
شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه
یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه در تاریخ 
1394/10/09 تشکیل گردید و طرحنامه آقای »پدرام پورمهران« دانشجوی دوره 
دکتری رشته حکمت متعالیه با عنوان »اصول معرفت شناختی علم مابعدالطبیعه 
در حکمت متعالیه با نگاهی به فلسفه استعالیی کانت« به راهنمایی دکتر هادی 

وکیلی و مشاوره دکتر فتحی زاده با رعایت شروطی به تصویب رسید.
همچنین یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای تحصیالت تکمیلی در تاریخ 
1394/10/23 تشکیل گردید و طرحنامه آقای »اکبر رمزی بوراچالو« دانشجوی 
دوره دکتری رشته اندیشه سیاسی در اسالم با عنوان »بررسی رابطه اخالق و 
آراء صاحب  به  توجه  با  دموکراسی  و  دینی  مردم ساالری  اندیشه  در  سیاسیت 
نظران ایرانی معاصر )امام خمینی )ره(، آیت اله سیدعلی خامنه ای، سیدمحمد 
خاتمی و عبدالکریم سروش« به راهنمایی دکتر عبدالرحمن حسنی فر و مشاوره 
دکتری فرهاد زیویار و دکتر محمود جنیدی جعفری با رعایت شروطی به تصویب 

رسید.
برگزاری آزمونهای پایان ترم

تعداد 119 آزمون کتبی از آزمونهای پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1395-
1394 از تاریخ 1394/10/19 لغایت 1394/11/07 برگزار گردید. 

اطالعیه در خصوص درس پژوهش ورزی
صورت  به  ورزی  پژوهش  درس  انجام  رساند  می  دانشجویان  کلیه  اطالع  به 
اجباری می باشد و دانشجویانی که درس پژوهش ورزی را به صورت کامل انجام 
ندهند مجاز به دفاع از پایان نامه خود نمی باشند برای کسب اطالعات بیشتر، 
دانشجویان دوره دکتری به آقای وثوقی و دانشجویان دوره ارشد به خانم اجلی 

مراجعه نمایند.

برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 1394
انسانی  علوم  پژوهشگاه   ،1394 سال  دکتری  آزمون  ظرفیت  تکمیل  مرحله  در 

و مطالعات فرهنگی در دو کد رشته محل اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.
1- رشته علوم سیاسی - اندیشه سیاسی در اسالم )ظرفیت 2 نفر(

2- رشته زبان و ادبیات فارسی )ظرفیت 3 نفر(
شیوه پذیرش در رشته زبان و ادبیات فارسی به صورت برگزاری آزمون کتبی و 

مصاحبه علمی می باشد.
شیوه پذیرش در رشته علوم سیاسی - اندیشه سیاسی در اسالم برگزاری مصاحبه 

علمی می باشد.
مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان دوره ارشد

طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه، ارائه اعالم وصول مقاله برای 
دانشجویان ورودی سال 1392 به بعد، شرط دفاع از پایان نامه می باشد. از این 
رو دانشجویان پس از ارسال مقاله به نشریات و دریافت برگ اعالم وصول مقاله، 
می بایست این برگ را به همراه پرینت مقاله به تایید رییس پژوهشکده رسانده 

و در نهایت به امور پژوهش برای تکمیل پرونده خود ارائه دهند.

برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله دوره دکتری
جلسه پیش دفاع از رساله دوره دکتری خانم ثریا پناهی دانشجوی دوره دکتری 
رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان »فرهنگ توصیفی اصطالحات دیوانی دوره 

تیموریان در شبه قاره عصر اکبرشاه« در تاریخ 1394/10/27 برگزار گردید.

واریز با تاخیر وام های دانشجویی
وام های دانشجویان به دلیل جابجایی ساختمان صندوق رفاه دانشجویان با تاخیر 

نسبتا طوالنی به حساب دانشجویان واریز گردید.

اطالعیه کار دانشجویی
با  )فبک(  کودکان  برای  فلسفه  گروه  با  همکاری  به  مند  عالقه  دانشجویان 
پرداخت حق الزحمه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)برای دانشجویان دکتری 
به میزان هر ساعت همکاری 30000ریال و دانشجویان ارشد 15000ریال( به 
امور دانشجویی )آقای کاظم زاده( مراجعه نمایند. ضمنا این همکاری می تواند در 
راستای ادبیات داستان های کهن، روابط بین الملل و پژوهش های گروهی باشد.

راه اندازی کانال تحصیالت تکمیلی در تلگرام
برای اطالع از آخرین اخبار تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی به کانال KWIHCS@ مراجعه نمایید.

برگزاری سومین جلسه شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی
سومین جلسه شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی در تاریخ 1394/11/06 به 
منظور همفکری و هم اندیشی درباره موضوعات آموزش و پژوهش دانشجویان 

برگزار شد. دستور این جلسه متشکل از موارد زیر بود:
1- چگونگی ترغیب دانشجویان به انتخاب اولویت های پژوهشی پژوهشگاه

2- تشکیل کارگروه باز طراحی شاخص های ارزیابی آموزشی
مراکز  و  ها  دانشگاه  با  آموزش  ی  حوزه  مشترک  فعالیت  سنجی  امکان   -3

پژوهشی کشور
4- بررسی چگونگی فعالیت های حوزه ی آموزش برای ایجاد و توسعه ی شبکه 

علوم انسانی

انتخاب واحد درس پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشجویانی که هنوز طرحنامه آنها تصویب نشده است نیاز به انتخاب واحد درس 
پایان نامه ندارند. بنابراین در صورت تصویب طرحنامه، مراتب را به امور آموزش 

)آقای شیردل( اطالع دهند.

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395
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