
خبرنامه داخلی تحصیالت تکمیلی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جلسه شورای تحصیالت تکمیلی
یکصد و نودمین جلسه شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه 

در تاریخ 1395/03/12 تشکیل شد. که در این جلسه:
* طرح نامه آقای رضا محمدی نسب دانشجوی دوره دکتری 
رشته تاریخ علم دوره اسالمی با عنوان »بررسی سنت نگارش 
اصالح ادویه در دوره اسالمی« با رعایت شروطی به تصویب 

رسید.
* طرح نامه خانم نرگس شریفی دانشجوی دوره کارشناسی 
ارشد رشته علوم اقتصادی با عنوان » بررسی مهاجرت و رشد 
به  شروطی  رعایت  با  کشوری«  بین  مطالعه  یک  اقتصادی: 

تصویب رسید.
تحصیالت  شورای  جلسه  یکمین  و  نود  و  یکصد  همچنین 
تکمیلی پژوهشگاه در تاریخ 1395/03/26 تشکیل شد. که در 

این جلسه:
دکتری  دوره  دانشجوي  اجتهادیان  حسین  آقای  طرح نامه   *
تفسیر  بین  سازگاری  »بررسی  عنوان  با  دین،  فلسفه  رشته 
بوهمی در مکانیک کوانتم و درک سینوی و صدرایی در فلسفه 
اسالمی از فاعلیت الهی« با رعایت شروطی به تصویب رسید. 
* طرح نامه آقای محمد فروغی دانشجوي دوره دکتری رشته 
حکمت متعالیه با عنوان »بررسی و نقد مادیت ادراک با تکیه 

بر آراء صدرالمتالهین« با رعایت شروطی به تصویب رسید.
* طرح نامه آقای محمد ابراهیم آشتیانی دانشجوي دوره دکتری 
رشته تاریخ ایران بعد از اسالم، با عنوان »گفتمان های اصلی 
رعایت  با  نفت«  صنعت  شدن  ملی  جنبش  نگاری  تاریخ  در 

شروطی به تصویب رسید.
کارشناسی  دوره  دانشجوي  عزیززاده  مینا  خانم  طرح نامه   *
ارشد رشته علوم اقتصادی، با عنوان »بررسی عوامل اقتصادی 
مؤثر بر ازدواج در ایران: مطالعه میان استانی« به تصویب رسید. 
دوره  دانشجوي  برزی  بزرگی  روشنک  خانم  طرح نامه   *
»بررسی  عنوان  با  اقتصادی  علوم  رشته  ارشد  کارشناسی 

شاخصهای مقاومت اقتصادی درایران« به تصویب رسید.

جلسه دفاع از رساله و پایان نامه
* جلسه دفاع از رساله آقای رضا اسماعیلی دانشجوي دوره 
دکتري رشته زبان و ادبیات فارسي، با موضوع »اسباب و صور 
ایجاد طنز در داستان کوتاه )با تاکید بر بیست داستان کوتاه از 
مشروطه تا انقالب اسالمی(« در تاریخ 1395/03/17 تشکیل 

شد.
* جلسه دفاع از رساله آقای هیوا حسن پور دانشجوی دوره 
»بوطیقای  موضوع  با  فارسی،  ادبیات  و  زبان  رشته  دکتری 
لیلی  شیرین،  و  بر خسرو  تکیه  )با  نظامی  در خمسه  روایت 

و مجنون و هفت پیکر( در تاریخ 1395/03/25 تشکیل شد.

بسمه تعالی

دانشجوی  زاده  قلی  فریبا  خانم  نامه  پایان  از  دفاع  جلسه   *
دوره کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی، با موضوع 
»تحلیل معنایی اندام واژه های چشم، سر و دست در نگرشی 

شناختی و پیکره ای« در تاریخ 1395/03/01 تشکیل شد.
دهنوی  کشاورز  سمانه  خانم  نامه  پایان  از  دفاع  جلسه   *
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی، 
های  حکایت  از  برخی  اساطیری  های  مایه  »بن  موضوع  با 

مرزبان نامه« در تاریخ 1395/03/10 تشکیل شد.
* جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره ایمانی راد دانشجوی 
موضوع  با  اسالمی  ایران  تاریخ  رشته  ارشد  کارشناسی  دوره 
»ورود زنان به تئاتر ایران از آغاز تا کودتای 28 مرداد 1332 

شمسی« در تاریخ 1395/03/31 تشکیل شد.

تسویه حساب و اخذ گواهی موقت
آقای حبیب اله کوزه گر، خانم سعیده قندی، خانم سیده معصومه  
حسینی، آقای مسعود آتشگران، آقای شایان کارخانه، خانم ناهیده 
کاظم زاده گنجی، آقای سینا پروانه، خانم زینب اکبری، آقای 
ابوالفضل خطیبی، در خرداد ماه موفق به اخذ گواهی نامه موقت 
پایان تحصیالت شدند. برای این عزیزان آرزوی موفقیت می کنیم.

آزمون های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی94-95
آزمون های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی95-94 از مورخ 
1395/03/22 شروع شده و تا مورخ04/06/ 1395 ادامه خواهد 
داشت. این آزمون ها در ساختمان تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه  
در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا  در هشتاد موضوع درسی 

برگزار می شود.

پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره کارشناسی ارشد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به منظور فراهم 
نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در راستای اجرای آیین 
نامه ارائه تسهیالت برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های 
تحصیلی باالتر در نظر دارد تا نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی 
واجد شرایط در سه رشته، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات 

عرب و علوم قرآن و حدیث اقدام نماید. 

برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری
تاریخ علم دوره  آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری رشته 
اسالمی در روزهای 27 تا 29 تیرماه در ساختمان تحصیالت 
تکمیلی برگزار خواهد شد. گذراندن تمامی واحدهای درسی و 
داشتن گواهی زبان عمومی از شروط شرکت در آزمون می باشد.
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