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توجه
دانشجویان محترمی که طرح تفصیلی آنان به تصویب گروه آموزشی مربوطه میرسد ،الزم است یک
نسخه از طرح اصالحیه امضاء شده را به امورپایان نامهها ارائه دهد و بالفاصله طرح خود را در سایت
ایرانداک به ثبت برسانند و کدرهگیری آن را به کارشناس امور پایان نامهها اعالم و سپس در اسرع وقت
برای دریافت حکم و ابالغیه به امور پایان نامهها مراجعه کنند.

صورتجلسه گروه کالم
مورخ97/7/25

جلسه
بررسی طرح تفصیلی ارشد به شرح ذیل:

 طرح تفصیلی پایان نامه سرکار خانم فاطمه سادات کالنتر معتمدی دانشجوی رشته علووم حودی
شماره دانشجویی  9411231134با عنوان " آموزه توفیق الهی در کالم امامیه و ارتبوا

گررای کوالم امامیوه برا

آن بوا قضوا و قودر الهوی و اختیوار

انسان"به راهنمایی جناب آقای دکتر احمد کریمی و مشاوره سرکار خانم دکتر مریم والیتری منو

به اصالحات ذیو بوه

تصویب رسید.
 .1در تبیین مسئله از جملۀ :آیا توفیق قضای الهی محسوب ......قرار میگیرنرد حذف شود چون تمام افعال الهوی
هم قضا دارد هم قدر لذا این تعبیر درست نیست.
 .2در فرضیههای اصلی تحقیق جملۀ :در واقع عوامل و موانع  ....انعکاس اختیار ماست .موارد غیر اختیاری توفیوق
یا توضیح داده شود یا اثبات شود که حتماً توفیقات منو

به اختیار انسان است.

 .3در فرضیه دوم فرعی تحقیق:
-

جملۀ  :مقدماتی داشته باشد که بستگی به خود  .........نواهی الهی.توضیح داده شود که مقودمات توفیوق
ممکن است خارج از اختیار انسان باشد یا ثابت شود که نمیتوان بدون مقودمات اختیواری توفیوق
داشت.

.4

جلسه

بحث جبر و اختیار در پاراگراف یکی مانده به آخر منتقل شود به پاراگراف منشأ توفیق چیست

رابطۀ توفیق با جبر و اختیار به زیرمجموعه فصل سوم اضافه شود.

مورخ97/3/2

طرح تفصیلی پایان نامه خانم هاجر جیرانی دانشجوی رشته علوم حدیث گرای

کالم و عقاید با شماره دانشجویی  9511231159برا

عنوان " روش شناسی کتاب استقصاء االفحام و استیفاء االنتقام فی نقض منتهی الکالم عالمه میر حامد حسین هندی "بره راهنمرایی جنراب
آقای دکتر محمدهادی قندهاری و مشاوره جناب آقای دکتر مهدی نصرتیان منوط به اصالحات ذیل به تصویب رسید.
 .1در پیشینه تحقیق آثار متاخرین ذکر شود.
 .2سوال اصلی تغییر کند به :روش میرحامد حسین در استنباط و دفاع از آموزههای کالمی با تکیه بر کتاب استقصرا
االفحام چگونه است
 .3در فرضیه اصلی :کلمه "در این" حذف شود و اسم کتاب کامل آورده شود.
 .4به منابع افزدوه شود.

