
 پايان نامه هاي دريافت شده

 مقطع رشته استاد راهنما پديدآور عنوان 

1 
 

روابط ايران و روسیه در عهد صفوی تداوم و 

 دگرگونی
 

سیدمهدی 

 آبادحسینی تقی

دکتر منصور 

 صفت گل

تاريخ /ايران 

 اسالمی

 دکتری

2 
  

هنجار گريزی در شعر معد الجبوری با 

 کاربست میراث و اسطوره های کهن

  

دکتر عزت  اکبر رئیسیعلی

 مالابراهیمی

زبان و ادبیات 

 عرب

 دکتری

ترجمه کتاب الثقافه السیاسیه فی السعوديه اثر فايد  3

 العلیوی

دکتر حسن  سجاد معینی

 اعظمی خوبرد

زبان و ادبیات 

 عرب

 ارشد

4 
تعامالت تحوالت سیاسی و فرهنگی شاهنشاهی 

تکیه بر منابع مکتوب و اشکانی و جوامع سکايی  با 

 های باستان شناختیيافته

دکتر مصطفی  هاشم کاظمی

 ده پهلوان

 ارشد باستان شناسی

5 
  

آور سوم در مانويتشان پیام  
  

دکتر لیلی  شهرزاد خاشع

 ورهرام

فرهنگ و 

 زبانهای باستانی

 ارشد

6 
  

 آيرونی در کلیات سعدی
  

دکتر روح اله  ريسا سربندیپ

 هادی

زبان و ادبیات 

 فارسی

 ارشد

7 
 

السالم در آثار منظوم سیمای اهل بیت علیهم

 فارسی دوره مشروطه و پهلوی اول
 

دکتراحمد  مینو شريفی

 احمدی

زبان و ادبیات 

 فارسی

 ارشد

8 
 

تحقیق دربارة مبانی اخالق در آثار دکارت با 

 تأکید بر کتاب انفعاالت نفس
 

دکتر سعیده  سجاد جلیلی

 کوکب

 ارشد فلسفه

تصحیح ديوان رضوان شهرآشوب وحید قزوينی 9
 

دکتر علیرضا  فاطمه ذکريا

 امامی

زبان و ادبیات 

 فارسی

 ارشد

ترجمه کتاب دمشق الحرائق از زکريا تامر 10
 

زينب جعفری 

 ندوشن

دکتر جواد 

 اصغری

ادبیات عرب 

 مترجمی

 ارشد

آئین سالم در دوره قاجار 11
 

دکتر حسن  فرازمندحسین 

 زنديه

تاريخ/ايران 

 اسالمی

 ارشد

تصحیح ديوان رضوان شهرآشوب وحید قزوينی 12
 

دکتر علیرضا  فاطمه ذکريا

 امامی

زبان و ادبیات 

 فارسی

 ارشد

تحلیل شمايل شناختی نقش ايزدان بر سکه های  13

کانیشکای اول
 

دکتر میثم  باقر فاضلی

 لباف خانیکی

 ارشد باستان شناسی

فضا و جامعه شهر آمل در دوره متاخر اسالمی  14

هـ. ق تا عصر حاضر 10قرن 
 

دکتر حسن  نگار نظری

 کريمیان

 ارشد باستان شناسی



ترجمه فصل اول از کتاب الظاهره الداللیه عند  15

علماء العربیه القدامی حتی نهايه القرن الرابع 

الهجری اثر دکتر صالح الدين زرال
 

دکتر جواد  زينب سديدی

 اصغری

زبان و ادبیات 

 عرب/مترجمی

 ارشد

سازمان فضايی و فرم و عملکرد و گاهنگاری شهر  16

 سرمشهد در استان فارس

دکتر حسن  افشین آريان پور

 کريمیان

 ارشد باستان شناسی

های انجمن تجدد و مطالعه تطبیقی روزنامه 17

آذربايجان با تأکیدبرموضوع هويت
 

دکتر حمید  حامد دامادی

 کرمی پور

تاريخ/ايران 

 اسالمی

 ارشد

سیاست راهبردی دولت ايران و همگرايی کشور  18

های منطقه در خلیج فارس با تکیه بر اسناد 

1357-1346وزارت خارجه و سازمان اسناد
 

دکتر نورالدين  رضا نوريان عباد

 نعمتی

تاريخ/مطالعات 

 خلیج فارس

 ارشد

 


