
 
 

  ادبیات و علوم انسانیدانشکده 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 پایان نامهاطالعیه جلسه دفاع از 
 ادبیات انگلیسی )کارشناسی ارشد (دانشجوی رشته                امیر هاشمی            آقای  نامهپايان با تايیدات خداوند متعال جلسه دفاع از

برنامه شاد در طول  قياز طر نيزبان آنال یهادر کالس یزشیانگیو ب یزشیاز عوامل انگ رستانیآموزان دبدرک معلمان و زبان تحت عنوان:

 19 ديکو یریگهمه

 

 محل جلسه:.................               15:00 ساعت:  01/11/1401: تاريخ

 ادبیات انگلیسیگروه آموزشی: 

 زادهدکتر رمضاناساتید راهنما: 

 دکتر مراديان قبادیاساتید مشاور: 

 دکتر عبدالحسین جودکی:   اساتید داور 

 برگزار خواهدی شد.

 
 

 ادبيات و علوم انساني معاونت تحصيالت تکميلي دانشکده 
 
 



 
 

  ادبیات و علوم انسانیدانشکده 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 پایان نامهاطالعیه جلسه دفاع از 
 ادبیات انگلیسی )کارشناسی ارشد (دانشجوی رشته                   محمديانزينب                 خانم نامهپايان با تايیدات خداوند متعال جلسه دفاع از

ری فراگیران ايرانی زبان انگلیسی با استفاده از کمدی ترکیبی بر روی انتقادگ ای: مطالعه طبیشوخ قاستقالل و کنش انتقادی از طري تحت عنوان:

 موقعیت

 

 محل جلسه:.................               14:00 ساعت:  01/11/1401: تاريخ

 ادبیات انگلیسیگروه آموزشی: 

 زادهدکتر رمضاناساتید راهنما: 

 دکتر مراديان قبادیاساتید مشاور: 

 دکتر عبدالحسین جودکی:   اساتید داور 

 برگزار خواهدی شد.

 
 

 ادبيات و علوم انساني معاونت تحصيالت تکميلي دانشکده 
 
 



 
 

  ادبیات و علوم انسانیدانشکده 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 پایان نامهاطالعیه جلسه دفاع از 
 ادبیات انگلیسی )کارشناسی ارشد (دانشجوی رشته                معصومه اداوی             خانم نامهپايان با تايیدات خداوند متعال جلسه دفاع از

 حرفه ای معلمان زبان انگلیسی ايرانی و خودآموزی آنها در آموزش آنالين رابطه رشد تحت عنوان:

 

 محل جلسه:.................               14:00 ساعت:  05/11/1401: تاريخ

 ادبیات انگلیسیگروه آموزشی: 

 منصوره امیریدکتر اساتید راهنما: 

 نرگس نوری زادهدکتر اساتید مشاور: 

 عبدالرضا قوامیدکتر :   اساتید داور 

 

 برگزار خواهدی شد.

 
 

 ادبيات و علوم انساني معاونت تحصيالت تکميلي دانشکده 
 
 



 
 

  ادبیات و علوم انسانیدانشکده 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 پایان نامهاطالعیه جلسه دفاع از 
 )کارشناسی ارشد ( فیزيولوژی ورزشیدانشجوی رشته                 زهره  میرزاوند                خانم نامهپايان با تايیدات خداوند متعال جلسه دفاع از

 نر نژاد ويستار ديابتی شده تجربی هایلکرد مکانیکی و برخی فاکتورهای التهابی میوکارد رتبر عم تأثیر يک دوره تمرين فزاينده تحت عنوان:

 

 محل جلسه:.................               12:00 ساعت:  01/11/1401: تاريخ

 تربیت بدنیگروه آموزشی: 

 محمد فتحیدکتر اساتید راهنما: 

 افتخار محمدیدکتر  –بهرامی  مصطفیدکتر اساتید مشاور: 

 رحیم میرنصوریدکتر :   اساتید داور 

 برگزار خواهدی شد.

 
 

 ادبيات و علوم انساني معاونت تحصيالت تکميلي دانشکده 
 
 



 
 

  ادبیات و علوم انسانیدانشکده 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 پایان نامهاطالعیه جلسه دفاع از 
 )کارشناسی ارشد ( روانشناسیدانشجوی رشته            چگنیفتحی  فريبا            خانم نامهپايان با تايیدات خداوند متعال جلسه دفاع از

 نگ مدرسه و شخصیت پويا با اشتیاق شغلی معلّمان: نقش میانجی قرارداد روانشناختیه، فرسبک رهبری اصیل رابطه علّی تحت عنوان:

 

 محل جلسه:.................               12:00 ساعت:  02/11/1401: تاريخ

 روانشناسیگروه آموزشی: 

 عباسیمحمد دکتر اساتید راهنما: 

 پورقدم  الهعزتدکتر اساتید مشاور: 

 مسعود صادقیدکتر  –فاطمه رضايی دکتر :   اساتید داور 

 برگزار خواهدی شد.

 
 

 ادبيات و علوم انساني معاونت تحصيالت تکميلي دانشکده 
 
 



 
 

  ادبیات و علوم انسانیدانشکده 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 پایان نامهاطالعیه جلسه دفاع از 
 ( دکترا) آب و هواشناسیدانشجوی رشته            مهدی شرافت            آقای نامهپايان با تايیدات خداوند متعال جلسه دفاع از

 های کارون، کرخه و دزررسی تغییرات آب معادل برف در دبی حوزهب تحت عنوان:

 

 محل جلسه:.................               12:00 ساعت:  02/11/1401: تاريخ

 جغرافیاگروه آموزشی: 

 داريوش يار احمدیدکتر اساتید راهنما: 

 نیااله فتحاماندکتر  –حمیدمیرهاشمی دکتر اساتید مشاور: 

 دکتر سامک شرفی:   اساتید داور 

 برگزار خواهدی شد.

 
 

 ادبيات و علوم انساني معاونت تحصيالت تکميلي دانشکده 
 
 



 
 

  ادبیات و علوم انسانیدانشکده 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 پایان نامهاطالعیه جلسه دفاع از 
 ( کارشناسی ارشد) ادبیات عربدانشجوی رشته            پورشفی  بهناز            خانم نامهپايان با تايیدات خداوند متعال جلسه دفاع از

 لنا ( غسان کنفانیهای )عالم لیسداستان بررسی شخصیت پردازی در مجموعه تحت عنوان:

 

 محل جلسه:.................               10:00 ساعت:  03/11/1401: تاريخ

 ادبیات زبان عربگروه آموزشی: 

 یرزايی الحسینیمدکتر اساتید راهنما: 

 طرقهاله  مهديانروحدکتر اساتید مشاور: 

 قبادیاکبر مراديانعلیدکتر :   اساتید داور 

 برگزار خواهدی شد.

 
 

 ادبيات و علوم انساني معاونت تحصيالت تکميلي دانشکده 
 
 


