
خبرنامه داخلی تحصیالت تکمیلی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جلسه شورای تحصیالت تکمیلی
یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای تحصیالت تکمیلی 
پژوهشگاه در تاریخ 1395/02/15 تشکیل شد. که در این جلسه:
* طرح نامه آقای محمد حسین زاده دانشجوی دوره دکتری 
رشته حکمت متعالیه با عنوان »چالش های اراده آزاد در فلسفه 

مالصدرا« به تصویب رسید.
دوره  دانشجوی  فیروزی  السادات  فاطمه  خانم  نامه  طرح   *
» گرایش ها  با عنوان  تاریخ علم دوره اسالمی  دکتری رشته 
رعایت  با  تیموری«  دوره  آموزشی  و  علمی  های  سیاست  و 

شروطی به تصویب رسید.
دکتری  دوره  دانشجوی  قائدی  اسماعیل  آقای  نامه  طرح   *
رشته حکمت متعالیه با عنوان » ارزیابی نظریه تفسیری عالمه 
با  مدرن«  هرمنوتیک  های  پرسش  با  مواجهه  در  طباطبایی 

رعایت شروطی به تصویب رسید.
* طرح نامه خانم سیده مهسا منیری دانشجوی دوره کارشناسی 
ارشد رشته علوم اقتصادی با عنوان »تحلیل قیمت مسکن کالن 
شهری در ایران با تاکید بر محدوده رشد شهری و موجودی 

مسکن« به تصویب رسید.

جلسه دفاع از رساله و پایان نامه
دوره  دانشجوي  حدادي  الهام  خانم  رساله  از  دفاع  جلسه   *
دکتري رشته زبان و ادبیات فارسي، با موضوع »تحلیل عناصر 
بنیادین روایت در ادبیات داستاني دهه هشتاد با تکیه بر چهار 
اثر )رود راوي، همنوایي شبانه ارکستر چوب ها، چراغها را من 
خاموش مي کنم، و من او(« در تاریخ 1395/02/14 تشکیل 

شد.
* جلسه دفاع از پایان نامه خانم طیبه طاهری دانشجوی دوره 
کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، با موضوع » رابطه میان 
در کشورهای صادر  نفتی  درآمد  و  دولت  درآمدهای  ترکیب 

کننده نفت« در تاریخ 1394/02/27 تشکیل شد.

ارائه و چاپ مقاله
ارائه سخنرانی سه نفر از دانشجویان دوره دکتری رشته تاریخ 
ایران بعد از اسالم که در سومین کنگره تاریخدانان ارائه شد به 

شرح زیر می باشد:
* ارائه سخنرانی آقای رضا گلشن مهرجردی با عنوان »بررسی 
تاریخ نگری و تاریخ نگری محمدجعفر خورموجی در کتاب 

حقایق االخبار ناصری«
* ارائه سخنرانی آقای امین محمدی با عنوان »سنت و مدرنیته 

در تاریخ نگاری و تاریخنگری عبداله مستوفی«
* ارائه سخنرانی آقای سعید نجار با عنوان »بررسی شیوه تاریخ 

نگاری شرف الدین بدلیسی در کتاب شرفنامه«

بسمه تعالی

ابالغ سهمیه سال 1395 فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی 
دانشجویان

سهمیه  گذشته،  سالهای  در  پژوهشگاه  عملکرد  به  توجه  با 
فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانشجویان از سه سهمیه در سال 
94 به 5 سهمیه برای سال 95 افزایش یافت. برخی از شرایط 
استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی عبارتند از: گذراندن 
آزمون جامع، معتبر بودن گواهی زبان عمومی، گذشت حداکثر 
سه سال از شروع به تحصیل در هنگام خروج از کشور و ... 

می باشد.
اهدای بن کتاب به دانشجویان

به مناسبت برگزاری بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی 
کتاب مبلغ 70000 تومان به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 
و مبلغ 100000 تومان به دانشجویان مقطع دکتری پژوهشگاه 

بن کتاب اهدا شد.

آزمون جامع دوره دکتری
برای  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتری رشته  دوره  آزمون جامع 
دانشجویان ورودی سال 1392 و رشته حکمت متعالیه برای 
دانشجویان ورودی سال 1393 به ترتیب در روزهای یکشنبه 
16 خردادماه و دوشنبه 17 خردادماه برگزار خواهد شد. شرط 
ارائه  و  درسی  واحدهای  تمامی  گذراندن  آزمون:  در  حضور 

گواهی زبان عمومی می باشد.

برگزاری آزمون کتبی مرحله دوم آزمون دکتری 
سال 1395

سال  دکتری  متمرکز  نیمه  آزمون  دوم  مرحله  کتبی  آزمون 
1395 در شش رشته: فرهنگ و زبانهای باستانی، زبان شناسی 
همگانی، فلسفه علم و فناوری، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ 
ایران بعد از اسالم و علوم سیاسی در اردیبهشت ماه برگزار 
گردید. مصاحبه علمی رشته های مذکور طبق برنامه زمانبندی 
در خردادماه برگزار خواهد شد. نتیجه نهایی آزمون در پایان 

تیرماه به داوطلبان اعالم خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمونهای پایان ترم نیمسال دوم سال 
تحصیلی 1395

شروع آزمونهای پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی 1395 از تاریخ 
22 خردادماه می باشد. دانشجویان می توانند برای دریافت کارت 
ورود به جلسه از تاریخ 15 خردادماه به سامانه دانشجویی مراجعه 
نمایند. ضمنا برای دریافت کارت ورود به جلسه تکمیل فرم 

ارزشیابی اساتید الزامی می باشد.
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