
خبرنامه داخلی تحصیالت تکمیلی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی1396- 1395
دوشنبه  روز   1395-1396 تحصیلی  سال  آغاز  جشن  مراسم 
مورخ 1395/07/05 در سالن حکمت پژوهشگاه برگزار شد. 
در این مراسم آقای دکتر حسینعلی قبادی ضمن تبریک آغاز 
سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: 
در  بیشتر  آنچه  اما  است،  ایران  تاریخ  از  بخشی  مقدس  دفاع 
خور بازکاویست این است که ایران کشوری است با تاریخ و 
تمدن دیرینه  و الیه های پنهانی  که می تواند به بازآفرینی قدرت 

خویش بپردازد.
جدیدالورود  دانشجویان  به  خطاب  ادامه  در  قبادی  دکتر 
از  یکی  حریم  به  که  جدید  دانشجویان  به  گفت:  پژوهشگاه 
درخشان ترین نماد های تمدنی ایران معاصر یعنی پژوهشگاه 
خیرمقدم  اند  گذاشته  قدم  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 

عرض می کنم. 
در ادامه دکتر حسنی فر مدیر تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه، با 
تبریک سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
توانسته  مرور  به  تکمیلی  تحصیالت  اینکه  به  اشاره  ضمن 
است جایگاه خود را در پژوهشگاه پیدا کند به نقش مهم این 
نامه های  آیین  و  مقررات، ضوابط  عنوان مجری  به  مدیریت 
مصوب وزارت علوم و همچنین شوراهای تصمیم گیر در داخل 
پژوهشگاه که با دانشجویان، اساتید و معاونان پژوهشگاه ارتباط 
مستقیمی دارد اشاره داشتند. همچنین ایشان به متفاوت بودن 
ساختار پژوهشگاه با دانشگاه ها اشاره نموده و اینکه این تفاوت 
در همه فرآیندها مشخص است و گاهی تسهیل کننده و گاهی 
مانع است. این تفاوت باید در نقش سازمانی پژوهشگاه خود را 
نشان دهد که در دو حوزه است: اول، باال بردن توان پژوهشی 
دانشجویان در پژوهشگاه نسبت به دانشگاه های دیگر. دوم، 
برنامه  پژوهش  با  ارتباط پژوهشی پژوهش های دانشجویان 

های اساتید و در کل برنامه پژوهشی پژوهشگاه.
در انتهای مراسم از دانشجویان ورودی جدید حائز رتبه برتر در 
تمامی رشته ها و دانشجویان شاهد و ایثارگر تقدیر به عمل آمد.

جلسه شورای تحصیالت تکمیلی
تاریخ  در  تکمیلی  تحصیالت  شورای   198 شماره  جلسه 

1395/06/14 برگزار شد که در این جلسه:
* طرح نامه رساله دکتری آقای سید سعید آریانژاد دانشجوی 
رشته انقالب و تمدن اسالمی با عنوان »بایسته های دستیابی 

شماره 9، مهرماه 1395بسمه تعالی

پذیرش قرار گرفت.
* مقاله خانم دکتر زهره زرشناس و خانم مریم رشنو دانش 
آموخته رشته فرهنگ و زبانهای باستانی با عنوان »ایزد رشن 
و جایگاه او در دین زرتشتی« برای چاپ در نشریه علمی - 

پژوهشی زبانشناخت مورد پذیرش قرار گرفت.
* مقاله خانم دکتر طاهره ایشانی و آقای علی جان محمدی 
»بررسی  عنوان  با  فارسی  ادبیات  و  زبان  آموخته رشته  دانش 
اندیشه های مالمتی و قلندری در شعر سلمان ساوجی« برای 
پذیرش  مورد  عالمه  ترویجی   - علمی  دوفصلنامه  در  چاپ 

قرار گرفت.
نیا  ناصر محسنی  آقای  ابوالقاسم رادفر و  آقای دکتر  مقاله   *
 Mirza Ali« دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان
 »Akbar Khan Nafisi Kermani, Nazemol Atbba And Persian Grammar

Tendenzen : Jahrbuch Des Ubersee- Museums برای چاپ در نشریه
مورد پذیرش قرار گرفت.

 انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر
به منظور شناسایي و معرفي الگوي مناسب دانشجویي و تشویق 
و  پژوهش  فرهنگ  گسترش  و  علم  فراگیری  در  دانشجویان 
شناسایي استعدادهاي برتر علمي در بین دانشجویان، پژوهشگاه 
به مناسبت  تا  انسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد  علوم 
هفته پژوهش)آذرماه سال جاری( نسبت به انتخاب دانشجویان 
پژوهشگر برتر اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت 
می گردد ضمن مطالعه دقیق متن اطالعیه مندرج در وب سایت 
پژوهشگاه، کلیه مدارک و مستندات خود را حداکثر تا پایان روز 
چهارشنبه، 12 آبان  به مدیریت تحصیالت تکمیلی تحویل نمایند.
پس از بررسي و ارزیابي مدارک دریافتی، سه نفر اول در هر 
آنان  از  و  انتخاب  برتر  پژوهشگر  دانشجوی  عنوان  به  مقطع 

تجلیل خواهد شد.

به تمدن نوین اسالمی در منظومه فکری حکیمان نوصدرایی 
معاصر« با رعایت شروطی تصویب شد.

* طرح نامه رساله دکتری خانم صبا فریدونی دانشجوی رشته 
فلسفه دین با عنوان »تحلیل مساله ناسازگاری در مفهوم کمال 

مطلق« به تصویب رسید.
خیلی  کوهی  صادقی  علی  آقای  دکتری  رساله  نامه  طرح   *
نا  تفسیر  های  »مولفه  عنوان  با  دین  فلسفه  رشته  دانشجوی 
ایمان گرایانه از ویتگنشتاین، در پرتو نقد تفسیر ایمان گرایانه 

از فلسفه ی او« تصویب شد.

برگزاری جلسه دفاع از رساله و پایان نامه
* جلسه دفاع از رساله دکتری خانم سارا سعیدی نوسفادرانی 
»تصحیح  موضوع  با  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  دانشجوی 
انتقادی دیوان رشیدالدین وطواط به همراه بررسی ویژگیهای 
زبانی، سبکی و اطالعات تاریخی موجود در دیوان« در تاریخ 

1395/07/07 برگزار شد. 
* جلسه دفاع از رساله دکتری خانم بتول یوسفی دانشجوی 
مردم  نظام  نقش  »بررسی  موضوع  با  سیاسی  علوم  رشته 
ساالری دینی در شکل گیری تمدن اسالمی- ایرانی« در تاریخ 

1395/07/11 برگزار شد.
ناصری کوهبنانی  فریبا  از رساله دکتری خانم  * جلسه دفاع 
دانشجوی رشته فرهنگ و زبانهای باستانی با موضوع »تجزیه 
و تحلیل )حرف نویسی، آوا نویسی و ترجمه( متن برگزیده 
از پاپیروس های عصر ساسانی خسرو دوم در مصر« در تاریخ 

1395/07/25 برگزار شد.
دانشجوی  قیدی  علی  آقای  دکتری  رساله  از  دفاع  جلسه   *
رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع »نقد و تحلیل اندیشه 
 1395/07/27 تاریخ  در  موالنا«  نزد  تربیتی  های  روش  و  ها 

برگزار شد.
* جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حانیه برهمند  
دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان »نقد و بررسی 
جامعه شناختی رمان های بلقیس سلیمانی )بر اساس نظریات 

گلدمن و لوکاچ(« در تاریخ 1395/07/03 برگزار شد.
* جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدعارف 
امیری ابراهیم آبادی دانشجوی رشته زبان شناسی همگانی با 
رهیافتی  فارسی:  های  ترانه  یار  پیکره  گفتمان  »تحلیل  عنوان 

انتقادی« در تاریخ 1395/07/03 برگزار شد.
* جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا صادقی 
دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان »تصحیح انتقادی 
»سلک الجواهر« با مقدمه و تعلیقات« در تاریخ 1395/07/06 

برگزار شد.

خدیجه  خانم  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  از  دفاع  جلسه   *
عباسیان دانشجوی رشته فرهنگ و زبانهای باستانی با عنوان 
آیین های شاد در ساری و  و  باستانی جشن ها  »ریشه های 

حومه« در تاریخ 1395/07/12 برگزار شد.
* جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه زینعلی 
»بررسی ساز  با عنوان  دانشجوی رشته زبان شناسی همگانی 
رویکردی  فارسی:  زبان  در  طعنه  بازنمایی  نحوی  کارهای  و 
برگزار   1395/07/13 تاریخ  در  گفتمانی«   - شناختی  کاربرد 

شد.
ستاره  خانم  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  از  دفاع  جلسه   *
با  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  دانشجوی  پیلمبرانی  زارع 
عنوان »بررسی و تحلیل پایگاه و طبقات اجتماعی شخصیت 
تاریخ  در   »1365 تا   1300 از  معاصر  رمان  در  داستانی  های 

1395/07/14 برگزار شد.
* جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهاره علیزاده 
عنوان  با  اجتماعی  علوم  پژوهش  رشته  دانشجوی  راهداری 
تحقیقی  فرزندان،  با  روابط  مسئله  شناختی  جامعه  »بررسی 
درباره فرزندساالری کودکان )7-14( ساله در تهران« در تاریخ 

1395/07/14 برگزار شد.
* جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا 
عنوان  با  اسالمی  ایران  تاریخ  رشته  دانشجوی  اندی  امیری 
»سیر تاریخی تکفیر از دوره سلجوقیان تا پایان خوارزمشاهیان 

)628-431 ه.ق(« در تاریخ 1395/07/18 برگزار شد.
* جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا نصیری 
دانشجوی رشته فرهنگ و زبانهای باستانی با عنوان »بررسی 
سکه های کوشانی - ساسانی« در تاریخ 1395/07/19 برگزار 

شد.
نازنین  خانم  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  از  دفاع  جلسه   *
با عنوان  باستانی  احمدی دانشجوی رشته فرهنگ و زبانهای 
»قرائت، آوانویسی و برگردان متن اوستایی و زند آبان نیایش« 

در تاریخ 1395/07/19 برگزار شد.
حمیده  خانم  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  از  دفاع  جلسه   *
با  عرب  ادبیات  و  زبان  رشته  دانشجوی  محسنی  سادات 
تاریخ  در  کریم«  قرآن  در  آب  هنری  پردازی  »تصویر  عنوان 

1395/07/26 برگزار شد.

اخذ پذیرش مقاله دانشجویان کارشناسی ارشد
کیانپور  فرشته  خانم  و  دکتر حسین صمصامی  آقای  مقاله   *
امکان  »بررسی  عنوان  با  اقتصادی  علوم  رشته  آموخته  دانش 
خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی« برای چاپ 
مورد  اسالمی  اقتصاد  معرفت  پژوهشی   - علمی  فصلنامه  در 

تسویه حساب و اخذ گواهی موقت
آقای علی جان محمدی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد 
رشته زبان و ادبیات فارسی، آقای کیومرث جهانگردی دانش 
آموخته مقطع دکتری رشته زبان شناسی همگانی و خانم فاطمه 
و  زبان  رشته  ارشد  کارشناسی  مقطع  آموخته  دانش  رضایی 
ادبیات عرب در مهرماه موفق به تسویه حساب و اخذ گواهی 
نامه موقت پایان تحصیالت شدند. برای این عزیزان آرزوی 

موفقیت می کنیم.


