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  توجه
دانشجويان محترمي كه طرح تفصيلي آنان به تصويب گروه آموزشي مربوطه 

 امورپايان نامه ها يك نسخه از طرح اصالحيه امضاء شده را به  رسد، الزم استمي
بالفاصله طرح خود را در سايت ايرانداك به ثبت برسانند و كد رهگيري و  ارائه دهد

دريافت حكم آن را به كارشناس امور پايان نامه ها اعالم و سپس در اسرع وقت براي 
  ها مراجعه كنند. و ابالغيه  به امور پايان نامه

  

  ه قرآنصورتجلسه گرو

  ٥/٦٩/ ٤: خمور  جلسه:                                                                                                    
با شماره دانشجويي  علوم قرآن و حديثدانشجوي رشته  زهرا سليم پور نامه كارشناسي ارشد خانمپايانطرح تفصيلي  .1

سركار خانم دكتر آزاده عباسي  به راهنمايي "تصويرآفريني قرآن از مظاهر هستي به دليل وجود  "با عنوان  9511232312
 تصويب نشد.

  .نامه مشابه تاييد نشدبه دليل وجود پايان -
  تصويرآفريني قرآن از جن و ملكعنوان پيشنهادي جديد گروه :  -
 .مطابق عنوان پيشنهادي نوشته شودطرح تفصيلي جديد  -



 

با شماره  معارف قرآندانشجوي رشته  سميه اوحدي شيخعلي كاليه نامه كارشناسي ارشد خانمپايانطرح تفصيلي  .2
 به راهنمايي " عنوان نسبت سنجي بين رحمت و غضب خداوند در قرآن و عهد عتيق "با عنوان  9511231165دانشجويي 

 رسيد.تصويب جناب آقاي دكتر جليل پروين منوط به اصالحات ذيل به  
 : به صورت ذيل اصالح سواالت تحقيق -

 رحمت و غضب الهي در قرآن چه جايگاهي دارد ؟ -

 رحمت و غضب الهي در عهد عتيق چه جايگاهي دارد ؟ -

 نسبت رحمت و غضب الهي در قرآن و عهد عتيق چگونه انعكاس يافته است  -

 بندي مطابق سواالت تحقيقلاصالح فص -

 فصل اول كليات و مفاهيم  -

 فصل دوم جايگاه رحمت و غضب الهي در عهد عتيق -

 فصل سوم جايگاه رحمت و غضب الهي در قرآن كريم -

 فصل چهارم مقايسه نسبت رحمت و غضب در قرآن و عهد عتيق -

 نتايج و پيشنهادها فصل مستقل نيست ولي عنوان مستقل است  -

 كنزالعرفان بانو امين اضافه شود  رتفسي در منابع -

 تفسير حجة التفاسير و بالغ االكسير ديده شود -

 الرحمن عالمه بالغي و ديگر آثار ايشان از قبيل الهدي الي دين المصطفي هم مراجعه شود.آالء -

با شماره  معارف قرآندانشجوي رشته  خديجه ناظري آذر شربياني نامه كارشناسي ارشد خانمپايانطرح تفصيلي  .3
سركار خانم  به راهنمايي " شناسي از نگاه قرآن كريم معيارها و مصاديقعنوان دشمن "با عنوان  9511231130دانشجويي 

 رسيد.تصويب دكتر آزاده عباسي منوط به اصالحات ذيل به  
  هاي تحقيقاصالح سوال -
  مربوط به كليات است و مساله اصلي نيست –سوال اول حذف شود  -
  بندي اصالح شود فصل -

  فصل اول كليات و مفاهيم  -
  فصل دوم مصاديق دشمن از نگاه قرآن كريم  -
  شناسي از نگاه قرآن كريمفصل سوم معيارهاي دشمن -
  نتايج عنوان مستقل است نه فصل  -



 

  ٣/٦٩/ ١٠: خمور          جلسه:                                                                                            
با عنوان   9311231152دانشجوي رشته  علوم قرآن و حديث  با شماره دانشجويي  حوريه مير شاه ولدينامه كارشناسي ارشد  خانم  طرح تفصيلي پايان .4

به راهنمايي سركار خانم دكتر الهه هاديان در جلسه گروه طرح و منوط به " حديث و قرآن منظر از آن به رسيدن كارهاي راه و صبر الگوي "
 اصالحات ذيل به تصويب رسيد:

  با مشورت استاد » هاي صبر از منظر قرآن كريمتحليل شخصيت الگوهاي صبر بر پايه گونه«طرح تفصيلي با اصالح عنوان به شكل
  )مطابق عنوان جديدتحقيق و فصل بندي پيشنهادي  راهنما بازنويسي شود ( اصالح بيان مساله سواالت

بيان شود كه اين پايان نامه به دنبال شناسايي نوع صبر هريك از الگوها و تحليل شخصيت آنها است  -بيان مساله مطابق عنوان جديد اصالح شود.  

   .سواالت تحقيق اصالح شود

 تحليل  -تحليل شخصيت الگوهاي صبر مصيبت -تحليل شخصيت الگوهاي صبر معصيت  –فصل بندي در قالب چهار فصل كليات و مفاهيم
   .شخصيت الگوهاي صبر طاعت

با  9311231181دانشجوي رشته  علوم قرآن و حديث  با شماره دانشجويي  عاطفه چيني فروشاننامه كارشناسي ارشد  خانم  طرح تفصيلي پايان .5
به راهنمايي سركار خانم دكتر الهه هاديان در جلسه گروه " آن هايزمينه بررسي و ايمان هلا به قرآن آميز عتاب هاي خطاب "عنوان 

 :شد طرح و تصويب
 نظرات مفسران ضمن كار بررسي مي شود نياز به سوال يا فصل جدا ندارد  –حذف سوال سوم و فصل چهارم  

نتايج فصل مجزا نيست 

  ١/٦٩/ ٢٩: خمور  جلسه:                                                                                                    
 

  9311231131با شماره دانشجويي  معارف قرآندانشجوي رشته  نسترن مختاري نامه كارشناسي ارشد خانمپايانطرح تفصيلي 
آقــاي دكتــر  بــه راهنمــايي "آنهــا  تمــايز وجــوه و كريم قرآن منظر از نامطلوب و مطلوب  محبتهاي بندي طبقه "با عنوان 

  تصويب رسيد. اصالحات ذيل به بهمحمد دولتي منوط 
 

  با درخواست دانشجو خانم نســترن مختــاری بــرای تغييــر اســتاد
به دليل پر بــودن ظرفيــت راهنما از دکتر دولتی به دکتر صفری 

نشــد و جنــاب آقــای دکتــر اصــغرپور بــه عنــوان استاد موافقت 
 راهنمای جديد پيشنهاد شد.

 
   كريم قرآن منظر از مصاديق و هاشاخصه ، هاگونه نامطلوب، و مطلوب هايمحبتتغيير عنوان به:  .1
   :شود اصالح زير شكل به  دوم و اول هايسوال .2

  چيست؟ كريم قرآن منظر از مطلوب هايمحبت مصاديق و هاشاخصه ها،گونه: اول سوال  - 
  چيست؟ كريم قرآن منظر از مطلوبنا هايمحبت مصاديق و هاشاخصه ها،گونه: دوم سوال  - 

 دانشگاه نام و راهنما استاد نام همراه به  رساله/ نامه پايان براي دكتري/ارشد مقطع– نويسنده نام – عنوان: شود تكميل تحقيق پيشينه .3
   نامه پايان اين موضوع با آن تمايز و شده ذكر منبع محتواي درباره توضيحي –



 

  :تحقيق سواالت مطابق مطالب پيشنهادي فهرست اصالح .4
   مفاهيم و كليات:  اول فصل  - 
  كريم قرآن منظر از مطلوب هايمحبت مصاديق و هاشاخصه ، هاگونه دوم فصل  - 
  شود ذكر مناسب گذاريشماره با هازيرعنوان      
  كريم قرآن منظر از مطلوبنا هايمحبت مصاديق و هاشاخصه ، هاگونه سوم فصل  - 

  شود ذكر مناسب گذاريشماره با هازيرعنوان    
   سوم سوال مطابق – چهارم فصل  - 
  شود ذكر مناسب گذاريشماره با هازيرعنوان       
   نيست فصل يا بخش است مستقلي عنوان – هاپيشنهاد و نتايج  - 

  : منابع مهمترين فهرست .5
   شود ذكر هم البيان اطيب - العرفان مخزن ، االسرار كشف مثل تخصصي تفاسير برخي شده ذكر موارد بر عالوه

  
 در و الحكمه ميزان كافي قبيل از روايي منابع برخي عالوه به نورالثقلين و البرهان مانند روايي تفاسير نيز و شبر اخالق چون كتابهايي
 اهللا آيت قرآن در اخالق يا آملي جوادي اهللا آيت اثر قرآن در اخالق مراحل كتاب قبيل از موضوع با مرتبط هاينگاري تك نهايت
  .... و كني مهدوي اهللا آيت عملي اخالق در آغاز هاي نقطه – مكارم

  
  در صورت اصالح  و تاييد مــدير محتــرم گــروه و اســتاد راهنمــا

 .نيازی به طرح مجدد در جلسه ندارد
  

  ١/٦٩/ ١٦: خمور  جلسه:                                                                                                    
 

  


