
شروع نیمسال دوم سال تحصیلی 1394
کالسهای درسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1394 از روز شنبه 
جاری  نیمسال  در  برنامه  مطابق  و  شد  آغاز   1394/11/10 مورخ 
مقطع  رشته   5 و  ارشد  کارشناسی  مقطع  رشته   10 در  دانشجویان 

دکتری در کالسهای درس حاضر شدند.

مرحله دوم تکمیل ظرفیت آزمون دکتری
مرحله دوم تکمیل ظرفیت آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1394 
در دو رشته زبان و ادبیات فارسی و همچنین علوم سیاسی )اندیشه 
سیاسی در اسالم( در پژوهشگاه برگزار گردید که متقاضیان روز سه 
شنبه مورخ 94/11/06 در آزمون کتبی رشته زبان و ادبیات فارسی  
آزمون مصاحبه  و همچنین در روز یکشنبه مورخ 1394/11/11 در 

علمی این رشته شرکت کردند.
همچنین روز شنبه مورخ 1394/11/10 مصاحبه علمی رشته علوم 

سیاسی )اندیشه سیاسی در اسالم( برگزار گردید.

شورای تحصیالت تکمیلی
مورخ  چهارشنبه  روز  تکمیلی  تحصیالت  شورای   184 جلسه 
حوزه  کالن  های  سیاست  درخصوص  و  شد  1394/11/21تشکیل 
های  پژوهشکده  با  آن  ارتباط  چگونگی  و  تکمیلی  تحصیالت 

پژوهشگاه بحث و گفتگو صورت گرفت.
طرح نامه های تصویب شده رشته زبان و ادبیات فارسی

با  ارشد  کارشناسی  دوره  دانشجوی  صادقی  رضا  آقای  نامه  طرح 
به  تعلیقات«  و  مقدمه  با  الجواهر  سلک  انتقادی  »تصحیح  موضوع 
راهنمایی آقای دکتر تقی پورنامداریان و مشاوره آقای دکتر سیدمهدی 

طباطبایی به تصویب رسید.
طرح نامه خانم زهرا گالبی زاده دانشجوی دوره کارشناسی ارشد با 
موضوع »ویژگیهای زبانی – ادبی حماسه کویر و خاتون هفت قلعه 
از محمد ابراهیم باستانی پاریزی« به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم 

رادفر و مشاوره خانم دکتر زهرا حیاتی به تصویب رسید.

جلسات دفاع از پایان نامه و رساله
جلسه دفاع از رساله آقای مسعود آتشگران دانشجوی دوره دکتری 	•

با موضوع »عدالت خواهی در دوره  از اسالم  ایران بعد  تاریخ  رشته 
دکتر  آقای  حضور  با  اجتماعی«  جنبش  به  گفتمان  ار  گذر  قاجار، 
علیرضا مالئی توانی )استاد راهنما(، آقای دکتر داریوش رحمانیان و 
آقای دکتر عبدالرحمن حسنی فر)استادان مشاور( و خانم دکتر الهام 
ملک زاده، آقای دکتر محمدعلی اکبری و خانم دکتر سیمین فصیحی 

)استادان داور( در تاریخ 1394/11/19 برگزار شد.    
جلس��ه دفاع از رساله خانم ثریا پناهي دانشجوي دوره دکتري رشته 	•

زب��ان و ادبیات فارس��ي با موض��وع »فرهنگ توصیف��ي اصطالحات 
دیوان��ي دوره تیموریان در ش��به قاره )عصر اکبرش��اه( با حضور آقای 
دکتر ابوالقاس��م رادفر)اس��تاد راهنما(، آقای دکتر حسن انوري و آقای 

)اس��تادان  عاصي  س��یدمصطفي  دکت��ر 
مش��اور(، آق��ای دکت��ر یحیي مدرس��ي، 
خانم دکت��ر طاهره ایش��اني، آقای دکتر 
محمدرض��ا نصیري و آق��ای دکتر چندر 

شیکهر )استادان داور( در تاریخ 94/11/24 برگزار شد.
رشته 	• دکتری  دوره  نژاد  تبریزي  زهرا  خانم  رساله  از  دفاع  جلسه 

فرهنگ و زبانهای باستاتی با موضوع: بررسي تطبیقي نحو زبانهاي 
بلخي و سغدي با حضور: خانم دکتر زهره زرشناس )استاد راهنما(، 
خانم دکتر کتایون مزداپور و خانم دکتر فریار اخالقي )استادان مشاور( 
و  دکتر محمود جعفري دهقي  آقای  فرزانه گشتاسب،  دکتر  خانم  و 
خانم دکتر فرزانه گشتاسب )استادان داور( در تاریخ 94/11/27 برگزار 

شد.
دوره 	• دانشجوی  کیانپور  فرشته  خانم  نامه  پایان  از  دفاع  جلسه 

خلق  »ماهیت  موضوع  با  اقتصادی  علوم  رشته  ارشد  کارشناسی 
فزاینده  بر ضریب  تکیه  با  اسالمی  مالی  نظام  در  بانکی  نظام  پول 
پولی« به راهنمایی آقای دکتر حسین صمصامی و مشاوره آقای دکتر 
تاریخ  در  داوودی  پرویز  دکتر  آقای  داوری  و  الهدی  سیدسجاد علم 

1394/11/19برگزار شد.
دوره 	• دانشجوی  غالمی  الناز  خانم  نامه  پایان  از  دفاع  جلسه 

»مقایسه  موضوع  با  همگانی  شناسی  زبان  رشته  ارشد  کارشناسی 
فارسی  در  جمله  بنیادین  های  ساخت  و  فعل  ظرفیتی  های  ساخت 
فارسی کتاب مراسم  اسپانیایی و ترجمه  بر اساس متن  اسپانیایی  و 
سوگواری برای یک روستایی اسپانیایی« به راهنمایی آقای دکتر امید 
طبیب زاده قمصری و مشاوره خانم دکتر نجمه شبیری و داوری خانم 

دکتر آزیتا افراشی در تاریخ 1394/11/24 برگزار شد.
دوره 	• دانشجوی  هاشمی  جاسم  آقای  نامه  پایان  از  دفاع  جلسه 

کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب با موضوع » مبانی داوری 
آقای دکتر  راهنمایی  به  در شعر عربی دو دوره جاهلی و اسالمی« 
قیس آل قیس و مشاوره آقای دکتر یداله رفیعی و داوری آقای دکتر 

رمضان رضایی در تاریخ 1394/11/25 برگزار شد.

تسویه حساب و اخذ گواهی موقت
در مقطع کارشناسی ارشد: خانم الهه کاویار جوشقانی در رشته فرهنگ 
و زبانهای باستانی، آقای حبیب اله یزدانی کمرودی در رشته زبان و 
ادبیات عرب و در مقطع دکتری: خانم معصومه حاجی زاده و آقای 
محسن نوبخت در رشته زبان شناسی همگانی پس از تسویه و حساب 

نهایی با تحصیالت تکمیلی موفق به اخذ گواهینامه موقت شدند.

گواهی پذیرش مقاله
مقاله خانم طاهره همتی دانش آموخته رش��ته زبان شناسی همگانی 
در مقطع کارشناس��ی ارش��د با عنوان »بازنمایی حرک��ت در ترجمه: 
رویکردی ش��ناختی« در نشریه علمی - پژوهشی پژوهش های زبان 
شناس��ی تطبیقی پذیرفته ش��د و در ش��ماره آتی این نشریه به چاپ 

خواهد رسید.

خبرنامه داخلی تحصیالت تکمیلی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

شماره 2، بهمن ماه 1394 بسمه تعالی


