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

ها نامهامورپایانیک نسخه از طرح اصالحیه امضاء شده را به  رسد، الزم استمی

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

برای ها اعالم و سپس در اسرع وقت نامهکارشناس امور پایانرهگیری آن را به 

 ها مراجعه کنند.نامهفت حکم و ابالغیه  به امور پایاندریا

 
 صورت جلسه گروه نهج البالغه

 19/4/98: خمور                                                                                                   1جلسه: 
 

البالغه گرایش اجتماعی، سیاسی، دانشجوی رشته نهج نیره احمدی گرکانینامه کارشناسی ارشد خانم طرح تفصیلی پایان .1

 "(ع)علی امام منظر از اقتصاد در توحید به اعتقاد تاثیربا عنوان:  9611231158حقوق عمومی با شماره دانشجویی 

و منوط به فر و مشاوره جناب آقای دکتر علی خورسندیان در گروه بررسی به راهنمایی جناب آقای دکتر محسن خوش

 به تصویب رسید.اصالحات ذیل 

 

اساساً به تاثیر توحید در اقتصاد پرداخته نشده است ودر بیان مسئله مستنداتی از تاثیر توحید نیامده است از جمله  .1

 ت در پاسخ سوال سوم.رابطه توحید و عدال

 و کتاب اقتصاد توحیدی مشخص شود. 3و1در پیشینه تحقیق تفاوت کارهای قبلی با این پژوهش خصوصا شماره  .2

 ی سوال اصلی مطرح نشده است.فرضیه .3

 اصالحات زیرنظر استاد راهنما اعمال و به تایید مدیر محترم گروه برسد. .4

 
 

البالغه گرایش اجتماعی، سیاسی، حقوق دانشجوی رشته نهج هدیه مهرینامه کارشناسی ارشد خانم طرح تفصیلی پایان .2

 امام منظر از انسانی کمال تحقق در تربیتی خود موانعبا عنوان:  9611231167 عمومی با شماره دانشجویی

 به تصویب رسید.و منوط به اصالحات ذیل ی فر در گروه بررسبه راهنمایی جناب آقای دکتر محسن خوش (ع)علی

 

تر شود و تصحیح بعضی موارد از نظر موانع بیرونی خودتربیتی که جزء موانع درونی به تر و کلیفهرست مطالب فشره .1

 آید.حساب می
 

 

اجتماعی، البالغه گرایش دانشجوی رشته نهج مرضیه ساکت خسروشاهینامه کارشناسی ارشد خانم طرح تفصیلی پایان .3

به  (ع)علی امام منظر از تغافل تربیتی روشبا عنوان:  9611231171 سیاسی، حقوق عمومی با شماره دانشجویی

منوط به در گروه بررسی و مشاوره جناب آقای دکتر حسن حسن زاده تهرانی فر محسن خوشدکتر راهنمایی جناب آقای 

 به تصویب رسید.اصالحات ذیل 

 

 تصحیح عنوان انگلیسی. .1

 :واالت فرعی به شکل زیر اصالح شودس .2



  ، سیره عملی، سیره حکومتی.در کالماز منظر امیرالمومنین)ع( روش تغافل  مبانی .1

 ، سیره عملی، سیره حکومتی.در کالماز منظر امیرالمومنین)ع( روش تغافل  اصول .2

 ، سیره عملی، سیره حکومتی.در کالماز منظر امیرالمومنین)ع( روش تغافل  .3

 


