
  تاریخ دفاع استاد مشاور استاد راهنما موضوع پایان نامه  رشته  نام و نام خانوادگی  ردیف
  30/6/93  دکتر ارفعی  سعید قماشی  مطالعه رابطه سرمایه روانی و پیشگیري از جرم    مینا احمدي  1

  31/6/93  علیرضا فوالدي  فاطمه سادات طاهري  بررسی تطبیقی شخصیت و شخصیت پردازي در دو عنوان بامداد خمار و شب سراب    کوثر کنجی  2
 31/6/93  دکتر فوالدي  دکتر راستگو فر  انسان در مثنوي هاي عطار    مریم آقا کوچکی  3
  7/8/93  مریم جالئی  علی نجفی ایوکی  سبک شناسی سروده هایی از امل دنقل     زهرا سهرابی کیا  4

  11/12/93  فاطمه سادات طاهري  علیرضا فوالدي  مثنوي و مضامین فلسفه کی یر کگاردبررسی تطبیقی اندیشه هاي مولوي در     راضیه خسروي  5
  9/3/94  امیر حسین رسول نیا  صیادي نژاد... رو ا  زیبایی شناسی انسجام در سروده هاي متنبی    عاطفه سادات ساداتی  6
درك مطلب و یادآوري بررسی تاثیر اشکال مختلف توضیع و شرح کلمات ناآشناي متن بر    سمانه عابدیان  7

 معانی درون متن زبان آموزان سطح پیشرفته
  26/3/94 دکتر معینی دکتر زارعی

  27/3/94 محمد گنجی محسن نیازي تبیین نقش شبکه هاي اجتماعی مجازي بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه کاشان   سمیرا آتش افروز  8
  محمد رئوف معینی حروف ربط در دو رمان برگزیده کودك و بزرگسالمطالعه عناصر انسجام واژگانی و    فاطمه خیرخواه  9

 محمدرضا شمس

 

 

94/5/13 

  محمد رئوف معینی تهیه و تدوین واژگان آکادمیک در رشته مدیریت   افسانه بنها  10

 محمدرضا شمس

 13/5/94  

  معینیمحمد رئوف  تهیه و تدوین لیست واژگان آکادمیک زبانشناسی   زهرا اسالمی زاده  11

 محمدرضا شمس

 13/5/94  

بر مهارت نوشتار زبان ) portfolio(تاثیر بازخورد مهارت نوشتاري از طریق پورتفولیو    فاطمه حسینی  12
 آموزان

  21/5/94 محمد رئوف معینی عباس زارعی

  16/6/94 دکتر سهراب زاده دکتر محسن شاطریان بررسی الگوهاي گذران اوقات فراغت در میان شهروندان زابل   خدیجه کیخا  13
  22/6/94  عباس زراعت نسبت به بزه دیده شناسی حمایتی 92رویکرد قانون آیین دادرسی کیفري    شبنم شیخی  14
  22/6/94  سعید قماشی نقش سازمان هاي مردم نهاد در پیشگیري از بزه کاري زنان   مریم علی پور  15
  فریبرز صدیق ارفعی بدن با رضایت زناشویی کارکنان متاهل دانشگاه کاشانارتباط سازگاري و تصویر    الهام ربیعی  16

 محمدرضا تمنائی فر

 23/6/94  

بررسی و اداب و رسوم خانقاهی در برجسته ترین متون منثور عرفانی قرن هاي پنجم و    زهرا کوچکی  17
 ششم هجري

  24/6/94 دکتر فوالدي دکتر طاهري

  25/6/94  جعفر یزدیان 8و  7جرم شناسی جرایم تعزیري درجه  - تحلیل حقوقی   زهرا عبدلی  18
رابطه سبک فرزندپروري و حمایت اجتماعی ادراك شده با خودکارآمدي تحصیلی در    اعظم عقیقی  19

 دانشجویان دانشگاه کاشان
  29/6/94  محمدرضا تمنائی فر

  30/9/94 دکتر فوالدي دکتر طاهري مندنی پور شخصیت و شخصیت پردازي در رمان دل دلدادگی شهریار   فاطمه بهمنی  20
 31/6/94  دکتر طاهري  دکتر فوالدي  گونه شناسی شعر عامیانه فارسی    زهره یاوري  21



رابطه بین ویژگی شخصیتی معلمان و ادراك دانش آموزان از مهارت هاي ارتباطی آنها با    سکینه قربانی  22
 شادکامی دانش آموزان

  31/6/94  مجید صدوقی

  6/7/94 دکتر نیازي دکتر شاطریان بررسی عوامل موثر افزایش سن ازدواج دختران شهر کاشان   فرزانه باالخانه  23
  6/8/94  دکتر قماشی  دکتر زراعت  اصل محدودیت دادگاه به حدود کیفر خواست    فائزه کمالی  24
  19/8/94 عباس زراعت سعید قماشی پساکیفرينقش نهادهاي مدنی در پیش گیري از تکرار جرم در مرحله    سعیده رضائیان  25
  26/8/94 اسداله بابایی فرد غالمرضا پیوندي رابطه سبک زندگی اسالمی و پیشگیري از جرم   مریم مرادي  26
  3/9/94 دکتر زارعی دکتر جالیی تاثیر بازخورد مستقیم و غیر مستقیم برکنش نوشتار عربی دانشجویان ایرانی   لیلی خوبیان  27
  14/9/94 امیرحسین مدنی رضا شجري در داستان هاي فریبا کلهر و محمد هادي محمدي) Fantasy(بررسی فانتزي   زهرا آدینه  28
ارتباط مهارت هاي ارتباطی با طالق عاطفی و فرسودگی شغلی بین کارکنان متاهل شرکت    مریم بیگلري  29

 نفت اهواز
  فریبرز صدیق ارفعی

 محمدرضا تمنائی فر

 1/10/94  

  20/10/94 دکتر رسول نیا دکتر نجفی  بررسی گونه هاي متناقض نما در شعر معاصر اعراب   طیبه عباس آبد   30
   23/10/94  دکتر مریم جالیی  دکتر نجفی   تحلیل گفتمان شکست در شعر محمود درویش    زلیخا امیري   31
  29/10/94  دکتر طاهري  دکتر راستگوفر  درویشیانبررسی فرهنگ عامه در آثار داستانی علی اشرف     ساجده واعظ   32
  30/10/94  دکتر طاهري  دکتر راستگوفر  بررسی فرهنگ عامه در آثار داستانی هوشنگ مرادي کرمانی    عرفانه طالبی   33
  12/11/94    دکتر تمنایی فر  بررسی رابطه ي هوش معنوي و دینداري با سبک هاي پردازش هویت در دانشجویان     الهام پیل باال   34
  13/11/94 علیرضا فوالدي سیدمحمد راستگوفر )بر اساس الگوي محمدرضا شفیعی کدکنی(آشنائی زدایی در مقاالت شمس تبریزي    مرضیه سادات طباطبائی  35
  20/11/94  آقاي پیوندي چالش هاي فراروي عدالت ترمیمی و بومی کردن آن در نظام کیفري ایران   فاطمه سازندگی  36
  27/11/94  دکتر طاهري   دکتر فوالدي   بررسی ویژگی هاي زبانی و ادبی سبک آذزبایجانی در شعر خاقانی     سمیه استکی فر  37
  11/12/94 دکتر صیادي نژاد دکتر جالیی بررسی و تحلیل سوره مریم براساس زبان شناسی متن بنیاد   ساره محمدیاري  38
  فریبرز صدیق ارفعی و شادکامی اجتماعی با فرار دختران در تهرانارتباط سبک زندگی اسالمی    فاطمه کوثري  39

 محمدرضا تمنائی فر

 22/12/94  

  24/12/94 دکتر اقبالی دکتر میراحمدي بررسی و تحلیل بالغی زبانی اشاره هاي نهج البالغه   ندا کرمی  40
  24/12/94    پروفسور زراعت    1392تحلیل تقنین حدود جدید در قانون مجازات اسالمی     مریم نجاریان   41
   دکتر شمس دکتر معینی بررسی پیکره اي لغات آکادمیک د رمقاالت تخقیقی رشته تربیت بدنی   فاطمه تیمورلو  42
   دکتر بابایی فرد دکتر قماشی جرم و تحوالت اجتماعی   سمیه فالحی  43
کاشان و موانع پاسخگویی آنها در اجتماعی دانشجویان دانشگاه  - نیازسنجی فرهنگی   یاسمن پاشازانوسی  44

 دانشگاه
   محسن نیازي محمد گنجی

رابطه ي بین سرمایه هاي روانشناختی و هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی در بین    جمیله ناصري  45
 دانشجویان دانشگاه کاشان

   دکتر تمنایی دکتر صدوقی

   دکتر نیکخواه دکتر کوشافر دانشجویان دانشگاه کاشانرابطه هویت اجتماعی با مدیریت ظاهر    کبري امیري  46
   فاطمه سادات طاهري علیرضا فوالدي بررسی تطبیقی بوم گرایی در اشعار عطار نیشابوري و شفیعی کدکنی   هما استکی  47
    سعید قماشی سبک زندگی اقتصادي و جرم   فاطمه غالمی  48
   دکتر پاشایی دکتر زارعیمقایسه ساختار ژانري متون بخش گزارش هاي فرهنگی روزنامه هاي فارسی زبان و    ملیحه اکبري  49



 
 

 انگلیسی زبان
پیشگیري و مقابله ي نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادي در قوه «بررسی آئین نامه    صفیه عرب  50

 بر پایه ي یافته هاي جرمشناسی پیشگیرانه» مجریه
   سعید قماشی نیازپورامیرحسین 

   سعید قماشی امیرحسین نیازپور 1392گفتمان بازپرورانه قانون مجازات اسالمی    سارا سیدجوادي  51
52          
رمان از طالب عمران و ایرج فاضل بخششی براساس نظریه اجتماعی  4بررسی تطبیقی    عاطفه سرجمبانی  53

 گلدمن
   دکتر رسول نیا دکتر سیفی

بررسی مقابله اي ساختار زانر بخش تقدیر و تشکر پایان نامه ها و رساله هاي ایرانی و     سارا حشمتی فر   54
  خارجی 

    دکتر شمس   دکتر زارعی 

      دکتر قماشی   تحلیل قانون حمایت از خانواده بر پایه ي جرم شناسی پیشگیرانه     شکوفه قدیریان   55
طراحی برنامه ي آموزش مهارت هاي هیجان خوانی مبتنی بر نظریه ذهن و اثربخشی آن بر     سمیرا افتخاري   56

  بهبود کارکرد همدلی کودکان اتستیک با عملکرد باال 
      دکتر صدوقی

رابطه ي سبک هاي فرزند پروري با خودکارآمندي ، انگیزه ي پبشرفت و امید دانش آموزان     مریم قانعی   57
  اراك دختر مقطع متوسط شهر

      دکتر تمنایی فر


