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 ردیف مقطع گرایش -رشته استاد راهنما پدیدآور عنوان

د عبده و اثره الفکر االصالحی لدی محم

 علی تالمیذه

 

دکترغالمعباس رضایی  مسعود مرادی

 هفتادر

کارشناسی  زبان و ادبیات عرب

 ارشد

1 

 نقد روایت مسیحیان سریانی ایرانی درباره

 آزارهای دینی عصر شاپور دوم

کارشناسی  ایران باستان تاریخ دکتر روزبه زرین کوب محمد حیدرزاده

 ارشد

2 

ای و توسعه نظام استقراری منطقه

فرهنگی اجتماعی جوامع شمال فارس 

شهرستان سمیرم در دوره باکون بر اساس 

 شناسی تپه گل افشانکاوش های باستان

حمدحسین م

 طاهری

 3 کترید شناسیباستان دکتر کمال الدین نیکنامی

شناسی آثار داستانی محمود نقد جامعه

 دولت آبادی و شیرزاد حسن

 4 دکتری زبان و ادبیات فارسی را زمردیدکتر حمی ازین عزیزاحمدر

های اشراف عرب در دوره جشن

 (هجری132-41اموی)

ارشناسی ک تاریخ اسالم -تاریخ دکتر خدیجه عالمی مضان آشناورر

 ارشد

5 

های اجتماعی و نقش زنان در فعالیت

فرهنگی جماعت اسالمی پاکستان 

 (.م1947-2002)

کارشناسی  اریخ اسالمت -تاریخ دکتر خدیجه عالمی لی باباییع

 ارشد

6 

تاریخ شکل گیری و توسعه منطقه آزاد 

 قشم

کارشناسی  خلیج فارس -تاریخ دکترفرج اهلل احمدی محمد خرسندرو

 ارشد

7 

های شناسی اجتماعی ضرب المثلروان

ی کتاب داستان نامه ساسفارسی بر ا

 بهمنیاری

کارشناسی  یات فارسیزبان و ادب دکتر علیرضا حاجیان نژاد وثر ساری اصالنیک

 ارشد

8 

یابی رخدادهای پژوهشی درباره مکان

مشروطه در تهران و تبدیل آن به 

 های دیجیتالیداده

 

امین رمضانی 

 خورشیددوست

ارشناسی ک ایران اسالمی -تاریخ دکتر رسول جعفریان

 ارشد

9 

تأسیس و توسعه بناهای شهری در دوره 

 سلجوقیان بزرگ

 

کارشناسی  ایران اسالمی -تاریخ م یوسفی فردکتر شهرا محمد صابر

 ارشد

10 

گیری و توسعه پاالیشگاه نفت آبادان کلش

 هجری شمسی 1329از تاسیس تا 

 

کارشناسی  خلیج فارس -تاریخ دکتر نورالدین نعمتی سیامک کیانی

 ارشد

11 

الگوی معماری و گونه شناسی کلیساهای 

 قلمرو غربی ساسانیان

 

ارشناسی ک شناسیباستان ثم لباف خانیکیدکتر می بهاره هاتف

 ارشد

12 

 در تاثیری های بررسی کاربرد کنش

 زبان فارسی مجالت و ها روزنامه

امیرحسین حسینی 

 طیب

کارشناسی  شناسیزبان دکتر افخمی عقدا

 ارشد

13 



 

 
پهنه فرهنگی کوهدشت در دوران تاریخی 

 بر اساس شواهد باستان شناختی

 

 14 کترید شناسیباستان کمال الدین نیکنامیدکتر  حمزه قبادی زاده

ریشه شناسی تلفظ و منبع نا م های 

  خاص غیر عربی تاریخ بلعمی

کارشناسی  ایرانشناسی دکتر علیرضا امامی احمدرضا بهزاد جم

 ارشد

15 

تحول شکلی و محتوایی اظهارنامه های 

 مالیات بر ارث در دوره پهلو

کارشناسی  اسناد  -یختار دکترگودرز رشتیانی علی پرهیز

 ارشد

16 

 
احوال و آثار نظامی گنجوی در قدیمی 

 ق 800ترین منابع تا سال 

 

سید وفاعلی 

 میرعمادی

کارشناسی  زبان و ادبیات فارسی دکتر محمد افشین وفایی

 ارشد

17 

شناسی بنای مطالعه و بررسی باستان

 اسپاخو

ارشناسی ک شناسیباستان دکتر میثم لباف خانیکی لیرضا شمشیریع

 ارشد

18 

بررسی شکلی و محتوایی اسناد تشریفات 

و اعطای نشان شیر و خورشید در دوره 

 قاجار

کارشناسی  اسناد -تاریخ دکتر گودرز رشتیانی زهره آجورلو

 ارشد

19 

 
گیری روابط دیپلماتیک ایران و شکل

 ایاالت متحده آمریکا

 

کارشناسی  ن اسالمیایرا -تاریخ دکتر فرج اهلل احمدی علی شهبانی نصری

 ارشد

20 

 21 دکتری زبانشناسی دکترعلی درزی مینا رضوانیان نحو خطاب در زبان فارسی

های طنز و طنزپردازی در آثار شیوه

بردو محسن صالحی حاجی آبادی با تکیه

اثرمجموعه اکبر کاراته اکبر کاراته چشم 

 رودآبی اکبر کاراته به تهران می

 22 رشدا زبان و ادبیات فارسی  ر اصغر باباساالردکت علی ابراهیمی عماد

های جنگی دوره راهبردها و تاکتیک

  اشکانی

ارشناسی ک ایران باستان -تاریخ دکتر کلثوم غضنفری عابد فضلی چورتی

 ارشد

23 

  بررسی بی طرفی نظریه عدالت جان رولز

 

 24 دکتری فلسفه دکتر سعید زیبا کالم مرضیه فروزنده

جغرافیایی دفاع مقدس در شعر فرهنگ 

  معاصر

کارشناسی  زبان و ادبیات فارسی دکتر محمدرضا ترکی احمد مولوی

 ارشد

25 

ترجمه رمان المیره المقدسه اثر حسین 

 المرهون

 

 زبان و ادبیات  عرب دکتر عدنان طهماسبی حیدر جاودان

 مترجمی

کارشناسی 

 ارشد

26 

  ساسانیانتاریخ رفاه اجتماعی در روزگار  

 
 

ارشناسی ک ایران باستان -تاریخ دکتر روزبه زرین کوب  امین عبدال بابادی

 ارشد

27 



 

بررسی واژه بست تاکید مدرج در گروه 

های حرف تعریف زبان فارسی رویکردی 

  کمینه گرا

 

کارشناسی  زبانشناسی دکتر علی درزی فاطمه امیدی

 ارشد

28 

یل و بندی، تحلگردآوری، آوانگاری، طبقه

ی  ارزیابی انواع داستانی در ادب عامه

 زبانان تخارفارسی

کارشناسی  زبان و ادبیات فارسی دکتر میترا گلچین اهلل عالمیمحبوب

 ارشد

29 

االفعال الکالمیه لتعامل المومنین فی 

  القرآن الکریم دراسه تداولیه

 30 دکتری زبان و ادبیات عرب دکتر عزت مالابراهیمی بایزید تاند

مطالعه برهمکنش های خارجی حوزه 

ق.  3هلیل رود با نواحی مجاور در هزاره 

 م

هادی میرزایی 

 سیف آباد

کارشناسی  باستان شناسی دکتر بهمن فیروزمندی

 ارشد

31 

 
نقش رویدادهای تاریخی در تعیین شکل 

و بافت قلعه روستاهای شمال شرق ایران 

مطالعه موردی قلعه روستاهای شهرستان 

 وزه استان خراسان رضویفیر

 

کارشناسی  باستان شناسی دکتر میثم لباف خانیکی محمد فیض آبادی

 ارشد

32 

جوامع روستایی ایران در دو سده 

 نخستین اسالمی

کارشناسی  ایران اسالمیتاریخ  دکتر شهرام یوسفی فر نیکو بهراد

 ارشد

33 

 
تاریخ نگاری محمدجواد مشکور درباره 

  یران باستانا

 

کارشناسی  انایران باست -تاریخ دکتر روزبه زرین کوب مه نیتیفاط

 ارشد

34 

نام شناسی توکریش بر  پیشنهادی بر جای

 هااساس تحلیل و بررسی کتیبه

کارشناسی  باستان شناسی  دکتر حسن فاضلی نشلی امیررضا یاراحمدی

 ارشد

35 

 
تاثیر مؤلفه های قدرت در ترجمه متون 

ی و بالعکس بر سیاسی از فارسی به عرب

اساس نظریه چارچوب بندی مطالعه 

موردی روزنامه های عکاظ عربستان و 

 کیهان ایران

حمد کریمی سید ا 

 حقیقی

 -ادبیییییییات عیییرب دکتر مسعود فکری

 مطالعات ترجمه

 36 دکتری

  اقتصاد صیادی مازندران در دوره قاجار

 

محمد محسن پیله 

 سوارچی

کارشناسی  ایران اسالمی-تاریخ  دکتر حسن زندیه

 ارشد

37 

ها و های سنگتحلیل روانکاوانه رمان

 گمها روایت آیینه و پیکوزه

 

کارشناسی  زبان و ادبیات فارسی دکتر محمد افشین وفایی رمزیه نیازی

 ارشد

38 

 

 سحر دعای شرح خطی نسخه تصحیح

 فصل از) کرمانی خان کریم محمد تالیف

 پایان تا هشتم

کارشناسی  عرب ادبیات و زبان فراتی اکبر لیع دکتر زادهکاظم فاطمه

 ارشد

39 



 

 اسوه به ملی هایاسطوره وتطور کاربست

 بر تکیه با مقدس دفاع شعر در دینی های

 حسینی حسن سید پور، امین اشعارقیصر

 قادر و دامغانی معلم علی مردانی نصراله

 طهماسبی

کارشناسی  سیفار ادبیات و زبان اکبری منوچهر دکتر توکلی غالمی نیرهم

 ارشد

40 

 احمد آثار در سوررئالیسم اصول بررسی

 عزیزی

کارشناسی  فارسی ادبیات و زبان زمردی حمیرا دکتر آزاد حمیده

 ارشد

41 

 سفرنامه محتوایی و ادبی زبانی بررسی

 قاجار عصر فارسی های

 42 دکتری فارسی ادبیات و زبان اکبری منوچهر دکتر عالئی سعید

 ادبیات در السالم علیهم بیت اهل سیمای

 عباس شاه دوران پایان از فارسی منظوم

 صفویه دوران پایان تا کبیر

کارشناسی  فارسی ادبیات و زبان احمدی احمد دکتر پور قلی ملیحه

 ارشد

43 

کارشناسی  باستان ایران -تاریخ کوب زرین روزبه دکتر صالحی شمس زهرا ارمنی منابع در ساسانی عصر ایران تصویر

 ارشد

44 

 در جنگ ضد عناصر تطبیقی مقایسه

 سفر قیامت ماشین با شطرنج های رمان

 غرب یجبهه در درجه 270 گرای به

 و جنگ زندگی بازگشت نیست خبری

 اصول اساس بر جنگ اندوه هیچ دیگر

 رئالیسم مکتب

کارشناسی  فارسی ادبیات و زبان باباساالر اصغر علی دکتر عابدی راحله

 ارشد

45 

 تغییر بحث به نسبت دینی هایواکنش

 معاصر ایرانِ در خط

کارشناسی  زبانشناسی خان جن بی محمود دکتر موسوی غزال

 ارشد

46 

 عهد در اصطخر اداری و سیاسی جایگاه

 ساسانی

 جهانی علیرضا

 جوانمردی

کارشناسی  باستان ایران -تاریخ غضنفری کلثوم دکتر

 ارشد

47 

 ادبیات در لسالما علیهم بیت اهل سیمای

 تا صفویه ابتدای از)  صفویه دوره منظوم

 (کبیر عباس شاه سلطنت پایان

کارشناسی  فارسی ادبیات و زبان احمدی احمد دکتر کشاورز نسیبه

 ارشد

48 

 موسی نبویه ادب و آراء انتقادی بررسی

 مصر زنان آموزیعلم نهضت پیشگام

کارشناسی  عرب اتادبی و زبان شبستری معصومه دکتر توکلی رئوف

 ارشد

49 

 رمان در صداییچند های رهیافت واکاوی

 حارتنا اوالد

کارشناسی  عرب ادبیات و زبان شبستری معصومه دکتر عنایت کرمی میثم

 ارشد

50 

 در خیال صور تطبیق و تحلیل و شرح

 گوپارسی کرد شاعران شعر

 51 دکتری فارسی ادبیات و زبان دکتر محمود فضیلت عنان علی

 دکتر نوشته سیاسى فقه کتاب ترجمه

 میراحمدی منصور

 عبدالرسول اقبال

 عباس

 عرب ادبیات فکری مسعود دکتر

 عربی مترجمی

کارشناسی 

 ارشد

52 

 ایران فرهنگ و تاریخ در شهر و اسطوره

 باستان

 اله حکمت دکتر امرائی علی

 مالصالحی

کارشناسی  ایرانشناسی

 ارشد

53 

 زبان در انیهمخو هایخوشه سازیساده

 بهینگی نظریه چارچوب در کردی

 54 دکتری زبانشناسی خان جن بی محمود دکتر محمدی آزاد



 

 نظریه و النص علم کتاب تحلیل و ترجمه

 الترجمه

 عرب ادبیات همایونی سعداهلل دکتر حقیری پروین

 مترجمی

کارشناسی 

 ارشد

55 

 حوزه در ارتباطی هایشبکه و هاراه

 شانکو سیاسی جغرافیای

کارشناسی  شناسی باستان پهلوان ده مصطفی دکتر شهروند محمدیاسر

 ارشد

56 

 و نحیوی صرفیی، ساختیاری، یمقیایسه

 با شیاهنیامیه غنیاییی هیایبخش بالغیی

 انضمیام به حمیاسیی، هیایبخش

 نیامیه سیام با مقیاییسه

 حجت ریحانه

 االسالمی

 57 دکتری رسیفا ادبیات و زبان راد موسوی مصطفی دکتر

 هایدیدگاه اساس بر استعاره بررسی

 با منثور عرفانی متون در بلومنبرگ هانس

 الولیاء تذکره و اسرارالتوحید بر تکیه

 58 دکتری فارسی ادبیات و زبان راد موسوی مصطفی دکتر نوریان فائزه

 آغاز فرهنگ تغییرات و ویژگیها بررسی

 فالت و شرقی البرز مناطق در آهن عصر

 انفصال یا تداوم مرکزی

 59 دکتری شناسی باستان نیکنامی الدین کمال دکتر نیا فرخ شراره

 مربوط آیات در خطاب مختلف های گونه

 کریم قرآن در عدالت به

 امین ابوالحسن دکتر افصحی نفیسه

 مقدسی

 60 دکتری عرب ادبیات و زبان

کارشناسی  فارسی ادبیات و زبان هادی اهلل روح دکتر گل ذاکرحسین پاشازاده کمال نگارستان تصحیح

 ارشد

61 

 للدکتور بوتن سلیمانی اتفاق کتاب ترجمه

 بهمن شعیب

 عرب ادبیات طهماسبی عدنان دکتر ودودیان شایان

 مترجمی

کارشناسی 

 ارشد

62 

 موادِ شناختیباستان تحلیلِ  و تجزیه

 محوطه از شده کاوش آهنِ عصر فرهنگیِ

 گرگان جلگه تپهنی

 63 دکتری شناسی باستان نیکنامی الدین کمال دکتر جاهد مهدی

 الدینغیاث هایسفرنامه مقایسه و بررسی

 چنگ چن و( نقاش)

کارشناسی  ایرانشناسی رشتیانی گودرز دکتر زانگ مین

 ارشد

64 

 اسد حافظ با سال ده کتاب ترجمه

1990-2000 

ی کارشناس مترجمی عرب ادبیات افضلی علی دکتر آخوندی ساجده

 ارشد

65 

 از ای دفاعیه اخالقی اینترسابژجکتیویسم

 منشا ی درباره کورسگارد ی نظریه

 هنجاریت

 امین محمد

 مستجیر

کارشناسی  فلسفه کوکب سعیده دکتر

 ارشد

66 

 منسوجات شناختیباستان بررسی

 ایران ملی موزه در اسالمی دوره دارکتیبه

ارشناسی ک شناسی باستان الله هایده دکتر یعقوبی انسیه

 ارشد

67 

 اسالمی دوران در جنگ شناسی باستان

 تحوالت و دفاع و جنگی روشهای مطالعه

 عصر بر تمرکز با جنگی صنایع

 68 دکتری شناسی باستان کریمیان حسن دکتر جاوید سرای رضا

 زرتشتیان بناهای کتیبه سازی مستند

 تهران

نگ شهیدی علی دکتر خسرویانی هرمز بان و فره  هایز

 نیباستا

کارشناسی 

 ارشد

69 

 تا باستان فارسی از تمنایی وجه تحول

 هجری هفتم قرن) نو فارسی

 حاجی رامینا

 صادقی

 قائم سیداحمدرضا دکتر

 مقامی

نگ بان و فره  هایز

 باستانی

کارشناسی 

 ارشد

70 



 

 فن و التحریر اساسیات کتاب ترجمه

 بالعربیه الکتابه

    بیییییییییییییییییاتاد همایونی سعداهلل دکتر بناب ساتری سپیده

 مترجمی/عرب

کارشناسی 

 ارشد

71 

 بوف پیرامون ها نوشته انتقادی بررسی

 (1395-1325) کور

کارشناسی  فارسی ادبیات و زبان آزادیان شهرام دکتر نژاد پاک رحیم

 ارشد

72 

 فرد از گذار اسپینوزا در ترافردیت و آزادی

 درون حکومتی مثابه به خودبسنده

 فرد ادیآز تبیین برای کوشش و حکومت

 مندنسبت

کارشناسی  فلسفه زاده طالب حمید دکتر آریا سحر

 ارشد

73 

 در آن تاثیر و اسالمی تمدن در بینیطالع

 (عباسی عصر)  مردم اجتماعی زندگی

 سادات فاطمه

 میررضی

کارشناسی  اسالم تاریخ - تاریخ جعفریان رسول دکتر

 ارشد

74 

 با آن نسبت و مصر در حجاب فکری تاریخ

 – 1890) اجتماعی و سیاسی تتحوال

 (ق.ه 1410 - 1307/  م 1990

 75 دکتری اسالم تاریخ - تاریخ حضرتی حسن دکتر مودت خنافره سعید

 زمانی بازه) فارسی ادبیات در ومدارا صلح

 تکیه با( هشتم قرن پایان تا باستان عهد

 ادبی برشاخصهای

 ادبیییییات و ادبیییییات موذنی محمد علی دکتر کوشکی پروین

 سیفار

 76 دکتری

 خودنوشت آثار شناختی سبک تحلیل

 ق 7421 7171(  قاجار شاه ناصرالدین

 ادبیییییات و ادبیییییات موذنی محمد علی دکتر محمدی نسیم

 فارسی

 77 دکتری

نگ شهیدی علی دکتر سروش صادق الموت مراغیان گویش بان و فره  هایز

 باستانی

کارشناسی 

 ارشد

78 

 های همهر شناسی فن و شناسی،مواد گونه

 و2 آهن عصر گورستان تدفینی زیورآالت

 سگزآباد تپه قره 3

کارشناسی  شناسی باستان پهلوان ده مصطفی دکتر بلوردی فرنوش

 ارشد

79 

 آثار در( السالم علیهم) بیت اهل سیمای

 -1357) دوم پهلوی دوره فارسی منظوم

1320 

 کارشناسی فارسی ادبیات و زبان احمدی احمد دکتر شیرانی زهرا

 ارشد

80 

 ابیوردی انوری غزلیات انتقادی تصحیح

 نهم قرن پایان تا نسخ ترینکهن براساس

کارشناسی  فارسی ادبیات و زبان امامی دکترعلیرضا موحدی مسعود

 ارشد

81 

 در تاریخی فرآیندهای و جغرافیا نقش

 بوانات دره استقراری الگوهای تحول

 اواخر تا هخامنشی دوره از (فارس استان)

 ساسانی هردو

 هادی زینب

 دستجردی

کارشناسی  شناسی باستان خانیکی لباف میثم دکتر

 ارشد

82 

 و هخامنشی سیاسی نظام در پژوهشی

 باستان شواهد به بنا قدرت با آن مناسبت

 مجموعه در مکتوب منابع و شناختی

 جمشید تخت معماری

 83 دکتری شناسی باستان دکتر بهمن فیروزمندی سلحشور اصغر علی

 نحوی هایساخت اطالعی ساخت وضعیت

 فارسی سپید شعر در دارنشان

 سرشتنیک آنوشا

 سرائیصومعه

کارشناسی  زبانشناسی افخمی علی دکتر

 ارشد

84 



 

 سعدی و تبریزی همام معارضات مقایسة

 شیرازی

 فاطمه سیده

 هاشمیان

کارشناسی  فارسی ادبیات و زبان عظیمی میالد دکتر

 ارشد

85 

 در واجی پذیرنقض هایدیتمحدو بازتاب

 در شناختیعصب شواهد مغز بررسی

بهینگی ینظریه چارچوب  

 86 دکتری زبانشناسی خانجنبی محمود دکتر ضرابی نصیب فهیمه

معزی امیر یشاعرانه هایاستقبال  عیدگاه وحید دکتر بهرامی ایمان 

 ایطرقبه

 

کارشناسی  فارسی ادبیات و زبان

 ارشد

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


