
خبرنامه داخلی تحصیالت تکمیلی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

كل من علیها فان و يبقي وجه ربك ذوالجالل و االكرام

ضايعه درگذش��ت آق��اي كريم فداي��ي حقي از دانش��جويان 
رش��ته عل��وم سیاس��ی دوره دكت��ري پژوهش��گاه را ب��ه همه 
دانش��جويان و خان��واده محترم ايش��ان تس��لیت م��ي گويم.
خداوند متعال روحش را با ائمه معصومین محشور نمايد و 

به بازماندگان آن مرحوم صبر جزيل عنايت فرمايد.
)دكتر عبدالرحمن حسنی فر - مدير تحصیالت تکمیلی(

جلسه شورای تحصیالت تکمیلی
يکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای تحصیالت تکمیلی 
پژوهشگاه در تاريخ 1395/01/25 تشکیل شد. در اين جلسه 
جنای آقای دكتر قبادی سرپرست محترم پژوهشگاه خواستار 
نقش آفرينی بیشتر روسای پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی 
آنها در زمینه قرار گرفتن موضوعات پايان نامه ها و رساله های 
پیوند  پژوهشگاه، بخصوص  برنامه های  در مسیر  دانشجويی 

دادن آنها با طرح اعتالی علوم انسانی شدند.

جلسه مدير تحصیالت تکمیلی با اعضای پژوهشکده 
حکمت معاصر

مدير تحصیالت تکمیلی در جلسه ای با اعضای پژوهشکده 
حکمت معاصر در مورد مقررات، آيین نامه ها و فرآيندهای 
آموزشی و پژوهشی به بحث و تبادل نظر پرداخت و همچنین 
در اين جلسه مشکالت موردی برخی از دانشجويان بررسی 

شد.

نحوه ارزيابی تخصصی داوطلبان دوره دكتری 95
پس از اعالم نتايج اولیه آزمون نیمه متمركز دكتری سال 1395 
انتخاب رشته داوطلبان، فراخوان پذيرش دانشجو و اعالم  و 
حد نصاب علمی مورد قبول در 6 رشته تحصیلی مقطع دكتری 
پژوهشگاه پس از تايید سازمان سنجش از تاريخ 1395/02/08 

بر روی وب سايت پژوهشگاه قرار خواهد گرفت.
مرحله  در  برای شركت  الزم  نصاب  حائز حد  كه  داوطلبانی 
دوم آزمون شده اند می توانند در ارزيابی تخصصی مرحله دوم 

بسمه تعالی

شركت نمايند. اين ارزيابی در تمامی رشته های مورد پذيرش 
شفاهی  مصاحبه  و  كتبی  آزمون  بخش  دو  شامل  پژوهشگاه 
خواهد بود. اطالعات مربوط به مواد و منابع آزمون كتبی هر 

رشته بر روی وب سايت پژوهشگاه قابل مشاهده است. 

پذيرش بدون آزمون دوره دكتری در رشته فلسفه 
علم و فناوری در سال 1395

گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه در نظر دارد برای سال 
تحصیلی 1396-1395 با توجه به آيین نامه ارائه تسهیالت به 
برگزيدگان علمی برای دوره دكتری به تعداد يک نفر دانشجو 
پذيرش نمايد. برای اطالع از جزئیات و شرايط پذيرش به وب 

سايت پژوهشگاه مراجعه نمايید.

جلسه دفاع از پايان نامه
آقای سروش همايونی، دانشجوي  نامه  پايان  از    *جلسه دفاع 
عنوان  با  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  كارشناسي  ارشد  دوره 
پايه ی  بر  پیرامون تفسیر عرفانی سوره ی يوسف،  »پژوهشی 
الجامع  و  الموده  اسرار  فی  المحبه  »بحر  كتاب  دو  مقايسه 
آراء  و  تفسیر  روش  سبک،  نقد  و  البساتین«  للطائف  الستین 
تاريخ 1395/01/23 تشکیل شد. اثر« در  عرفانی مصنفان دو 

  *جلسه دفاع از پايان نامه خانم صديقه آهنگری، دانشجوي 
»تورم،  عنوان  با  اقتصادی  علوم  رشته  كارشناسي  ارشد  دوره 
تاريخ  در  ايران«  در  اقتصادی  رشد  و  مسکن  بخش  تورم 

1395/01/25 تشکیل شد.
  *جلسه دفاع از پايان نامه آقای سیدفريد احمدی، دانشجوی 
دوره كارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی با عنوان »سیاست 
پولی و تامین مالی كسری بودجه دولت توسط بانک مركزی: 
مطالعه تجربی در ايران«  در تاريخ 1395/01/31 تشکیل شد.  

دريافت پذيرش مقاله دانش آموختگان
كارشناسی  دوره  آموخته  دانش  تباری  فاطمه  خانم  *مقاله    
های  »استعاره  عنوان  با  همگانی  شناسی  زبان  رشته  ارشد 
پیکره  و  شناختی  رويکردی  فارسی:  زبان  در  خشم  مفهومی 
ملی  همايش  نخستین  مقاالت  مجموعه  در  چاپ  »برای  ای 
 ISC نمايه  و  پژوهشی  و  علمی  درجه  با  كالمی  خشونت 

پذيرفته شده است.
دوره  آموخته  دانش  موسوی  فهیمه  سیده  خانم  *مقاله    
كارشناسی ارشد رشته تاريخ ايران اسالمی با عنوان »بازنمائی 
داستان   در  روستايی  مهاجران  و  روستائیان  سیاسی  مشاركت 
های دوره پهلوی دوم )1340-1357( »برای چاپ در نشريه 
علمی � پژوهشی تحقیقات تاريخ اجتماعی پذيرفته شده است.
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