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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 است مربوطه می

بالفاصله طرح خود را در سایت ایرانداک به و  کارشناس گروه ارائه دهد

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

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

 مراجعه کنند.

 
 

 صورت جلسه گروه نهج البالغه

 2/69/ 03: خمور  جلسه:                                                                                                    

 های تفصیلی به شرح ذیل:  بررسی طرح

دانشجوی رشته علوم حدیث گرایش نهج البالغه  با  فاطمه خسرویخانم نامه کارشناسی ارشد طرح تفصیلی پایان -1

بررسی نسبت صبر و احسان در قرآن و روایات با تاکید بر آموزه های  " : با عنوان 3911391139شماره دانشجویی 

و مقرر شد موارد زیر اصالح  در جلسه گروه طرح  حامد شریعتی نیاسربه راهنمایی جناب آقای دکتر "امیرالمومنین 

 شود :

  اصالح عنوان عربی 

یات که صبر و احسان کنار هم آمده باشد ) مانند آیه واصبر فان اهلل ال  اصالح تبیین مسأله : بیان حداقل دو مورد از دیگر آ

  سوالی. نه شود نوشته توضیحی صورت به است آمده مساله تبیین در که التیسوا –یضیع اجر المحسنین( 

 سه شاخصه انسان مومن تقوا ایمان و احسان است در تبیین مساله بیاید.  

 ط به کلیات و مفاهیم است مربو احسان و صبر معنای از بحث –اصالح سواالت فرعی تحقیق: معنا از سواالت حذف شود

 .نه سواالت تحقیق

جایی هر در صبر شود گفته اینکه دارد مثبت معنایی بار صبر –های اصالح شده  اصالح فرضیات تحقیق مطابق با سوال 

 جایگاه به مربوط توضیح ذیل  در احسان و صبر انواع بحث – تحقیق سوم فرضیه اصالح – نیست درست نیست پسندیده

  بیاید.

  اهمیت تحقیق: بسیار خالصه است باید اصل موضوع مطرح شود و اینکه روشن کردن نسبت صبر و احسان چه نتایجی به

  .دنبال خواهد داشت آنچه نوشته شده بسیار کلی و خارج از موضوع تحقیق است



  پیشینه محسوب  رآنق آیات –اصالح پیشینه تحقیق: زبان نگارش متکلم وحده نباشد به صورت سوم شخص نوشته شود

در مورد منابع روایی هم گفته شود کدام باب  -نمی شود بلکه الزم است تفاسیر ذیل آن آیات اگر مطلبی دارند ذکر شوند

  اجمالی طرح تصویب صورتجلسه در شده پیشنهاد نامه پایان نمونه –روایی از منبع روایی ذکر شده به این بحث پرداخته است 

شود در هیچیک از آنها به نسبت صبر و احسان پرداخته نشده خیلی کلی است الزم است وجه ممیزه  فتهگ اینکه  - شود دیده

  .تحقیق با هریک از موارد ذکر شده بیان شود

تواند به شیوه تحلیل محتوا باشد نه توصیفی تحلیلی روش کار می. 

های اصالح شده  اصالح فهرست مطالب بر اساس سوالها و فرضیه. 

 حذف منابع بدیهی مانند قرآن و نهج البالغه از فهرست مهمترین منابع و به جای آن ذکر برخی از شروح نهج البالغه

 .منابع بیشتر تقویت – ها ن آ ای شناسنامه نام به اکتفا و نویسندگان القاب حذفوکتابهای حدیثی  

 2/69/ 66: خمور                                               جلسه:                                                       

 های تفصیلی به شرح ذیل:  بررسی طرح

دانشجوی رشته علوم حدیث گرایش نهج  ایورقی رضا پناهیآقای نامه کارشناسی ارشد طرح تفصیلی پایان -1

 منظر امیرالمومنین علیه السالمسبک زندگی حکیمانه از  "با عنوان  3411191911البالغه  با شماره دانشجویی 

 : و با اصالحات زیر به تصویب رسید به راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی غالمعلی در جلسه گروه طرح "

معتبر. منابع از استفاده با زندگی سبک تعریف  

(و تحقیق هدف تحقیق، ضرورت تحقیق، نوع)  طرح نواقص تکمیل..... 

های ویژگی به ناظر و است عمومی بحثی زندگی سبک:  مطالب فهرست از عصمت موضوع حذف 

 . شود نمی( النبی اختصاصات) انبیا اختصاصی

علوی های آموزه در حکیمانه زندگی به رسیدن روشهای شود:  اصالح صورت این به تحقیق دوم سوال 

 چیست؟

شود. نوشته فرضیات است الزم و نیست اکتشافی تحقیق این – شود نوشته پیشنهادی فرضیات 

متقدم. منابع خصوص به شود تکمیل تحقیق پیشینه  

کاربردی نه است بنیادی نوع از تحقیق این – شود اصالح تحقیق نوع  

شود. کامل فصلها عنوان زیر – شود اصالح و تکمیل تحقیق سواالت با مطابق مطالب فهرست در بندی فصل  

شود. حذف حکیمانه زندگی آثار عنوان زیر از عصمت بحث 

 زمینه در کتابهایی نگارشی نکات اصالح برای نامه پایان نگارش شروع از پیش دانشجو شود می پیشنهاد                    

 .کند مطالعه فارسی نگارش آئین

رشته علوم و معارف نهج دانشجوی  سیده محدثه رضوینامه کارشناسی ارشد  خانم  طرح اجمالی پایان -3

 امیرالمومنین منظر از خدا اولیای و خدا محبت جلب عوامل"با عنوان  3931391113با شماره دانشجویی  البالغه

به راهنمایی جناب آقای دکتر سیدمحسن موسوی و مشاوره جناب آقای دکتر محمد پارچه باف دولتی در "(ع)

 :و با اصالحات زیر به تصویب رسیدجلسه گروه طرح 

  .رزومه استاد محترم راهنما ضمیمه شود 

 شود.  سوال تحقیق پایان نامه با آیا شروع نمی –اصالح سواالت تحقیق 



 در سواالت مطابق با عنوان همان عوامل جلب محبت، روشهای جلب محبت، آثار  –سوال سوم حذف شود

 محبت بیاید.

اصالح فرضیات مطابق با سواالت تحقیق 

های  البالغه و کتابهای معتبر قدیمی مرتبط  با آموزه ویسی شده و در تبیین آن شواهدی از نهجبیان مساله بازن

 السالم ذکر شود. امام علی علیه

معارف نهج البالغه خود نام رشته است و گرایش نیست. -عنوان رشته تحصیلی اصالح شود 

 .در پیشینه تحقیق به منابع متقدم هم اشاره شود 

  .فهرست مطالب اصالح شود 

 فصل اول : کلیات و مفاهیم ) نیازی به ذکر کلمه گفتار نیست(

 کلیات  1-1

 مفاهیم 1-3

.فصل سوم حذف شود بحث شبهات موضوع این پایان نامه نیست 

آثار محبت -های جلب محبت  راه -عوامل جلب محبت -فصل بندی مطابق سواالت تحقیق اصالح شود 

         ل جدول زمانبندی تحقیق.تکمی 

 7/21/59                                                               جلسه                             
  بررسیی و بیا مشیاوره آقیای      نامه خانم ریحانهه رااایهان   پایانکاربرگ درخواست تغییر استاد مشاور در

 باف دولتی موافقت شد. دکتر محمد پارچه

  البالغه  با  نهج حدیث گرایش دانشجوی رشته علوم ریحانه رااایانطرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد

 السهالم   )علیهه های امام علی های پرورش قوه تفکر در آمواه روش "با عنوان  3411391199شماره دانشجویی 

منیوط   باف دولتیی  کتر محمد پارچهدهشیری و مشاوره آقای د السادات حسینی خانم دکتر افضلبه راهنمایی  "

 به اصالحات ذیل به تصویب رسید.

   تبیین موضوع توضیح پرورش تفکر و قوه تفکر در بخش .1

 . اصالح پرسش اصلی تحقیق3

 ها باشد( های فرعی تحقیق)سواالت متمرکز بر روش اصالح پرسش  . 9

 باشد(اصالح فرضیه تحقیق)فرضیه باید کوتاه و در قالب جمله خبری . 4

 اصالح پیشینه تحقیق  .9

  تعیین نوع و روش تحقیق .1

    های فرعی اصالح فهرست مطالب با توجه به پرسش .3

 

  بیا    البالغیه  علوم و معیارف نهیج  دانشجوی رشته  خانم عفت منزویطرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد

شناسی پند و موعظهه در ترییهت دینهی یها ت بیهد یهر         روش "با عنوان  3931391139شماره دانشجویی 



منیوط بیه    زاده تهرانیی  حسین حسین  آقای آقای مصطفی دلشادتهرانی و مشاوره آقای به راهنمایی  "البالغه نهج

 اصالحات ذیل به تصویب رسید.

 دولتی باف  پیشنهاد استفاده از راهنمایی آقای دکتر محمد پارچه .1

 اصالح عنوان انگلیسی .3

 تبیین موضوع اصالح .9

 )سوال ناظر به عنوان نیست( اصلی زیر نظر استاد راهنما  اصالح پرسش .4

 نامه های فرعی ناظر بر عنوان پایان اصالح پرسش .9

     اصالح فرضیات تحقیق   .1

 اصالح پیشینه تحقیق .3

 های تحقیق اصالح فهرست مطالب با توجه به پرسش .8

 12/22/59                                                               جلسه                             
  دانشیجوی رشیته علیوم و معیارف      آقای مجیهد دهدرایی عهارف   طرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد

بیه   "البالغه و مثنوی مولهوی  مداراگری در نهج "با عنوان  3931191119البالغه  با شماره دانشجویی  نهج

 راهنمایی آقای دکتر بخشعلی قنبری منوط به اصالحات ذیل به تصویب رسید.

 های فرعی تحقیق . اصالح پرسش 9 پیشنهاد استفاده از استاد مشاور مرتبط با موضوع  .3

هیای فرعیی)درج فصیل دوم     . اصالح فهرست مطالب با توجه به پرسش4 اصالح فرضیه تحقیق .9

 در کلیات و مفاهیم(

 البالغیه  بیا    دانشجوی رشته علوم و معارف نهج آقای شهرام مارتیننامه کارشناسی ارشد  طرح تفصیلی پایان

های مدیریت امیرالمهومنین)(  در پیگهریری اا قته      روش "با عنوان  3931191114شماره دانشجویی 

 نیاسیر منیوط بیه    به راهنمایی آقای دکتر بخشعلی قنبیری و مشیاوره آقیای دکتیر حامید شیریعتی       "خلیفه سوم

 اصالحات ذیل به تصویب رسید.

های فرعی ناظر بر عنوان  .   اصالح پرسش4  اصلی زیر نظر استاد راهنما    اصالح پرسش .3

 نامه پایان

 .   اصالح پیشینه تحقیق9    اصالح فرضیات تحقیق   .19

 های تحقیق اصالح فهرست مطالب با توجه به پرسش .11

  بررسی و با  3911391118با شماره دانشجویی  ی مهرخانم نجمه حریرکاربرگ درخواست تغییر استاد مشاور

 تغییر استاد مشاور به آقای مصطفی دلشاد تهرانی موافقت شد.

 21/21/59                                                               جلسه                             
  دانشیجوی رشیته علیوم و معیارف       رضهاییان آقای محمدحسهن  طرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد

یررسهی و وابهاوی مبهانی و ادهوا نظهام       "بیا عنیوان    3911191139با شماره دانشجویی البالغه   نهج



به راهنمایی  "البالغه پاداش و تنبیه در سیره حکومتی امیرالمومنین)(  مبتنی یر تحلی  مضامین نهج

 لشادتهرانی منوط به اصالحات ذیل به تصویب رسید.آقای دکتر علی رضائیان و مشاوره آقای مصطفی د

 موافقت با استفاده از مشاوره جناب آقای مصطفی دلشاد تهرانی -

 تحقیق  درج فرضیه اصلی و فرعی  تحقیق مطابق با سواالت -

اصالح فهرست مطالب)تلفیق فصول اول تا سوم تحت عنوان کلیات، درج سیایر فصیول نیاظر بیر      -

 سواالت تحقیق(

 ابع اصلی و کهنتقویت من -

 

 1/1/59                                                               جلسه                             
 

 

  و معیارف  علیوم  دانشیجوی رشیته    مههر  نجمهه حریهری   خهانم پایان نامه کارشناسیی ارشید    تفصیلیطرح

یررسی تعارض اهد و توسهعه اقتاهادی یهر     "با عنیوان   3911391118با شماره دانشجویی البالغه   نهج

 آقای حسن سیبحانی و مشیاوره آقیای محمدرضیا قرائیی     به راهنمایی  "های امیرالمومنین)(  پایه آمواه

 منوط به اصالحات ذیل به تصویب رسید.

 حذف پرسش فرعی اول)به این بحث در کلیات پرداخته شود( -

 میرالمومنین)ع( چه جایگاهی داشت؟های ا اصالح سوال دوم به: توسعه اقتصادی در آموزه -

 های امیرالمومنین)ع( چه مشخصاتی دارد؟ اصالح سوال سوم به: زهد در آموزه -

هیای امیرالمیومنین)ع(    اصالح سوال چهیارم بیه: نسیبت مییان زهید و توسیعه اقتصیادی در آمیوزه         -

 چیست؟

 حذف فرضیه فرعی اول)به این بحث در کلیات پرداخته شود( -

 در کلیات حذف فصل دوم و درج -

 
 

 


