
خبرنامه داخلی تحصیالت تکمیلی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جلسه شورای تحصیالت تکمیلی
تاریخ  در  تکمیلی  تحصیالت  شورای   192 شماره  جلسه 

1395/04/09 برگزار شد که در این جلسه:
دانشجوی  زاده  کرم  فرشاد  آقای  دکتری  رساله  نامه  طرح   *
بررسی  و  »مطالعه  عنوان  با  اسالمی  دوره  علم  تاریخ  رشته 
تا  اسالمی  تمدن  دانشمندان  نزد  ریاضی  جغرافیای  پیشرفت 
سده ی پنجم هجری قمری با تکیه بر آثار ابوریحان بیرونی« با 

رعایت شروطی تصویب شد.
دانشجوی  قوسی  محسن  آقای  دکتری  رساله  نامه  طرح   *
سنت  در  »پژوهشی  عنوان  با  اسالمی  دوره  علم  تاریخ  رشته 
عطر شناسی دوره اسالمی تا پایان سده نهم هجری قمری« با 

رعایت شروطی تصویب شد.
* طرح نامه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نسرین فتح الهی 
دانشجوی رشته علوم اقتصادی با عنوان »اقدامات شبه بودجه 
ای و اثر آن بر تسهیالت غیر جاری یانکی« با رعایت شروطی 

تصویب شد. 
تاریخ  در  تکمیلی  تحصیالت  شورای   193 جلسه  همچنین 

1395/04/23 تشکیل شد که در این جلسه:
دانشجوی  آقای حسین خسروی  دکتری  رساله  نامه  طرح   *
ارزشی  های  »بنیان  عنوان  با  اسالمی  تمدن  و  انقالب  رشته 
با رعایت  با تمدن نوین اسالمی«  تمدن اسالمی و نسبت آن 

شروطی تصویب شد.
جواهریان  محمدسامان  آقای  دکتری  رساله  نامه  طرح   *
دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان »تحلیل روایت 
شناختی اشعار نو غنایی فارسی از 1300 تا 1332« با رعایت 

شروطی به تصویب رسید.
* طرح نامه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه صنوبری 
عوامل  »بررسی  عنوان  با  اقتصادی  علوم  رشته  دانشجوی 
تاثیرگذار بر میزان تقاضای صنعت بیمه زندگی: مطالعه موردی 

ایران« تصویب شد.
* طرح نامه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه آقابابائی 
میان  رابطه  »بررسی  با عنوان  اقتصادی  دانشجوی رشته علوم 
مخارج بیمه های بازرگانی و رشد اقتصادی در ایران« تصویب 

شد.
برگزاری جلسه دفاع از رساله و پایان نامه

* جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم آرمان بروجنی دانشجوی 
با موضوع      ادبیات عرب  ارشد رشته زبان و  دوره کارشناسی 
کتاب  بر  تاکید  ابوماضی)با  ایلیا  منثور  آثار  شناسی  »سبک 

السلوب احمد الشایب(« در تاریخ 1395/04/21 برگزار شد.
* جلسه دفاع از پایان نامه خانم نسرین کریمی دانشجوی دوره 
کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی با موضوع »بررسی رابطه 
ای بین رشد اقتصادی و بهره وری تعمیم یافته ی نیروی کار 

بسمه تعالی

در بخش های مختلف اقتصادی ایران« در تاریخ 1395/04/26 
برگزار شد. 

* جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه عرب زاده دانشجوی 
دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع 
»تحلیل انتقادی گفتمان حکومتی در بوستان سعدی« در تاریخ 

1395/04/27 برگزار شد.

تسویه حساب و اخذ گواهی موقت
خانم شراره مظفری)دکتری زبان شناسی همگانی(، آقای رضا 
اسماعیلی )دکتری زبان و ادبیات فارسی(، خانم آزاده شریفی 
)ارشد زبان و ادبیات فارسی(، خانم زهرا شریف کاظمی)ارشد 
تاریخ ایران اسالمی(، خانم ثریا علوی)ارشد علوم اقتصادی(، 
آقای معال یابری )ارشد زبان و ادبیات عرب(، آقای سیدرضا 
سعادتی)ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی(، در تیرماه موفق به 
تسویه حساب و اخذ گواهی نامه موقت پایان تحصیالت شدند. 

برای این عزیزان آرزوی موفقیت می کنیم.

برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری
آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری رشته فلسفه علم و فناوری و 
تاریخ علم دوره اسالمی در روزهای 27 تا 29 تیرماه در ساختمان 

تحصیالت تکمیلی برگزار شد.

پذیرش برگزیدگان علمی در دوره دکتری تخصصی در 
رشته زبان و ادبیات فارسی نیمسال اول سال تحصیلی 

95-96
به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمي و مستعد 
مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي، 
پژوهشکده زبان و ادبیات در نظر دارد نسبت به پذیرش برگزیدگان 
علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در رشته زبان و ادبیات 
فارسی، به ظرفیت یک نفر اقدام نماید.اطالعات تکمیلی را می 

توانید با مراجعه به وب سایت پژوهشگاه مشاهده نمایید.

اعالم نتایج و ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون 
کارشناس یارشد سال1395

با توجه به جابجایی تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 
سال1395 از بهمن به اردیبهشت95، زمان اعالم فهرست پذیرفته 
شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی آزمون ورودی دوره 
های تحصیالت تکمیلی)کارشناسی ارشد( سال95 در هفته دوم 
شهریورماه  95 و تاریخ ثبت نام 17شهریور خواهد بود.شایان ذکر 
است پژوهشگاه برای سال تحصیلی96-95 تعداد 65 دانشجو 

را در 9رشته تحصیلی پذیرش خواهد نمود.
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