
  مقطع  رشته  استاد راهنما پدید آور عنوان

دکتر حسن  هاکجون لی روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی
  زندیه

تاریخ/ایران 
  اسالمی

  ارشد

روند تغيير نظام آموزشی دوره 
ناصری به نظام نوین با تاکيد بر 

 حضور معلمان خارجی و

دکتر رسول  مهدی شادکام
  جعفریان

  ارشد  ایرانشناسی

انسانی و واقع گرایی  کرامت
 اخالقی در فلسفه اخالق کانت

دکتر مصطفی  بهنام اخگر
  زالی

  ارشد  فلسفه

ایران ازمنظرسفرنامه ویليامزجکسن 
ای (براساس سفرنامه ترجمه نشده
به نام ازقسطنطنيه تا زادگاه 

 عمرخيام

دکتر محمود  رضا نمازی
  جعفری دهقی

  ارشد  ایرانشناسی

های داریوش بررسی و نقد دیدگاه 
شایگان متاخر درباره ی هویت 

 ایرانی در عصر جهانی شدن

دکتر حسين  فاطمه بصری
  مصباحيان

  ارشد  ایرانشناسی

 
 

تحليلی بر روابط فرهنگی جوامع 
شرق و  فالت مرکزی ایران با شمال

مرکزی در طی هزاره سوم و  آسيای
 دوم قبل از ميالد

شيرین 
 خدایاری

دکتر حسن 
  نشلیفاضلی 

باستان 
  شناسی

  ارشد

نقش احزاب صوفيانه اسالمی در 
-1978جهاد افغانستان از سال 

 م1989

دکتر خدیجه  خبيب نوری
  عالمی

  تاریخ
  تاریخ اسالم

  ارشد

حکایات زرتشتی در روایات داراب 
 هرمزیار

کتایون 
عسگرزاده 

 طرقبه

دکتر علی 
  شهيدی

فرهنگ و 
زبانهای 
  باستانی

  ارشد



آموزشی فعاليت  اثر بخشی روش
در یادگيری مهارت  TBLT محور

شنيداری با اهداف عمومی مورد 
مطالعه دانشجویان کارشناسی زبان 

  و ادبيات عربی دانشگاه تهران

دکتر سعدهللا  مریم فوالدی
  همایونی

زبان و ادبيات 
  عرب

  دکتری

زدواج،طالق و نهاد خانواده در عصر ا
ساسانيان بنا بر متون حقوقی 

  پهلوی سریانی و

امين شایسته 
  دوست

دکتر محمود 
  جعفری دهقی

فرهنگ و 
زبانهای 
  باستانی

  دکتری

عناصر داستانی در کتابهای دا و 
  دختر شينا از خاطرات دفاع مقدس

دکتر عبدالرضا   سوسن براتی
  سيف

زبان و ادبيات 
  فارسی

  ارشد

آسان سازی قواعد نحو بر اساس 
  بافت و معنای کالم

محمدجواد 
  حسن پوری

دکتر 
غالمعباس 

  رضایی هفتادر

زبان و ادبيات 
  عرب

  دکتری

 
بوم فرهنگی تحليل جایگاه زیست

شغا تيموران در تعامالت اجتماعی 
های تل ای بر اساس یافتهمنطقه

 تيموران فارس
  

دکتر کمال   حبيب عمادی
  الدین نيکنامی

باستان 
  شناسی

  دکتری

مسعود  دکتر  فردین مهاجری ترجمه کتاب الحق فی التعبير
  فکری

  ادبيات عرب
  مترجمی

  ارشد

بررسی روند انتقال اوستا بر 
اساساهونور اشم وهو و ینگهه 

  هاتام

دکترمحمود   ميثم صائبی
  جعفری دهقی

فرهنگ و 
زبانهای 
  باستانی

  ارشد

های ترجمۀ اوستا به بررسی روش
  پهلوی بر اساس بغان یسن

  

جميله 
  ميرقاسمی

دکترمحمود 
  جعفری دهقی

فرهنگ و 
زبانهای 
  باستانی

  ارشد

 انازوفيل یکمپان یاقتصاد یها تيفعال
  یمرکز یايدر قفقاز و آس

دکتر حسن   یليمحمود خل
  هیزند

  ارشد  قفقاز/خیتار



 یمانيسل سارا  یسعد االله نهيسف یانتقاد حيتصح
  یکشکول

 دکتر
 نيمحمدافش

  ییوفا

 اتيو ادب زبان
  یفارس

  یدکتر

جواد  دکتر  انيکاشان فاطمه  بدر یعل یرمان "الکافره" اثر آقا ترجمه
  یاصغر

زبان  یمترجم
  یعرب

  ارشد

 


