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العالمیة

اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد؛ نتیجه اش یک جا ایستادن ،در
جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن است.
عن صر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک ا صل در
مجججمجوعجه جارهجا بجایجد مجورد تجوججه یجرار گجیجرد.
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مقدمه:
« پژوهش» در ارتقاي سطح کمی و کیفی تعلیم و تربیت سرنوشت ساز است لذا جامعة المصطفی

العالمیه به

عنوان یکی از مراکز آموزشی ،براي این امر جایگاه ویژهاي منظور نموده و در سیاست کالن ابالغی خود «آموزشِ
پژوهش محور» را در دستور کار قرار داده است .روشن است یکی از نمادها و شاخصهاي بارز پژوهش محوريِ
آموزش ،امر تدوین و دفاع از تحقیق پایانی (در سطح کارشناسی) و پایان نامه (در سطح کارشناسی ارشد) و رسالة
علمی (در دوره دکتري و سطح 4و )5است که محل بروز و ظهور و اجراي این رویکرد مهم (آموزش پژوهش محور)
واحدهاي آموزشی است و تحقق و اجراي دقیق و مناسب آن نیز مستلزم لوازمی بسیار است که «تحقیق میدانی» از
جمله و بلکه از مهمترین آن است.
بر این اساس آیین نامه اجرایی حمایت از تحقیقات پایانی به استناد به تبصره  2ماده  59آیین نامه تدوین پایان
نامه و در راستاي ترغیب طالب المصطفی

به انجام پژوهشهاي میدانی ،حمایت ویژه از آنان ،ضابطهمند نمودن

فرایند حمایت از تحقیقات میدانی و فراهم آوردن زمینه سوقدهی طالب به عرصههاي مذکور تنظیم گردیده است.
معاونت آموز شی الم صطفی

امیدوار ا ست این آییننامه در ایجاد هماهنگی فعالیتهاي پژوه شی واحدها،

ارتقاي کیفیت آموزش و رفع م شکالت مربوط به مقررات آن سهم تعیین کننده دا شته با شد .بیگمان دیدگاهها و
نظرات مجریان و متصددددیان امور آموزشدددی دربارهي نتایج حاصدددل از اجراي این آییننامه میتواند در تجدید
نظرهاي بعدي در کانون استفاده و استناد قرار گیرد.
در این آیین نامه آموزشددی اجرایی ،از جامعهالمصددطفی

العالمیه با عنوان اختصدداري المصددطفی

یاد

میشود.

معاونت آموزشی
جامعهالمصطفی
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العالمیه

شرایط و ضوابط
ماده )1تعریف
منظور از تحقیقات میدانی در این دستورالعمل ،پژوهشی است که جهت یافتن و اثبات چیزي در گستره
اجتماعی با جستجوي نمونههاي عینی یا تفحص و استقراء در محیط بیرونی ،بر روي افراد ،اشیاء و پدیدههاي
خارجی انجام میشود و معموال طی آن از افزارهایی مانند مشاهده ،پرسشنامه و مصاحبه استفاده میشود.
ماده )2اهداف
 تشویق طالب به انجام مطالعات و پژوهشهاي میدانی مساعدت به طالب در انجام هزینههاي تحقیقاتی ضابطهمند نمودن حمایتماده )3محدوده تحقیقات میدانی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،سطح چهار و رساله دکتراي رشتههاي تحصیلی
مصوب المصطفی

میباشد .

ماده )4فرایند تصویب بدین قرار است که طلبه درخواست خود مبنی بر انجام تحقیق میدانی را با ذکر عنوان
تحقیق و برآورد هزینه به گروه علمی تربیتی مربوط ارائه مینماید و گروه علمی تربیتی ضرورت انجام تحقیق
میدانی را به تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی واحد آموزشی مربوط میرساند.
تبصره :1تشخیص قدرت انجام تحقیق و استطاعت علمی طلبه بر عهده گروه علمی -تربیتی مربوط میباشد.
تبصره :2گروه علمی تربیتی موظف است استاد راهنما و مشاور متناسب با موضوع تحقیق را به طلبه معرفی
نماید.
ماده )5حمایت مالی ویژه از تحقیق میدانی پس از تصویب آن در شوراي تحصیالت تکمیلی واحد آموزشی
و تأیید معاونت آموزشی المصطفی

 ،از محل بودجه پایان نامهها که در اختیار واحد آموزشی است ،انجام

میشود.
ماده )6سقفِ تعداد و نُرم هزینه حمایت از تحقیقات میدانی ،نسبت به واحدهاي آموزشی در ابتداي هر سال
تحصیلی از سوي معاونت آموزشی المصطفی

اعالم میگردد.
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ماده )7طلبه ملزم به انجام تحقیق در زمان مقرر میباشد و چنانچه در انجام آن کوتاهی نماید ،طرح ملغی و
شخص موظف به جبران خسارت وارده است .
ماده )8این دسدددتورالعمل در  8ماده و  2تبصدددره در تاری  1390/7/11توسدددط ریاسدددت محترم جامعه
المصطفی

العالمیه تایید و ابالغ گردید.
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