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پاياننامههاي دفاع شده:
راهنما

مشاور

دانشجو

مقطع/رشته ارشد

دانشگاه
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مهدی جاوداني مقدم

نفیسه سادات صدری

ارشد روابط بینالملل

آزاد اسالمي واحد قم

حاكم قاسمي
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جواد نصیری

ارشد روابط بینالملل

بینالمللي امام خمیني

36

حاكم قاسمي

راحله حسیني

ارشد علوم سیاسي

بینالمللي امام خمیني

مجید بزرگمهری

30

مهیا كیارستمي
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فرهاد درويشي
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ارشد روابط بینالملل
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محمدرحیم عیوضي

سیدمیثم موسوی
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ظاهرشاه مطهری

ارشد علوم سیاسي
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فرهاد درويشي
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صغری عالي پور

ارشد علوم سیاسي

بینالمللي امام خمیني

34

فريبرز محرمخاني

رضا نجدی

ارشد علوم سیاسي

پیام نور قزوين
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محمدرحیم عیوضي

مريم فقیرزاده

ارشد روابط بینالملل

بینالمللي امام خمیني

يحیي فوزی
سیدمحمد
موسوی
32

26

علي شريعتمداری

ارشد علوم سیاسي

بینالمللي امام خمیني
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محمدرضا نادری

ارشد علوم سیاسي
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حاكم قاسمي

طاهر اصغرپور

ارشد علوم سیاسي

بینالمللي امام خمیني

31

سیدمحمد موسوی

ماندانا مخیر

ارشد علوم سیاسي

پیام نور قزوين

30

سیدمحمد موسوی

منصور مرادی

ارشد علوم سیاسي

پیام نور قزوين

افشین زرگر

24

فرشته زارعي

ارشد روابط بینالملل

آزاد اسالمي واحد كرج
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فريبرز
محرمخاني

فريبرز محرمخاني

افشین نیکويي فر
عباس فرجي
الهیجي
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پیام نور قزوين

ارشد علوم سیاسي

پیام نور قزوين
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محمد غفار نیکنام
راد
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سیدعباس هاشمي
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سیدمحمد موسوی

حسین كرمي
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سیدمحمد موسوی

محسن حسیني
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24

سید محمد موسوی

ذكراهلل منافي

ارشد علوم سیاسي
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يحیي فوزی

21

رضا فرخي

علوم سیاسي

بینالمللي امام خمیني

23

عباس هاشمي

زهره تیموری

ارشد روابط بینالملل

بینالمللي امام خمیني

22

فريبرز محرمخاني

ابراهیم خوش سرور

ارشد علوم سیاسي

پیام نور قزوين

يحیي فوزی

20

امیرمحمد ايزدی

ارشد علوم سیاسي

بینالمللي امام خمیني

فريبرز
محرمخاني
21

19

صغری فرحمند كنزق

ارشد علوم سیاسي

پیام نور قزوين

سیدمحمد موسوی

مصطفي سعادتي

ارشد علوم سیاسي

پیام نور قزوين

فرهاد درويشي

18

سمانه علوی

ارشد روابط بینالملل

بینالمللي امام خمیني

20

سیدمحمد موسوی

حسین خلیلیان

ارشد علوم سیاسي

پیام نور قزوين
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عنوان پاياننامه
تأثیر روابط اسرائیل و روسیه بر امنیت ملي جمهوری اسالمي ايران پس
از جنگ سرد ()2014-1991
عوامل مؤثر بر روابط ايران و اياالت متحده آمريکا پس از 11
سپتامبر 2003
بررسي نقش احزاب سیاسي در توسعه سیاسي افغانستان ()2013-2003
بررسي ابعاد نقض حقوق بشر در پديده تروريسم و و سازوكار مقابله با
آن
بررسي عوامل تداوم خصومت میان جمهوری اسالمي ايران و اياالت
متحده آمريکا در منطقه خاورمیانه 1990-2014
منافع و موانع عضويت جمهوری اسالمي افغانستان در سازمان همکاری
شانگهای و روابط آن با سازمان

تاريخ دفاع
1394/11/29
1394/11/26
1394/06/28
1394/06/23
1394/06/16
1394/04/15

ساختار سیاسي افغانستان در دوره رياست جمهوری كرزی (2003-
)2014
بررسي مقايسه ای سیاست قدرتهای بزرگ نسبت به برنامه هسته ای
ايران و پاكستان
بررسي هم آمیزی الئیسیته و اسالم گرايي در دوره نخست وزيری
اردوغان ()2003-2013
بررسي چالش های فرهنگي جمهوری اسالمي ايران در دهه آينده در
محیط بین الملل ()1393-1403
آرمانگرايي و واقعگرايي در سیاست خارجي جمهوری اسالمي ايران

1393/11/27

بیداری اسالمي :چالشها و فرصتها (مطالعه موردی بحرين)

1393/9/29

انديشه ملي گرايي و سیاستگذاری ملي در دوره رضاشاه
عوامل پیدايش و گسترش جنبشهای اسالمي در مصر با تأكید بر
اخوان المسلمین
مطالعه رابطه میان فضای سايبری و توسعه سیاسي در جمهوری
اسالمي ايران
بررسي استراتژی اياالت متحده در زمینه دولت-ملت سازی در عراق
و آثار ان بر امنیت ملي ايران ()2013-2003
بررسي تطبیقي زمینه فرهنگي انقالب مشروطیت و انقالب اسالمي
بررسي واكنش امام علي (ع) به مخالفان در جنگهای جمل ،صفین
و نهروان
ايستارهای دانشجويان علوم سیاسي دانشگاههای تهران درباره
سیاست خارجي جمهوری اسالمي ايران (با نگاهي به دولت نهم و
دهم)
نقش اتحاديه میهني كردستان عراق بر تشکیل اقلیم كردستان عراق
بررسي تطبیقي اختالفات ارضي و مرزی ج.ا.ايران-امارات متحده عربي
و عربستان-امارات متحده عربي از 1370تا 1390
نقش گروههای معارض در روابط جمهوری اسالمي ايران و عراق از
آغاز انقالب اسالمي تا اواخر دهه  1390با تأكید بر سازمان مجاهدين
خلق ايران و مجلس اعالی انقالب اسالمي عراق

1393/9/23

ملي شدن صنعت نفت و مواضع دولت اياالت متحده آمريکا
نقش اسرائیل در روابط متقابل ايران و جمهوری آذربايجان در بین
سالهای  2003تا 2013
روند ايران هراسي در محصوالت تصويری رسانههای غربي -1990
2012
تحول مفهوم قدرت در روابط بینالملل
نظريه بازی و استراتژی پلکاني سیاست خارجي رضا شاه (از ظهور تا
سقوط)
عملکرد دولتهای هاشمي ،خاتمي و احمدی نژاد در برقراری عدالت
اجتماعي بر اساس شاخص توسعه انساني
بررسي تطبیقي رفتارهای خشونت آمیز میان اقوام كرد و ترک بعد از
انقالب اسالمي
بررسي مواضع شورای امنیت در قبال تحوالت سوريه از  1389تا 1391
ارزيابي سیاست خارجي جمهوری اسالمي ايران بر مبنای سند چشم
انداز  20ساله ايران و سیاستهای كالن نظام 1388-1384
بررسي علل تنش بین جمهوری اسالمي ايران و جمهوری آذربايجان از
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پیام نور قزوين

17

يحیي فوزی
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14
13
مجید بزرگمهری

حاكم قاسمي
فريبرز محرمخاني
11

12

حاكم قاسمي

مرتضي كامراني
حجت اهلل قلندری
سهیال رحیمي
طیبه السادات
میرحسیني

ارشد روابط بینالملل
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ارشد روابط بینالملل
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11

حاكم قاسمي

معصومه صالحي

ارشد روابط بینالملل
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حاكم قاسمي

عبدالغني باقری

ارشد روابط بینالملل

بینالمللي امام خمیني
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فريبرز محرمخاني

منصور صالحي

ارشد علوم سیاسي

پیام نور قزوين
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مجید بزرگمهری

شهرام هدايتي

ارشد روابط بینالملل

بینالمللي امام خمیني
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سیدمحمد موسوی

بهاره خنجری

ارشد علوم سیاسي

پیام نور قزوين

بینالمللي امام خمیني

 1991تا 2013
احیای نقش و جايگاه روسیه در نظام بینالملل و تأثیر آن بر مديريت
مناقشههای منطقه در قفقاز ()2012-200
تجزيه و تحلیل سیاست خارجي چین در كشورهای جنوب صحرای
آفريقا از 1996

1392/08/27
1392/07/01

بررسي نقش جمهوری اسالمي ايران در حل بحران قره باغ

1392/06/30

سیاست انرژی آمريکا در خاورمیانه پس از فروپاشي نظام دوقطبي
بررسي تطبیقي نقش محمدعلي فروغي در انتقال قدرت از قاجاريه به
پهلوی و از پهلوی اول به دوم
روابط سیاسي جمهوری اسالمي ايران و افغانستان در دوره كرزی
()2012-2002
روند تحوالت اتحاديه اروپا (فدرالیسم يا سازمانهای بینالمللي)
بررسي عملکرد سازمانهای غیر دولتي در افغانستان

1392/06/25

1391/11/30
1391/11/30

سلفیت (وهابي) و تأثیر آن بر تحوالت استان آذربايجان غربي

1391/11/19

رژيم حقوقي دريای خزر و مسئله سهم ايران از بستر آن
بررسي علل تغییر رويکرد مذهبي برخي مردم عرب خوزستان به
وهابیت پس از جنگ تحمیلي
مناقشه آذربايجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ
تصمیم گیری در نظام سیاسي سايبرنتیك
بررسي نقش حق وتو شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بینالمللي
بررسي تطبیقي سیاست خارجي خاورمیانه ای روسیه در دو دوره يلتسین
و پوتین و تأثیر آن بر جمهوری اسالمي ايران
رويکرد نوين اقتصادی چین و تأثیر آن بر روابط با جمهوری اسالمي
ايران 2009-1993
استراتژی آمريکا در افغانستان پس از سقوط طالبان
بررسي درگیریها و بحرانهای قومیتي در ايران (مورد مطالعه استان
اردبیل در دهه )1380
سیاست خارجي جمهوری اسالمي ايران و سیاست جذب دانشجويان
خارجي
علل شکل گیری و فروپاشي جبهه ملي دوم ايران از سال -1339
1344

1391/10/25
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1392/04/09

1391/08/04
1391/08/23
1391/07/09
1391/03/09
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جهاني شدن و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسي ايران بعد از انقالب اسالمي
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سکینه فرج زاده

ارشد روابط بینالملل

بینالمللي امام خمیني

نقش سازمان ملل در اشغال عراق از سوی اياالت متحده آمريکا
بررسي كاربرد دو اصل حق حاكمیت دولتها و حق تعیین سرنوشت
ملتها در سازمان ملل متحد مقايسه دو مورد كوزوو و اوستیای جنوبي

1390/07/04

سیدمحمد
موسوی
حاكم قاسمي
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حسن افشارزاده
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آرام يزدی
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ارشد علوم سیاسي
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ساسان خوراني

ارشد روابط بینالملل
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يحیي فوزی

زهرا ناظری

ارشد روابط بینالملل
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يحیي فوزی

6

امیر میراب زاده

ارشد روابط بینالملل
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حاكم قاسمي

5

شکراهلل طاهری

ارشد روابط بینالملل
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قربانعلي قربانزاده
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سجاد پرنون

ارشد روابط بینالملل

بینالمللي امام خمیني

محمدرحیم
عیوضي

3

ام البنین قربانلو

ارشد علوم سیاسي

بینالمللي امام خمیني

مجید بزرگمهری

2

علي مرادی

ارشد علوم سیاسي

بینالمللي امام خمیني

2

قربانعلي قربانزاده

معصومه محمدياری

ارشد علوم سیاسي

بینالمللي امام خمیني

حاكم قاسمي

1

محمد كرمي
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1
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احسان نجومي

ارشد علوم سیاسي

بینالمللي امام خمیني

1390/07/03

جايگاه اسرائیل در طرح خاورمیانه بزرگ

1390/06/24

بررسي اصالحات اندونزی پس از ساهارتو
بررسي موانع مشاركت سیاسي زنان در ايران معاصر
نقش جمهوری اسالمي ايران در همگرايي و واگرايي كشورهای
اسالمي خاورمیانه
بررسي نقش زبان فارسي در گسترش ارزشهای انقالب اسالمي به
آسیای مركزی :مورد مطالعه افغانستان و تاجیکستان
عوامل مؤثر بر روابط خارجي ايران و آمريکای التین در دولت احمدی
نژاد از 1388-1384
بحران اوستیای جنوبي و تأثیر آن بر روابط بینالملل
جايگاه تركیه در استراتژی خاورمیانه ای آمريکا و تأثیر آن بر امنیت
جمهوری اسالمي ايران
تأثیر جهاني شدن بر فرايند مشاركت سیاسي در ايران پس از انقالب
اسالمي
بررسي اصالحات در ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد از 1990
تا 2008
مقايسه مفهوم قدرت در انديشه سیاسي هابز و فوكو
بررسي تطبیقي نقش قدرتهای بزرگ در شکل گیری و روند دو
انقالب مشروطه و انقالب اسالمي
مطالعه تطبیقي الگوهای حقوقي برداشت از مخازن (مشترک)
هیدروكربوری در دريای شمال و خلیج فارس
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