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دانشجويان محترمی که طرح اجمالی آنان به تصويب 

رسد، الزم است يک نسخه از طرح مربوطه می گروه شورای
  .ارائه دهد به امورپايان نامهاصالحيه امضاء شده را 

  نظر جلسه شوراي گروه
  در پرديس تهران هانامههاي اجمالي پايانطرح

  4/5/96                                                                 جلسه                                                                                  
از آقاي دكتر مهدوي راد به دكتر حميد باقري به دليل تكميل ظرفيت  محمد عليمردانيبا تغيير استاد راهنماي دانشجو  .1

  موافقت شد.استاد راهنماي قبلبي 
با  9511131129 با شماره دانشجويي معارف قرآن  رشته  دانشجوي دوالبي يرضا خدائآقاي  پايان نامه طرح اجمالي  .2

در جلسه گروه طرح و  جناب آقاي دكتر علي صفريبه راهنمايي " آخر الزمان بر مبناي آيات قرآنوعده  "عنوان 
 تصويب نشد.

اسرائيل از منظر قرآن و عهد عتيق با تاكيد بر :  بررسي تطبيقي فسادهاي بني عنوان پيشنهادي گروه -
 سوره اسراء

 الزم است طرح اجمالي بر اساس عنوان جديد بازنويسي شود. -
با  9511131128دانشجوي رشته  معارف قرآن  با شماره دانشجويي  مرتضي هرنديطرح اجمالي پايان نامه  آقاي  .3

در جلسه گروه طرح و  جليل پروينبه راهنمايي جناب آقاي دكتر  "بررسي تطبيقي روشهاي هدايتگري پيامبران "عنوان 
 منوط به اصالحات ذيل به تصويب رسيد.

  سي تطبيقي روشهاي هدايتگري پيامبران در قرآن و عهد عتيقبررتغيير عنوان به:  -
  سوال اصلي تحقيق : وجوه اشتراك و افتراق روشهاي هدايتي پيامبران در قرآن و عهدين چيست؟ -

  
دانشجوي رشته  علوم  قرآن و حديث  با شماره دانشجويي    اصغر عليزادهطرح اجمالي رساله دكتري  آقاي  .4

 اهم در انبياء عصمت نظريه رد يا اثبات در قرآني علوم مباحث جايگاه و نقش "با عنوان  9211141115
به راهنمايي جناب آقاي دكتر جليل پروين در جلسه گروه طرح و منوط به اصالحات ذيل به تصويب "فريقين تفاسير
 رسيد.

 : ت مطالعه موردي: آيات ناظر بر عصم –نقش مباحث علوم قرآني در تفسير تغيير عنوان به  

گيري مفسران فريقين در آيات ناظر در بيان مساله عنوان شود كه در اين رساله پس از استقصاء انواع علوم قرآني بهره
  شود.به عصمت از اين علوم گردآوري و تحليل مي



 فصل سوم ميزان  –فصل دوم مباحث علوم قرآني موثر در تفسير  –فصل بندي پيشنهادي : فصل اول كليات و مفاهيم
  گيري مفسران فريقين از علوم قرآني در حوزه آيات مربوط به عصمت. بهره

هاي عصمت + قرآن + علوم قرآني در تفسير.پيشينه طرح تكميل و اصالح شود با كليد واژه  

. كتاب هاي علوم القرآن عند المفسرين و علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسير هم ديده شود  

دانشجوي رشته  علوم  قرآن و حديث  با شماره   مقداد ابراهيمي كوشاليجمالي رساله دكتري  آقاي طرح ا .5
فريقين  مفسران آراء بر آن تاثير و تفسير در مقيد و مطلق جايگاه بررسي "با عنوان  9211141113دانشجويي 

طرح و منوط به اصالحات ذيل به  به راهنمايي حجت االسالم و ا لمسلمين جناب آقاي مهدوي راد در جلسه گروه"
 تصويب رسيد.

 :نقش مبحث مطلق و مقيد در تفسير و بررسي و نقد آراء اهم مفسران فريقينتغيير عنوان به  

هاي مطلق و مقيد در قرآن + در تفسير.تكميل پيشينه تحقيق با كليد واژه  

 :فصل 3و مقيد با نگاه تاريخي و اصولي قرآني فصل دوم مطلق  .2.فصل اول كليات و مفاهيم 1فصل بندي پيشنهادي.
  .فصل چهارم مطلق و مقيد در آيات فقهي 4سوم : مطلق مقيد در آيات اعتقادي 

.تا زمان نگارش و ارايه طرح تفصيلي بررسي دقيق در مورد تعداد و نوع آيات مطلق و مقيد انجام شود  

علوم القرآن و اصول الفقه واثرها علي التفسير ديده شود.    كتاب و رساله دكتري با عنوان : المسائل المشتركه بين  

  28/4/96                                                                 جلسه                                                                                  
ي بررسي فقهي مسئله نفقه« عنوان با ارشد كارشناسي مقطع دانشجوي نكونام،زهرا  خانم سركار نامهپايان اجمالي طرح -1

  .رسيد تصويب به تغييري هيچ بررسي و بدون ،»والدين

  10/3/96                                                                 جلسه                                                                                  
با شماره  علوم  قرآن و حديث  دانشجوي رشته  زهرا سليم پور نامه كارشناسي ارشد  خانم طرح اجمالي پايان .6

آزاده به راهنمايي سركار خانم دكتر " هستي مظاهر از قرآن آفريني تصوير "با عنوان 9511232312  دانشجويي 
 .رسيدتصويب به در جلسه گروه طرح و  عباسي

 .پيشينه طرح تكميل و ارائه گردد. و تاييديه ايرانداك ضميمه شود
با شماره  علوم  قرآن و حديث  دانشجوي رشته   زهرا زينلي طرقينامه كارشناسي ارشد  خانم طرح اجمالي پايان .7

اسالمي در انديشه مقام معظم رهبري و بررسي مفاهيم و مصاديق بيداري  "با عنوان  9511231172دانشجويي 
در جلسه گروه طرح و آزاده عباسي به راهنمايي سركار خانم دكتر " انطباق آن با آيات قرآن و روايات معصومان

 .رسيدتصويب به منوط به اصالحات ذيل 

 : هاي بيداري اسالمي در نگاه مقام معظم رهبري(با ها و آسيب، مشخصههامولفهتغيير عنوان به صورت
  تاكيد بر انعكاس معارف ثقلين) 



 به منابع مكتوب منتشر شده از سخنان مقام معظم رهبري مراجعه  –تبيين مساله بر اساس عنوان جديد اصالح شود
  شود

.و تاييديه ايرانداك ضميمه شود. طرح جديد به امضاي مدير محترم گروه برسد  

با شماره دانشجويي    معارف قرآن دانشجوي رشته نيره رشيد بيگي نامه كارشناسي ارشد  خانم طرح اجمالي پايان .8
 جسمي(مختلف ابعاد در انسان رشد در ها سختي وجود ضرورت مصداقي و نظري تحليل"با عنوان  9411231148

 جناب آقاي دكتر حسن اصغرپوربه راهنمايي " كريم قرآن منظر از) اخروي و دنيوي -اجتماعي و فردي -روحي و
 .رسيدتصويب به در جلسه گروه طرح و منوط به اصالحات ذيل 

گونه شناسي ابتالئات از منظر قرآن كريم  : اصالح عنوان به  

 محترم گروه برسد.و به تاييد مدير تبيين مساله و سوال تحقيق بر اساس عنوان جديد بازنويسي شود  

.تاييديه ايرانداك ضميمه شود  

با شماره دانشجويي  علوم قرآن و حديث  دانشجوي رشته فاطمه آسائي نامه كارشناسي ارشد  خانم طرح اجمالي پايان .9
آزاده به راهنمايي سركار خانم دكتر " البالغه نهج و قرآن در اسالمي جامعه هاياولويت "با عنوان   9511231170

 .رسيدتصويب به در جلسه گروه طرح و منوط به اصالحات ذيل  عباسي

 هاي جامعه اسالمي از نگاه قرآن مشخصهعنوان به: اصالح  

هاي جامعه اسالمي و امت اسالمي تصويب اين عنوان جديد منوط به تكراري نبودن و جستجو و پيشينه يابي با كليد واژه
  است. مدير محترم گروه تاييدو بازنويسي طرح بر اساس عنوان جديد  –

با  مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن و متون دانشجوي رشته  اسماعيل فيروزيآقاي  دكتري رسالهطرح اجمالي  .10
 در نزول سير اساس بر قرآن اجتماعي هاي آموزه گفتمام تطور تحليل "با عنوان   9421141112شماره دانشجويي 

و منوط به  و با حضور دانشجو بررسيدر جلسه گروه  آقاي مصطفي دلشاد تهرانيجناب به راهنمايي "مدينه   و مكه
 .رسيدتصويب به اصالحات ذيل 

هاي اجتماعي قرآن بر اساس سير نزول در مكهتحليل تطور آموزه: اصالح عنوان   

: به منابع زير حتما مراجعه شود  

  8المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم ج

  پژوهشهاي نو انديشانه عرب ها متكي بر مطالعات جواد علي 

  دراسات القرآنيه محمد قطب 

  تنوع خطاب ا لقرآني المكي نموذجا 



  مكارم االخالق في الشعر الجاهلي 

  انقالب تكاملي اسالم جالل الدين فا رسي 

.و تاييديه ايرانداك ضميمه شود. طرح جديد به تاييد مدير محترم گروه برسد  

  27/2/96                                                                 لسه                                                                                  ج
دانشجوي رشته معارف قرآن با شماره دانشجويي حميده صيقل كار نامه كارشناسي ارشد  خانم طرح اجمالي پايان .1

به راهنمايي سركار خانم دكتر الهه " بررسي تطبيقي آيات قرآن با مضامين دعاي خمس عشر "با عنوان  9511231174
 .رسيدتصويب به هاديان در جلسه گروه طرح و منوط به اصالحات ذيل 

  : شرمناجات خمس عشر به جاي دعاي خمس عاصالح عنوان به.  

 به صورت سوال باشد نه جمله خبري.  –اصالح سوال اصلي تحقيق  

 ها به امضاي استاد راهنماي پيشنهادي تهيه شود.پيشينه تحقيق به همراه فرم كليدواژه  

هاي پيشنهادي: خمس عشر/ دعاي خمس عشر/ مناجات خمس عشر.كليد واژه  

 :مناجات خمس عشر در قالب صنايع ادبي تضمين تلميح و تحليل تجلي قرآن در « عنوان جديد پيشنهادي
  ».اقتباس

دانشجوي رشته علوم قرآن و حديث با شماره آزاده مرادآبادي نامه كارشناسي ارشد  خانم طرح اجمالي پايان .2
نمايي به راه" تحليل انتقادي ديدگاه مستشرقان منكر مهدويت بر پايه آيات و روايات "با عنوان  9511231178دانشجويي 

 .تصويب نشدسركار خانم دكتر آزاده عباسي در جلسه گروه طرح و 

جنبه جديد بودن موضوع احراز نشد و  به دليل گستردگي و ابهام عنوان مورد موافقت قرار               
  نگرفت.

دانشجوي رشته علوم قرآن و حديث با شماره دانشجويي نجيبه قدياني نامه كارشناسي ارشد  خانم طرح اجمالي پايان .3
به راهنمايي جناب آقاي "تبيين و تحليل وجوه و نظاير قرآني در روايات تفسيري اهل بيت  "با عنوان  9511231162

 .تصويب شددكتر حسن اصغر پور در جلسه گروه طرح و 
 موافقت پيشنهادي جديد عنوان با و مطرحمقطع دكتري  عابدينيفاطمه  خانم دكتري رساله تغييرعنوان كاربرگ .4

 .شد

  23/2/96                                                                 جلسه                                                                                  
به شماره  محمدجواد عسگریطرح اجمالی پايان نامه آقای  .١

اثبات عسر و حرج زوج و نقش آن بر با عنوان  ٩٥١١١٣١١١٣دانشجويی
در گروه طرح  مرتضی چيت سازيانبه راهنمايی آقای دکتر  حقوق زوجه

 تصويب نشد نياز به اصالحات ذيل دارد:و 

 برای طرح مجدد در گروه طرح اصالح شده ارائه شود.  -



 های عنوان اضافه به انت از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
 .شود

 .توضيح سوال تکميل شود. و موارد دقيق آن  اضافه شود 
  از دانشگاه پيام فهرست مطالب پايان نامه خانم مرضيه کرات

 .ارائه شودنور  پرينت آن 

  13/2/96                                                                 جلسه                                                                                  
 

دانشجوي رشته علوم قرآن و حديث با شماره  آقاي محمد رسول صادقي نيانامه كارشناسي ارشد  طرح اجمالي پايان .1
راهنمايي جناب به "ها)ها، مصاديق بسترها عوامل و پيامدكاري در قرآن( عرصهفريب  "با عنوان  9511131136دانشجويي 

 آقاي دكتر حسن اصغرپور در جلسه گروه طرح و منوط به اصالحات ذيل تصويب شد.

  ها، مصاديق، عوامل و پيامدها)فريب از منظر قرآن ( گونهتغيير عنوان به : - 

  سوال تحقيق و بيان مساله با توجه به عنوان جديد اصالح شود.  -

پشنهادي دانشجو جزئي است نياز به نگارش مجدد طرح اجمالي نيست طرح تفصيلي با با توجه به آنكه تغيير در عنوان  -
  نيز ارائه شود.تاييديه ايرانداك  و عنوان جديد نوشته شود

 
مورد بررسي قرار گرفت مقرر شد با نظر نهايي مدير محترم گروه  خانم نسترن مختاريموضوع تغيير استاد راهنماي    .2

   جناب آقاي دكتر پروين، استاد راهنمايي براي ايشان انتخاب شود.

  9/2/96                                جلسه                                                                                                                         
   مذاكرات و مصوبات طرحهاي اجمالي:

  

در تعامل با  نيمكلف فهيوظ "با عنوان 9511231114به شماره دانشجويي  حميده كريميطرح اجمالي پايان نامه خانم  .١
  ذيل تصويب شد:به راهنمايي آقاي دكتر حسام الدين رباني در گروه طرح و با اصالحات  "هياطفال از منظر فقه امام

 مباني فقهي تعامل با اطفال از منظر فقه اماميه  تغيير عنوان به : 

            تصويب مشروط به عدم تكرار و ارائه تاييديه ايرانداك كه به تاييد مدير محترم گروه برسد.  
 

 قيمصاد يو حقوق يفقه يبررسبا عنوان  9511232314به شماره دانشجويي  پريسا رحمانيطرح اجمالي پايان نامه  .٢
در گروه طرح  به راهنمايي آقاي دكتر حسام الدين رباني بالسوم ذبر آخ ديو ادله امانت با تاك ديال يتعارض قاعده عل

 تاييديه ايرانداك به امور پايان نامه ها ارائه شود. و تصويب شد.

 

 يحقوق يفقه يمبانبا عنوان  9511231116به شماره دانشجويي  زينب محمد سلطانيطرح اجمالي پايان نامه خانم  .٣
  آقاي دكتر حسام الدين رباني  در گروه طرح و تصويب شد. به راهنمايي نهيبدون ب يقبول قول مدع قيمصاد
 



به  ختهيفقه محصوالت ترار با عنوان 9511231143به شماره دانشجويي خانم زهرا رضا نژاد طرح اجمالي پايان نامه .٤
 گروه طرح و با اصالح عنوان تصويب شد. مهدي رهبر درراهنمايي آقاي دكتر 

  

  اصالح شود.    "مستندات فقهي محصوالت تراريخته"عنوان:  -
 تاييديه ايرانداك به امور پايان نامه ها ارائه شود. -

 

 ت،يماه ؛قاعده عدالت با عنوان 9311231146به شماره دانشجويي خانم فاطمه آل يمين طرح اجمالي پايان نامه .٥
آقاي  به راهنماييي فقه حكومت كرديبا رو هيفقه امام دگاهياز د يآن در استنباط فقه يدات و كاربردهامستن

 دكتر حسام الدين رباني در گروه طرح و با اصالحات ذيل به تصويب رسيد.

 

 جايگاه قاعده عدالت در فقه حكومتيتغيير عنوان به:  .1

 سوال طرح با توجه به تغيير عنوان اصالح شود. .2

 تصويب مبتني بر ارائه عدم تكراري نبودن موضوع. .3

 

حقوقي  -بررسي مباني فقهي با عنوان 9511231117به شماره دانشجويي خانم مرضيه جبارزاده طرح اجمالي پايان نامه .٦
 در گروه طرح و با اصالح عنوان تصويب شد.آقاي دكتر مهدي رهبر  به راهنمايياحكام ناشنوايان 

 

 حذف شود. از عنوان بررسيكلمه  .1

 تاييديه ايرانداك به امور پايان نامه ها ارائه شود. .2

  
در  يراسالميغ يياعتبار احكام مرجع قضابا  9122131129به شماره دانشجويي آقاي رضا سليمي طرح اجمالي پايان نامه .٧

*مقرر   تصويب شد.به راهنمايي آقاي دكتر مرتضي چيت سازيان در گروه طرح و مشروط به عدم تكراري نبودن ي فقه اسالم
اي به و طرح اجمالي مرتب شدهشد دانشجو تاييديه ايرانداك و نامه ازقم جهت روند كار در تهران را ارئه نمايد. 

  امورپايان نامه ارائه شود.

  1/1/96 6                                                 جلسه                                                                                                         
  رشــته علــوم قــرآن و حــديث   بــا شــماره   مقطع دكتــريدانشجوي  آقاي احمدرضا كرميطرح اجمالي رساله دكتري

هــاي امــام تأثير پذيري منابع حديث عامه در قرن دوم و سوم از آموزه"با عنوان  9311141114دانشجويي  
زاده بررسي و منوط راد و مشاوره آقاي دكتر عبدالهادي فقهيبه راهنمايي آقاي دكتر محمدعلي مهدوي "السالمعليهصادق 

 به اصالحات ذيل به تصويب رسيد.

 هــاي امــام صــادقاثرپــذيري منــابع حــديث عامــه در قــرن دوم و ســوم از آموزه"تغيير عنــوان بــه: .1

 " ها)ها و گونه(گسترهالسالمعليه

به عنوان نماد مذهب شــيعه اماميــه در دوران ظهــور و بــروز علــوم و  السالم)(عليهسوال اصلي تحقيق به: امام صادقاصالح  .2
 اند؟، چه تأثيري در منابع حديثي قرن دوم و سوم عامه داشته(عليهم السالم)معارف اهل بيت

 اصالح توضيح سوال با توجه به عنوان رساله، زير نظر استاد راهنما .3



  
 دانشجوي مقطع كارشناســي ارشــد رشــته علــوم قــرآن و  خانم معصومه دهنوينامه كارشناسي ارشد الي پايانطرح اجم

بــه راهنمــايي خــانم  "الگوي قرآني ـ روايي طراحي لبــاس "با عنــوان  9311231185حديث   با شماره دانشجويي  
 دكتر آزاده عباسي بررسي و منوط به اصالحات ذيل به تصويب رسيد.

 "هاي لباس بر پايه قرآن و رواياتمعيارها و ويژگي "وان به: تغيير عن .1

 راداستفاده از مشاوره آقاي دكتر مهدوي .2

 نامهاصالح سوال اصلي تحقيق با توجه به عنوان پايان .3

 تكميل پيشينه تحقيق و بيان وجه تمايز با ساير موارد مشابه .4

  21/12/95                                                                                                         جلسه                                                  
به شماره دانشجويی  فيروزه قرهی قهیخانم طرح اجمالی پايان نامه 

آقای دکتر مهدی رهبر به راهنمايی  فقه استبصاربا عنوان  ٩٥١١٢٣٢٣١٣

 دوم طرح و تصويب شد.در گروه برای بار 

  8/12/95                                  جلسه                                                                                                                         
به شماره دانشجويی  نفيسه دروديانطرح اجمالی پايان نامه خانم 

به  حقوقی احکام نابينايان –بررسی فقهی با عنوان  ٩٥١١٢٣١١٣٥

در گروه طرح و موضوع با تغييراتی آقای دکتر مهدی رهبر راهنمايی 

 تصويب شد:

: بررسی احکام نابينايان از منظر فقه مذاهب اسالمی و مصوبموضوع 

 قوانين موضوعه

  با موضوع فوق طرح مجددا بازنويسی شود و به همراه فرم عدم

همچنين تکرار برای طرح مجدد به کارشناس گروه تحويل شود. 

الزم است پايان نامه ای با عنوان احکام اعمی در فقه اسالمی 

 محمد کرمی -دانشگاه تهران –

مورد بررسی قرار گيرد و اگر در اين پايان نامه به فقه 

 پرداخته نشده بود موضوع قطعی و نهايی است.مذاهب 

  10/11/95                                  جلسه                                                                                                                         
  با عنــوان احكــام فقهــي مترتــب بــر 9411131330اره دانشجويي به شم حشمت اله عسگريطرح اجمالي پايان نامه آقاي

 شغل رانندگي به راهنمايي آقاي دكتر حسام الدين رباني در گروه طرح شد و عنوان تغيير يافت:

 كه الزم است دانشجو براي عنوان مصوب گروه تاييديه ايران داك دريافت كرده و طــرح  بررسي تطبيقي نماز راننده
 استاد راهنما بازنويسي كند. را مجددا زير نظر 



  30/9/95                                   جلسه                                                                                                                         
 

 دانشــجوي رشــته علــوم قــرآن و حــديث   بــا شــماره آقاي محمد عليمردانــي نامه كارشناسي ارشد طرح اجمالي پايان
بــه راهنمــايي  "آسيب شناسي نهادهــاي دينــي بــر پايــه آيــات و روايــات "با عنــوان  9411131326دانشجويي  

 راد با تغييرات ذيل به  تصويب رسيد.االسالم آقاي دكتر محمدعلي مهدويحجت

 "وايات(مطالعه موردي مسجد)الگوي نهادهاي ديني بر پايه آيات و ر "تغيير عنوان به:  -

 "مسجد، نهادهاي ديني"هاي تكميل پيشينه تحقيق با جستجوي كليد واژه -

 
 دانشــجوي رشــته علــوم قــرآن و حــديث   بــا بالغ خواجهخانم اعظم كريمينامه كارشناسي ارشــد طرح اجمالي پايان

بــه راهنمــايي  "آبروريزي در قرآن كريمعلل و عوامل آبرومندي و  "با عنوان  9212231233شماره دانشجويي  
 خانم دكتر الهه هاديان به دليل تكراري بودن موضوع رد شد.

 
 دانشــجوي رشــته علــوم قــرآن و حــديث   بــا بالغ خواجهخانم اعظم كريمينامه كارشناسي ارشــد طرح اجمالي پايان

به راهنمايي خانم دكتر الهه هاديــان  "اخاء و مصاديق آن در قرآن كريم "با عنوان 9212231233شماره دانشجويي  
 با تغييرات ذيل به  تصويب رسيد.

 "اخوت، مفهوم، اقسام و معيارها در قرآن كريم "تغيير عنوان به:  -

 "برادري" تكميل پيشينه تحقيق با جستجوي كليد واژه -

 

  20/9/95                                                                                 جلسه                                                                           
  

به شماره دانشجويی  مرضيه مهرورطرح اجمالی پايان نامه خانم  .٨

احکام پناهندگی در فقه مذاهب اسالمی و حقوق با عنوان  ٩٥١١٢٣١١١٢

گروه طرح و در آقای دکتر مهدی نظری  به راهنمايیبين الملل 

 تصويب شد.

 
به شماره  فرزانه علی ميرزايیخانم  طرح اجمالی پايان نامه .٩

به الزامات فقهی مرتبط با مهمان  با عنوان ٩٤١١٢٣١١٤٣دانشجويی

 در گروه طرح و تصويب شد.آقای دکتر مهدی رهبر  راهنمايی

  
  
  
  
  



  
  
  
 

  1/8/95                                                                                               جلسه                                                      
  

با  ٩٤١١١٣١٣٣١به شماره دانشجویی  آقای سھیل روحیطرح اجمالی پایان نامه  .١٠

به اعتبار اقرار متھم در دادگاه و غیر دادگاه در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر عنوان 

در گروه طرح و با اصالح عنوان تصویب شد:  دکتر مرتضی چیت سازیانراهنمایی آقای 

و از دیدگاه  اعتبار اقرار متھم در دادگاه و غیر دادگاه در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر

 بنا به درخواست گروه تاییدیه ایران داک هم الزم است. -فقه شافعی و حنفی

 

 

 ٩٤١١٢٣١١١٥به شماره دانشجویی خانم عطیه قائمی فر طرح اجمالی پایان نامه .١١

آقای دکتر  به راهنماییپوشش صالتی و غیر صالتی زن طبق فتاوای متاخرین  با عنوان

بررسی مبانی فقھی در گروه طرح و با اصالح عنوان تصویب شد: حسام الدین ربانی 

 پوشش صالتی و غیر صالتی زن از دیدگاه فقه مذاهب اسالمی.

 

 با عنوان ٩٤١١١٣١٣١٣به شماره دانشجویی  آقای علی آشتیانی اجمالی پایان نامهطرح  .١٢

آقای دکتر مھدی رهبر  به راهنماییقلمرو مجاز قیمت گذاری کاال و احکام مترتب بر آن 

در گروه مجددا طرح شد و اصالحات خواسته شده مورد تایید قرار گرفت و موضوع نیز 

 به شکل ذیل اصالح شد: 

  مشمول قیمت گذاری و احکام مترتب بر آن کاالهای



  

الزم به ذکر است دانشجویان که موضوعشان در گروه اصالح شد، طرح اجمالی خود را اصالح 

کرده و به همراه تاییدیه ایران داک برای کسانی که خواسته شده است با امضای مدیر گروه 

  به کارشناس گروه تحویل نمایند.

  14/7/95                                                                                                                                جلسه                     
 

    دانشــجوي رشــته علــوم قــرآن و حــديث   بــا شــماره دانشــجويي  خــانم فاطمــه عابــديني طرح اجمالي رساله دكتري
بــه راهنمــايي  "ها)ها و پاســخيين و بررسي عنوان قرآني راسخون در علم(اشــكالتب "با عنوان  9211241112

 آقاي دكتر حميد رضا مستفيد و مشاوره آقاي دكتر سيدعليرضا حسيني  منوط به اصالحات ذيل به تصويب رسيد.

 "ها)پاسخها و گستره و انحصار علم امام به قرآن بر پايه قرآن و روايات(اشكال "تغيير عنوان به  .1

 اصالح سوال اصلي تحقيق با توجه به عنوان جديد .2

 تغيير استاد مشاور .3

 اي به مدير گروه در خصوص موضوع و تبيين كامل مباحث، قبل از ارسال طرح تفصيلي به گروهارائه مقاله .4

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  دانشــجوي رشــته معــارف قــرآن بــا شــماره دانشــجويي    نســرين مــراديطــرح اجمــالي پايــان نامــه كارشناســي ارشــد

به راهنمايي آقــاي  "تحليل عوامل و مصاديق عزت و ذلت اجتماعي از ديدگاه قرآن "با عنوان  9411231165
 دكتر علي صفري منوط به اصالحات ذيل به تصويب رسيد.

 "تحليل عوامل و مصاديق عزت و ذلت جوامع از ديدگاه قرآن "تغيير عنوان به .1

 اصالح سوال اصلي تحقيق با توجه به عنوان جديد .2

 
 
  

  10/6/95                                             جلسه                                                                                                                         



 
دانشــجوي رشــته معــارف قــرآن  بــا شــماره دانشــجويي    خانم اســماء جــاودانطرح اجمالي پايان نامه كارشناسي ارشد  -

بــه راهنمــايي خــانم دكتــر آزاده  "مقايسه تحليلي انذار و تبشير در دعوت انبياء در قرآن "با عنوان  9411232315
 عباسي منوط به اصالحات ذيل به تصويب شد.

     "نسبت سنجي انذار و تبشير در دعوت انبياء مقايسه  "تغيير عنوان به .1

  . اصالح سوال اصلي تحقيق2
 تكميل توضيح سوال(مراد از نسبت سنجي اين است كه كدام عنصر در زمان كدام نبي بيشتربوده است و چرا؟) .1

 تقويت پيشينه تحقيق .2

  2/6/95                                                           جلسه                                                                                                       
 

 
دانشجوي رشته علوم قرآن  حديث  بــا شــماره دانشــجويي    خانم زهرا عبدالهيطرح اجمالي پايان نامه كارشناسي ارشد  .1

بــه راهنمــايي آقــاي دكتــر جليــل پــروين   "تحليل بايدها و نبايدهاي طالق بر اساس قرآن "با عنوان  9411231164
 نامه به تصويب رسيد.منوط به استفاده از مشاوره آقاي سيدحميد حسيني در مراحل تدوين پايان

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ف
دی
ر

  

و نام خانوادگی  نام 

 دانشجو

گرای

  ش
  نظر شورا توضیحات و اصالحات  موضوع پایان نامه  شعبه

٢٥/
١٢/

٩٤
  

   پری درویشی 

ث
دی

 ح
ن و

را
م ق

لو
ع

  

  

تصویر آفرینی قرآن از 

پیامبران اولوالعزم با تأکید بر 

  نظریه سید قطب

عباسی  منوط به تغییرات ذیل به 

 تصویب رسید.

های .تغییر عنوان به " شیوه١

تصویر آفرینی قرآن از پیامبران 

اولوالعزم با تأکید بر نظریه سید 

 قطب " 

.اصالح توضیح سوال و استفاده ٢

از سه رویکرد تلمیح، تصریح و 

 اقتباس

 
  

  



ف
دی
ر

  

و نام خانوادگی  نام 

 دانشجو

گرای

  ش
  نظر شورا توضیحات و اصالحات  موضوع پایان نامه  شعبه

٢٨/١/
٩٥

  

  نیاسادات بذالیزهره

غه
بال

 ال
ج
نھ

  

  

نسبت ایمان با ادبیات گفتاری 

  البالغهنھجانسان با تکیه بر 

پس از اعمال تغییرات ذیل 

نیازمند طرح مجدد در جلسه شورا 

 باشد.می

.تعریف ادبیات گفتاری در ١

 توضیح سوال

.تبیین موضوع به صورت شفاف ٢

 در توضیح سوال

هایی که .بررسی تعداد گزاره٣

ناظر بر این موضوع است و ذکر 

  ها  مورد از این گزاره ١٠حداقل 

  

  

٣١/١/
٩٥

  

  فردرفیعی طاهره

ث
دی

 ح
ن و

را
م ق

لو
ع

  

  
تصویر آفرینی قرآن از بھشت 

و جھنم با تکیه بر نظر سید 

  قطب

منوط به تغییرات ذیل و تأیید 

 استاد راهنما به تصویب رسید.

.تغییر عنوان به: " تصویر ١

آفرینی قرآن از بھشت و جھنم با 

تکیه بر نظریه تصویر آفرینی سید 

 قطب "

نظر  .اصالح توضیح سوال زیر٢

 استاد راهنما

.معرفی اولویت دوم استاد ٣

  راهنما

  

  

٣١/١/
٩٥

  
  اکرم باب دری

ث
دی

 ح
ن و

را
م ق

لو
ع

  

  

بھداشت عاطفی خانواده از 

  منظر قرآن و روایات

پس از تغییرات ذیل مجدد در 

  جلسه شورا مطرح گردد.

.اصالح و بازنویسی طرح زیر نظر ١

 استاد راهنما

.معرفی اولویت دوم استاد ٢

 راهنما

  

  
١/٢/

٩٥
  

  فرشته رفیعی

ث
دی

 ح
 و
ن
را
م ق

لو
ع

  

  

استحکام درونی انسان در 

  صحیفه سجادیه

منوط به تغییرات ذیل و تأیید 

 استاد راهنما به تصویب رسید.

 .اصالح سوال اصلی تحقیق١

.بازنویسی توضیح سوال و ٢

 تبیین مفھوم استحکام درونی

 .تکمیل پیشینه تحقیق٣

استاد .معرفی اولویت دوم ٤

 راهنما

  

  

١/٢/
٩٥

  

  فرشته رفیعی

 و 
ن
را
م ق

لو
ع

ث
دی

ح
  

  

ارتباطات انسانی در صحیفه 

  سجادیه

به علت تکراری بودن موضوع رد 

 شد.

  

  



 


