ی
ها

مه
رنا

)ب
3

ح
سط

شی
وه

ا�ژ
پیر

و�
ی

ش
وه

�ژ
ی

ها
ت

هار
م

ش
وز

آم

)2
ه)

وز
ح

شی
وه

�ژ
ی

ها
ت

سن

1.تعریفوچیستی؛

2.اهمیتوفایده؛

3.روششناسیمکاتب؛

روشاجتهادیمکاتب

فقهی)روششناسیفقهی

حله،روششناسیفقهی

نجف،روششناسیفقهی

سامرا،روششناسیفقهی

اصفهان،روششناسی

فقهیقمو...(؛

4.دستاوردها؛

20___20

انتظارمیرود

فراگیرانبه

شناختکافی

متناسببا

مکاتبوروش

شناسیفقهی

دستیابند.

سی
وی

یرن
قر

یت
ها

رد
دا

تان
س

شا
وز

آم

1.تعریفتقریرنویسی؛

2.�پیشینهتقریرنویسی؛

3.اهداف؛

4.شیوههایتقریرنویسی؛

و...

6___6

انتظارمیرود

فراگیراننسبت

بهانواعتقریر

نویسیوقالب

هایاستانداردآن

مسلطشوند.
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مقطع

تحصیلی
برنامه

عناوین

کلی
عناوینجزئی

دستاوردهاوساعت

نتایجموردانتظار جمععملینظری

شی
وه

�ژ
ی

ها
ت

هار
م

مهارتهایمتناسببا

�ایاننامهسطح3؛

1.ساختار�ایاننامهسطح

سوم؛

2.مهارتتدوینطرح

تفصیلیبرای�ایاننامه؛

3.مهارتتدوین�پیش

درآمد،بدنهونتیجه�ایان

نامه؛

4.مهارتدفاعاز�ایاننامه؛

5.مهارتتبدیل�ایاننامه

بهمقاله؛

6.مهارتتبدیل�ایاننامه

بهکپتاب؛

102232

انتظارمیرود

فراگیراننسبت

بهمهارتهای

تدوین�ایان

نامهودفاعاز

آنوارائهمقاله

وکپتابمتخذاز

�ایاننامهمسلط

شوند.
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فعالیت های پژوهشی طالب سطح 3

مقطع

تحصیلی
برنامه

عناوین

کلی
عناوینجزئی

دستاوردهاونتایجساعت

موردانتظار جمععملینظری

شی
وه

�ژ
ت

الی
فع

1.�ایاننامه

سطح3؛

2.مقالهعلمی

ترویجیمتخذاز

�ایاننامه؛

---

انتظارمیرود

فراگیران،�ایاننامه

سطح3ومقاله

علمیترویجیمتخذاز

آنراارائهبدهند.

فوق برنامه های پژوهش در سطح 3 
آموزش مهارت های پژوهشــی طالب ســطح 3

مقطع

تحصیلی
�ایهبرنامه

عناوین

کلی
عناوینجزئی

دستاوردهاوساعت

نتایجموردانتظار جمععملینظری

ها(
مه

رنا
قب

فو
(3

ح
سط

شی
وه

�ژ
ی

ها
ت

هار
م

ش
وز

آم

10

قی
بی

تط
ت

عا
طال

م
ی

ها
ت

هار
م

1.کلیات)تعریف،

ضرورتو

اهمیت،قلمرو

و...(؛

2.فرایندمطالعه

تطبیقی)مواضع

خالفووفاق،

روشهای

عبورازتشابهو

تفاوتظاهری

بهمواضعخالف

ووفاق(؛

8816

انتظارمیرود

فراگیرانبا

مهارتهای

مطالعاتتطبیقی

درحوزهعلوم

انسانیآشناو

مهارتانجام

مطالعاتتطبیقی

راکسبنمایند
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برنامه های پژوهش در سطح 4
آموزش مهارت های پپیراپژوهشــی طالب ســطح 4

مقطع

تحصیلی
برنامه

عناوین

کلی
عناوینجزئی

دستاوردهاونتایجساعت

موردانتظار جمععملینظری

ی(
ش

وه
�ژ

ی
ها

مه
رنا

)ب
4

طح
س

شی
وه

�ژ
یرا

ی�پ
ها

ت
هار

م
ش

وز
آم

قد
ین

ها
ش

رو
و

ها
وه

شی

1.کلیات

)تعریفنقد،

اهمیتوفوائد

نقد،�شینه

نقد،قلمرونقد،

آداباخالقینقد

و...(؛

2.انواعنقد

)نقدسازنده،

نقدمخربو...(؛

3.شیوههای

نقد)نقد

هدف،نقدمکپتب

و...(؛

4.شاخصهاو

مؤلفههاینقد؛

16824

انتظارمیرود

طالببهشناخت

وتسلطکافیدر

حوزهنقدعلمی،

متون،نظریهها،

مکاتبو...دست

یابند.
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فعالیت های پژوهشــی طالب ســطح 4

مقطع

تحصیلی
عناوینجزئیبرنامه

دستاوردهاونتایجساعت

موردانتظار جمععملینظری

شی
وه

�ژ
ی

ها
ت

الی
فع

1.�ایاننامهسطح4؛

2.مقالهعلمی�ژوهشی

متخذاز�ایاننامهسطح4؛

3.تقریراتدروس

خارج)برایمصاحبه

علمی(؛

---

میرودطالب انتظار

رسالهعلمیسطح

4ومقالهعلمی

�ژوهشیمتخذ

ازآنرامتناسب

بااستناندارهاو

دانشهایالزمارائه

دهند.
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فوق برنامه های پژوهش در سطح 4 
آموزش مهارت های پپیراپژوهشــی طالب ســطح 4

مقطع

تحصیلی
برنامه

عناوین

کلی
عناوینجزئی

دستاوردهاوساعت

نتایجموردانتظار جمععملینظری

ها(
مه

رنا
قب

فو
(4

ح
سط

شی
وه

ا�ژ
پیر

و�
ی

ش
وه

�ژ
ی

ها
ت

هار
م

ش
وز

آم

شی
وه

�ژ
ده

آین
ی

ها
ت

هار
م

1.کلیات)تعریف،ضرورت،

اهمیت،�پیشینهو...(؛

2.مبانیمعرفتشناختی

آینده�ژوهی؛

3.ابزارهاینوین

آینده�ژوهی؛

4.روشهایآینده�ژوهی؛

5.و....

8816

انتظارمیرود

طالببامطالعات

آینده�ژوهشی

وابعادآنآشناو

بهشناختکافی

دستیابند.

شی
وه

�ژ
جی

سن
یاز

ن

1.کلیات)تعریف،

ضرورت،

�پیشینهو...(؛

2.اصولومبانی؛

3.رویکردها؛

4.روشها؛

5.محورهایمطالعاتیو

منابعجهتیابی؛

6.الگویبومیحوزوی.

8816

انتظارمیرود

فراگیرانبانیاز

سنجی�ژوهشی

وابعادآنآشناو

بهشناختکافی

دستیابند.
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مقطع

تحصیلی
برنامه

عناوین

کلی
عناوینجزئی

دستاوردهاوساعت

نتایجموردانتظار جمععملینظری

ی
ها

ظر
منا

و
قد

،ن
شی

دی
دان

آزا
ی،

م
عل

ی
ها

ت
س

ش
ن

1.تعریفوچیستی

نشستهایعلمیآزاد

اندیشی،نقدومناظرهای؛

2.انواعنشستهای

علمی)تبیینی،تحلیلی

وانتقادی،مناظرهای(؛

اجرایی 3.ساختار

نشستهاعلمیو

کرسیهایآزاداندیشی.

81624

انتظارمیرود

فراگیرانبه

تسلطکافیاز

نشستهای

علمی)تبیینی،

تحلیلیوانتقادی،

مناظرهای(،آزاد

اندیشی،نقدو

مناظرهایدست

یابند.

و
ت

اال
مق

ی
ور

دا
ی،

یاب
ارز

ی
ها

ت
هار

م

ها
ب

پتا
وک

ها
مه

ننا
ایا

�
1.ویژگیهایارزیابو

داور)علمی،فنیو...(؛

2.چگونگیارزیابیفنی

مقاالت،�ایاننامههاو

کپتابها؛

3.چگونگیارزیابی

محتواییمقاالت،

�ایاننامههاوکپتابها.

6410

انتظارمیرود

فراگیرانبا

مهارتهای

ارزیابیوداوری

مقاالت،�ایان

نامههاوکپتابها

آشناوبهشناخت

کافیدست

یابند.

تبصــره: پنــج نمــره پژوهشــی بــه مصاحبــه درس 

ــی  ــی پژوهش ــه علم ــک مقال ــه ی ــی ک ــارج طاب خ

ــی  ــل اجرای ــتور العم ــاس دس ــد براس ــه نماین ارائ

ــد. ــد ش ــاظ خواه لح
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آمــوزش  برنامــه ای  ســاعات  مجمــوع  ســوم:  بخــش 

ســطوح  در  وعملــی(  )نظــری  پژوهشــی  مهارت هــای 

مجموع ساعات نظری و عملی در سطح 1

عناوینبرنامه
ساعت

جمعدرسطح2عملینظری

برنامههای�ژوهشی
آموزشمهارتهای

�ژوهشی
--64

فوقبرنامهها
آموزشمهارتهای

�ژوهشی
---

64--جمع

مجموع ساعات نظری و عملی در سطح 2

عناوینبرنامه
ساعت

جمعدرسطح2عملینظری

برنامههای�ژوهشی
آموزشمهارتهای

�ژوهشی
3898136

فوقبرنامهها
آموزشمهارتهای

�ژوهشی
183250

56130186جمع
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مجموع ساعات نظری و عملی در سطح 3

عناوینبرنامه
ساعت

جمعدرسطح3عملینظری

برنامههای

�ژوهشی

آموزشمهارتهای

�ژوهشی
362258

فوقبرنامهها
آموزشمهارتهای

�ژوهشی
8816

443074جمع

مجموع ساعات نظری و عملی در سطح 4

عناوینبرنامه
ساعت

جمعدرسطح4عملینظری

برنامههای�ژوهشی
آموزشمهارتهای

�ژوهشی
241640

فوقبرنامهها
آموزشمهارتهای

�ژوهشی
303666

5452106جمع

پی نوشت جداول:
1. مطالعــه را می تــوان بــه لحــاظ غایــت بــه انواعــی چــون مطالعــه بــرای 
یادگیــری، مطالعــه بــرای تحقیــق، مطالعــه بــرای تفنــن و ســرگرمی و... تقســیم 

ــود. نم
2. ر.ک:مرکز تدوین متون، اخالق، ج1.

3. همچون حقیقت جویی، صبر و بردباری.
4. همچــون بهداشــت فــرد هنــگام مطالعــه، نــور، وضعیــت فیزیکــی فــرد هنــگام 

مطالعــه و... .
5. روش تحقیق در علوم حوزوی براساس شیوه کتابخانه ای است.
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6. ر.ک:مرکز تدوین متون، اخالق، ج1.
ــن  ــث ای ــه مباح ــد ک ــه نمای ــت توج ــی الزم اس ــن آموزش ــن مت ــنده ای 7. نویس
ــه ســطح یــک حــوزه اســت و در ســطح دوی حــوزه   ــوط ب ــوان درســی، مرب عن
مباحــث تکمیلــی ایــن عنــوان پیش بینــی شده اســت. همچنیــن مباحــث 
مقدماتــی نــگارش فارســی در ســطح یــک ذیــل عنــوان آییــن نــگارش )بــر بــال 
ــا  ــن متــن رعایــت ایــن دو نکتــه ب ــن ای ــه می شــود. بنابرایــن در تدوی ــم( ارائ قل

ــن شــود. ــن دو نکتــه تدوی ــه ای عنایــت ب
8 . پــس از تصویــب عناویــن کلــی، عناویــن جزئــی و ســرفصل مهارت هــای 

پژوهشــی تدویــن می شــود.
9. بــرای تصمیم گیــری دربــاره ایــن عنــوان از نظــر کارشناســان محتــرم فنــاوری 
ــده  ــتفاده ش ــات اس ــاوری اطالع ــوزش فن ــام آم ــرح نظ ــاد ط ــات و مف اطالع

اســت. 
در  اســتفاده  مــورد  منابــع  ســازماندهی  و  ذخیــره  جهــت  نرم افــزاری   .10
مقــاالت  جســت وجوی  قابلیــت  برنامــه  ایــن  می باشــد.  پژوهــش  رونــد 
فراهــم  را  آن هــا  نیــاز  مــورد  اطالعــات  ذخیره کــردن  و  پایگاه هــا  در 
نوشــتن پروپوزال  بــرای  کــه  منابعــی  می تــوان  برنامــه  ایــن  بــا  می کنــد. 
مــورد  دیگــر  تحقیقاتــی  نوشــته  هــر  تحقیقاتی، پایان نامه،مقاله، کتــاب و 
ــتاری  ــت نوش ــک فرم ــا را در ی ــت و آن ه ــت را مدیری ــه  اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس
ــوت دارای فرمــت مجــالت مختلــف می باشــد،  اســتاندارد ذخیــره نمــود. اندن
ــه  ــه ب ــق آن مجل ــود را مطاب ــه خ ــع مقال ــد مناب ــک آن می توانی ــا کم ــن ب بنابرای

طــور خــودکار و ســریع تغییــر دهیــد.
11 .  »پژوهیــار« اولیــن نرم افــزار مدیریــت اســتناددهی متــن بــاز فارســی زبــان 
ــازی  ــش و مستند س ــگران را در پژوه ــان و پژوهش ــزار محقق ــن نرم اف ــت. ای اس

ــد.  ــاری می کن ــی ی ــج پژوهش نتای




