« باسمه تعالی »
فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و
دکتری ( سال )3131
سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت و
مامور یت های خود در ن ظر دارد از طر یق راهکار های
علمی و کاربردی  ،حول محورهای ذیل به تحقیق و پژوهش
ب پردازد  .لذا از کل یه دان شجویان کارشنا سی ار شد و
دک تری د عوت می نما ید تا در زمی نه مو ضوعات ذ یل به
تدوین پایان نامه بپردازند .
عناوین پیشنهادی مورد حمایت
در حوزه فرهنگی – اجتماعی
1ـ بررسی و تبیین نقش امامزادگان در توسـهه ررهنیـی
جامهه
2ـ بررسی و تبیین موقورات در عرصه علمی و آموزشی
3ـ بررسی دالیل ناآشناسی آحاد مختلف جامهه بخصوص نسل
جوان با ررهنگ وقف
4ـ بررسی راهکارهای عملی برای ایجاد وقف های همیانی
5ـ نقش وقف در ارتقاء سالمت جامهه
6ـ نقش وقف در رقرزدایی از جامهه
7ـ نقش موقورات در تامین خدمات اجتماعی و شهری
ـاء س ـ
ـت ارتقـ
ـی در جهـ
ـای اساسـ
ـدوین راهبردهـ
8ـ ـ تـ
اقت صادی  ،اجت ماعی و ررهن یی م نابع ان سانی ب قاع
متبرکه
9ـ جاییاه ررهنگ وقف در همیرانی کشورهای اسالمی
11ـ نقش دانشیاه در ایجاد موقورات جدید
 11ـ نقش و کارکرد و تاثیر وقف در اجتماع و ررهنگ
 12ـ منزلت و جاییاه وقف در جمهوری اسالمی  ،چالشـها
و راهکارها
در حوزه اقتصادی
 13ـ ارزیابی نظام اجاره داری سازمان اوقاف و ارائه
الیوی بهینه
14ـ بررسی شیوه های سرمایه گذاری موقورات
 15ـ چیونیی استفاده از روشهای نوین تامین مـالی در
حوزه وقف
 16ـ راهکارهای حضور رهالتر موقورات در عرصه صنهت و
مهدن
17ـ تبیـین  ،الیوسـازی و تهریـف حـوزه هـای مختلـف
رهالیت سازمان در رضای مجازی ( الکترونیک )

18ـ راهکارهای ارزایش بهـره وری موقورـات در زمینـه
کشاورزی
19ـ راهکارهای ارزایش بهـره وری موقورـات در زمینـه
مسکن
21ـ تاثیر روند های تکنولوژیک در بهره وری موقورات
 21ـ امکان سنجی ررصت های سرمایه گذاری در موقورـات
با نیرش بنیاه های دانش بنیان
 22ـ تاثیر اوراق مشارکت وقفی در اقتصاد جامهه
 23ـ وقف و بانکداری اسالمی
در حوزه حقوقی
ـات
ـروش موقورـ
ـوقی رـ
ـی و حقـ
ـانی رقهـ
ـی مبـ
 24ـ ـ بررسـ
انتفاعی و منفهتی
25ـ م الهه ت بیقـی مفهـوم و مبـانی اسـتقالل شخصـیت
حقوقی موقورات
26ـ بررسی رقهی وقف مدرن و آثار اقتصادی اجتمـاعی و
ررهنیی آن
 27ـ بررسی حق التولبه متولی در قبال اعمال تویت
28ـ بررسی دالیل رقهی و قانونی در حوزه اثبات وقف
29ـ بررسی تحلیلی مقررات اوقـاری موضـوعه از منظـره
آمره یا تحیری بودن آنها
31ـ بررسی شیوه هـای حـل و رصـل اختالرـات و دعـاوی
حقوقی موقورات
ـان در
ـک عیـ
ـای تمنـ
ـوقی اعضـ
ـی و حقـ
ـانی رقهـ
 31ـ مبـ
موقورات
در حوزه تحقیق
 32ـ بررسی نقش اداره تحقیق در انجام بهینه حسابرسی
رهالیت موقورات غیر متصرری
 33ـ نقش محاسبه هزینه استهالگ برای موقورات و تاثیر
آن بر مدیریت بهینه عواید موقورات
 34ـ بررسی اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریـه
از منظر دادرسی عادالنه
 35ـ تحلیل مبانی حدود اختیـارات متـولی در مـدیریت
موقوره
 36ـ تحلیل شرایط عمومی و اختصاصی متولیان موقورات
37ـ طراحی ساز و کارهای الزم برای تامین مالی  ،حفـ
 ،ترمیم و تبدیل به احسن موقورات
38ـ طراحـی و سـاز و کارهـای ارـزایش تشـریک مسـاعی
مدیران و کارکنان و متولیان
درحوزه مدیریتی و اداری و مالی

39ـ نقش ساختار انسانی در مهندسی جدید وقف
41ـ بررسـی عـدالت سـازمانی در اوقـاف و نقـش آن در
قابلیت تولید سازمانی
41ـ راب ه بین هوش مهنوی و وجدان کاری با بهـره وری
کارمندان و مدیران اوقاف و امور خیریه
 42ـ مقایسه طبقه بندی مشاغل سازمان اوقـاف و امـور
خیریه با سازمان های هم راز
 43ـ راهکاری ارتقاء جاییاه وقف در آموزش و پرورش و
آموزش عالی
44ـ بهبود روش های مدیریت در سازمان اوقـاف و آثـار
آن در ارزایش بهره وری در حوزه وقف
نیرش کارکنان سازمان اوقاف و عوامـل
 45ـ بررسی س
موثر در آن
 46ـ طراحی راهبردها و سیاست های کاالی تـامین مـالی
رهالیت های سازمان اوقاف
47ـ مدیریت بهینه منابع انسانی در سـازمان اوقـاف و
امور خیریه
48ـ جاییاه سازمان اوقاف در ساختار اداری کشور
49ـ طراحی مدیریت و سمانه روابط عمومی و تبهیت برای
سازمان اوقاف
51ـ طراحی و اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمان
اوقاف و امور خیریه
شرایط حمایت از پایان نامه
ـ در را ستای ا هداف  ،ماموریت ها
ا لف
ـع
ـت ررـ
ـازمان و در جهـ
و..........................سـ
مسائل سازمان باشد .
ـ موضوعات مربوط به سازمان می بایست در جهت راه
ب
های جدید برای توسهه  ،حمایت و یا ررع مهضالت عمومی
مربوط به سازمان باشد .
ج ـ کاربردی بوده و قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد
.
دـ به دور از ک لی نیری ها بوده بتوا ند ن تایج دق یق و
...............
مبلغ و نحوه پرداخت اعتبار ( میزان حمایت مالی )
الف – حمایت از پایان نامه ها به شرح جدول ذیـل مـی
باشد :
مقاطع تحصیلی
میلیون تومان

مبلـــ

کارشناسی ارشد

حداکثر

21
دکتری

حداکثر 41

تب صره  :مب ل قا بل حق ال تالیف ب سته به نوع دان شاه
موضوع پایان نامه و امتیازی که واحد مربوطه برای آن
در نظر می گیرد تهیین می گردد .
ب ـ نحوه پرداخت :
حمایت از پایان نامه بهد از دراع صورت می پذیرد .
نکات قابل توجه
1ـ دانشجو می بایسـت عنـوان و موضـوع تحقیـق را بـه
هماهنیی گروه آموزش و پژوهش سازمان انتخاب نماید.
2ـ دانشجو موظف است پس از آگاهی از تایید عنـوان در
ـوع در
ـوی موضـ
ـه تصـ
ـبت بـ
ـان نسـ
ـداقل زمـ
ـامان در حـ
سـ
دان شیاه ا قدام ن موده و پرو پوزال تای ید شده را به
سازمان ارسال نماید.
3ـ دانشجو موظف است گزارش روند پیشررت پروژم را بـه
گروه آ موزش و پژوهش سازمان ارا ئه ن موده و در صورت
با شرکت در جل سات کمی ته برر سی پا یان نا مه ها :
گزارش مذکور را حضور ارائه نماید.
تبصره  : 3از پایان نامه هایی که به اتمام رسـیده و
یا بدون ه ماهنیی با گروه آ موزش و پژوهش سازمان
انجام شود ،حمایت نمی شود .
تبصره  : 2چنانچه بهـد از تاییدیـه موضـوع و تصـوی
پرو پوزال در دان شیاه حداکثر ب هد از مدت یک ماه
پروپوزال به سازمان ارسال نشود  ،موضوع حمایت منتفی
خواهد شد .
4ـ دانشجو موظف است دو هفته قبـل از برگـزاری جلسـه
د راع  ،مو ضوع را به سازمان ا طالع داده و د عوت نما ید
تا در صورت ضرروت نمای نده ای از سازمان در جل سه
دراع شرکت نماید .
5ـ دانشجو می بایست پـس از برگـزاری جلسـه درـاع از
پا یان نا مه و ن هایی شدن آن موارد ز یر را در اخت یار
سازمان قرار دهد :
الف ـ دو نسخه از پایان نامه صحاری شده همراه رایل
(WORDو  PDFآن .
ب ـ ارائه نتایج پایان نامه در قال سمینار در صورت
ضرورت
تذکر  :کل یه ح قوق و امت یاز حا صل از ن تایج تحق یق و
مالکیت مهنوی آن متهلق به هر دو طرف بوده و هر یک و
طررین حق استفاده از آن را ب ور نامحدود دارند .
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تلفن 121 -64872416 :
سایت WWW.awqar.ir :
پست الکترونیک :

