
                       

        

                             

  

  ) 1399فراخوان حمایت از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري (سال

  

از طریق راهکارهاي علمی و در نظر دارد هاي خود سازمان اوقاف و امور خیریه در راستاي انجام رسالت و مأموریت 

و دکتري دعوت  ق و پژوهش بپردازد. لذا از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشدکاربردي، حول محورهاي ذیل به تحقی

  .بپردازندو رساله ید تا در زمینه موضوعات ذیل به تدوین پایان نامه نمامی

  

  عناوین  مقطع  ردیف 

  حوزه فرهنگی و اجتماعی

  ز آسیب هاي اجتماعیتأثیر اجراي برنامه هاي فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در پیشگیري ا  ارشد  1

  بقاع متبرکه (موانع، مشکالت و راهکارها) رشد و شکوفایینقش خادمین و هیأت امناء در   ارشد  2

  ارائه مدل مشارکت اجتماعی و برون سپاري در حوزه هاي فرهنگی سازمان  ارشد  3

  بررسی و ارزیابی نقش امام زادگان در توسعه حوزه گردشگري و توریسم مذهبی  ارشد  4

  سوق دادن وقف هاي جدید به سمت نیازهاي روز جامعهو راهکارهاي  شناسایی و اولویت بندي نیازها  ارشد  5

  بررسی و ارائه الگوي چگونگی تعامل با سازمانها و نهادهاي بین المللی (مرتبط با وقف)  ارشد  6

هنگی کشور در اجراي بررسی و ارائه راهکارهاي جلب مشارکت مردم و دستگاههاي اجرایی و فر  ارشد  7

  )ملی و بین المللی(شهرستانی،استانی، مسابقات قرآنی در سطح 

نهاد وقف در حوزه سالمت و راهکارهاي ترویج وقف در این  يشناسایی نیازها، ضرورت ها و راهبردها  ارشد  8

  حوزه 

در  فقرزدایی و اشتغال توسعه در	هاي کار آفرین اجتماعی(به معناي اخص)NGOبررسی عملکرد   ارشد  9

  بستروقف

  فرهنگی و اجتماعی جامعهراهکارهاي افزایش نقش  نهاد وقف و امور خیریه در توسعه   ارشد  10

  بررسی قابلیت هاي  نهاد وقف و امور خیریه در ترویج دین به شیوه هاي مدرن  ارشد  11

  ده)بررسی نقش وقف و امور خیریه در نظام سالمت جامعه (گذشته، حال، آین  ارشد  12

  و راهکارهاي رفع آن موانعملکی  نقدي و غیرموانع وقف اموال   ارشد  13

  راهکارها)-نقش و جایگاه بقاع متبرکه در تعلیم و تربیت اسالمی (چالش ها  ارشد  14

  دینی مناطق مختلف کشور  - فرهنگی  قاع متبرکه در حفظ و ارتقاي هویتبررسی و ارائه الگوي نقش ب  ارشد  15

  ه الگوي هم افزائی فعالیت هاي خیرخواهانه در بخش هاي دولتی و غیر دولتیارئ  ارشد  16

بررسی نقش آموزش عالی در ارتقاء جایگاه وقف و شناسایی چالش هاي این حوزه با ارائه راهکارهاي   دکتري  17

  عملیاتی براي حل آنها

  و راهکارهاي ارتقاء آن حیط زیستوقف و امور خیریه در توسعه مطراحی مدل افزایش نقش و جایگاه   دکتري  18

بررسی و تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاري امور فرهنگی و اجراي نیات درسازمان اوقاف و   دکتري  19

  امور خیریه 

  تدوین مدل مطلوب مدل نهادینه سازي جایگاه نهاد وقف در پیشگیري ازآسیب هاي اجتماعی  ارشد  20

  و راهکارهاي تقویت آن زادگان و بقاع متبرکه در پیشگیري از آسیب هاي اجتماعیجایگاه امامتبیین   ارشد  21

   راهکارهاي افزایش اثربخشی و ارتقاء بهره وري در حوزه اجراي نیات واقفین  ارشد  22



  با محوریت واسپاري اجراي نیات به خیریه ها بررسی امکان سنجی برون سپاري اجراي نیات واقفین  ارشد  23

  وراهکارهاي بهبود آن بررسی تاثیر اجراي امینانه نیات واقفین بر ترویج فرهنگ وقف در جامعه  ارشد  24

 ی جهت بررسی و ارزیابی سامانه جامع موقوفات در حوزه اجراي امینانه نیات واقفین و ارائه راهکارهای  ارشد  25

  امور  یکپارچه سازي

  زي اجراي نیات واقفین بررسی و ارائه الگوي ساماندهی و بهینه سا  ارشد  26

  با رویکردهاي اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی بررسی آینده پژوهی موسسات خیریه در ایران  ارشد  27

  بررسی و ارزیابی کارآفرینی اجتماعی و نمونه هاي موفق آن در ایران  دکتري  28

  بررسی نقش و سهم موقوفات در آمایش مطلوب سرزمینی  ارشد  29

  ائه مدل گرایش موقوفات به مراکز و مجموعه هاي دانش بنیانبررسی و ار  ارشد  30

  نقش موقوفات در بازار کار و تاثیر آن به عنوان یک مولد کار آفرین  ارشد  31

  بررسی علل عدم پرداخت حقوق موقوفات توسط اشخاص و نهادها  ارشد  32

و شناسایی پارامترهاي تاثیرگذار در  مراحل تغییر نگرشهاي مردمی به سازمان اوقاف از آغاز تا کنون  ارشد  33

  هر دوره

  آینده شناسی وقف و راهکارهاي مطلوب در جهت مسائل الویت دار جامعه با تاکید بر بیانیه گام دوم  ارشد  34

  بررسی مدل مطلوب در ترغیب حداکثري مردم به وقف هاي مشارکتی  ارشد  35

  طلس اجتماعی کشوربررسی جایگاه موقوفات و بقاع متبرکه در ا  ارشد  36

  بررسی عوامل عدم مشارکت مردم براي کمک به بازسازي و عمران بقاع متبرکه  ارشد  37

  اي و رفتار شهروندي در حفظ موقوفات و ایجاد وقف جدیدبررسی و تحلیل عدالت رویه  ارشد  38

  حوزه عمران و معماري

  اتو ماندگاري موقوف بررسی و تأثیر احیاي بناهاي موقوفه تاریخی در حفظ  ارشد  39

  و روستاها نقش وقف در توسعه فیزیکی شهرها  ارشد  40

  کاربري بناهاي وقفی با نیازهاي روز جامعه بررسی و راهکارهاي متناسب سازي  ارشد  41

  بررسی نقش اراضی وقفی در توسعه فیزیکی شهرها (فرصتها و تهدیدها)  ارشد  42

  ري اراضی شهرهانقش اراضی وقفی در تعیین کارب  ارشد  43

  )ساختمان امامزادگان و مساجدقاوم سازي بناهاي تاریخی (مطالعه موردي روش هاي م  ارشد  44

  تاثیر اثر خاك و سازه و میانقاب بر مقاوم سازي سازه هاي موقوفات و بقاع متبرکه در زلزله   ارشد  45

و اماکن مذهبی و جلوگیري از اتالف بررسی رابطه استفاده از سازه هاي هوشمند در بقاع متبرکه   ارشد  46

  انرژي 

  حوزه قرآنی

نحوه تبلیغ و ترویج مسابقات قرآنی (تعیین سطوح مختلف، رسانه هاي پیرامون طراحی مدل اثر بخش   ارشد  47

  مکتوب و...، محیط ها و ...)

  کریم راهکارهاي ترویج موقوفات قرآنی و ترغیب مردم به وقف در حوزه قرآن  ارشد  48

  کارکردهاي مختلف مسابقات قرآنی و آسیب ها و چالش هاي پیش روي آن  ارشد  49

  دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت طرح تربیت حافظان قرآن کریم در کشوربرگزاري آسیب شناسی   ارشد  50

(اعم طراحی نظام جامع برگزاري محافل انس با قرآن کریم با رویکرد تأثیر گذاري حداکثري در جامعه   دکتري  51

  از کرسی تالوت، محافل مجلسی، ترتیل خوانی، جزء خوانی و...)

  سازمان اوقاف و امور خیریه کریم تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاري مسابقات قرآن   دکتري  52

هاي کالن، فرآیندهاي المللی قرآن کریم (سایر کشورها) از حیث سیاستمطالعه تطبیقی مسابقات بین  دکتري  53

  اجرایی و امور فنی.

تهیه و تدوین طرح جامع آموزش و ارتقاي سطح نخبگان قرآنی (اعم از متسابقین و داوران مسابقات   دکتري  54



  قرآنی) در سطوح مختلف.

  تدوین مدل مطلوب توسعه وقف و امور خیریه در گسترش و فراگیري حفظ قرآن کریم در کشور  دکتري  55

  حوزه مدیریتی

  ارهاي توسعه وقف با بهره گیري از ظرفیت هاي آموزشی و پژوهشیراهک  ارشد  56

تدوین مدل مطلوب (بهینه) مدیریت پیمان و نحوه برون سپاري امور خدمات هفت گانه پشتیبانی در   ارشد  57

  سازمان اوقاف و امور خیریه 

  طراحی نظام فنی و اجرایی وقف  دکتري  58

ر سازمان اوقاف و امور خیریه با بهره گیري از داده کاوي و روش هاي مدیریت ارتباط با ارباب رجوع د  ارشد  59

  نوین

  استاندارد سازي فرایندهاي سازمان اوقاف و امور خیریه   دکتري  60

  هاي جدید در مدیریت موقوفات و اماکن مذهبینقش تکنولوژي  ارشد  61

  بررسی الویت هاي سرمایه گذاري در موقوفات  ارشد  62

و ارائه راهکارهاي عملیاتی بکارگیري کارشناسان خبره و رسمی دادگستري براي تخمین اجاره  بررسی  ارشد  63

  بهاي امالك وقفی

  حوزه اوقافی و حقوقی

  تدوین جایگاه مطلوب سازمان اوقاف  و امور خیریه در تعامل با سایر دستگاهها  ارشد  64

مشکالت وش اعیانی موقوفات و راهکارهاي حل شناسایی علل عدم اقبال عمومی مردم به خرید و فر  ارشد  65

  آن 

  راهکارهاي وصول مال االجاره و پذیره به موقع موقوفات از مستاجرین روشها بررسی   ارشد  66

  رقبات مسلوب المنفعه(اب انبارها/حمام ها...)نوین به منظور استفاده بهینه از  ارائه شیوه هاي  ارشد  67

  قف نامه ها و متون سازمانیوبررسی اهمیت متن کاوي   ارشد  68

  اداره مطلوب موقوفات استان و راه هاي رفع آن موانعدر موانع حقوقی بررسی   ارشد  69

  تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاري امور حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه  دکتري  70

  تدوین الگوي مطلوب در مدیریت و  تولیت وقف  دکتري  71

  ین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاري امور ثبتی و اسنادي سازمان اوقاف و امور خیریه تدو  دکتري  72

  راهکارهاي پیشگیري از وقوع جرایم و کاهش پرونده هاي وقفی در مراجع قضایی  دکتري  73

وقاف هزینه کرد درآمد موقوفات و بقاع متبرکه توسط سازمان ا شیوه تحلیل جامعه شناختی بازخورد   دکتري  74

  و امور خیریه 

با رویکرد افزایش تاثیر موقوفات بر ایجاد توسعه اشتغال پایدار نقش و جایگاه موقوفات در بررسی   ارشد  75

  اشتغال

امکان سنجی واگذاري مدیریت موقوفات به موسسات و نهادهاي مرتبط و کاهش تصدي گري کالن   دکتري  76

  سازمان اوقاف

موقوفات زراعی  مرتبط باتدوین مدل مطلوب مبارزه با پدیده خشکسالی و کاهش آبهاي زیرزمینی   دکتري  77

  مناطق کویري ایران 

  آسیب شناسی قوانین و مقررات شهرداري ها در رابطه با حقوق موقوفات  ارشد  78

و اختیارات سازمان  قانون تشکیالت 5بررسی جایگاه امین در موقوفات متصرفی با توجه به مفاد ماده   ارشد  79

  اوقاف

  قانون مدنی در متولی محجور  80وضعیت تولیت در شرایط حجر متولی با توجه به مفاد ماده   ارشد  80

  حوزه بهره وري اقتصادي

  ارزیابی روش هاي مشارکت در احیا و سرمایه گذاري در اراضی کشاورزي   ارشد  81

ر نظام اقتصادي کشور(با توجه به مبانی فقه اسالم، چشم شناخت (ابعاد کامل) جایگاه واقعی وقف د  ارشد  82



  انداز وقف، اقتصاد مقاومتی )

  زنجیره تأمین نهاده ها و محصوالت کشاورزي حوزه وقفو تکمیل امکان سنجی تشکیل   دکتري  83

از  و متولیان این نوع تدوین الگوي مطلوب در تعامل و استفاده از ظرفیت موقوفات غیر متصرفی  دکتري  84

  موقوفات

برنامه و الگوي بهینه جهت توسعه و افزایش سرمایه گذاري در سایر حوزه هاي اقتصادي(به غیراز   دکتري  85

مسکن، تجارت، صنعت و کشاورزي) با استفاده از ظرفیت و شرایط موقوفات مربوطه(درمانی، 

  آموزشی،بهداشتی و...)

زایش سرمایه گذاري(تنوع بخشی و تشکیل سبد سرمایه الگوي یکپارچه حضور، توسعه و افطراحی   دکتري  86

  گذاري) در بخشهاي مختلف اقتصادي با توجه به انواع کاربري موقوفات

  تصدي گريبا هدف کاهش تدوین الگوي بهینه برون سپاري فعالیت هاي اقتصادي   دکتري  87

  ل پایدار و کارآفرینیمدل نهادینه سازي جایگاه کشاورزي به منظور ایجاد اشتغاتدوین   ارشد  88

بررسی آسیب هاي تفکیک و خرد کردن زمین هاي زراعی وقفی با توجه به سیاست یکپارچه سازي و   ارشد  89

  در کشور  تسطیح اراضی زمین هاي زراعی

  ارائه راهکارهاي ایجاد و توسعه موقوفات در زمینه انرژي هاي تجدید ناپذیر  ارشد  90

  ي موقوفات کشاورزي بر افزایش تولید و اقتصاد مقاومتیبررسی تاثیر بهره ور  ارشد  91

  بررسی نقش موقوفات در توسعه کشاورزي و رابطه آن با  اشتغال زائی  ارشد  92

  تدوین مدل بهینه مدیریت درآمد هاي موقوفات به منظور افزایش حداکثري بهره وري از موقوفات  دکتري  93

  ش خصوصی در موقوفات و راهکارهاي رفع آنبررسی چالش هاي سرمایه گذاري بخ  ارشد  94

شناسایی روش هاي سودآور سرمایه گذاري در موقوفات و تعیین نوع سرمایه گذاري، مراحل و میزان   ارشد  95

  سودآوري آنها 

  و بروز رسانی اطالعات رقبات در بهره وري موقوفات GISبررسی رابطه سیستم اطالعات   ارشد  96

مطلوب جهت تسهیل پیوست نگاري فرهنگی، زیست محیطی و اقتصاد مقاومتی در  ارائه الگوهاي  دکتري  97

  هاي احداث و توسعه موقوفاتطرح

  راهکارهاي عملیاتی ایجاد آب شیرین کن با استفاده از ظرفیت موقوفات(آب انبارها)  ارشد  98

  بررسی نقش نیّات واقفین و ارائه الگوي مناسب در توسعه پایدار وقف  ارشد  99

بررسی راهکار حمایت حوزه هاي وقفی از طرحهاي دانش بنیان در راستاي برون رفت از بحران   دکتري  100

  اقتصادي جامعه

  حوزه فناوري اطالعات

  امنیت شبکه و رد یابی ویروس و هکرها در سامانه هاي سازمانی  ارشد  101

  نه جامع با رویکرد داده کاويبررسی رفتار کاربران  در استفاده از نرم افزارهاي ساما  ارشد  102

  کاربرد داده کاوي به منظور ایجاد مدیریت دانش در سامانه هاي اطالعاتی سازمان اوقاف  ارشد  103

  استفاده از داده کاوي در بهبود مدیریت سامانه اطالعاتی سازمان اوقاف  ارشد  104

  مان اوقاف بر اساس داده کاويتشخیص خطا و مشکالت داده اي در سیستم هاي اطالعاتی ساز  ارشد  105

ترسیم نقش و جایگاه مطلوب وقف و امور خیریه در توسعه علم و فناوري (بایدها، قابلیت ها، جذابیت   دکتري  106

  ها)

تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاري فعالیت هاي مرتبط با حوزه فناوري اطالعات و   دکتري  107

  خیریه ارتباطات سازمان اوقاف و امور 

  تشخیص خطا و کشف تخلفات در تراکنش هاي مالی با استفاده از الگوریتم هاي یادگیر  دکتري  108

  بررسی قراردادها و تشخیص سود و یا زیانده بودن آنها با استفاده از الگوریتم هاي هوش مصنوعی  دکتري  109

  تایی و راهکارهاي عملیاتی کردن آنروس ICTنقش و جایگاه دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات   دکتري  110

بررسی تراکنش هاي مالی موقوفات و بقاع متبرکه و تشخیص سرمایه گذاري هاي صحیح با استفاده از   دکتري  111

  ) Deep Learningهاي باورعمیق (الگوریتم

اي تخصصی طراحی مدل مناسب براي تسهیل فرآیند توسعه نرم افزاري متناسب با نیازهاي رده ه  دکتري  112



  سازمان

  ارائه مدل پیشگیري از فساد اداري با ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد مدیران  ارشد  113

  بررسی و ارائه مدل روشهاي بروز تکنولوژي در جهت تعمیر و حفظ و نگهداري اعیان موقوفات  ارشد  114

  حوزه روابط عمومی                   

  المللی بابیت کوینهاي بینیجاد وقفبررسی و ارائه الگوي ا  دکتري  115

  هاي اجتماعی وقفبررسی و ارائه الگوي ایجاد شبکه   ارشد  116

  ها)حل توسط خود آن بازاریابی اجتماعی وقف( ایجاد دغدغه براي مردم و راه  ارشد  117

  

 پایان نامهشرایط حمایت از  

  ر جهت رفع مسائل سازمان باشد.در راستاي اهداف، ماموریتها و سیاستهاي سازمان و د   -الف

موضوعات مربوط به سازمان می بایست در جهت راه هاي جدید براي توسعه و حمایت و یا رفع معضالت     -ب

  عمومی مربوط به سازمان باشد.

  بوده و قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد.کاربردي   -ج

  سی ارائه نماید. به دور از کلی نگریها بوده و بتواند نتایج دقیق و ملمو -د

  کلیه مراحل پایان نامه از انتخاب عنوان تا دفاع از پایان نامه و رساله را با هماهنگی سازمان انجام شده باشد.  –ه 

 مبلغ و نحوه پرداخت اعتبار (میزان حمایت مالی) 

  به شرح جدول ذیل می باشد:  از پایان نامه هاحمایت   -الف

  
  حداکثر حمایت (میلیون ریال)  ریال)حداقل حمایت(میلیون   مقاطع تحصیلی

  40                  5                کارشناسی ارشد 

  70                     10              دکتري

  

  نحوه پرداخت:  -ب

بررسی و تایید گروه پژوهش سازمان اوقاف و امور خیریه و اولویت بندي از نظر  پایان نامه و رساله پس از  .١

 مالی برخوردار می شوند. محتوا از حمایت 

  دفاع و انجام اصالحات و ارائه مجلدات و فایل هاي آن حمایت می شود.از پایان نامه و رساله پس از  .٢

 نکات قابل توجه  

    انتخاب نماید.تدقیق ودانشجو می بایست عنوان و موضوع تحقیق را با هماهنگی گروه پژوهش سازمان  -1

در دانشگاه  و ابالغ موضوع نسبت به تصویب موضوع  ، در سازمان عنوانأیید ز تدانشجو موظف است پس از آگاهی ا  -2

  وده و پروپوزال اولیه را ارسال نماید. (پروپوزال می بایست مورد تأیید استاد راهنما باشد).نماقدام 



اقدام  انشگاه د دانشجو موظف است پس از دریافت تأییدیه پروپوزال توسط سازمان نسبت به ارسال پروپوزال مصوب  -3

  نماید.

پژوهش سازمان ارائه نموده و در صورت نیاز با گروه را به  پایان نامه دانشجو موظف است گزارش روند پیشرفت  -4

  شرکت در جلسات بررسی پایان نامه ، گزارش مذکور را حضورا ارائه نماید.

  گروه پژوهش سازمان  انجام شود، حمایت نمی شود. و یا  بدون هماهنگی با به اتمام رسیدهاز پایان نامه هایی که  تبصره  : 

موضوع را به سازمان اطالع داده و دعوت نماید تا در   ، و هفته قبل از برگزاري جلسه دفاعدانشجو موظف است د -5

  دفاع شرکت نماید.در جلسه ه اي از سازمان نمایند  به تشخیص واحد پژوهش صورت ضرورت

 قرار دهد: سازمانموارد زیر را در اختیار  ،آنري جلسه دفاع از پایان نامه و نهایی شدن دانشجو می بایست پس از برگزا -6

  .آن PDFو  WORDفایل به همراه شده مجلد نسخه از پایان نامه  سه-الف

اي  صفحه ( در خالصه می بایست مهمترین نتایج پایان نامه و تأثیر اجر  4و حداکثر  2خالصه پایان نامه در حداقل  ارائه  -ب

  آن براي سازمان، نوشته شود) 

: بر روي جلد و نیز در ذیل صفحه معرفی می بایست جمله «این پایان نامه با حمایت مادي و معنوي سازمان اوقاف و  تذکر

  امور خیریه تهیه شده است» درج شده و ممهور به مهر دانشگاه باشد.
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