
  رشته استاد راھنما  نویسنده  عنوان شماره
واقعگرایی   ١

وضدواقعگرایی از 
  دیدگاه دامت

سيد حسين 
  آیتی

دکتر سعيده 
  کوکب

  فلسفه

ترجمه و تحقيق   ٢
یادداشت سفر چن 
  چنگ به مناطق غربی

دکترحسن   چيون ژانگ
  حضرتی

  ایرانشناسی

تحليل بقایای انسانی   ٣
شھر قومس سمنان 

  ایران

دکترمصطفی   گودرزیپگاه 
  ده پھلوان

باستان 
  شناسی

القيم الجماليه فی   ۴
  الجودیات

دکترعلی   نورا بخشی
  افضلی

زبان و ادبيات 
  عرب

پژوھشی تطبيقی در   ۵
تاثير مکتب تصوف بغداد 

بر مکتب تصوف 
خراسان با تکيه بر 
  عرفان مولوی

دکتر عبدالرضا   بنان الفریجی
  سيف

زبان و ادبيات 
  فارسی

نقش اساطير در   ۶
ساقی نامه ھای 

  فارسی

دکتر عليرضا   رضا مسائلی
  امامی

زبان و ادبيات 
  فارسی

مطالعه وبررسی   ٧
ل مقایسه ای شمای

وفرمولھای  ینگار
نوشتاری مھرھای دوره 
ساسانی درچارچوب 
تقسيم بندی ھای 
اداری وجغرافيایی 
  شاھنشاھی

دکتر کمال   صونا نادری
  الدین نيکنامی

باستان 
  یشناس

ترجمه رمان النخله   ٨
والجيران نخل و 
  ھمسایه ھا

اميرحسين 
  جمالی

دکتر علی 
  افضلی

  مترجمی عربی

تحليل گفتمان شعر   ٩
  معاصر افغانستان

سيد حيدر 
  احمدی

دکتر 
محمدافشين 

  وفایی

 زبان وادبيات
  فارسی

بررسی سيرتحول   ١٠
ساختمان ھای 

قيدھاوصفتھای مرکب 
برمبنای پنج ھزاربيت 

 ازاشعارجامی،منتخب 
  اوستا ومھرداد بھار

ایمان نيک 
  سرشت

 وادبيات زبان  دکتر اميد مجد
  فارسی

مطالعه وبررسی جوامع   ١١
دوره مس وسنگ 
جنوب شرق ایران 
(ھزاره ی ی پنجم 

وچھارم پ.م)؛برپایه ی 
بررسی ھای انجام 

شده دردشت ارزویيه 

مژگان 
  شفيعی

دکتر حکمت 
  هللا مالصالحی

رشته باستان 
  شناسی



وکاوش الیه نگاری تپه 
  وکيل آباد

مطالعه تطبيقی   ١٢
وتحليلی برروی فلسفه 

سياسی توماس 
ھابزوھوآنگ زونگشی 

درموردرابطه بين 
  سلطنت ودموکراسی

محمدرضا دکتر   کجون یان
  ریخته گران

  فلسفه

ترجمه کتاب فی   ١٣
اللسانيات التداوليه اثر 
خليله ابوجادی به زبان 

  فارسی

ھادی بيگ 
  محمدی

دکتر سعداله 
  ھمایونی

مترجمی زبان 
  عربی

مقایسه بدبينی در نگاه   ١۴
ابوالعالء معری و آرتور 

  شوپنھاور

مژگان 
  موسيوند

دکتر ابوالحسن 
  امين مقدسی

  

زبان و ادبيات 
  عرب

نگاھی انتقادی به   ١۵
نظریه ی ھيومی دالیل 

  عملی

شھریار 
  خسروی

دکترمحمدتقی 
شاھد 
  طباطبایی

  فلسفه

منابع گياه نقش   ١۶
یوزیست بوم اقيانوس 
ھندغرب یدرشبکه 

تجاری سياسی پرتغا 
ویازدھم  ل درقرون دھم

  ھجری قمری

اشکان اولی 
  پوریان

دکتر ھایده 
  الله

باستان 
  شناسی

تلقی نظام رضاشاھی   ١٧
ازادبيات کارکردھای 

حکومتی ادبيات 
  درعصرپھلوی اول

  

دکتر حميدرضا   آنيتا احمدی
  عظيمی

رشته زبان و 
  دبيات فارسیا

نقد ترجمه ھاى عربى   ١٨
  گلستان سعدى

جبرائيل  )
 ( المخلع،محمـدالفراتي

خلود ابراھيم 
عسگر 
  الجادری

دکتر عليرضا 
  حاجيان نژاد

 زبان رشته
  فارسی وادبيات

تصحيح مفتاح السعاده   ١٩
  فی قواعد السياده

سيدمحمدرضا 
  مشتاقيان

دکتر 
محمدافشين 

  وفایی

 زبان رشته
  فارسی وادبيات

تداوم وتحول سنت   ٢٠
دبيری باستان ایران 
  دردوران اسالمی

 ۴ازساسانيان تا سده )
  (قمری

سعيد 
  حسينی

دکتر روزبه 
  زرین کوب

  

رشته تاریخ ایران 
  اسالمی

بررسی ساختار   ٢١
سبکی آثار احمد جام 

  ژنده پيل

مجتبی 
  احمدوند

دکتر عبدالرضا 
  سيف

زبان و ادبيات 
  فارسی

ایران در  تعریب  کتاب   ٢٢
یک نگاه تاليف دکتر 
  ناصر تکميل ھمایون

فخرالدین 
  کشاورزی

دکتر علی 
  افضلی

مترجمی زبان 
  عربی



ترجمه کتاب التدریس   ٢٣
  طرائق و استراتيجيات

ليالکریمی 
  شميم

دکتر مسعود 
  فکری

  مترجميزبانعربی

ترجمه کتاب عالميه   ٢۴
االسالم به ھمراه 
  مقدمه و پيوست

مسعود دکتر   سھيال قنبری
  فکری

 زبان مترجمی
  عربی

بوطيقای مدح در شعر   ٢۵
  دربار غزنوی

سياوش 
  گودرزی

دکتر مصطفی 
  موسوی

زبان و ادبيات 
  فارسی

نقد و بررسی شرح   ٢۶
  سودی بر دیوان حافظ

شيما 
  عالقبندراد

دکتر محمدرضا 
  ترکی

 زبانوادبياتفارسی

ترجمه کتاب معجم   ٢٧
تحليل الخطاب صفحات 

  ۶۴۶تا  ٣٠٣

ا شریفی زھر
  دھنوی

دکتر سعداله 
  ھمایونی

 زبان مترجمی
  عربی

ترجمه کتاب دراسات   ٢٨
فی تاریخ العرب 

المعاصر اثر محمد علی 
  القوزی

زھرا مھدی 
  عراقی

عدنان دکتر
  طھماسبی

 زبان مترجمی
  عربی

نقش خاندان آل عصفور   ٢٩
در تحوالت سياسی و 
فرھنگی خليج فارس 
  در سه سده اخير

فرشيد الری 
  منفرد

دکتر یاسر 
  قزوینی

  تاریخ

شرح و ترجمه قصيده   ٣٠
سيد عباس مدرسی 
درباره حضرت زھرا و 
  خطبه فدکيه و عيادت

حميده قربانی 
خليفه 
  قشالقی

محمد دکتر
  حسن فوادیان

زبان و ادبيات 
  عرب

بررسی امکان طرح   ٣١
فلسفی مفھوم فرھنگ 
  در فلسفه نقادی کانت

فاطمه نادری 
  نورعينی

محمدرضا دکتر
حسينی 
  بھشتی

  فلسفه

تاثير ھخامنشيان بر   ٣٢
تحوالت سياسی آتن 
  در جنگ ھای پلوپونزی

احسان اله 
  سبط الشيخ

دکتر روزبه 
  زرین کوب

 تاریخ

مکتب سيره نگاری   ٣٣
  فارس

شھاب الدین 
  سمنان

دکتر رسول 
  جعفریان

  تاریخ

ترجمه کتاب اللغه   ٣۴
العربيه فی العصر 

الحدیث قيم الثبوت و 
قوی التحول اثر نھاد 
 موسی به زبان فارسی

دکتر سعداله   رضا بيات
  ھمایونی

رشته مترجمی 
  عربی

تصحيح التدوین فی ذکر   ٣۵
  اھل  العلم بقزوین

سيدمحمد دکتر  حامد اسدی
منصور 
  طباطبایی

زبان و ادبيات 
  فارسی

بریتانيا و حاکميت ایران   ٣۶
در خليج فارس در صدر 

  دوره قاجار

شادی 
  معرفتی

دکتر 
غالمحسين 
  زرگری نژآد

  تاریخ

بررسی تحليلی   ٣٧
اندیشه نگاره ھای 

پيچيده انسانی در خط 
  آغاز ایالمی

حسن 
افشاری 

 سالکی تابنده

دکتر حسن 
  فاضلی نشلی

باستان 
  شناسی



تحقيق درباره تفال به   ٣٨
دیوان حافظ در آسيای 

صغير با تصحيح در 
ترجمه رازنامه متنی 
  ترکی از سده دھم

دکتر   یاووز مھمت
محمدافشين 

  وفایی

زبان و ادبيات 
  فارسی

ظھور و زایایی فعل   ٣٩
سبک و نقش آن در 
  ساخت رویدادی

مھدیه 
  اسحاقی

دکتر 
غالمحسين 

کریمی 
  دوستان

  زبانشناسی

بررسی سندشناختی   ۴٠
اسناد دوزبانه فارسی 
  روسی دوره قاجار

معصومه 
  حنيفه

دکتر گودرز 
  رشتيانی

  تاریخ

ساختار دنيا و تحليل   ۴١
دنيا دوستی در آثار 

  موالنا

شيخنا شيخ 
  سعدبوسو

دکتر حميرا 
  زمردی

زبان و ادبيات 
  فارسی

مالمح الھویه    ۴٢
الفلسطينيه فی الشعر 

  الکویتی المعاصر

دکتر عزت   حامد جنادله
  مالابراھيمی

زبان و ادبيات 
  عرب

اثر القرآن الکریم فی   ۴٣
 الشعر العراقی المعاصر

 علی محمود
حبيب 
  الشمری

دکتر معصومه 
  شبستری

زبان و ادبيات 
  عرب

نقد و بررسی ترجمه   ۴۴
ھای عربی غزلھای 
حافظ از محمدرضا 

ميرزاجان و علی عباس 
  زليخه

دکتر عبدالرضا   عادل المی
  سيف

زبان و ادبيات 
  فارسی

 


