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 توجه
دانشجویان محترمی که طرح تفصیلی آنان به تصویب گروه آموزشی مربوطه 

یک نسخه از طرح اصالحیه امضاء شده را به کارشناس گروه  رسد، الزم است می

بالفاصله طرح خود را در سایت ایرانداک به ثبت برسانند و کد و  ارائه دهد

رهگیری آن را به کارشناس امور پایان نامه ها اعالم و سپس در اسرع وقت برای 

 دریافت حکم و ابالغیه  به امور پایان نامه ها مراجعه کنند.

 کالملسه گروه صورتج

 42/24/59جلسه                                                                                           مورخ  

بررسی سندی با عنوان  6211421149به شماره دانشجویی  راحله علی محمدیخانم طرح تفصیلی پایان نامه  .1

حیدر و مشاوره آقای  دکتر محمد رنجبر حسینیبه راهنمایی آقای  معقولیتو تحلیل محتوایی روایات دال بر برهان 

 در گروه برای بار دوم طرح و با اصالح ذیل تصویب شد: مسجدی

 .در بخش پیشینه تحقیق سطر آخر:... : به تحلیل سندی و محتوایی این روایات پرداخته نشده است 

 عبارت به شکل فوق تصحیح شود.

 

 21/24/59جلسه                                                                                           مورخ  

بررسی سندی با عنوان  6211421149به شماره دانشجویی  راحله علی محمدیخانم طرح تفصیلی پایان نامه  .4

حیدر و مشاوره آقای  دکتر محمد رنجبر حسینیی آقای به راهنمای و تحلیل محتوایی روایات دال بر برهان معقولیت

 در گروه طرح و برای بررسی مجدد نیاز به اصالحات ذیل دارد: مسجدی

  در تبیین مسئله به عنوان نمونه به دو روایتی که محل استناد پایان نامه است پرداخته شود و با توجه به آن تبیین مسئله
 بازنویسی شود.

  صورت تیتر نوشته شده و جمله سوالی نیست.سوال اصلی تحقیق به 
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 تیتر سواالت اصلی و فرعی از هم متمایز باشد 

 .سواالت و فرضیات نیاز به بازنگری دارد و شماره گذاری شود 

 .در بخش روش و مراحل تحقیق از روشهای متعارف که به صورت پیش فرض در طرح هست استفاده شود 

 وط است حذف شود.در فهرست مطالب بخشی که به آیات مرب 

 .در فهرست منابع کتبی است که می توان به عنوا پیشینه بحث از آن استفاده کرد 

 22/24/59جلسه                                                                                           مورخ  

دالیل مخالفت با امام با عنوان  6211421119ی به شماره دانشجوی حانیه امیدوارخانم طرح تفصیلی پایان نامه 

 دکتر محمد مهدی کرباسچیو مشاوره آقای  دکتر محمدهادی قندهاریبه راهنمایی آقای  زمان علیه السالم در زمان ظهور
 در گروه طرح و تصویب شد و نیاز به اصالحات ذیل دارد:

  بشری و تفسیر درست آیات و روشن شدن حق عده ای به مخالفت با امام می پردازند. در تبیین مسئله اشاره شود که با اتمام حجت بر تمام افراد
 در حالت فعلی تبیین مسئله بسیار مختصر است.

 ای گفته شود در تشریح وضعیت زمان ظهور و اینکه چرا به مخالفت با ایشان پرداخته می شود و طرح این بحث چه  در تبیین مسئله مقدمه
 ضرورتی دارد.

 وحدت رویه در نگارش طرح  -در طرح در دو واژه انگیزه و دلیل با هم استفاده کرده است در حالی که عنوان به دلیل یا دالیل می پردازد دانشجو
 حفظ شود.

 .اهداف و اهمیت تحقیق خیلی مختصر نوشته شده که بسط داده شود 

 ود.در فرضیه های فرعی تحقیق: بعضی علمای شیعه هم به فرضیه دوم افزوده ش 

  تحلیلی است؛ در طرح تصحیح شود. –روش تحقیق در این پایان نامه روش توصیفی 

  دالیل مخالفت هر گروه بیان شود و در عنوان هم به آن پرداخته شود. 4و 3در فصل بندی در فصل 

 2/24/59مورخ   جلسه                                                                                          

در گروه طرح شد و با تغییر استاد مشاور  6211421119به شماره دانشجویی  حانیه امیدواردرخواست تغییر استاد مشاور پایان نامه خانم  .2
 ایشان موافقت گردید: استاد مشاوره جدید این پایان نامه طبق کاربرگ آقای دکتر محمد مهدی کرباسچی است.

 

موانع خداباوری و با عنوان  6211121114به شماره دانشجویی عبدالمحمد شیروانی شیری طرح تفصیلی رساله دکتری آقای  .2

دکتر و مشاوره آقای  دکتر مهدی نصرتیانبه راهنمایی آقای  راههای برطرف کردن آن از منظر احادیث شیعه امامیه

 به اصالحات ذیل دارد:در گروه طرح و تصویب شد و نیاز  محمد هادی قندهاری

  در تبیین مسئله به صورت روشن بیان شود که موانع خداباوری برای کسانی است که به صورت نظری در این زمینه دچار مشکل هستند و یا برای
 کسانی است که مرحله نظری را پذیرفته و در مرحله عمل به دیدگاه خداباوری دچار مشکل هستند.

 حال حاضر با هم برابر نیست. تعداد سواالت و فرضیات در 

 .در پرسشهای فرعی : سوال دوم حذف شود 

 .به تمام سواالت بخش موانع نظری از نظر احادیث اضافه شود 

 تمام سواالت بخش عملی در یک سوال تجمیع شود: موانع عملی خداباوری در احادیث چیست و راه رفع آن کدام است؟ 

 بیین و توضیح دارد.فرضیه اصلی مبهم و کلی است، نیاز به ت 

 .فرضیه اول وسوم فرعی در موانع نظری نیاز به بازنویسی دارد 

 .فرضیه سوم موانع عملی: به عالم ذر به عنوان یک راه حل نمی توان اشاره کرد 



  نمی توان بازنویسی بخش اهداف اصلی تحقیق و اهمیت تحقیق جمالت منسجم نیست و به لحاظ نگارشی در متن پرپوزال از این جمالت
 استفاده کرد.

 :تعیین نوع و روش کافی است، توضیحات مربوط به روشها حذف شود. در بخش نوع و روش تحقیق 

 .از فهرست مطالب عنوان/چکیده/مقدمه حذف شود 

 .پس از بازبینی سواالت و فرضیات؛ فصول چینش مجدد شوند 

 نابع مهم کاربردی در این زمینه موسوعه العقائد االسالمیه چاپ دارالحدیث است فهرست منابع: منابع حدیثی در ابتدای این فهرست ذکر شود. از م
 که به منابع افزوده شود.

 42/21/59جلسه                                                                                           مورخ  

مقایسه روش با عنوان  6211121144به شماره دانشجویی  سعید عربگریطرح تفصیلی رساله دکتری آقای  .5

به راهنمایی آقای  تبیین و تنظیم معارف اعتقادی قرآن و حدیث از دیدگاه علی صفایی حائری و شهید مرتضی مطهری
در گروه طرح و تصویب شد و نیاز به اصالحات ذیل  محمد پارچه باف دولتیدکتر و مشاوره آقای  امیر غنوی

 دارد:

 ح عنوان عربی و انگلیسیاصال 

 .در بیان مسئله مشخص شود که چرا طرح درباره این اشخاص نوشته شده است 

 .در بیان مسئله روشن شود که در صدد استنباط عقاید هستند یا دفاع از عقاید، محور کار در این پایان نامه روشن شود 

 از دیدگاه شهید مطهری و آقای صفایی حائری چیست؟ وجوه اشتراک  سوال اول به این شکل اصالح شود: نقطه آغاز اصول عقاید اسالمی
 و افتراق این دو دیدگاه چیست؟

 :فهرست مطالب به شکل ذیل اصالح شود 

 حذف بخش ها 

 خالصه شدن فصول در سه فصل 

 فصل اول: نقطه آغاز اصول عقاید اسالمی از دیدگاه شهید مطهری و علی صفائی حائری 

  اصول عقاید اسالمی از دیدگاه شهید مطهری و علی صفائی حائریفصل دوم: سیر تنظیم 

 فصل سوم: روش تبیین اصول عقاید اسالمی از دیدگاه شهید مطهری و علی صفائی حائری 

 4/1/59جلسه                                                                                           مورخ  

 عنوانبا  4444434344به شماره دانشجویی  آقای علی اخوان فرن نامه کارشناسی ارشد طرح تفصیلی پایا 

آقای و مشاوره  آقای دکتر محمدهادی قندهاریبه راهنمایی بازخوانی باور مهدویت در میراث فضل بن شاذان نیشابوری 

 جام شود:در گروه برای بار دوم طرح شد و مقرر شد اصالحات ذیل ان دکتر محمدهادی مالزاده

  .جلد طرح : رشته دانشجو کالم امامیه درج شود 

  در تبیین مسئله: مفهوم بازخوانی در آن روشن شود/ توجه به پاسخ به شبهات به صورت جدی
 مطرح شده در تبیین مسئله در حال حاضر با عنوان همخوانی ندارد.

 .سواالت و فرضیات با فهرست و پیشینه همخوانی ندارد 

  شبهات مستشرقان پس از مشخص شدن نتایج پرادخته شود و تبیین شود که این به مسئله
 نتایج در پاسخ به ایشان کاربرد دارد.



 .به دلیل گسستگی مطالب طرح، طرح به صورت کلی نیاز به بازنویسی دارد 

 


