
  ليست پايان نامه هاي دفاع شده كارشناسي ارشد تاريخ
  حوزه معاونت پژوهشي -دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

  ۹۰- ۹۱تا پايان نيمسال ول  
نام و نام خانوادگي   رديف

  دانشجو
  تاريخ دفاع  تاريخ تصويب  استاد داور  استاد مشاور  استاد راهنما  رشته تاريخ – عنوان پايان نامه  ورودي

  اسماعیل     تاجی  1
18221103841002  

  30/6/84  15/6/84  دکتر مشعوف  دکتر متولی  دکتر وثوقی  بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی ترکمانان نواحی شمال ایران در دوره قاجار   82

  هاجر     ممشلی  2
18221103832011  

  30/6/84  15/6/84  تولیدکتر م  دکتر اکبري  دکتر مشعوف  بررسی تحوالت دوران حکومت شاهرخ تیموري   82

  نظرعلی     رمضانی  3
18221103832010  

  29/6/84  14/6/84  دکتر وثوقی  دکتر هروي  دکتر متولی   آخوندخراسانی و مشروطیت  82

  علیرضا     دهک زاده آزاد  4
18221103832005  

  30/6/84  15/6/84  کتر وثوقید  دکتر اکبري  دکتر متولی  جایگاه خاندان قائم مقائم فراهانی در تاریخ معاصر ایران   82

  علی     انصاري فر  5
18220613841008  

  30/6/84  15/6/84  دکتر متولی  دکتر مشعوف  دکتر وثوقی  )باتکیه بر زندگانی سیاسی ( میرزا حسین خان سپهساالر   82

  راسله     رضاپور  6
18221103832001  

  30/6/84  15/6/84  دکتر هروي  یندکتر مب  دکتر اکبري  نقش زنان در تحوالت سیاسی عصر صفوي  82

  رقیه     صدقیان مقدم  7
18221103832006  

  30/6/84  15/6/84  دکتر سپهري  دکتر هروي  دکتر اکبري  قوچان در گذرگاه تاریخ  82

  مهري     محمد دوست  8
18221103832009  

  30/6/84  15/6/84  دکتر اکبري  دکتر سپهري  دکتر هروي  نهاد وزارت در دوره سامانیان  82

  قنبرعلی     خوش آئینه  9
18221103832008  

  28/6/84  16/6/84  دکتر اکبري  دکتر هروي  دکتر متولی  خراسانیان و نهضت مشروطیت  82

  منصوري....     امرا  10
18221103832012  

  30/6/84  15/6/84  دکتر وثوقی  دکتر مبین  دکتر مشعوف  چگونگی اداره ایران از پایان خوارزمشاهیان تا آغاز ایلخانان  82

  رجبعلی     جنگی  11
18221103832004  

  30/6/84  15/6/84  دکتر متولی  دکتر اکبري  دکتر هروي  )احوال ، افکار ، آثار و وزارت ( ابن سینا   82

  حسین     محمدي  12
18221103832007  

  30/6/84  15/6/84  دکتر اکبري  دکتر سپهري  دکتر هروي  آل ساج  82

  فرخ لقا     شاه قاسمی  13
 18221103842001  

  28/6/84  13/6/84  دکتر ایمانپور  دکتر متولی  دکتر هروي  خوارزمشاهیان قدیم  82
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نام و نام خانوادگي   رديف
  دانشجو

  تاريخ دفاع  تاريخ تصويب  استاد داور  استاد مشاور  استاد راهنما  رشته تاريخ –عنوان پايان نامه   ورودي

  سهراب     پارسافر  15
18221103832003  

  28/8/84  20/6/84  دکتر متولی  دکتر سپهري  دکتر هروي  جایگاه تاریخی ابیورد در خراسان  82

  حسین     صالحی  16
18221103842002  

  22/9/84  11/5/84  دکتر متولی  دکتر هروي  دکتر اکبري  ق .ه 40ق تا .ه10بررسی تحوالت سیاسی ایران از سال   82

  مهران     مهرجویان  17
18221103841003  

  16/12/84  22/10/84  دکتر هروي  دکتر اکبري  دکتر وثوقی  یدالملک کندريعم  82

  صدیقه     قنادزاده  18
18221103832013  

  16/12/84  15/9/84  دکتر اکبري  دکتر سپهري  دکتر هروي  مناسبات صفاریان با خالفت عباسیان   82

  اردشیر     جعفري زاده  19
18221103841001  

  18/4/85  12/12/83  دکتر  وثوقی  دکتر متولی  دکتر اکبري  ید حسین فاطمیزندگانی و مبارزات دکتر س  82

  عباس  زحمتی ایرج   20
18221103832014  

  6/6/85  9/12/84  دکتر متولی  دکتر مشعوف  دکتر وثوقی  بررسی افکار و احواالت امین الدوله  81

  محمد  اسالمی نژاد                                 21 
18221103842017  

  30/6/85  9/12/84  دکتر سپهري  دکتر اکبري  دکتر هروي  جغرافیاي تاریخی شهرستان مانه و سملقان   83

  عیسی  حاج زاده  22
18221103842015  

                 نقش دهقانان در تحوالت تاریخی قرون نخستین اسالمی ایران  83
  )هجري4تا قرن(

  13/6/85  9/12/84  دکتر مبین  دکتر هروي  دکتر اکبري

  فاطمه  جوینی  23
18221103842012  

  27/6/85  9/12/84  دکتر سپهري  دکتر وثوقی  دکتر مبین  بررسی وضعیت اصناف و پیشه وران در نیمه دوم عصر صفوي   83

  رضا  نوروزي  24
18221103842009  

  27/6/85  9/12/84  دکتر سپهري  دکتر وثوقی  دکتر مبین  نقش سیاسی و اجتماعی محقق کرکی در عصر صفوي  83

  لیال  ابراهیمی  25
18221103842006  

  29/6/85  9/12/84  دکتر سپهري  دکترهروي  دکتر مبین  اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان در دوره صفوي  83

  سهیال  دانشمند  26
18221103842007  

  29/6/85  9/12/84  دکتر مبین  دکتر سپهري  دکتر هروي  حیات علمی در عهد آل سامان  83

  يیاسر  قنبر  27
18221103842021  

  31/6/85  9/12/84  دکتر اکبري  دکتر وثوقی  دکتر متولی حقیقی  جایگاه خاندان مستوفی الممالک در تاریخ معاصر ایران  83

  شیرین  چمنی  28
18221103842013  

  31/6/85  9/12/84  دکتر وثوقی  دکتر مبین  دکتر متولی  بررسی سیر تاریخی موسیقی مناطق و نواحی شمال خراسان  83
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نام و نام خانوادگي   رديف
  دانشجو

  تاريخ دفاع  تاريخ تصويب  استاد داور  استاد مشاور  استاد راهنما  رشته تاريخ –عنوان پايان نامه   ورودي

  فخري  زنگی آبادي  30
18221103842008  

  31/6/85  9/12/84  رمتولی دکت  دکتر هروي  دکتر اکبري  )تا قرن چهارم هجري(تحوالت تاریخی کرمان در قرون نخستین اسالمی   83

  فاطمه  عاشوري  31
18221103842018  

  6/7/85  9/12/84  دکتر هروي  دکتر شهواري  دکتر متولی حقیقی  شمسی با تاکید بر محمد مسعود1327روزنامه نگاري در ایران تا سال   83

  حسن  دست رسی  32
18221103842019  

تولی دکتر م  دکتر شهواري  دکتر وثوقی  حاج میرزا آقاسی  83
  حقیقی

9/12/84  6/7/85  

  احمد  ارشک  33
18221103842010  

  29/11/85  9/12/84  دکتر اکبري  دکتر هروي  دکتر مبین  وظایف و اختیارات محتسب در ایران بعد از اسالم تا صفویه  83

  علی   موذنی  34
18221103842003  

  30/11/85  9/12/84  دکتر متولی  دکتر اکبري  دکتر مبین  اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان اشغال افغانها   83

  جواد   رضایی برج  35
18221103842005  

جایگاه خانواده هدایت در تاریخ معاصر ایران با تاکید بر مهدي قلی خان   83
  مخبرالسلطنه هدایت

  30/11/85  9/12/84  دکتر هروي  دکتر متولی  دکتر وثوقی

  ابراهیم  اصغري  36
18221103842014  

  30/11/85  9/12/84  دکتر هروي  دکتر مبین  دکتر اکبري  ء در گستره تاریخشهر نسا  83

  حسن   شریف  37
18221103842022  

  30/11/85  9/12/84  دکتر سپهري  دکتر اکبري  دکتر هروي  زرتشتیان ایران از آغاز دولت عباسیان تا پایان قرن چهارم هجري  83

  رضا   گواهی  38
18221103842011  

  30/11/85  22/1/85  دکتر اکبري  دکتر متولی  دکترهروي  اسان شمالیابنیه تاریخی خر  83

  نرگس    نبی زاده  39
18221103842005  

  30/11/85  22/1/85  دکتر متولی  دکتر اکبري  دکتر وثوقی  جنبه ها و انواع مجازات در دوره قاجار  83

  ناصر   صدرایی فر  40
18221103842016  

محمدکاظم آخوند ... نوري و آیت ا. ..شیخ فضل ا... بررسی روابط آیت ا  83
  خراسانی

  16/3/86  2/3/85  دکتر وثوقی  دکتر متولی  دکتر هروي

  مونس  گریوانی  41
18221103842024  

  19/6/86  21/1/85  دکتر هروي  دکتر تکمیل همایون  دکتر متولی  جایگاه خاندان فروغی در تاریخ معاصر ایران  84

  ثریا   فرنودیان  42
18221103852010  

   از ابتداي قاجاریه(گروههاي اجتماعی با تاکید بر نقش اصناف و پیشه وران   84
  )تا مشروطیت

  21/6/86  25/12/85  دکتر مبین  دکتر وثوقی  کتر سپهري

  فاطمه  سیاح  43
18221103852011  

  18/11/85  دکتر اکبري  دکتر مبین  دکتر متولی  بررسی وضعیت سازمانهاي سیاسی زنان در دوره معاصر  84
  

21/6/86  
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نام و نام خانوادگي   رديف

  دانشجو
  تاريخ دفاع  تاريخ تصويب  استاد داور  استاد مشاور  استاد راهنما  رشته تاريخ –عنوان پايان نامه   ورودي

  ملیحه  معماریانی  44
18221103852001  

  21/6/86  25/10/85  دکتر وثوقی  دکتر اکبري  دکتر مبین  مدارس خراسان در عصر صفوي  84

  فاطمه   نظرزاده  45
18221103852007  

  21/6/86  26/2/85  دکتر سپهري  دکتر مبین  دکتر اکبري  اوضاع اقتصادي و تجاري ایران در قرون نخستین تا پایان قرن چهارم هجري  83

  سیده زهرا  هاشمی  46
18221103852002  

  2/8/86  25/10/85  دکتر سپهري  دکتر هروي  دکتر مبین  کاروانسراهاي عهد صفوي در خراسان بزرگ  84

  حسین آقا   سیدي زاده  47
18221103852021  

  22/8/86  18/11/85  دکتر وثوقی  دکتر هروي  دکتر متولی  ادبیات سیاسی عصر مشروطیت  84

  عبدالرحیم  قاضی  48
1822103852020  

بررسی عملکرد و عقاید خواجه بهاالدین نقشبند و مناسبات او با سالطین   84
  تیموري

  29/8/86  20/10/85  دکتر وثوقی  تر مبیندک  دکتر سپهري

  فریبا  نژادعلی باغان  49
18221103852017  

اجتماعی شمال خراسان از مشروطیت تا - قیامها، نهضتها و شورشهاي سیاسی  84
  1332-1285مرداد فاصله سالهاي  28کودتاي 

  30/8/86  18/11/85  دکتر متولی  دکتر سپهري  دکتر وثوقی

  بهمن براتی دشت بیاض  50
18221103852013  

  18/11/85  دکتر سپهري  دکتر هروي  دکتر اکبري  جایگاه شهر مرو در عهد مامون عباسی  84
  

13/9/86  

  ملیحه  حسن آبادي  51
18221103852015  

  11/10/86  25/12/85  دکتر هروي  دکتر مبین  دکتر اکبري  زمینه ها و عوامل تشکیل دولت علویان در طبرستان و اقدامات حسن بن زید  84

  غالمحسین  نوعی  52
18221103852019  

ادیان غیر اسالمی در خراسان از قرن اول تا پنجم هجري با تاکید بر زرتشتی   84
  گري و مانوي گري

  12/10/86  25/12/85  دکتر متولی  دکتر هروي  دکتر اکبري

  هادي  خانکانلو  53
1822110852012  

  3/11/86  25/10/85  دکتر هروي  دکتر مبین  تر سپهريدک  اندیشه و آرائ سیاسی و فکري بهائالدین عاملی  84

  پروانه  صابري امان آباد  54
18221103852005  

  3/11/86  25/10/85  دکتر مبین  دکتر سپهري  دکتر هروي  طوس و تحوالت فرهنگی و سیاسی در قرن چهارم و پنجم هجري  84

  مهري  غالم نژاد  55
18221103852016  

  3/11/86  25/10/85  دکتر هروي  دکتر اکبري  دکتر وثوقی  )پهلوي اول(1320ورد در دوره قاجاریه تا تاریخ سیاسی و اجتماعی بجن  84

  محمد    ابراهیمی  56
18221103852008  

  بررسی تاریخی شخصیت بابک و جنبه هاي سیاسی اجتماعی و مذهبی  84
  نهضت او

  3/11/86  25/10/85  دکتر مبین  دکتر اکبري  دکتر هروي

  سیعلی    فردو  57
18221103852003  

  3/11/86  25/10/85  دکتر اکبري  دکتر متولی حقیقی  دکتر وثوقی  عملکرد سیاسی میرزا آقا خان نوري  84
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  مرتضی  ثنایی جوشقان  58
١٨٢٢١١٠٣٨۵٢٠١۴  

  3/11/86  25/12/85  دکتر هروي  دکتر اکبري  دکتر وثوقی  اندیشه سیاسی و مبارزاتی سیدابوالقاسم کاشانی  84

  ساربان  علی   59
١٨٢٢١١٠٣٨۵٢٠٢۵  

  4/11/86  9/12/84  دکتر هروي  دکتر متولی  دکتر وثوقی  تاریخ اسفراین با تاکید بر تحوالت دوران معاصر  83

  زهرا  امیري  60
١٨٢٢١١٠٣٨۵٢٠٠۶  

  4/11/86  18/11/85  دکتر سپهري  دکتر وثوقی  دکتر متولی  زندگانی،آغاز و شیوه تاریخ نگاري علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه   84

  اسماعیل  والیتی  61
١٨٢٢١١٠٣٨۶١٠٠١  

  4/11/86  18/11/85  دکتر وثوقی  دکتر اکبري  دکتر مبین  تحوالت آموزشی ایران در عصر ناصري  84

  کاشانی علی  سوزنچی  62
١٨٢٢١١٠٣٨۵٢٠١٨  

شرح حال و زندگی محمدولی اسدي با تاکید بر اقدامات وي در آستان قدس   84
  رضوي 

  11/6/87  25/12/85  وثوقیدکتر   متولی حقیقیدکتر   دکتر اکبري

  ناصر  چاري  63
١٨٢٢١١٠٣٨۵٢٠٠٩  

بررسی تحوالت سیاسی و اجتماعی سیستان پس از عمر و لیث تا ظهور   84
  سالجقه

  11/6/87  25/12/85  دکتر مبین  دکتر هروي  دکتر اکبري

  امید خدادادي ساداتی  64
١٨٢٢١١٠٣٨۶١٠٠٢  

  11/6/87  25/12/85  دکتر هروي  دکتر متولی حقیقی  دکتر اکبري  رهنگ و تمدن ایرانجایگاه هنر پارچه بافی در ف  84

  ثریا  صدقی  65
١٨٢٢١١٠٣٨۵٢٠٠۴  

دکتر متولی   دکتر امید سپهري  دکتر ابوالحسن مبین  سیر تحول شهرسازي در ایران با تکیه بر دوره صفویه  84
  حقیقی

18/11/85  30/6/87  

  علی  صمدي  66
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠٠٨  

دکتر متولی   دکتر امید سپهري  دکتر ابوالحسن مبین  ررسی نقش صاحب منصبان ایرانی در دربار گور کانیان هندب  85
  حقیقی

2/11/86  30/6/87  

67  
*  

  ستاربردي  فجوري
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠٠٩  

م تا پایان 1881بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی ترکمنها از قرارداد آخال   85
  قاجاریه

  10/10/87  2/11/86  کتر اکبريد  دکتر متولی  دکتر وثوقی

  مرضیه   سیرجانیان  68
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠٠۵  

دکتر متولی   دکتر سپهري  دکتر هروي  بررسی رشد تاریخی حماسه هاي ملی ایران در خراسان قرن چهارم هجري  85
  حقیقی

2/11/86  7/11/87  

  جبرئیل  مهرو  69
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠١٠  

  7/11/87  2/11/86  دکتر اکبري  دکتر وثوقی  دکتر مبین  در ایراننقش شاه طهماسب اول صفوي در تثبیت تشیع   85

  خلیل رحمتی برج  70
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠١۵  

  7/11/87  8/12/86  دکتر اکبري  دکتر مبین  دکتر وثوقی  بحران جانشینی در ایران پس از قتل نادر  85

  مصطفی  یزدان پناه  71
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠١٩  

  7/11/87  17/4/87  دکتر هروي  دکتر اکبري  دکتر متولی  1332مرداد  28نی اول تا کودتاي فعالیتهاي سیاسی قشقایی ها از جنگ جها  85

72  
  

  صدیقه  بیات
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠٠١  

  7/11/87  2/11/86  متولیدکتر   وثوقیدکتر   دکتر هروي  بررسی علل تقویت و توسعه آئین ها و مراسم شیعی در دوره آل بویه  85
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73  
  

  راضیه  محمدي
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠١۴  

  21/11/87  25/11/86  دکتر وثوقی  دکتر مبین  دکتر هروي  بالندگی تشیع در خراسان قرن سوم و چهارم هجري  85

74  
  

  احسان  سیفی
١٨٢٢١١٠٣٨۶١٠٠٧  

  21/11/87  2/11/86  دکتر اکبري  دکتر مبین  دکتر سپهري  بررسی نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک  85

  ی بی نسرین  خادمیب  75
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠٠٢  

بررسی ساختارهاي اداري و آموزشی بیت الحکمه و دارالعلم ها تا قرن پنجم   85
  هجري

  21/11/87  2/11/86  دکتر اکبري  دکتر هروي  دکتر سپهري

  حسن  نیازي  76
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠١٣  

  21/11/87  2/11/86  دکتر مبین  دکتر اکبري  تر سپهريدک  بررسی تاثیر متقابل ایران و اروپا در عصر صفوي با تکیه بر رنسانس  85

77  
  

  حسین جان  علیزاده
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠١٧  

  21/11/87  18/1/87  دکتر وثوقی  دکتر مبین  دکتر اکبري  بررسی وضعیت جامعه زرتشتیان ایران از دوران صفویه تا مشروطه  85

  سیدابراهیم سیدي مقدم  78
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠١١  

سیاسی و اجتماعی علی اصغر حکمت در تاریخ معاصر  بررسی نقش و جایگاه  85
  ایران

  21/12/87  2/11/86  دکتر مبین  دکتر سپهري  دکتر متولی

  حسین  کشیري  79
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠٢١  

  3/4/88  23/7/87  دکتر متولی  دکتر وثوقی  دکتر اکبري  مدیریت شهري و اداره شهرها در دوره قاجار  85

  مجید خالق نیاي رشتخوار  80
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠١٨  

از مدینه منوره به ) ع(بررسی عوامل قیام علویان و تاثیر آن در دعوت امام رضا   85
  مرو

  3/4/88  2/4/87  دکتر هروي  دکتر مبین  دکتر اکبري

  محمد  پوالدي  81
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٠۵  

  5/6/88  26/12/87  کتر متولید  دکتر وثوقی  دکتر هروي  پیدایش مجلس در ایران، نخستین تجربه نظام پارلمانی در ایران معاصر  86

  ام البنین  رحیمی  82
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠٠٣  

  5/6/88  2/11/86  دکتر متولی  دکتر اکبري  دکتر وثوقی  نهادها و تشکیالت اقتصادي ایران در دوره مظفرالدین شاه قاجار  85

  هاجر  شیوق  83
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠٠۶  

  5/6/88  2/11/86  دکتر وثوقی  دکتر هروي  دکتر مبین  اولجایگاه اجتماعی و هنري مساجد اصفهان در عصر شاه عباس   85

  محمدرضا   دربندي  84
١٨٢٢١١٠٣٨۵٢٠٢۴  

  5/6/88  28/8/86  دکتر سپهري  دکتر اکبري  دکتر وثوقی  )1357(تاریخ وقف در خراسان شمالی از صفویه تا آغاز انقالب اسالمی ایران  84

  منیژه  باغانی  85
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠١۶  

  5/6/88  12/12/86  دکتر سپهري  دکتر اکبري  دکتر هروي  آل بویه و سامانیانبررسی مناسبات   85

  محمدرضا  مهنانی  86
١٨٢٢١١٠٣٨٧١٠٠١  

بررسی مفهوم ترور و سیر تاریخی ترورهاي سیاسی از مشروطیت تا انقالب   85
  اسالمی

  5/6/88  11/8/87  دکتر اکبري  دکتر متولی  دکتر مبین

  محمدصادق  شاه تقی راد  87
١٨٢٢١١٠٣٨۵٢٠٢٢  

  31/6/88  25/12/85  دکتر وثوقی  دکتر مبین  دکتر سپهري  اندیشه سیاسی و نقش خواجه نصیرالدین طوسی در سقوط بغداد  84

  سیدجواد  موسوي  88
١٨٢٢١١٠٣٨٧١٠٠٢  

  31/6/88  9/11/87  دکتر هروي  دکتر وثوقی  دکتر اکبري  بررسی نتایج یافته هاي باستان شناسی منطقه تاریخی توس  85
  

  31/6/88  2/11/86  دکتر سپهري  دکتر وثوقی  دکتر متولی  )1334-1314(اوضاع سیاسی و اجتماعی مازندران در عصر مشروطیت  85  سیدمصطفی  رحیمی  89
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١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠٠۴  
  قمر  حسینی  90

١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠٢٠  
  9/10/88  1/5/87  دکتر مبین  دکتر سپهري  دکتر وثوقی  نهادها و تشکیالت اقتصادي ایران در دوره فتعلی شاه  85

  زهرا  اکبري  91
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٠٢  

  26/10/88  26/11/87  دکتر مبین  دکتر اکبري  دکتر وثوقی    اوضاع اقتصادي ایران در عهد کریم خان زند  86

  تکتم  رحیمی  92
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٠۶  

  26/10/88  27/12/87  دکتر وثوقی  مبین دکتر  دکتر اکبري  پیامدها و دستآوردهاي سیاسی، اقتصادي جنگ جهانی دوم و تاثیر بر ایران  86

  فاطمه  یوسفی نژاد  93
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠١٩  

نقش دودمان هاي محلی مازندران در تحوالت سیاسی این سامان با تکیه بر   86
  پادوسپانان و باوندیان

  1/11/88  7/2/88  دکتر هروي  دکتر اسماعیلی  دکتر اکبري

  جواد  حصاري مقدم  94
١٨٢٢١١٠٣٨۶٢٠١٢  

  27/11/88  2/11/86  دکتر وثوقی  دکتر هروي  دکتر مبین  ی احوال و اندیشه هاي میر ابوالقاسم فندرسکیبررس  85

  محمدکاظم  رادمنش  95
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٠٩  

تا  1320فعالیت هاي فرهنگی و اجتماعی آمریکایی ها در مشهد از سال   86
1357  

  27/11/88  6/1/88  دکتر متولی  دکتر هروي   دکتر الهی

  حمتکش اله آبادعیسی ز  96
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٢۶  

سفرهاي شاهان قاجار به اروپا قبل از مشروطیت و پیامدهاي سیاسی،   86
  اقتصادي و فرهنگی آن

  27/11/88  11/3/88  دکتر متولی  دکتر اکبري  دکتر هروي

  اکرم  شیبانی  97
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠١٣  

  18/12/88  31/1/88  دکتر وثوقی  هرويدکتر   دکتر متولی  استانداران خراسان شمالی در دوره پهلوي اول  86

  طیبه  بژگی  98
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠١٠  

  18/12/88  18/1/88  دکتر مبین  دکتر سپهري  دکتر وثوقی  بررسی وضعیت پوشاك در دوره افشاریه و زندیه   86

  بابک  فرزانه  99
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠١٢  

  19/12/88  24/1/88  دکتر وثوقی  دکتر هروي  دکتر سپهري  بررسی وقف نامه هاي شیروان در یکصد سال اخیر  86

  ابراهیم  عمادي  100
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٠١  

  22/2/89  23/11/87  دکتر سپهري  دکتر وثوقی  دکتر مبین  بررسی و مقایسه سیر تحوالت مالکیت ارضی در دوره صفوي  86

  زهره امیري فروتقه  101
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٠۴  

  22/2/89  3/12/87  دکتر اکبري  کتر مبیند  دکتر سپهري  بررسی روابط ایلخانان با اولوس جغتاي  86

  حمیدرضا  کریمی  102
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠١٧  

  22/2/89  2/2/88  دکتر مبین  دکتر سپهري  دکتر اکبري  تکوین هنر موسیقی در ایران دوره اسالمی تا قرن چهارم هجري  86

  فاطمه  تیمورزاده  103
١٨٢٢١١٠٣٨٨١٠٠۵  

  11/3/89  17/10/88  دکتر متولی  دکتر وثوقی  دکتر سپهري  عی عصر ناصرينقش کامران میرزا در تحوالت سیاسی، اجتما  86

  حمید  خرمی  104
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٢٣  

  18/3/89  29/2/88  دکتر سپهري  دکتر وثوقی  دکتر متولی  1320نقش حزب اراده ملی در تحوالت سیاسی ایران بعد از شهریور   86

  فریبا  قشالقی  105
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٠٨  

  8/4/89  6/1/88  دکتر اکبري  دکتر سپهري  دکتر هروي  در خراسان بعد از اسالم تا پایان قرن چهارمتجارت و بازار   86
  

  خدیجه گلحسنی کشتان  106
١٨٢٢١١٠٣٨٨١٠٠۴  

مرداد  28نقش مستشاران آمریکایی در ایران از انقالب مشروطیت تا کودتاي   86
1332  

  8/4/89  17/10/88  دکتر متولی  دکتر مبین  دکتر وثوقی
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  مرضیه زنگنه نیازآبادي  107
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠١۵  

  8/4/89  2/2/88  دکتر سپهري  دکتر اکبري  دکتر هروي  نقش ترکان در دربار سامانیان  86

  رضا  عزتی یزدانی  108
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٢۴  

بررسی تحوالت سیاسی، فرهنگی، مذهبی ایران در عهد حکومت آباقاخان   86
  ایلخان مغول

  14/4/89  30/2/88  مبیندکتر   دکتر وثوقی  دکتر سپهري

  محسن  مظفري  109
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٠٣  

بررسی تحوالت سیاسی و اقتصادي و نظامی خلیج فارس در دوره شاه عباس   86
  اول صفوي

  30/4/89  29/11/87  دکتر سپهري  دکتر متولی  دکتر مبین

سیدحمزه رفیعی جري   110
  خشک

١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٢۶  

از (هبی و فرهنگی تیموریان در ایران بررسی ساختار اداري و رویکردهاي مذ  85
  )تیمور تا شاهرخ

  11/6/89  18/3/89  دکتر وثوقی  دکتر اکبري  دکتر سپهري

  کاظم  شفیعی  111
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٢٧  

بررسی تاریخ مصونیت قضایی مستشاران خارجی در ایران از معاهده   86
  ترکمنچاي تا انقالب اسالمی

  11/6/89  16/4/88  دکتر وثوقی  دکتر اکبري  دکتر متولی

  حمید  ابوالتختی  112
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٢٩  

  11/6/89  6/6/88  دکتر هروي  دکتر شهواري  دکتر اکبري  طبرستان پیش از قدرت یابی علویان  86

  سلطانعلی  مسعودي  113
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٢٢  

  11/6/89  15/2/88  دکتر اکبري  دکتر هروي  دکتر مبین  دیدگاه امراوسالطین صفوي در مورد غرب و تحوالت آن  86

  اعظم فخر زارعی  114
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٠١  

  11/6/89  19/12/88  دکتر سپهري  دکتر وثوقی  دکتر متولی  بررسی کارنامه سیاسی خلیل ملکی با تاکید بر حزب نیروي سوم  86

  زینب  حسن زاده  115
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠١٨  

  11/6/89  2/2/88  مبیندکتر   دکتر سپهري  دکتر هروي  تشکیالت دیوانی در ایران عهد سامانیان  86

  ناهید  داودي  116
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠١۶  

  30/6/89  2/2/88  دکتر مبین  دکتر متولی  دکتر وثوقی  نقش محمدعلی دولتشاه در تحوالت سیاسی ایران در عصر قاجار  86

  حسینعلی  کیا  117
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٢۶  

  30/6/89  11/3/88  دکتر متولی  دکتر اکبري  دکتر وثوقی  اندیشه جمهوري خواهی و جمهوري هاي نافرجام در تاریخ معاصر ایران  86

  امین ایزدي مقدم  118
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٠۴  

  30/6/89  17/1/89  دکتر وثوقی  دکتر هروي  دکتر اکبري  بررسی تحوالت تاریخی تربت حیدریه از قاجاریه تا انقالب اسالمی  86

  آرزو  امامی یگانه  119
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٠٧  

  30/6/89  27/12/87  دکتر سپهري  دکتر هروي  دکتر مبین  اشراف اهل قلم بر تحوالت ایران عصر صفويتاثیر دیوانساالر و   86

  اسماعیل غالمی   120
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠٢٠  

  30/6/89  15/2/88  دکتر متولی  دکتر سپهري  دکتر مبین  بررسی مسکوکات ایران از ابتداي صفویه تا ابتداي قاجاریه  86

  مهدي  چوبدار  121
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠١۴  

  نقش نیروي قزاق در تحوالت سیاسی ایران از عصر ناصري تا رضا شاه  86
  

    

  30/6/89  1/2/88  دکتر اکبري  دکتر مبین  دکتر سپهري
  
  

  یلدا  زارعیان  122
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠١٨  

  11/8/89  7/2/89  دکتر سپهري  دکتر اکبري  دکتر هروي  بررسی علل توسعه علمی در ایران از ورود اسالم تا قرن هفتم هجري  87

  7/10/89  11/3/89  دکتر وثوقی  دکتر اسماعیلی  دکتر هروي  بررسی تشکیالت انتظامی در خراسان دوره قاجار  86  حسن  افشین فر  123
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١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٢۴  
  نسرین امینی  124

١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٠۵  

با تاکید (وضعیت علم و مراکز عمده علمی در خراسان عهد اسالمی تا مغول   87
  )هق و اسفراینبر نیشابور، بی

  14/10/89  18/1/89  دکتر مبین  دکتر اکبري  دکتر هروي

  فریبا اف شهرکی  125
١٨٢٢١٠٣٨٨٢٠٢٠  

  14/10/89  7/2/89  دکتر هروي  دکتر اکبري  دکتر سپهري  اوضاع فکري و فرهنگی عصر ایلخانان با تکیه بر دارالعلم هاي اربعه  87

  توران  اخوان  126
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٠٣  

  15/10/89  25/12/88  دکتر متولی  دکتر مبین  دکتر وثوقی  ت هاي اروپائی در خلیج فارس در عصر ناصريرقابت قدر  87

  علی  اشتیاق  127
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٢٧  

  15/10/89  25/3/89  دکتر مبین  دکتر وثوقی  دکتر اکبري  کوچ هاي اجباري در دوران صفویه، افشاریه و زندیه تا اوایل دوره قاجار  87

  ربابه  مهدیان  128
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٣٠  

  15/10/89  12/4/89  دکتر اکبري  دکتر وثوقی  دکتر سپهري  بررسی ساختار مالی حکومت تیموریان در ایران  87

  سمیرا  لطیفیان  129
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠١۶  

بررسی اندیشه و افکار سیاسی و اجتماعی عبدالرحمان جامی و روابط او با   87
  سالطین تیموري

  27/10/89  5/2/89  دکتر هروي  تر مبیندک  دکتر سپهري

  حوریه  غفوري  130
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠١٠  

  27/10/89  18/1/89  دکتر مبین  دکتر شهواري  دکتر سپهري  نقش عبدالکریم حائري در تحوالت اجتماعی و مذهبی عصر رضا شاه  86

  سمین  امانی  131
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠١٣    

  27/10/89  5/2/89  دکتر اکبري  دکتر سپهري  دکتر مبین  ن هندهنرهاي تاثیرگذار دوره صفویه بر گورکانیا  87

  احسان گوهري راد  132
١٨٢٢١١٠٣٨٩١٠٠٣  

  27/10/89  20/7/89  دکتر وثوقی  دکتر اسماعیلی  دکتر هروي  والیت استرآباد در سفر نامه هاي دوره قاجار  87

  سعید خالق نیاي رشتخوار  133
١٨٢٢١١٠٣٨٩١٠٠۵  

  28/10/89  24/7/89  دکتر هروي  دکتر مبین  دکتر اکبري  رشتخوار جغرافیاي تاریخی شهرستان  87

  عذرا  وطنی  134
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٣١  

روابط ایران و هند در عصر قاجار تا سلطنت ناصرالدین شاه با تاکید بر کمپانی هند   87
  شرقی

  4/11/89  12/4/89  دکتر متولی  دکتر وثوقی  دکتر مبین

  احمد  حسین پور  135
١٨٢٢١١٠٣٨٧٢٠١١  

  7/11/89  18/1/88  دکتر سپهري  دکتر مبین  دکتر وثوقی  بررسی شیوه هاي نظامی و جنگی در دوره افشاریه  86

  محمد  اسماعیلی  136
١٨٢٢١١٠٣٨٨١٠٠١  

بررسی دیدگاه سفرا و سیاحان اروپایی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر   86
  صفوي

  7/11/89  23/7/88  دکتر سپهري  دکتر هروي  دکتر مبین

  مهسا  تورانی  137
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٠٩  

  25/11/89  18/1/89  دکتر وثوقی  دکتر شهواري  دکتر مبین  معماري عصر صفویه در گیالن و مازندران از نیمه دوم عصر صفوي تا به آخر  86
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  زهرا  معصومیان  138
١٨٢٢١١٠٣٨٩١٠٠١  

می شرق بررسی کارنامه سیاسی سردار معزز با تاکید بر تحوالت سیاسی و نظا  86
  ایران

  26/11/89  20/7/89  دکتر وثوقی  دکتر اسماعیلی  دکتر سپهري

  فاطمه  خانی  139
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٠٧  

اقدامات و اصالحات عباس میرزا و تاثیر آن بر تحوالت سیاسی و اجتماعی   86
  ایران

  26/11/89  18/1/89  دکتر مبین  دکتر اکبري  دکتر وثوقی

  سمیه  کریمی  140
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠١٧  

  27/11/89  7/2/89  دکتر سپهري  دکتر هروي  دکتر متولی  روسیه بر ایران 1917تاثیر انقالب بلشویکی   86

  اعظم السادات افشین فر  141
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٢۵  

بررسی سیر توسعه آموزش و پرورش نوین در خراسان شمالی از دارالفنون تا   87
1380  

  27/11/89  12/3/89  دکتر وثوقی  سپهريدکتر   دکترمتولی

  عبدالقدیر  کریمی  142
18221103891004  

بررسی سیر تحول معماري و شهرسازي در ایران اسالمی تا قرن پنجم هجري   87
  )با تاکید بر والیات شمالی(

  18/12/89  20/7/89  دکتر سپهري  دکتر اسماعیلی  دکتر هروي

  فاطمه  حسینی  142
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٢١  

عماري ایران باستان بر هنر و معماري بررسی شاخص ها و میزان تاثیر هنر و م  87
  ق. ه  6اسالمی تا قرن 

  30/1/90  7/2/89  ندکتر مبی  دکتر هروي  دکتر اکبري

  تکتم  گنجی نیا  143
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٢٣  

  31/1/90  2/3/89  دکتر اکبري  دکتر مبین  دکتر وثوقی  اوضاع اقتصادي ایران در دوره افشاریه با تاکید بر اقتصاد خارجی  87

  بیب  ضیغمیح  144
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٠٢  

  6/2/90  23/11/88  ندکتر مبی  دکتر سپهري  دکتر اکبري  تاثیرات متقابل تمدن اسالمی و هندي از آغاز تا عصر صفوي  86

  سیده مریم  موسوي  145
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٣٣  

رویکرد طبقات اجتماعی ایرانیان در برخورد با مسلمانان تا آغاز قرون سوم   87
  هجري

  3/3/90  7/7/89  دکتر سپهري  دکتر هروي  دکتر اکبري

  محمود  بابایی  146
18221103882019    

  18/3/90  7/2/89  دکتراکبري  دکتر سپهري  دکتر وثوقی  تشکیالت اداري آستان قدس رضوي در دوره پهلوي دوم با تکیه بر اسناد  87

  اکرم السادات سیدي  147
١٨٢٢١١٠٣٨٨١٠٠۶  

  18/3/90  22/10/88  دکتر اکبري  دکتر متولی  دکتر شعبانی  )با تاکید بر شهر تهران(اري عصر قاجار  بررسی تاثیر معماري غرب بر معم  86

  محمدرضا  برات پور  148
18221103882011    

  30/3/90  5/2/89  دکتر وثوقی  دکتر سپهري  دکتر مبین  قراردادهاي ایران و عثمانی در دوره صفویه  86

  علی اکبر تاج محمدي  149
١٨٢٢١١٠٣٨٩١٠١٠  

اندیشه هاي صوفیانه و تاثیر آن در اوایل دوره ي قاجار با تاکید بر صوفیان   87
  صفی علیشاهی

  30/3/90  9/9/89  ندکتر مبی  دکتر وثوقی  دکتر اسماعیلی

  حمید  حداد  150
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠١٢  

  5/5/90  5/2/89  دکتر سپهري  دکتر اکبري  دکتر مبین  نقش امامقلی خان در شکل گیري و اداره حکومت فارس  87

  مصطفی عسگرآبادي  151
١٨٢٢١١٠٣٨٩١٠٠٢  

  5/5/90  20/7/89  دکتر هروي  دکتر اسماعیلی  دکتراکبري  نقش ایرانیان در قیام هاي ضد اموي قبل از ابومسلم خراسانی  87
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  غالمحسین  محمدیان ایوري  152
١٨٢٢١١٠٣٨٩١٠١۵  

با تاکید بر ساختار ( جلوه هاي یی از حیاط اجتماعی ایران در عصر ایلخانی  87
  )طبقاتی، خانواده و آداب و رسوم

  5/5/90  27/10/89  ندکتر مبی  دکتر وثوقی  دکتر سپهري

  حیدر  قنبریان مقدم  153
١٨٢٢١١٠٣٨٩٢٠١۶  

  5/5/90  17/12/89  ندکتر مبی  هرويدکتر  دکتر وثوقی  کوشش هاي سیاسی ایل قاجار در عصر حاکمیت نادر تا آقا محمد خان قاجار  88

  مجید  عاقبتی  154
١٨٢٢١١٠٣٨٩١٠١٧  

  29/5/90  28/10/89  دکتر هروي  راد دکتر سپهري  دکتر مبین  دولت غوریان و روابط آن با غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان  86

  محمد  شیخ  155
١٨٢٢١١٠٣٨٩٢٠١٩  

  29/5/90  26/12/89  ندکتر مبی  دکتر شهواري  دکتر اسماعیلی  عقاید کرامیه با تاکید بر نقش سیاسی و اجتماعی آنها  88

  علیرضا  شیخ  156
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٢٢  

  12/6/90  28/2/89  دکتراکبري  دکتر شهواري  مطلق دکتر وثوقی  بررسی مضامین تاریخی و سیاسی در ادبیات منظوم دوره قاجار  87

  محمدهادي  عباسی  157
١٨٢٢١١٠٣٨٩١٠٠٩  

دکترمحمد رضا   دکتر مبین  هقیالقاب و منصب دوره ي غزنوي با تکیه بر تاریخ بی  86
  راشد محصل

  12/6/90  9/9/89  راد دکتر سپهري

 محمدابراهیم افشاري چمن  158
١٨٢٢١١٠٣٨٩٢٠٠۵  

بررسی زمینه هاي مهاجرت افغانان به ایران در سده ي اخیر و تبعات سیاسی،   87
  اجتماعی و افتصادي آن

متولی  دکتر
  حقیقی

  12/6/90  3/12/89  راد دکتر سپهري  دکترهروي

  فیض اله  دهقان  159
18221103892009  

تشکیالت و فعالیت هاي کنسولگري خارجی در ایران عصر قاجار پیش از   88
  مشروطیت

  12/6/90  3/12/89  دکتر مبین  دکتر متولی  دکتر وثوقی

  نعمت اله بخشی قوچان عتیق  160
١٨٢٢١١٠٣٨٩٢٠١١  

  12/6/90  4/12/89  حقیقیمتولی دکتر  دکتر اکبري  دکتر وثوقی مطلق  نادر شاه افشارزمینه هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روي کار آمدن   88

  رضا  جعفري  161
١٨٢٢١١٠٣٨٩٢٠١۵  

 بررسی اوضاع اجتماعی وسیاسی موسیقی وموسیقدانان ایران ازقاجاریه تا  88
  پھلوي اول

  12/6/90  12/12/89  دکتر وثوقی مطلق  حقیقیمتولی  دکتر  دکتر اکبري

  بیات تركمهدیه    162
١٨٢٢١١٠٣٨٨٢٠٠۶  

  13/6/90  18/1/89  راد دکتر سپهري  دکتر هروي  دکتر اکبري  نقش سیاسی و اقتصادي نیشابور از عصر سلجوقی تا دوره مغول  86

  هادي  زاهدي نیا  163
18221103891007    

  13/6/90  8/8/89  مطلق دکتر وثوقی  کبريدکتر ا  دکتر متولی  اهمیت، نقش و جایگاه کانون نشر حقایق اسالمی در تاریخ معاصر ایران  87

  آصفه حسنی چهکند  164
18221103891008  

  13/6/90  19/8/89  حقیقیمتولی  دکتر  دکتر وثوقی  دکتر هروي  بررسی زندگانی، آثار و شیوه هاي تاریخ نگاري فریدون آدمیت  87

  فرهود )نرگس(عزت   165
١٨٢٢١١٠٣٨٩١٠١١  

  13/6/90  23/10/89  حقیقیمتولی  دکتر  مطلق دکتر وثوقی  راد دکتر سپهري  ع اجتماعی ایرانیاساي چنگیزي و تاثیر آن بر اوضا  87

  محمدرضا  ندیمی  166
١٨٢٢١١٠٣٨٩١٠١۴  

بررسی نقش و سیر تحول دیوان هاي اشراف و برید در امنیت حکومت هاي ایرانی بعد   87
  از اسالم تا قرن ششم هجري

  13/6/90  25/10/89  راد دکتر سپهري  دکتر هروي  دکتر اکبري

  تکتم  قربانی راد  167
18221103891013      

نقش زنان در اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران قاجار با تکیه بر نظام حقوقی   87
  زنان

  13/6/90  25/10/89  دکتر هروي  دکتر اکبري  دکتر وثوقی
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  فاطمه  عابدینی  168
١٨٢٢١١٠٣٨٩١٠١۶     

  13/6/90  27/10/89  راد دکتر سپهري  دکتر مبین  دکتر هروي  سلجوقیان با تاکید بر مقام استیفاءبررسی مناصب و مشاغل اداري عصر   87

  حامد  شاکریان  169
18221103892010  

  13/6/90  3/12/89  ندکتر مبی  دکتر وثوقی  دکتر سپهري  مطالعه تطبیقی اسالم پذیري تگودار، غازان خان، اولجایتو  88

  رمضانعلی  شیخی  170
١٨٢٢١١٠٣٨٩٢٠١٢  

  13/6/90  4/12/89  راد دکتر سپهري  دکترهروي  دکتر اکبري  بررسی تحوالت تاریخی جرجان در زمان آل زیار  88

  علی  طبري  171
١٨٢٢١١٠٣٨٩٢٠٢١  

  13/6/90  1/2/90  ندکتر مبی  دکتر هروي  دکتر اکبري  روابط صفاریان و علویان طبرستان با طاهریان  88

  محمود رمضانی  172
18221103892013  

  14/6/90  10/12/89  دکتر وثوقی مطلق  دکتر هروي  دکتراکبري  جغرافیاي تاریخ شهرستان سرایان  87

  مریم رنجبرنجف آباد  173
18221103882008    

  29/6/90  18/1/89  راد دکتر سپهري  دکتر اسماعیلی  دکتر هروي  کتاب و کتابخانه ها در روزگار سامانیان  86

  مجید  محمدیان صبور  174
18221103881003  

  31/6/90  17/10/88  دکتر اکبري  دکتر مبین  دکتر هروي  مشاهیر خوارزم در دوره نخستین اسالمی تا قرن پنجم هجري  86

  مصطفی  میردار  175
18221103882028  

  31/6/90  11/4/89  راد دکتر سپهري  دکتر وثوقی  دکتر اسماعیلی  دین و دولت و نقش علماء و صوفیان در عصر افشاریه و زندیه  87

  سیدحسن  هاشمی  176
18221103882032    

  31/6/90  3/5/89  دکتر اکبري  دکتر متولی  دکتر وثوقی  زمینه هاي پیدایش و فروپاشی پیمان سعدآباد  87

  مقصود  مینویی  177
18221103892008    

نقش و جایگاه امراي  ترك ومغول در تحوالت سیاسی مذهبی و فرهنگی عصر   87
  )امیر نوروز قتلغشاه و امیر چوپان( الثه ایلخانی با تاکید بر ث

  31/6/90  3/12/89  دکتر مبین  دکتر اکبري  دکتر سپهري

  احمد  امان زاده  178
18221103892023  

  31/6/90  5/6/90  دکتر وثوقی مطلق  دکتر هروي  دکتر مبین  تاملی بر اوضاع اقتصادي و سیاست هاي مالی دکتر محمد مصدق  86

  محسن  عباسی  179
18221103891006  

  6/10/90  27/7/89  دکتر اکبري  حقیقی دکتر متولی  دکتر هروي  بررسی آثار، بناها و یافته هاي تاریخی خراسان شمالی در دوران اسالمی  87

  رحمت اهللا همتی استاد  180
18221103891012  

  20/10/90  25/10/89  دکتر مبین  دکتر اکبري  دکتر هروي  خ.ه 1332فعالیت حزب توده در خراسان تا سال   87

  رضا  یزدانی  181
18221103892007  

بررسی شخصیت ها و اندیشه شاعران و نویسندگان منتقد حکومت در دوره   88
  اول پهلوي با تکیه بر احمد کسروي

  20/10/90  3/12/89  دکتر هروي  دکتر سپهري  دکتر مبین

  سعید محمدي عسگرآباد  182
18221103892017  

و ادبیات منظوم فارسی از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران از اثیر پذیري موسیقی ت   88
  آغاز قرن چهارم تا پایان ششم هجري

  20/10/90  21/12/89  دکتر مبین  دکتراسماعیلی  دکتر هروي
  
  
  

  20/10/90  23/1/90  وقی مطلقدکتر وث  مبیندکتر  دکتر وثوقی  بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی ترکمنها در عصر رضاشاه  87  آتاقلی کشواد  183
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 18221103892020  
  مهدي  هاشمی  184

18221103892026  
نقش رقابت هاي درون گروهی جبهه ملی در سقوط دولت دکتر محمد   87

ق مصد  
  20/10/90  15/6/90  حقیقی دکتر متولی  دکتر اکبري  دکترسپهري

  ناهید  نوروزي خشت  185
18221103892030  

  20/10/90  26/7/90  دکتر وثوقی مطلق  دکتر اکبري  هروي دکتر  نقش پزشکان خارجی در دربار قاجار  88

  نجمه  نوروزي خشت  186
18221103892031  

  20/10/90  26/7/90  دکتر وثوقی مطلق  دکتر مبین  دکتر هروي  بررسی تاریخچه متحصنین در کالت نادري با تاکید بر دوره قاجار  88

  ام ابنین  شجاعی مهر  187
18221103892006  

  28/10/90  3/12/89  دکتر وثوقی مطلق  دکتر سپهري  دکتر مبین  تشیع بعد از حمله مغول تا پایان ایلخانیانعوامل رشد   88

  اکرم  صدیقی کالته  188
18221103892014  

بررسی مقایسه ي تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ایران در دوره شاه   87
  طهماسب صفوي با عثمانی 

  28/10/90  12/12/89  ريدکتر سپه  دکتر اسماعیلی  دکتر مبین

  زهرا  ایزدمهر  189
18221103892018  

  28/10/90  24/12/89  دکتر وثوقی مطلق  دکتر مبین  دکتر سپهري  تاثیرات متقابل ایلخانان با مسیحیان ارمنستان صغیر  88

  حمید  چمبري  190
18221103882015  

در این  با تاکید بر مشاهیر مدفون(رسی تحوالت تاریخی منطقه گلمکان بر  86
  )منطقه

  15/11/90  5/2/89  دکتر اکبري  دکتر مبین  راد دکترسپهري

  مریم محمدي یوسفی بهلولی  191
18221103882029  

  15/11/90  11/4/89  دکتر مبین  حقیقی دکتر متولی  مطلق دکتر وثوقی  انواع مالکیت ارضی و زمین داري در دوره قاجار  86

  ابوالفضل رحمانی کالت  192
18221103892001  

بررسی نقش و کارکرد سیاسی و اجتماعی روحانیون دانشگاهی عصر پهلوي   87
  دوم

دکتر متولی 
  حقیقی

  15/11/90  3/12/89  دکتر وثوقی مطلق  دکتر اکبري

  مهدي  کاظمی مومنی  193
18221103892002  

  15/11/90  3/12/89  دکتر اکبري  بیندکتر م  راد دکترسپهري  بررسی صاحب منصبان و رجال سیاسی و فرهنگی در عهد شاهرخ تیموري  87

  زهره  حسن زاده مقدم  194
18221103892024  

تاثیر تجدد و نوگرایی در تحوالت اجتماعی و سیاسی مشهد در عصر پهلوي   88
  اول

دکتر متولی 
  حقیقی

  15/11/90  13/6/90  دکتر وثوقی مطلق  دکتر هروي

  الله  کریمی  195
18221103892028    

خراسان از سقوط طاهریان تا ظهور سامانیان با تاکید بر قیام عبداهللا تحوالت تاریخی   88
  خجستانی و رافع بن هر ثمه

  15/11/90  29/6/90  راد دکترسپهري  دکتر هروي  دکتر اکبري

  صدیقه  انصاري  196
18221103901001  

  15/11/90  6/7/90  راد دکترسپهري  لقمط دکتر وثوقی  دکتر اکبري  بررسی نقش سیاسی اجتماعی زنان ایران در دوره پهلوي اول  88

  قاسم  محزون  197
18221103882014  

  17/11/90  5/2/89  راد دکترسپهري  دکتر هروي  دکتر مبین  بررسی نقش میسیونرهاي مذهبی در روابط ایران و اروپا در دوره صفویه  87

  

198  
  محمد  شاکریان

ی و اجتماعی دوره نقش مسعود میرزا ظل السلطان در تحوالت سیاس  88  38801210
  30/1/1391  25/3/90  دکتر مبین  دکتر اسماعیلی  دکتر وثوقی مطلق  قاجاریه
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  سیدامیر  اسدزاده  199
تاریخ تحوالت اجتماعی، سیاسی ایران از خالفت عمر ابن عزیز تا سقوط   87  38701151

  26/2/1391  3/12/89  دکتر اکبري  دکتر سپهري راد  دکتر هروي  امویان

  باحمجید  مص  200
  2/3/1391  1/9/90  دکتر سپهري راد  دکتر اسماعیلی  دکتر اکبري  نقش خاندان سهل در تحوالت سیاسی تاریخ ایران  88  38801280

  فرناز  دهقانی اسمعیل آقا محله  201
عوامل اجتماعی و فرهنگی در تشکیل حکومت هاي شیعه در مازندران و   88  38801260

  10/3/1391  30/7/90  ر وثوقی مطلقدکت  دکتر هروي  دکتر اکبري  دیلمستان

  لیال  خسروي  202
با تاکید بر (نحوه برخورد ایرانیان با اعراب مسلمان در آستانه ورود اسالم   87  38701154

  30/3/1391  30/6/90  دکتر اکبري  دکتر هروي  دکتر اسماعیلی  )رویکرد اجتماعی

203 
  قاسم  بهادري
  12/6/1391  17/11/90  دکتر اکبري  دکتر ایمانپور  دکتر سپهري راد  )با تاکید بر نتایج باستان شناسی(و جرگالن جغرافیاي تاریخی منطقه راز   88  38801167

204 
  هاجر  وحدت
بررسی میزان کارآمدي مدارس نظامیه در حفظ بنیان هاي سیاسی و   89  38900034

  12/6/1391  2/12/90  دکتر اکبري  دکتر مبین  دکتر سپهري راد  مذهبی دولت سلجوقی

  جواد  جهانی رهورد  205
  12/6/1391  28/10/90  دکتر سپهري راد  دکتر اسماعیلی  دکتر اکبري  دالیل مهاجرت قبایل عرب به ایران با تاکید بر خراسان  88  38802192

  حسن  زمانی بیدختی  206
با تاکید بر مطالعات (جایگاه شادیاخ در عصر اسالمی تا حمله مغول   89  38900688

  12/6/1391  18/12/90  دکتر سپهري راد  دکتر تقی ایمانپور  دکتر اکبري  )سیباستان شنا

  رضا  یزدانی  207
 28بررسی جایگاه ادبیات طنز در تحوالت سیاسی عصر مشروطه تا کودتاي   88  38801305

  12/6/1391  30/7/90  دکتر اکبري  دکتر هروي  دکتر متولی حقیقی  مرداد

  عبداله  خسروي  208
ست ها و تاکتیک هاي جنگی مغوالن در تهاجمات و تاثیر آن در روند سیا  88  38801186

  13/6/1391  24/10/90  دکتر اکبري  دکتر مبین  دکتر سپهري راد  پیروزي

  مژگان نسترن  209
  13/6/1391 13/10/90  دکتر مبین دکتر متولی حقیقی دکتر اکبري  بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیشابور در عصر غزنویان  88  38801323

  زهره  آشفته  210
  13/6/1391 21/9/90  دکتر مبین دکتر متولی حقیقی دکتر اکبري  نقش ابوخالد کاشانی در تحوالت تاریخ سلجوقیان  88  38801292

  یارمحمد  معبودي  211
  13/6/1391  2/12/90  دکتر مبین  پهري راددکتر س  دکتر متولی حقیقی  بررسی تاثیرات و پیامدهاي اجتماعی جنگ جهانی دوم در ایران  89  38900054

  مصطفی  مهدویان  212
بررسی بناهاي تاریخی شهرستان هاي جوین و جغتاي با تکیه بر ظرفیت   89  38900077

  13/6/1391  2/12/90 دکتر متولی حقیقی  دکتر سپهري راد  دکتر مبین  هاي گردشگري آن

  ژیال  حجازي  213
با تاکید بر اوضاع فرهنگی شهر ) احوال، افکار، آثار(محمدبن ذکریاي رازي   88  38801185

  14/6/1391  30/7/90  دکتر سپهري راد  دکتر مبین  دکتر هروي  ري

  امین  کریمی  214
  14/6/1391  2/12/90  دکتر اکبري  دکتر هروي  دکتر متولی حقیقی  آلمان در تاریخ معاصر ایران با تاکید بر اقدامات عمرانی آلمانی ها در مشهد  89  38900026
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  پري  خانی  215
بررسی احوال، افکار و آثار خواجه عبداهللا انصاري با تاکید بر شهر هرات در   88  38801229

  14/6/1391  7/9/90  دکتر اسماعیلی  دکتر اکبري  دکتر هروي  قرن پنجم هجري

  پگاه  محققی پیر شهید  216
  14/6/1391  14/6/90  دکتر اکبري  دکتر هروي  دکتر مبین  زوین و اصفهانبررسی جایگاه هنري و اجتماعی کاخ هاي صفویه در ق  88  38800669

  زهرا  لطفی پور  217
شاخص هاي علمی و اجتماعی نهضت اخوان الصفا در قرون سوم و چهارم   89  38900485

  14/6/1391  2/12/90  دکتر سپهري راد  دکتر اکبري  دکتر هروي  هجري

  حسین  خسروي  218
دي شاپور در دو قرن اول هجري با تاکید بر شرح سیر تحول جن  88  38801293

  14/6/1391  8/12/90  دکتر اسماعیلی  دکتر هروي  دکتر اکبري  احوال پزشکان

  طاهره  خودسوز  219
  18/6/1391  30/7/90  دکتر سپهري راد  دکتر مبین  دکتر وثوقی مطلق  تاثیر تحوالت عثمانی در تجدد گرایی دوره ي قاجاریه  88  38801285

  هیمه  خسروشاهف  220
اوضاع سیاسی و احتماعی فارس در عصر صفویان از شاه اسماعیل   89  38900009

دکتر وثوقی   دکتر سپهري راد  دکتر مبین  اول تا انتهاي دوره ي شاه عباس اول
  19/6/1391  2/12/90  مطلق

221  
محمدرضا  دوست 

  محمدي
38701271  

  19/6/1391  1/9/90  دکتر مبین  دکتر اسماعیلی  دکتر وثوقی مطلق  ید بر عصر ناصريتاثیر امتیازات قاجار بر اقتصاد ایران با تاک  87

  افسانه  خواجوي  222
تغییر و تحوالت طریقت هاي صوفیانه از ابتداي دوره شاه عباس اول   87  38701172

  19/6/1391  16/12/90  دکتر سپهري راد  دکتر مبین  دکتر وثوقی مطلق  )996-1077(صفوي تا پایان دوره شاه عباس دوم 

  مهدیه  مهدي نژاد  223
  19/6/1391  19/7/90  دکتر وثوقی   دکتر سپهري راد  دکتر مبین  بررسی وضعیت اجتماعی بازار در دوره صفویه  88  38800608

  الهه  رزازان  224
  19/6/1391  16/11/90  دکتر سپهري راد  یدکتر وثوق  دکتر مبین  تجددگرایی در دوره صفویه با تاکید بر نهادهاي اجتماعی و فرهنگی  88  38801233

  عباس  خرمی مقدم  225
بررسی زمینه هاي اقتصادي انقالب مشروطه ایران با تکیه بر   89  38900560

  20/6/1391  2/12/90  دکتر مبین  دکتر سپهري راد  دکتر وثوقی مطلق  امتیازات مالی عصر ناصري و مظفري

 تاریخ دفاع
تاریخ 
 تصویب

  ردیف  نام و نام خانوادگی عنوان استاد راهنما استاد مشاور داور
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 دکتر وثوقی مطلق 16/6/91  17/11/91
دکتر امید سپهري 

 راد
دکتر ابوالحسن 

 مبین
 نقاشی و کتاب سازي عصر صفوي

  مینا  درتومی
38900013 

18221103902023  
226 

30/11/91  10/8/91 
دکتر ابوالحسن 

 مبین

دکتر امید سپهري   دکتر امیر اکبري
شرح احوال و افکار و تحلیل پندهاي اخالقی گرشاسپ نامه اسدي   راد

 طوسی

  علی ایزدنیا
38900047  

18221103911002 
227  

 دکتر وثوقی مطلق  3/12/89  17/11/91
دکتر امید سپهري 

 راد
دکتر ابوالحسن 

 مبین
بررسی زمینه هاي بروز و نتایج جنبش هاي اجتماعی و مردمی در 

  ایران عصر صفوي

  آریان  مهدي
38701212  

18221103892003  
228  

 دکتر امیر اکبري دکترجوادهروي  دکتر اسماعیلی 10/4/91 30/11/91
تاثیرات قیام هاي ایرانی از اندیشه هاي زرتشت و مزدك با تاکید بر 

 قیام بابک خرم دین

  زهرا کوهکن
38900126 

18221103902022  
229  

23/11/91 34/3/91 
دکتر امید سپهري 

 راد
کتر محمود خواجه د

 میرزا
 تاریخ ورزش هاي باستانی در ایران بعد از اسالم تا عصر صفوي دکتر امیر اکبري

  لیال عمرانی
38900922  

18221103902021  
230 

23/11/91 16/2/91 
دکتر ابوالحسن 

 مبین
دکتر یوسف   دکتر وثوقی مطلق

 متولی حقیقی
ایران با تاکید بر نقش و جایگاه خاندان فرمانفرما در تاریخ معاصر 

 نصرت الدوله فیروز

  اشرف رجبی جغرتین
38900713  

18221103902020  
231 

 تحوالت اجتماعی و سیاسی خراسان و بازتاب آن در شاهنامه دکترجوادهروي  دکتر وثوقی مطلق  دکتر اکبري 27/1/91 23/11/91
  فاطمه مسیح فر

38900067  
18221103902018 

232 

30/11/91 2/12/90 
ابوالحسن  دکتر

 مبین
دکتر امید سپهري   دکتر امیر اکبري

 راد
بررسی دالیل پیشرفت و توسعه علم پزشکی در ایران از قرن چهارم 
  تا پایان قرن ششم هجري با تاکید بر آثار و احوال  پزشکان این دوره

  مهناز براتیان
38900019  

18221103902005  
233  

 تاریخ نجوم در ایران بهد از اسالم تا پایان قرن پنجم هجري  دکتر جواد هروي حسین الهیدکتر   دکتر امیر اکبري 27/1/91 23/11/91
  الهام یزدان پناه

38900016  
18221103902017  

234  

دکتر یوسف   24/1/91  23/11/91
 متولی حقیقی

  ارامنه درخراسان عهد قاجار دکتر حسین الهی  دکتر وثوقی مطلق
  کلثوم براتی
38900074  

18221103902016  
235  
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دکتر یوسف   24/12/90  23/11/91
 متولی حقیقی

دکتر امید سپهري   دکتر وثوقی مطلق
 راد

بررسی فعالیتها و عملکرد جریان فراماسونري در خراسان تا پایان 
  حکومت پهلوي

  امین عربشاهی
38900567  

18221103902015  
  

236  

دکتر امید سپهري   3/12/90  23/11/91
 راد

دسته بندي و بررسی تالیفات فارسی در ایران بعد از اسالم تا مغول   جواد هروي دکتر  دکتر امیر اکبري
  )با تاکید بر متون علمی(

  ماندانا نیرومند اخالقی
38900484  

18221103902006  
237  

دکتر امید سپهري   دکتر وثوقی مطلق  8/12/90 2/12/91
 راد

دکتر ابوالحسن 
 مبین

  جان در دوره صفویهبررسی تحوالت سیاسی و اجتماعی آذربای
  سید احسان فخرنبی

18221103902012  
38801265 

238 

 دکتر وثوقی مطلق 1/7/91  2/12/91
دکتر امید سپهري 

 راد
دکتر ابوالحسن 

 مبین

مراسم و شعائر مذهبی در عصر صفویه با تکیه بر سفرنامه هاي 
  اروپائیان در این دوره

  زهرا  بغالنی
38800739  

18221103902026  
239 

دکتر امید سپهري   11/7/91  30/11/91
 راد

دکتر ابوالحسن 
تاثیر اندیشه هاي مانی و مزدك بر تحوالت سیاسی و فرهنگ ایران   دکتر امیر اکبري  مبین

  بعد از اسالم

  الهه قربانیان
38801247  

1822110391101  
240 
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