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رسد، الزم دانشجویان محترمی که طرح اجمالی آنان به تصویب شورای گروه مربوطه می

 ارائه دهد.  نامهبه امورپایاناست یک نسخه از طرح اصالحیه امضاء شده را 

 نظر جلسه شورای گروه

  هانامههای اجمالی پایانطرح
 18/2/1400                                                         لسه                                                                                  ج

بجا اجمان   لبالغجهنهج  اگجرای   حجتی دانشجوی  مطعجک راناسا جی اناجت ناجوه   جی   فاطمه کاکله نامه خانمطرح اجمالی پایان .1

 یبر اساس آمووزه هوا طانیش دیدر دفع مکا توحیدباور یو اجتماع یفرد راتیتاث "با  سیان 9811231183دانشوییی 

 د.و منوط به اصالحات ذیل به تصویب رسیدن اینا  گرو  برن ی   رران خانم درور مریم والیویبه ناهسمایی " یعلو

 و دااون نیع آون  تصییب ات. به ارط  ت  تکران دن مسابک .1

 دن  سیان باون تیحیت به تیحیت باون  تغییر پیتا رست. .2

 آون  طرح تفصی ی نیاوه اید.ها  این میضیع برن ی اید و همه آنها دن پیشیسه ذرر گردد. دن صینت بیان نیعرواب .3

 

 5/2/1400                                                         لسه                                                                                  ج

 رای  تفسجیر اجومجا ی بجادانشوی  مطعک راناسا ی انات ناوه   جی  و ماجانا ا جالمی گجزهرا ایمانی  نامه خانمطرح اجمالی پایان .2

قجا  بجه ناهسمجایی جسجاب آ"کوری  قرآن در بشر هدایت ساختار در ریسک ارزیابی "با  سیان  9811231126امان  دانشوییی 

یول بوه ذو منووط بوه اصوالحات برن ی  درور محمت پانچه باا دولوی و مشاون   رران خانم درور آزاد   با ی دن اینا  گرو 

 تصویب رسید.

ه اول به ا  نیست و صرفا یک نیع خ ط ایمسی صساوی با ایمسی هتایت بشر ا ت.همچسین چست جم .  سیان پایان نامه خی ی میان ناوه1

 فان ی   یس نیاوه نشت  و ا وفاد  از واژ  التین دن یک میضیع قرآنی، صحیح نیست.

 مدیریت خطرات احتمالی در مسیر هدایت و سعادت انسان از منظر قرآن کری : .تغییر  سیان به2

 انصراا خانم درور  با ی از مشاون  پایان نامه.. 3

 . طرح بعد از انجام اصالحات به تایید جناب آقای دکتر پروین برسد.4

 

مان  دانشجوییی اجی  قجرآن و حجتی  بجا دانشجوی  مطعجک راناسا جی اناجت ناجوه   جمهری داوریوان  نامه خجانمطرح اجمالی پایان .3

به ناهسمایی "روایات و آیات منظر از هویت گیریشکل بر آن تاثیر و عقالنی تربیت هایشاخصه "با  سیان  9811231152

 منوط به اصالحات ذیل به تصویب رسید. رران خانم درور مریم والیوی دن اینا  گرو  برن ی و 



 بیجان هجم ا مینهن هییت و  طالنی تربیت  تبیین و تیضیح بر  الو  ره بساات قران گرفت برن ی میند طرح این ره دن ج سه قبل 1

بجه خجیبی «  یفج فجی االن  خ جا جل انجی» ات  ذرر مثال دن اما اید تبیین وهییت  طالنی تربیت میان نابعه نمینه آن دن و اید

 نونتران مشخص نیست.

 . طالنی و هییت از طریق آیات قرآن واضح نیست حطیطوا هسیز نابعه مست  میان تربیت      

ن جت به نظجر می ؛ دن حالی رهترافاا رست و بصینتدن ج سه قبل قران بر این ات ره دانشوی نمینه و مصتاق دن طرح مسئ ه ذرر  .2

اکال داند و طرح مسئ ه ا زهسی افزود  ا ت. آنبر ابها  « انی جا ل فی االنن  خ یفه»دن این طرح مسئ ه جتیت تسها با ا وساد به آیه 

نشوی هجم دهت ره خید دانیع طرح مسئ ه نشان می  خیاهت چه مسیر  نا طی رست؟به صینت واضح مشخص نیست ره دانشوی می

  ردن گم ا ت.

 طرح بعد از انجام اصالحات به تایید سرکار خان  دکتر هادیان و سرکار خان  دکتر عباسی برسد. .3

 


