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يخ
تار

  

شته  دانشجونام 
ر

  

    نتيجه شورا  موضوع

29/5/
96  

  مريم سهرابي

الغه
ج الب

نه
  

تفاوت هاي و ظرافت 
هاي معنايي واژگان ( 

 27اسم ها و فعل ها) فراز 
  نهج البالغه 53نامه 

 ارزيابي: مردود

ورت اصرار دانشجو به . در ص2. موضوع ابهام دارد . 1توضيح: 
با تكيه بر شرح منهاج البراعه  53، اهم واژگان نامه ادامه پژوهش

، استخراج و با )مرحوم خوئي و ابن ابي الحديد( حداقل ده مورد
تفاوت ها و ظرافت هاي معنايي « طرح اجمالي جديد با عنوان 

نهج البالغه بر مبناي دو شرح منهاج البراعه و  53اهم واژگان نامه 
. 3. جهت بررسي مجدد در شورا ارسال شود» ابن ابي الحديد

پژوهشي  –دانشجو الزم است جهت ادامه تحقيق رزومه آموزشي 
. تا زمان تصويب و در 4مرتبط با موضوع به شوراارائه كند . 

صورت تصويب طرح تا زمان دفاع اين پايان نامه ، چنين 
  موضوعاتي پذيرفته نمي شود.   

  

29/5/
96  

زهرا زائري 
الغه  اميراني  
ج الب

نه
  

تحليل نامه هاي 
المومنين (ع) به امير

مخالفين در نهج البالغه 
  »بر مبناي سبب صدور

 ارزيابي: تصويب مشروط 

توضيح: پيشينه كامل تحقيق مطابق با عنوان ارائه شود.   
  

  

29/5/
96  

زهره سادات 
الغه  بذالي

ج الب
نه

  

تحليل اندرزنامه هاي 
امام علي (ع) در  نهج 
البالغه برمبناي سبب 

  صدور

 شروط  ارزيابي: تصويب م

تحليل نامه هاي « عنوان اصالح شود به  -1توضيح: 
نصيحت محورامام علي (ع) در نهج البالغه برمبناي 

. 3اصالح سوال متناسب با عنوان  .  -2»  سبب صدور
  پيشينه كامل تحقيق با عنوان ارائه شود.  

  

  

24/4/
96  

الم  محبوبه كرمي
ك

  

 ديتوح گاهينقش و جا
در رشد و كمال  يربوب
  اتيروا يان بر مبناانس

  درگروه بررسي و تصويب شد.
با اين قيد كه دانشجوي محترم حتما مي بايست منظور خوداز 

توحيد ربوبي را به شكل واضحي در طرح تفصيلي بياورد. 
همچنين به نقش و جايگاه توحيد ربوبي در رشد و كمال انسان در 

اشته يك نظام منطقي به صورت شفاف و با بيان مصداق اشاره د
باشند.تاكيد مي شودطرح تفصيلي مورد نظر به صورت متقن و با 

  مشورت استاد محترم راهنماي تنظيم گردد.

  

18/4/
96  

مهشيد حاجي 
  علي رضايي

هج
ن

الغه
الب

 

نقش شناخت سبب 
در فهم  ثيصدور حد
نهج  25تا 1 يمتن نامه ها

  البالغه

 ارزيابي: با اصالحات تصويب شد.

تحليل نامه هاي امير المؤمنين (ع) به : «  توضيح: اصالح عنوان به
  ») برمبناي فضاي صدور1(
با » اندرزنامه ها« يا » مخالفان« يا » كارگزاران«: يك مورد ازموارد 

  انتخاب دانشجو در عنوان پايان نامه قرار گيرد.  
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18/4/
96  

هجايمان كلباسي   
ن

الغه
الب

 

مفهوم شناسي زيركي 
و فريب كاري از 

رآن كريم و نگاه ق
  نهج البالغه

 ارزيابي: با اصالحات تصويب شد. 

مفهوم شناسي « عنوان اصالح شود به  -1توضيح: 
تطبيقي زيركي و فريب كاري از نگاه قرآن كريم و 

واژگان عربي مورد پژوهش در طرح  -2»  نهج البالغه
  ذكر گردد . 

  

  

18/4/
96  

نعيمه فقيهي 
  سرشگي

هج
ن

الغه
الب

 

  
شجو مبني بر تغيير استاد راهنما از آقاي بادرخواست دان

حسين رحيم زاده به آقاي بخشعلي قنبري موافقت شد. 
  

  

27/3/
96  

الم  مرضيه شايگان
ك

  

معرفت امام و  گاهيجا
  اعتقاد به امامت در حج

  تصويب با اصالح عنوان:
 :رابطه اعتقاد به امامت با قبولي عبادات"تغير عنوان به"  
وي محترم حتما مي بايست طرح تفصيلي با اين قيد كه دانشج

  خود را با رويكرد كالمي تنظيم نمايند نه با رويكرد فقهي

  

13/3/
96  

محمدرضا حجتي 
الم  راد

ك
  

ي الهي از ديدگاه اراده
شيخ مجتبي قزويني(ره) 

و آيت اهللا سيدان و 
بررسي تطبيقي آن با 

آيت اهللا جوادي آملي و 
  عالمه طباطبايي(ره)

 الحات زير در خصوص آن انجام پذيرد:مقرر شد تا اص

با توجه به باال بودن تعداد علماي مورد نظر اين طرح براي بررسي 
 شيخ ديدگاه از الهي يالف) اراده«ديدگاهشان، دو موضوع؛ 

ب) بررسي مسأله «و  )»ره(طباطبايي عالمه و) ره(قزويني مجتبي
براي ادامه كار به  )»در مدرسه خراسان و نوصدرائيان الهي اراده

 گردد.دانشجوي محترم پيشنهاد مي

از سوي دانشجوي محترم، » ب«در صورت انتخاب موضوع 
توانند سير مطالعه اجمالي افراد هر مدرسه را مشخص نموده و مي

 دايره آن را به دلخواه در طرح تفصيلي تضييق و يا تعميم دهند.

نكته توجه داشته بايست به اين در هر صورت دانشجوي محترم مي
از مباحث مشكل و قابل تأمل » الهي ياراده«باشند كه موضوع 

 كالمي است تا براي ادامه كار آمادگي الزم را داشته باشند. 

  

  
1/3/

96  

  حامد شيركوند

الغه
ج الب

نه
  

نقش گسترش فرهنگ 
البالغه و خواندن نهج

هاي علوي بر ايجاد آموزه
روحيه كارآفريني و 

تالش در بخش 
شاورزي صنعتي ك

جامعه(زيربخش 
  گاوداري صنعتي)

 ارزيابي: تصويب با اصالح

  : نقش گسترش فرهنگ خواندن نهج « عنوان اصالح شود به
البالغه و آموزه هاي علوي بر ايجاد روحيه كارآفريني و تالش 
  ».در بخش كشاورزي صنعتي جامعه ( زيربخش دامداري صنعتي)

 ه تفكر مادي در توضيح اصالح پيش داوري منفي نسبت ب
  سوال

   نقش حكومت « به » نقش دولت « اصالح كلمه «  
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1/3/
96  

زهرا زائري 
الغه  اميراني

ج الب
نه

  

روش شناسي خداشناسي 
  در نهج البالغه

 ارزيابي: مردود

  در توضيح سوال بيشتر تفاوت نگاه هاي مختلف نسبت به
  خداشناسي بيان شده است نه روش شناسي

  تحقيق خداشناسي است نه روش شناسي پيشينه  
 روش شناسي امري تخصصي و دشوار است و در حوزه هاي

  مختلف امري دشوارتر .
  .نوآوري طرح احراز نگرديد  

  

  

  محبوبه مقيمي  

الغه
ج الب

نه
  

گونه شناسي مخاطبين 
نامه هاي امام علي ع 

مبتني بر نهج البالغه با 
رويكرد اثرگذاري بر 

  روزمخاطب در عصر ام

  ارزيابي: تصويب با اصالح  
  توضيح: پيشينه دسته بندي و وجه تمايز اين پژوهش ذكر گردد.

  

30/1/
96  

  نسترن بهرمان  

الغه
ج الب

نه
  

روش شناسي تبليغ در 
انديشه و سيره امام علي 

  (ع)

 ارزيابي: مردود  

. مباحث موجود در 2. نوآوري طرح احراز نگرديد. 1توضيح: 
  . پيشينه كاملي ندارد. 3ت .طرح روش شناسي نيس

  

  

17/
12/

94  

هج  محدثه رضوي
ن

الغه
الب

  
 يعوامل جلب محبت اله

از منظر  ياله يايو اول
 يقرآن و امام عل

  )السالمهي(عل

  تصويب با اصالح
توضيح: اصالح عنوان به: عوامل جلب محبت خدا و اولياي خدا 

  از منظر اميرالمومنين ع
  

8/3/
95  

  فقه  مريم اسالمي

و حكمت در فقه و علت 
اصول و تطبيق آثار بر 

  موارد آن
    تصويب شد

8/3/
95  

حميده سعادت 
  فقه  امين پور

بررسي خمس درآمدهاي 
غير كسبي بر طبق نظرات 
امام خميني(ره) و آيت 

اهللا خويي و آيت اهللا 
  خامنه اي

    تصويب شد

8/3/
95  

  فقه  ليال عباسي

متفردات مرحوم محدث 
  فيض در باب طهارت

نقد حات به تصويب رسيد. نظرات شوراء : در عنوان واژه با اصال
 به اول آن اضافه شود. و بررسي

  
  

16/3/
95  

    زهرا كريمي

تحليل نقش مناسبات و 
فرهنگ جاهلي در 

تحوالت پس از پيامبر بر 
مبناي آموزه هاي قرآن و 

  نهج البالغه

 تصويب شد. 
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16/3/
95  

عظيمه باعو 
    فيروزجاني

 بررسي كاركردهاي
نحوي و معنايي حرف 

در قرآن و » الم«جر 
  كريم

تصويب نشد. نظر شوراء : با طرح ابراهيم قايد مشابهت دارد و 
دانشجو وجه تمايز اين كار با كار انجام شده توسط ابراهيم قايد 
 را تشريح كرده و مجدد جهت بررسي براي شوراء ارسال كند.

  

  

16/3/
95  

حوريه مير شاه 
    ولدي

پيامبر نحوه مواجهه 
اكرم(ص) در مقابله با 
اقسام مخالفان اسالم از 

  منظر قرآن

 تصويب نشد. 

  
  

22/3/
95  

طيبه محمد 
  فقه  يوسفي

بررسي حجيت 
  استصحاب در احكام

حجيت « با اصالح در موضوع به تصويب رسيد و موضوع به »  
  اصالح يافت.» استصحاب در احكام و آثار آن در فقه اماميه

  

22/3/
95  

دات زهرا سا
  فقه  موسوي

بررسي مباني فقهي 
كهانت،شعبده،هيپنوتيزم 

و قيافه شناسي در فقه 
  المذاهب

 تصويب نشد. تكراري است.

  
  

  
  
  

 


