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 توجه
دانشجویان محترمی که طرح تفصیلی آنان به تصویب گروه آموزشی 

یک نسخه از طرح اصالحیه امضاء شده را به  رسد، الزم استمربوطه می

بالفاصله طرح خود را در سایت ایرانداک به و  دهد امورپایان نامه ها ارائه

ثبت برسانند و کد رهگیری آن را به کارشناس امور پایان نامه ها اعالم و 

برای دریافت حکم و ابالغیه  به امور پایان نامه ها سپس در اسرع وقت 

 مراجعه کنند.

 
 

 صورت جلسه گروه نهج البالغه

 7/69/ 22: خمور  جلسه:                                                                                                    

دانشجوی رشته نهج البالغه  با شماره دانشجویی  محبوبه مقیمیخانم نامه کارشناسی ارشدطرح تفصیلی پایان

 مخاطب بر اثرگذاری بارویکرد البالغه نهج بر مبتنی( ع) علی امام های نامه مخاطبین شناسی گونه "با عنوان:   9144324449

و مقرر به راهنمایی جناب آقای دکتر حامد شریعتی نیاسر و مشاوره جناب آقای دکتر حسن اصغرپور در جلسه گروه طرح   "

 شد :

 مطلب پیشنهادی موضوع درباره صفحه ۰۲ حداقل شد مقرر دانشجو پژوهشی و علمی توانمندی احراز منظور به

 گروه اعضای تایید صورت در شده ارایه گروه به نتیجه و( البالغهنهج نامه سه حداقل تحلیل)  . شود تحلیل و نوشته

 .شود بررسی پیشنهادی تفصیلی طرح

دانشجوی رشته نهج البالغه  با شماره دانشجویی  زهرا زائری امیرانیخانم  نامه کارشناسی ارشدطرح تفصیلی پایان

به راهنمایی جناب  "صدور سبب مبنای بر مخالفان به البالغهنهج در( ع)امیرالمومنین هاینامه تحلیل"با عنوان: 9244324499

در جلسه گروه طرح  و منوط به اصالحات زیر به تصویب  مهدی غالمعلی و مشاوره حسن حسن زاده تهرانی آقای دکتر 

 رسید :

  شود. اصالح منابع مهمترین فهرست -4

 .شود اصالح فلسفی آقای کتاب و البالغهنهج علوم الی المدخل البالغه،نهج از پرتوی کتابشناسی مشخصات -3

  .شود حذف ندارد نامهپایان عنوان با ارتباطی ظاهرا البیان اطیب تفسیر -2

 .شود دیده و شده اضافه منابع به االعشیصبح نیز و الصفین وقعة هایکتاب -1



 و پیمان کتاب نیز و السالم علیه صادق امام دانشگاه در عنوان این به نزدیک عنوان با اینامهپایان وجود به توجه با -5

 جنبه و دو آن با پیشنهادی عنوان تفاوت وجه شود بررسی منبع دو هر عنوان این به نزدیک محتوایی با پایداری

 .شود بیان دقیق آن نبودن تکراری

 6/69/ 11: خمور  جلسه:                                                                                                    

دانشجوی رشته علوم و معارف نهج البالغه  با شماره  ایمان کلباسیخانم  نامه کارشناسی ارشدطرح تفصیلی پایان

به  "البالغه نهج و کریم قرآن نگاه از کاری فریب و زیرکی تطبیقی شناسی مفهوم "با عنوان:  9134324444دانشجویی 

 راهنمایی جناب آقای دکتر بخشعلی قنبری در جلسه گروه طرح  و منوط به اصالحات زیر به تصویب رسید :

 :مسئله بیان اصالح -

 فقرات و قرآن آیات از تعداد چه شود عنوان -شود حذف البالغهنهج آنها رأس در  عبارت مسئله تبیین در

است بحث این به ناظر البالغهنهج  

 طرح تصویب در شورا توسط که زیرکی و فریبکاری با( هایمعادل) جانشین یا نشینهم دیگر هایواژه

  ....( - خدعه -کید -حیله -مکر)  شود شناسی مفهوم و اضافه بود شده عنوان اجمالی

 لغت هایکتاب به حتما شناسیمفهوم در -( مفاهیم و کلیات اول فصل)  شود اضافه عناوین به شناسی مفهوم -

 شود. مراجعه

 


