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 *قابل توجه دانشجویان محترم جهت تنظیم پاورقیها و منابع پایان نامه ابتدا نام خانوادگی و بعد نام نوشته شود*

 داور مشاور راهنما عنوان پایان نامه رشته نام دانشجو ساعت تاریخ روز
محل  داور

 برگزاری

71/71/59 سه شنبه  
نآعلوم قر نعمتی 71  

 در تشکیک ذات اعتقادی مقوالت

 مطالعه ،المیزان بر تاکید با قرآن

کفر و اسالم: موردی  
 تهران عباسی)آزاه( اصغرپور - پروین

نآعلوم قر آزاد 77:11  
 و فردی خودباختگی و خودباوری

روایات و قرآن منظر از اجتماعی  
 تهران عباسی)آزاده( پروین - اصغرپور

71/71/59 چهارشنبه  

البالغهنهج شفاعتی 1:11  
 امیرالمومنین اجتماعی موقعیت تحلیل

 صلی اکرم پیامبر عصر در السالمعلیه

خلفا عصر و آله و علیه اهلل  
 تهران - قنبری مردانی رجبی دوانی

5:11تا77  
 علوم قرآن شکیبایی)الهه(

 یافعال توحید چیستی تطبیقی بررسی

الغیب مفاتیح و المیزان تفسیر دو در  
 تهران عباسی)آزاده( اصغرپور - پروین

 علوم قرآن شکیبایی)منیر(
 عبادی توحید چیستی تطبیقی بررسی

الغیب مفاتیح و المیزان تفسیر دو در  
 تهران عباسی)آزاده( اصغرپور - پروین

نآعلوم قر رحمتی 77  
 هایجریان قرآنی مستندات نقد

گرا خشونت تکفیری  
 پروین مهدوی راد

شریعتی 
 نیاسر/صفری

 چیت سازیان
 تهران
 دکتری

 کالم کوثری 71
 در( رویت-معاینه-لقاء) مفاهیم بررسی

 پایه بر متعال خداوند شهودی معرفت

روایات و کریم قرآن  
 تهران - کامرانی دولتی نصرتیان

البالغهنهج زارعی 73:11    
 از( ع) امیرالمومنین آفرینی تصویر

البالغهنهج در کریم قرآن  
 تهران - هادیان شریعتی نیاسر عباسی)آزاده(



11/71/59 دوشنبه  فقه نصراهلل زاده 71 
 از تن سه فتاوای تطبیقی بررسی

 مجسمه و تصویر باب در معاصر علماء

 سازی
 قم کمال عزت ربانی - ساجدی

13/71/59 سه شنبه  

ظهور هاینشانه در بداء گستره کالم یاری 77  تهران - قندهاری مالزاده)محمدهادی( رنجبرحسینی 

 علوم قرآن شاهرخی 71:11

 از عفو به مربوط نبایدهای و بایدها

 تفریط افراط، حد)روایات و قرآن منظر

 و قرآن منظر از عفو در اعتدال و

(روایات  

 پروین - اصغرپور
شریعتی 

 نیاسر
 تهران

19/71/59 چهارشنبه  

 اکبری داریان 71
معارف 

 قرآن
 مفسران هایدیدگاه اهم نقد و بررسی

هفتگانه هایآسمان مفهوم زمینه در  
 تهران عباسی)آزاده( اصغرپور - پروین

71 
شهریاری 

 رنجبر

کالم و 

 عقاید

 عالمه کالمی آراء میان تطبیقی ررسی

 در میانجی ملکی اهلل آیت و طباطبایی

الهی صفات معناشناسی باب  
 تهران نصرتیان دولتی - مالزاده)محمدهادی(

 کالم کالچاهی 73:11

 القفاری ناصر انتقادات بررسی و نقد

 یپایه بر رجعت هایآموزه پیرامون

 االمامیه الشیعه مذهب اصول کتاب

عشریه االثنی  

 تهران - دولتی مالزاده)محمدهادی( قندهاری

 فالحی 71
معارف 

نآقر  
 روابط با مرتبط نبایدهای و بایدها

قرآن دیدگاه از زوجین متقابل  
 تهران صفری پروین - اصغرپور

 


