


                       

       

                            

  

  )١٣٩٩فراخوان حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري (سال
  

از طريق راهكارهاي علمي و در نظر دارد هاي خود سازمان اوقاف و امور خيريه در راستاي انجام رسالت و مأموريت

و دكتري دعوت مي ق و پژوهش بپردازد. لذا از كليه دانشجويان كارشناسي ارشدكاربردي، حول محورهاي ذيل به تحقي

  .بپردازندو رساله يد تا در زمينه موضوعات ذيل به تدوين پايان نامه نما

  

  عناوين  مقطع  رديف
  حوزه فرهنگي و اجتماعي

  ز آسيب هاي اجتماعيتأثير اجراي برنامه هاي فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه در پيشگيري ا  ارشد  ١
  بقاع متبركه (موانع، مشكالت و راهكارها) رشد و شكوفايينقش خادمين و هيأت امناء در   ارشد  ٢
  ارائه مدل مشاركت اجتماعي و برون سپاري در حوزه هاي فرهنگي سازمان  ارشد  ٣

  بررسي و ارزيابي نقش امام زادگان در توسعه حوزه گردشگري و توريسم مذهبي  ارشد  ٤
  سوق دادن وقف هاي جديد به سمت نيازهاي روز جامعهو راهكارهاي  شناسايي و اولويت بندي نيازها  ارشد  ٥
  بررسي و ارائه الگوي چگونگي تعامل با سازمانها و نهادهاي بين المللي (مرتبط با وقف)  ارشد  ٦
هنگي كشور در اجراي بررسي و ارائه راهكارهاي جلب مشاركت مردم و دستگاههاي اجرايي و فر  ارشد  ٧

  )ملي و بين المللي(شهرستاني،استاني، مسابقات قرآني در سطح 
نهاد وقف در حوزه سالمت و راهكارهاي ترويج وقف در اين  يشناسايي نيازها، ضرورت ها و راهبردها  ارشد  ٨

  حوزه
در  فقرزدايي و اشتغال توسعه در هاي كار آفرين اجتماعي(به معناي اخص)NGOبررسي عملكرد   ارشد  ٩

  بستروقف
  فرهنگي و اجتماعي جامعهراهكارهاي افزايش نقش  نهاد وقف و امور خيريه در توسعه   ارشد  ١٠
  بررسي قابليت هاي  نهاد وقف و امور خيريه در ترويج دين به شيوه هاي مدرن  ارشد  ١١

  ده)بررسي نقش وقف و امور خيريه در نظام سالمت جامعه (گذشته، حال، آين  ارشد  ١٢

  و راهكارهاي رفع آن موانعملكي  نقدي و غيرموانع وقف اموال   ارشد  ١٣
  راهكارها)-نقش و جايگاه بقاع متبركه در تعليم و تربيت اسالمي (چالش ها  ارشد  ١٤
  ديني مناطق مختلف كشور -فرهنگي  قاع متبركه در حفظ و ارتقاي هويتبررسي و ارائه الگوي نقش ب  ارشد  ١٥
  ه الگوي هم افزائي فعاليت هاي خيرخواهانه در بخش هاي دولتي و غير دولتيارئ  ارشد  ١٦
بررسي نقش آموزش عالي در ارتقاء جايگاه وقف و شناسايي چالش هاي اين حوزه با ارائه راهكارهاي   دكتري  ١٧

  عملياتي براي حل آنها
  و راهكارهاي ارتقاء آن حيط زيستوقف و امور خيريه در توسعه مطراحي مدل افزايش نقش و جايگاه   دكتري  ١٨
بررسي و تدوين مدل مطلوب (بهينه) نحوه برون سپاري امور فرهنگي و اجراي نيات درسازمان اوقاف و   دكتري  ١٩

  امور خيريه
  تدوين مدل مطلوب مدل نهادينه سازي جايگاه نهاد وقف در پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي  ارشد  ٢٠
  و راهكارهاي تقويت آن زادگان و بقاع متبركه در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعيجايگاه امامتبيين   ارشد  ٢١
   راهكارهاي افزايش اثربخشي و ارتقاء بهره وري در حوزه اجراي نيات واقفين  ارشد  ٢٢



  با محوريت واسپاري اجراي نيات به خيريه ها بررسي امكان سنجي برون سپاري اجراي نيات واقفين  ارشد  ٢٣
  وراهكارهاي بهبود آن بررسي تاثير اجراي امينانه نيات واقفين بر ترويج فرهنگ وقف در جامعه  ارشد  ٢٤
 ي جهت بررسي و ارزيابي سامانه جامع موقوفات در حوزه اجراي امينانه نيات واقفين و ارائه راهكارهاي  ارشد  ٢٥

  امور يكپارچه سازي
  زي اجراي نيات واقفينبررسي و ارائه الگوي ساماندهي و بهينه سا  ارشد  ٢٦
  با رويكردهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي بررسي آينده پژوهي موسسات خيريه در ايران  ارشد  ٢٧

  بررسي و ارزيابي كارآفريني اجتماعي و نمونه هاي موفق آن در ايران  دكتري  ٢٨

  بررسي نقش و سهم موقوفات در آمايش مطلوب سرزميني  ارشد  ٢٩

  ائه مدل گرايش موقوفات به مراكز و مجموعه هاي دانش بنيانبررسي و ار  ارشد  ٣٠

  نقش موقوفات در بازار كار و تاثير آن به عنوان يك مولد كار آفرين  ارشد  ٣١

  بررسي علل عدم پرداخت حقوق موقوفات توسط اشخاص و نهادها  ارشد  ٣٢

و شناسايي پارامترهاي تاثيرگذار در  مراحل تغيير نگرشهاي مردمي به سازمان اوقاف از آغاز تا كنون  ارشد  ٣٣

  هر دوره

  آينده شناسي وقف و راهكارهاي مطلوب در جهت مسائل الويت دار جامعه با تاكيد بر بيانيه گام دوم  ارشد  ٣٤

  بررسي مدل مطلوب در ترغيب حداكثري مردم به وقف هاي مشاركتي  ارشد  ٣٥

  طلس اجتماعي كشوربررسي جايگاه موقوفات و بقاع متبركه در ا  ارشد  ٣٦

  بررسي عوامل عدم مشاركت مردم براي كمك به بازسازي و عمران بقاع متبركه  ارشد  ٣٧

  اي و رفتار شهروندي در حفظ موقوفات و ايجاد وقف جديدبررسي و تحليل عدالت رويه  ارشد  ٣٨

  حوزه عمران و معماري

  اتو ماندگاري موقوف بررسي و تأثير احياي بناهاي موقوفه تاريخي در حفظ  ارشد  ٣٩
  و روستاها نقش وقف در توسعه فيزيكي شهرها  ارشد  ٤٠
  كاربري بناهاي وقفي با نيازهاي روز جامعه بررسي و راهكارهاي متناسب سازي  ارشد  ٤١
  بررسي نقش اراضي وقفي در توسعه فيزيكي شهرها (فرصتها و تهديدها)  ارشد  ٤٢
  ري اراضي شهرهانقش اراضي وقفي در تعيين كارب  ارشد  ٤٣
  )ساختمان امامزادگان و مساجدقاوم سازي بناهاي تاريخي (مطالعه موردي روش هاي م  ارشد  ٤٤

  تاثير اثر خاك و سازه و ميانقاب بر مقاوم سازي سازه هاي موقوفات و بقاع متبركه در زلزله  ارشد  ٤٥

و اماكن مذهبي و جلوگيري از اتالف بررسي رابطه استفاده از سازه هاي هوشمند در بقاع متبركه   ارشد  ٤٦

  انرژي

  حوزه قرآني

نحوه تبليغ و ترويج مسابقات قرآني (تعيين سطوح مختلف، رسانه هاي پيرامون طراحي مدل اثر بخش   ارشد  ٤٧
  مكتوب و...، محيط ها و ...)

  كريم راهكارهاي ترويج موقوفات قرآني و ترغيب مردم به وقف در حوزه قرآن  ارشد  ٤٨
  كاركردهاي مختلف مسابقات قرآني و آسيب ها و چالش هاي پيش روي آن  ارشد  ٤٩
  دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت طرح تربيت حافظان قرآن كريم در كشوربرگزاري آسيب شناسي   ارشد  ٥٠
(اعم طراحي نظام جامع برگزاري محافل انس با قرآن كريم با رويكرد تأثير گذاري حداكثري در جامعه   دكتري  ٥١

  از كرسي تالوت، محافل مجلسي، ترتيل خواني، جزء خواني و...)
  سازمان اوقاف و امور خيريهكريم تدوين مدل مطلوب (بهينه) نحوه برون سپاري مسابقات قرآن   دكتري  ٥٢
هاي كالن، فرآيندهاي المللي قرآن كريم (ساير كشورها) از حيث سياستمطالعه تطبيقي مسابقات بين  دكتري  ٥٣

  اجرايي و امور فني.
تهيه و تدوين طرح جامع آموزش و ارتقاي سطح نخبگان قرآني (اعم از متسابقين و داوران مسابقات   دكتري  ٥٤



  قرآني) در سطوح مختلف.
  تدوين مدل مطلوب توسعه وقف و امور خيريه در گسترش و فراگيري حفظ قرآن كريم در كشور  دكتري  ٥٥

  حوزه مديريتي
  ارهاي توسعه وقف با بهره گيري از ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشيراهك  ارشد  ٥٦
تدوين مدل مطلوب (بهينه) مديريت پيمان و نحوه برون سپاري امور خدمات هفت گانه پشتيباني در   ارشد  ٥٧

  سازمان اوقاف و امور خيريه
  طراحي نظام فني و اجرايي وقف  دكتري  ٥٨
ر سازمان اوقاف و امور خيريه با بهره گيري از داده كاوي و روش هاي مديريت ارتباط با ارباب رجوع د  ارشد  ٥٩

  نوين
  استاندارد سازي فرايندهاي سازمان اوقاف و امور خيريه  دكتري  ٦٠
  هاي جديد در مديريت موقوفات و اماكن مذهبينقش تكنولوژي  ارشد  ٦١
  بررسي الويت هاي سرمايه گذاري در موقوفات  ارشد  ٦٢
و ارائه راهكارهاي عملياتي بكارگيري كارشناسان خبره و رسمي دادگستري براي تخمين اجاره  بررسي  ارشد  ٦٣

  بهاي امالك وقفي
  حوزه اوقافي و حقوقي

  تدوين جايگاه مطلوب سازمان اوقاف  و امور خيريه در تعامل با ساير دستگاهها  ارشد  ٦٤
مشكالت وش اعياني موقوفات و راهكارهاي حل شناسايي علل عدم اقبال عمومي مردم به خريد و فر  ارشد  ٦٥

  آن
  راهكارهاي وصول مال االجاره و پذيره به موقع موقوفات از مستاجرينروشها بررسي   ارشد  ٦٦
  رقبات مسلوب المنفعه(اب انبارها/حمام ها...)نوين به منظور استفاده بهينه از  ارائه شيوه هاي  ارشد  ٦٧
  قف نامه ها و متون سازمانيوبررسي اهميت متن كاوي   ارشد  ٦٨
  اداره مطلوب موقوفات استان و راه هاي رفع آن موانعدر موانع حقوقي بررسي   ارشد  ٦٩
  تدوين مدل مطلوب (بهينه) نحوه برون سپاري امور حقوقي سازمان اوقاف و امور خيريه  دكتري  ٧٠
  تدوين الگوي مطلوب در مديريت و  توليت وقف  دكتري  ٧١
  ين مدل مطلوب (بهينه) نحوه برون سپاري امور ثبتي و اسنادي سازمان اوقاف و امور خيريهتدو  دكتري  ٧٢
  راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرايم و كاهش پرونده هاي وقفي در مراجع قضايي  دكتري  ٧٣
وقاف هزينه كرد درآمد موقوفات و بقاع متبركه توسط سازمان ا شيوه تحليل جامعه شناختي بازخورد   دكتري  ٧٤

  و امور خيريه
با رويكرد افزايش تاثير موقوفات بر ايجاد توسعه اشتغال پايدار نقش و جايگاه موقوفات در بررسي   ارشد  ٧٥

  اشتغال
امكان سنجي واگذاري مديريت موقوفات به موسسات و نهادهاي مرتبط و كاهش تصدي گري كالن   دكتري  ٧٦

  سازمان اوقاف

موقوفات زراعي  مرتبط باتدوين مدل مطلوب مبارزه با پديده خشكسالي و كاهش آبهاي زيرزميني   دكتري  ٧٧

  مناطق كويري ايران

  آسيب شناسي قوانين و مقررات شهرداري ها در رابطه با حقوق موقوفات  ارشد  ٧٨

و اختيارات سازمان  قانون تشكيالت ٥بررسي جايگاه امين در موقوفات متصرفي با توجه به مفاد ماده   ارشد  ٧٩

  اوقاف

  قانون مدني در متولي محجور ٨٠وضعيت توليت در شرايط حجر متولي با توجه به مفاد ماده   ارشد  ٨٠

  حوزه بهره وري اقتصادي

  ارزيابي روش هاي مشاركت در احيا و سرمايه گذاري در اراضي كشاورزي  ارشد  ٨١
ر نظام اقتصادي كشور(با توجه به مباني فقه اسالم، چشم شناخت (ابعاد كامل) جايگاه واقعي وقف د  ارشد  ٨٢



  انداز وقف، اقتصاد مقاومتي )
  زنجيره تأمين نهاده ها و محصوالت كشاورزي حوزه وقفو تكميل امكان سنجي تشكيل   دكتري  ٨٣
از  و متوليان اين نوع تدوين الگوي مطلوب در تعامل و استفاده از ظرفيت موقوفات غير متصرفي  دكتري  ٨٤

  موقوفات
برنامه و الگوي بهينه جهت توسعه و افزايش سرمايه گذاري در ساير حوزه هاي اقتصادي(به غيراز   دكتري  ٨٥

مسكن، تجارت، صنعت و كشاورزي) با استفاده از ظرفيت و شرايط موقوفات مربوطه(درماني، 
  آموزشي،بهداشتي و...)

زايش سرمايه گذاري(تنوع بخشي و تشكيل سبد سرمايه الگوي يكپارچه حضور، توسعه و افطراحي   دكتري  ٨٦
  گذاري) در بخشهاي مختلف اقتصادي با توجه به انواع كاربري موقوفات

  تصدي گريبا هدف كاهش تدوين الگوي بهينه برون سپاري فعاليت هاي اقتصادي   دكتري  ٨٧
  ل پايدار و كارآفرينيمدل نهادينه سازي جايگاه كشاورزي به منظور ايجاد اشتغاتدوين   ارشد  ٨٨
بررسي آسيب هاي تفكيك و خرد كردن زمين هاي زراعي وقفي با توجه به سياست يكپارچه سازي و   ارشد  ٨٩

  در كشور تسطيح اراضي زمين هاي زراعي
  ارائه راهكارهاي ايجاد و توسعه موقوفات در زمينه انرژي هاي تجديد ناپذير  ارشد  ٩٠
  ي موقوفات كشاورزي بر افزايش توليد و اقتصاد مقاومتيبررسي تاثير بهره ور  ارشد  ٩١
  بررسي نقش موقوفات در توسعه كشاورزي و رابطه آن با  اشتغال زائي  ارشد  ٩٢
  تدوين مدل بهينه مديريت درآمد هاي موقوفات به منظور افزايش حداكثري بهره وري از موقوفات  دكتري  ٩٣
  ش خصوصي در موقوفات و راهكارهاي رفع آنبررسي چالش هاي سرمايه گذاري بخ  ارشد  ٩٤
شناسايي روش هاي سودآور سرمايه گذاري در موقوفات و تعيين نوع سرمايه گذاري، مراحل و ميزان   ارشد  ٩٥

  سودآوري آنها
  و بروز رساني اطالعات رقبات در بهره وري موقوفات GISبررسي رابطه سيستم اطالعات   ارشد  ٩٦
مطلوب جهت تسهيل پيوست نگاري فرهنگي، زيست محيطي و اقتصاد مقاومتي در  ارائه الگوهاي  دكتري  ٩٧

  هاي احداث و توسعه موقوفاتطرح
  راهكارهاي عملياتي ايجاد آب شيرين كن با استفاده از ظرفيت موقوفات(آب انبارها)  ارشد  ٩٨
  بررسي نقش نيّات واقفين و ارائه الگوي مناسب در توسعه پايدار وقف  ارشد  ٩٩

بررسي راهكار حمايت حوزه هاي وقفي از طرحهاي دانش بنيان در راستاي برون رفت از بحران   دكتري  ١٠٠
  اقتصادي جامعه

  حوزه فناوري اطالعات
  امنيت شبكه و رد يابي ويروس و هكرها در سامانه هاي سازماني  ارشد  ١٠١
  نه جامع با رويكرد داده كاويبررسي رفتار كاربران  در استفاده از نرم افزارهاي ساما  ارشد  ١٠٢
  كاربرد داده كاوي به منظور ايجاد مديريت دانش در سامانه هاي اطالعاتي سازمان اوقاف  ارشد  ١٠٣
  استفاده از داده كاوي در بهبود مديريت سامانه اطالعاتي سازمان اوقاف  ارشد  ١٠٤
  مان اوقاف بر اساس داده كاويتشخيص خطا و مشكالت داده اي در سيستم هاي اطالعاتي ساز  ارشد  ١٠٥
ترسيم نقش و جايگاه مطلوب وقف و امور خيريه در توسعه علم و فناوري (بايدها، قابليت ها، جذابيت   دكتري  ١٠٦

  ها)
تدوين مدل مطلوب (بهينه) نحوه برون سپاري فعاليت هاي مرتبط با حوزه فناوري اطالعات و   دكتري  ١٠٧

  خيريهارتباطات سازمان اوقاف و امور 
  تشخيص خطا و كشف تخلفات در تراكنش هاي مالي با استفاده از الگوريتم هاي يادگير  دكتري  ١٠٨
  بررسي قراردادها و تشخيص سود و يا زيانده بودن آنها با استفاده از الگوريتم هاي هوش مصنوعي  دكتري  ١٠٩
  تايي و راهكارهاي عملياتي كردن آنروس ICTنقش و جايگاه دفاتر پيشخوان دولت و دفاتر خدمات   دكتري  ١١٠
بررسي تراكنش هاي مالي موقوفات و بقاع متبركه و تشخيص سرمايه گذاري هاي صحيح با استفاده از   دكتري  ١١١

  ) Deep Learningهاي باورعميق (الگوريتم
اي تخصصي طراحي مدل مناسب براي تسهيل فرآيند توسعه نرم افزاري متناسب با نيازهاي رده ه  دكتري  ١١٢



  سازمان
  ارائه مدل پيشگيري از فساد اداري با ايجاد سامانه نظارت بر عملكرد مديران  ارشد  ١١٣
  بررسي و ارائه مدل روشهاي بروز تكنولوژي در جهت تعمير و حفظ و نگهداري اعيان موقوفات  ارشد  ١١٤

  حوزه روابط عمومي                   
  المللي بابيت كوينهاي بينيجاد وقفبررسي و ارائه الگوي ا  دكتري  ١١٥
  هاي اجتماعي وقفبررسي و ارائه الگوي ايجاد شبكه  ارشد  ١١٦

  ها)حل توسط خود آنبازاريابي اجتماعي وقف( ايجاد دغدغه براي مردم و راه  ارشد  ١١٧

  

 پايان نامهشرايط حمايت از  

  ر جهت رفع مسائل سازمان باشد.در راستاي اهداف، ماموريتها و سياستهاي سازمان و د   -الف

موضوعات مربوط به سازمان مي بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضالت    -ب

  عمومي مربوط به سازمان باشد.

  بوده و قابليت اجرايي شدن را دارا باشد.كاربردي   -ج

  سي ارائه نمايد.به دور از كلي نگريها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملمو -د

  كليه مراحل پايان نامه از انتخاب عنوان تا دفاع از پايان نامه و رساله را با هماهنگي سازمان انجام شده باشد. –ه 

 مبلغ و نحوه پرداخت اعتبار (ميزان حمايت مالي)

  به شرح جدول ذيل مي باشد: از پايان نامه هاحمايت  -الف

  
  حداكثر حمايت (ميليون ريال)  ريال)حداقل حمايت(ميليون   مقاطع تحصيلي

  ٤٠                  ٥                كارشناسي ارشد

  ٧٠                    ١٠              دكتري

  

  نحوه پرداخت: -ب
بررسي و تاييد گروه پژوهش سازمان اوقاف و امور خيريه و اولويت بندي از نظر محتوا پايان نامه و رساله پس از  .١

 مالي برخوردار مي شوند.از حمايت 

  دفاع و انجام اصالحات و ارائه مجلدات و فايل هاي آن حمايت مي شود.از پايان نامه و رساله پس از  .٢

 نكات قابل توجه 

   انتخاب نمايد.تدقيق ودانشجو مي بايست عنوان و موضوع تحقيق را با هماهنگي گروه پژوهش سازمان  -١

در دانشگاه و ابالغ موضوع نسبت به تصويب موضوع  ، در سازمان عنوانأييد ز تدانشجو موظف است پس از آگاهي ا -٢

  وده و پروپوزال اوليه را ارسال نمايد. (پروپوزال مي بايست مورد تأييد استاد راهنما باشد).نماقدام 



اقدام انشگاه ددانشجو موظف است پس از دريافت تأييديه پروپوزال توسط سازمان نسبت به ارسال پروپوزال مصوب  -٣

  نمايد.

پژوهش سازمان ارائه نموده و در صورت نياز با گروه را به  پايان نامهدانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت  -٤

  شركت در جلسات بررسي پايان نامه ، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.

  گروه پژوهش سازمان  انجام شود، حمايت نمي شود. و يا  بدون هماهنگي با به اتمام رسيدهاز پايان نامه هايي كه تبصره  : 

موضوع را به سازمان اطالع داده و دعوت نمايد تا در  ، و هفته قبل از برگزاري جلسه دفاعدانشجو موظف است د -٥

  دفاع شركت نمايد.در جلسه ه اي از سازمان نمايند به تشخيص واحد پژوهش صورت ضرورت

 قرار دهد: سازمانموارد زير را در اختيار  ،آنري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن دانشجو مي بايست پس از برگزا -٦

  .آن PDFو  WORDفايل به همراه شده مجلد نسخه از پايان نامه  سه-الف

اي صفحه ( در خالصه مي بايست مهمترين نتايج پايان نامه و تأثير اجر ٤و حداكثر  ٢خالصه پايان نامه در حداقل  ارائه -ب

  آن براي سازمان، نوشته شود)

اين پايان نامه با حمايت مادي و معنوي سازمان اوقاف و «: بر روي جلد و نيز در ذيل صفحه معرفي مي بايست جمله تذكر

  درج شده و ممهور به مهر دانشگاه باشد.» امور خيريه تهيه شده است

  
اداره كل برنامه ريزي،نظارت و تحول قاف و امورخيريه، آدرس: تهران، خيابان حافظ، خيابان نوفل لوشاتو، سازمان او

  ٦٤٨٧٢٤٠٦ - ٦٤٨٧٢٤٠٢تلفن: گروه پژوهش       سازماني
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