
و سال فراغت از تحصيل تا انتهاي( اسامي دانش آموختگان پژوهشگاه به تفكيك مقطع، رشته
)1390سال 

 تاريخ علم دور اسالمي رشته دكتريمقطع
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام

90مظفري رودبردهسيد محمد

 زبانشناسي همگاني رشته دكتريمقطع
از تحصيلسال فراغتنام خانوادگينام

87فهيم نيافرزين
سبزواريمهدي

اخالقيفريار 88
دستجردي كاظميمهدي
89رستم بيگ تفرشيآتوسا
90رمضاني واسو كالئياحمد

و ادبيات فارسي رشته دكتريمقطع  زبان
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام
داور پناهامير

90 

شاكريجليل
تازه كندياسمعيلياصغر

بهمني مطلقحجت اله
مالزادهمحمد هاني
قاسمي فيروزآباديسامان
قنبري ننيزخورشيد

 اسالمدر سياسي انديشه گرايش سياسي علوم رشته دكتريمقطع
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام

نجفيموسي
79 

سبزيان موسي آباديعليرضا
محموديسيد علي

81 
اللهيفتحعليمحمد



82عليخانيعلي اكبر
كوشكيمحمد صادق

83 
پورفرزانهحسين
ذاكر اصفهانيعليرضا

84 
مجاهديمحمد مهدي

رجائيعليرضا
85 

نامدارطالشانيمظفر
86اصالنيفيروز

حسينيمحمد تقي
87 

حجت زاده دزفوليسيد عبدالحسين
فرحسنيعبدالرحمن

88 

ساداتي نژادسيد مهدي
صداقت ثمر حسينيكاميار

اسماعيليمحمد مهدي
ارسطوعبدالكريم
شاكريسيد رضا

89 
سيد باقريسيد كاظم
زيويارفرهاد

صادقيسعيد 90
زارعيمجتبي

و زبانهاي باستاني رشته دكتريمقطع  فرهنگ
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام

مطلبيمحمد
85 

طاهرياسفنديار
شريفيگلفام

اخوان اقدمندا 86
فكري پوركتايون
عالئيمهدي

87 
گشتاسبفرزانه
رسوليسكينه

89 
شاكريمهدي



ميرزائي باوند پورمحسن
90 

مشك ريزمهدي

و فناوري رشته دكتريقطعم  فلسفه علم
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام

90حيدريمقدمغالمحسين

و عرفان رشته ارشد كارشناسيمقطع  اديان
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام

نوابي قمصريمريم السادات

77 

ميرزاپور آلهاشمصديقه سادات
رشيدي الهاشمسيد اردشير
حسينيسيد باقر
سليمانياسماعيل
منظمياردشير

78 

براري ميريميترا
خلجيمحمد حسين

شفيعيشهريار
حسيني آهي دشتيسيد رضا
اسماعيليعذرا
بمانيزهرا

79 
اسفنديارمحمود رضا

زاد سيرجانزيبا
سلمانپور گمچياباذر

 اقتصاد نظري گرايشاقتصاد رشته ارشد كارشناسيمقطع
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام
معصوم زادهالهه

89 
اتانيسليميسميه
رياحيخديجه

قنبرزادهسارا 90
ارباب افضليمحمد



فرهنگي فردشيرين
عباس زادهبهروز
سليميمهدي
جهانشاهيعلي

 تاريخ ايران اسالمي گرايشتاريخ رشته ارشد كارشناسيمقطع
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام

70ترابي فارسانيسهيال
شريفيعبدالكاظم

ابطحي فروشانيسيد عليرضا 71
حامديزهرا

نوروزيجمشيد

73 

زبردستشاپور
سخاجواد

حسن زادهاسماعيل
طالعي قره قشالقيعزيز
فرخ امينيحميد

كوزه گر كالجيحبيب اله
74 

دلداراسداله
گودرزيعبدالرضا

75 

رضاييانعلي
حاجي تقيمحمد
پيشگيربهرام
قوچانيعبداله

احمدي صفدريعبدالهادي

76 

احمديعلي اصغر
سلماني دهسرخيمهين
برزوييمجتبي
عظيميسهيل
مومنابوالفتح
مرادي فتيدهمحمد
سلماسي زادهمحمد



منصور سماييعبدالرزاق
بهزاديناهيد

77 
قانعي رودمعجنيمحمد

رحيميغالمحسين
محتشمرضامحمد

كونانيعباس

78 

احمديهمايون
سورياسداله
هدايتياعظم
نصيري طيبيمنصور
صيديمحمد
مالعلي اشرفيمجيد
نيكبخترحيم
رزاقپور گورانسرابشهراد

79 

عقيلينوراله
قاسميعابدين
مشعوف صحنه سراييرضا

صفرخان موذنيمحمد علي
شريعتيمحمد تقي
بكاييانهادي

80 

بهنام پورهدايت
باغبانيعلي محمد

بيژنيمريم
حيدري وينچهمحمد
نوروزيغالمرضا
مرادلوالهويردي
كاظميحسين

علي اكبريمحمد حسن
مظاهريحسن

موحدي روديعبدالقدوس
عابديني مغانكيمريم 81

عزيزيحشمت اله



زعيميغالمرضا
زرقياصغر
واهيمجالل
ذبيحي بيزكييداله
اسكندريحسين
پرسمنوذر
خادمحسين
سپاهيعبدالودود

82 

ابوالحسني ترقيمهدي
باستاني رادحسن

توكليعبدالغفور
حبيبي نودهعلي اصغر
زنگوييمهدي
علي اكبرپوريحيي

قهرماني نژاد شايقبهاءالدين
عوضپورفردين
انگوپافاطمه

83 

بهراميبهزاد
بلند اختر تشيفانينوراحمد
عباسيمهدي

شيرزادفرمهرالزمان
حيدري نياصادق
حسني چهكندفاطمه

آريان پورمحمد رضا 84
زماني نژادنفيسه
نوريمصطفي

85 

مانيليال
روحانيرضا

علي اكبري بايگيعلي اكبر
آبادنمازي محمودحسن
هدايتيعلي

86 
يعقوبيعلي



مصلحي جويباريمجيد
مقدم نوينمهدي
زنديهمجتبي
خزايييعقوب

محمديسيد محمدحسين
رياحياعظم

87 

عالميرليال
كاظم نيافريبا
دشتكي نيافرهاد
پرمهرسارا

بابايي هره دشتيسالم اله
كاظميمحمد حسين

محمدييعقوب
محسنيغالمرضا

88 

يزداني رادمحمد حسين
سهيليمسعود
حجتيصادق
اصغري اناريبهزاد
پسركلومختار

89 
نيك پور بدرپيام
آقا باال زاده شللورقيه

90 

طاهري ليوانيمهرانگيز
آقاجان پور نشليمعصومه
روميانيعباس
ارجمنديوجيهه
بهنامحسين
شوهانياصغر
آزادهصابره
حقي دانالوداود

شريعتي گزگزارهعلي اشرف
محمودي كوهيفاطمه
قادرزادهسعداله



 زبانشناسي همگاني رشته ارشد كارشناسيمقطع
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام
سرمست دستكداوود

71 
احسانيمعصومه

ضرغاميان تهرانسيد مهدي
72 

هاشمي مينا آبادمير حسن
عليرضاييمرتضي

73 

باباييحميد
بهروزروزيتا
جمشيدي نصرت آباديمعصومه
نبويمحمد

جعفريمحمد جواد

74 
زاهديكيوان

بني اردالنمحمد جعفر
فخر روحانيمحمد رضا
صادقي نياركيعبداله

75 

فخام زادهپروانه
كرديمعصومه
رستميعواطفنعمت اله
توبه يانيابراهيم
به جوزهره
عباسينادر

گل بستانحسين
سبزروسيامك
حاجي عبدالحسينيمحمد
فخراييعليرضا

76 
طاهرياناحمد
قضاويپريچهر
توسليمريم
اكبريمهناز

77 
اخالقيفريار



چگنيمژگان
معماريانپروانه
عرب محمد حسينيمريم

78 

دفتري نژادالهه
عسگريمهناز
كشاورزينيما
هاشمي طالخونچهبهار

افتخاريمعصومه
رضاقلي فاميانعلي

79 
سلطاني نژادفرشته
پناهيثريا

غياثيانساداتمريم
دمالي اميريمهدي

80 

ديرينمنصوره
پوراميني دافچاهيمريم
طالييابراهيم
مراديبهمن
هاتف حقيترانه
شاولهكامبيز

81 

مظفري عوريعلي
ذوالفقاريبهناز
شيرانليال
فهيم نيافرزين
غالمي پوركيا كاليهنيكي

82 

مشايخطاهره
نجفي بشردوستمحمد
حسين زاده آزادطوبي
راممژگان
رسولي دانشفاطمه
مرادي كوچيجميله
يعقوبيحسين

83 
مشيديمسعود



دلبريعليرضا
زاهدي اصلسارا
افشاريانمهرناز
امينيرضا
بيك باباييبهروز
نادري سقين سرامسعود

حسيني معصومسيد محمد

84 

نعمت الهيمرضيه
مقدمصفيه
مصطفويسميرا
سلطانيكاوه
بهبهانيمژده

85 

حالج زاده بنابحسين
اسفندياراصغر
واسوكالييرمضانياحمد

ملكي ضيابريسيد حمزه
سوريمجيد
شمسيمريم
اماميمحمد
سلطاني كفرانيمهدي

86 

لمعيفرزانه
مظفريشراره
شاه آباديافسانه
مجلسيعليرضا
موهبتنگار
سرمديلقمان
محمديفاطمه

87 

اكبريندا
ني چياميد
نوبختمحسن
مسگرخوييمريم
سليماني اصفهانمريم



هاشمي زرج آبادحسين
موسوي داورسيد وحيد

پيريزينت السادات

88 

تاجيكپونه
احمديفاطمه
عامريانفاطمه
كريميمحمد
عزيزيان حسين آباديونس
حيدري زاديمحسن
معزي پورفرهاد
صادقي جووحيد

89 

طالبي انوريعلي
جهانگرديكيومرث
طالبحميد
دانشفرشيدا
رستميمهدي

احمديمحمد هادي

90 

رضاييحميد
مهدويمصطفي

مير زاده اهريسيد مصطفي
كاوهمجتبي
واالييسحر

و ادبيات عرب رشته ارشد كارشناسيمقطع  زبان
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام

86شيخي اصطهباناتيمهدي
رجبيحاجينفيسه

87 

دالورزاده ارانيطيبه
عبداله زادهادريس
اكبرزادهزيبا
بخشنده بزنجرديمريم
مروتي شريف آبادحميده



سعيدزاده بيدگليسيد حسين
تاروردي لوهادي
حسينيجبار
نيكومذهبسميه
گودرزيطاهره
توسليمونا
زبيديلوي

88 

شيديان اكبرنسيبه
اربابونعبدالكريم
فيض اله زادهمهدي
اكبري آذر شربيانيحسن
تنكابنيمعصومه
آقاعلي خانيحبيب اله
بختياريپريسا
رجب زاده نوبختنيره

89 

حكيم زادهزهرا
حسينيان فرنجمه
نوروزي كوريههاشم
قنبرپورمهري
محموديمهدي
زارعياسماء
مغاميرمحمديانالدن
عصارهعاطفه
يونسيموزه
كريمي ارقينيعلي
يعقوبيعلي
خسروي سواد جانينرگس

خواجه پورسيد عليرضا
آهنگرابراهيم

90 
رضايي تفتينسيبه
صابريعذرا
محمدي مژدهيرقيه



عباسيمنصور
نظريراضيه
اميري نژادمرتضي
نكيسافايقه
سيفيفهيمه
خليلي جاويدهريسنير

 زبان وادبيات فارسي رشته ارشد كارشناسيمقطع
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام
70ذوالفقاريحسن
خليل زاده ثابتعباس

طاهريجواد 71
زارع نوملغالمعلي
72فروزانفراحمد
طاهرزاده قهفرخيعصمت

73 
داوريرضا

نصرآبادجاني پورمحمد علي
عادلمحمد رضا
ذوالفقاريمنيره

74 

مظلوميسيد شمس الدين
گردينيفاطمه
پروينبهرام

دهبدغالمرضا
تركي هرچگانيمحمد رضا

75 

نادريمهين
اكبري شلدرهفريدون
بختياري مركيهفرزاد
ولي زاده پاشاليال
اليقعباس

مجوزيمحمد 76
اويسي كهخاعبدالعلي
77گنجه اياسماعيل



قائديولي اله
خليلي واوسريحمزه
دست پيشهمحمد
زيرك گوشلوندانينصراله
غالمي كليشميباقر

بهبهانيمرضيه

78 

صديقيعليرضا
رضاييشمسي
بني عامريانمريم
جابري پورنسرين
يوسفيليال
فرهنگيسهيال
لطفيعليرضا
باوفابهمن

79 

رحيميان شيرمردمحمد
زينليمحمد جواد
شيخ االسالميفاطمه
غيوري پيرسلطانناديا
شفيعيونسعيد

غيبيمير غالمرضا

80 

زنديغالمرضا
اسماعيلي اردستانيفاطمه
حجتمينا

اربابيسهراب
معيني ازغديمحسن
شاملو جاني بيكاكبر
داورپناهامير

قاسمي زاده شهرآباديمحمد باقر

81 

مصطفوي نيامهديه السادات
گالبيحبيب اله
خادميعلي اصغر
نجفيصالح



كريمي گنجهابن علي
معياريحسين
امين دهقانمعصومه
نوري صفاشهرزاد

82 

ليانسعيد
حسينيسيد فتح اله

طاير قدسيمحمد
محاطيسيد احمد

قيديعلي
شاكريجليل
پاك نهادمحمد

خادميمحمد صادق
جماليعاطفه
اميرقاسم خانيفاطمه
ولي زادهفيروز

83 

الهاميامير
يارمحمديمحسن
تبسميمهدي
ذوالفقاريحسين
رسولياحمد
سليمان زادهفرناز
دوستدار صنايعنعيمه
زادگان مياردانندا
منوچهري نايينيسارا
صابريمجتبي
بالغي اينالوعلي

الم شيريعلي رضا
باقريعباس

84 

سرمشقيفاطمه
حاجي نصيريمحمدرضا
حسن زاده دستجرديافسانه
قاسمي فيروزآباديسامان



شاكريعبد الرسول

85 

پورسليميفرشته
داوودي مازندرانيفاطمه
اميري اشكلكمريم

رحيميحسينعلي
تمدنمحمد
گودرزيمريم
موالييآزاده
كرد چگينيفاطمه
غالمعلي شاهيشعله
هاديمهدي
خليل پورفرزانه
ميرشكاكآزاده
نوابيحكيمه
قاسميان يادگاريطاهره

86 

احسانيبهرام
ماهزادهاكرم
واشقاني فراهانيمهتاب
فخروعلي اكبر
دستورانيمحمد
محمدحسيني زرنقياكبر
افخمي ستودهحنيف
تقي زاده ورزنيرضا
جعفريفرزاد
پورخليليعقيل

صالحيمرحوم نصراله
مالكريميزهرا
كاميابزهرا
عرش اكملشهناز
خدابنده لوغالمرضا
طهماسبي گركانيعاطفه
يگانهسپيده



رونمهسا
كردبچهليال
گلبياتيعذرا

87 

شيخ زادهسميه
اصغريمحيا سادات

سعيدي مهرسهيال
مقيمي زادهمحمد مهدي

رجبي نيامريم
زاهديمحمد
تركاشوندزادهمعصومه
خسرويمجيد
رشيدي ورنكشيسميه

زيني وندمحمد صادق
ضياءمحمد رضا
نصرالهيحمزه
دولتيانسميه

88 

تيغجهانانسيه
آزادي ده عباسانينجميه
معتمديالناز
كرمياكرم
كنعاني علي بالغيسميه
حيدري دزفوليعذرا
استقامتمريم
گازرانيفرزاد
سليمينيره

كوليوندمحمد رضا
مرتضوي صرميسيد موسي

قلعه قوندالهام
اثني عشريامير

89 
مهديخانيكبري
گل محمديمجيد
هاشمياعظم



نقوياميد
فرخ آشتيانيبهاره
هاشميرقيه
غالمي شعبانيشفق
الهوتيراهله
ابطحيزهرا
عظيمي درودزنينيلوفر
سنگريفاطمه
رسولييوسف
كجوريهدي
سياح اميديمحمد

ميرتقيسيده سكينه
گودرزيمحمد
محرابي شريف آبادسحر

90 

قربانيمحترم
اسمعيليرمضان

سيدانسيده مريم
خوشدلسياوش

ابراهيمي فخاريمحمد مهدي
نعنا فروشفاطمه
زاهديحمزه
صادقيمهدي
علي عسگريويدا

نعمتيمعصومه
كاميابمريم
صدري زادهنگين
طاهريرضا
مهربان اجاييزهرا

 باستاني زبانهايو فرهنگ رشته ارشد كارشناسيمقطع
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام

72قليزاده قلعهخسرو



پاكزاد سوركيفضل اله
عسگريليال

73 
قاسمي فالورجانيفاطمه

دالوندحميد رضا

74 

خسروي جاويدكامروز
ارشادمحمد رضا
رضايي صدرحميد
سعادتي نياسهيل
سكوتيانماندانا

سيدحسينيكيانوش 75
خطيبيابوالفضل
معظمي گودرزيشروين

76 
نصراله زادهسيروس

قائم مقاميسيد محسن
اسكوييپدرام
نميرانيانكتايون

77 

خسرويمحمد رضا
ماليريمهرنوش
جليلوند صدفيشيدا
برادران حسينيزهره
باستيزهرا

78 

يحيويكيانوش
تبريزي شهرويزهرا
مراديانبهمن
قرباني هويهمهران
عباس نتاج عمرانقاسم
كفاشيانحسين

79 
قنبري جلوداراصغر
جهان پورفاطمه

80 
اتفاقگيتا

سلطانيهفرخنده
مصطفويعاطفه



فرقدانعاطفه
كماالنشكوه
ملكي بخشمنديانوشيك
فروهرعاطفه
شكوهي تكانيهيلدا

81 

جنيديفاريا
زماني اصلعبدالكريم
عليزاده لمجيريصديقه
حيدرپورآزاده

سروشيانفرنگيس
رضاييطاهره
شيخ بستان آبادحسين

82 

الهيمرجانه
معاونتماندانا
عزيزي تابشعذرا
اخالقيربابه
شباهنگمهرداد

83 

اشك ريزراحله
احمدي معزمهين
منفردرسام
اسديان خرم آباديمحمد
شاهرخينيلوفر
ياربدنيما
احساني چمبليآزاده

84 

جمال زاييفرزانه
حاجي پور ارطرانيناديا

رحمتيخديجه
سميعي خلج آباديليال
جعفري تهرانيالدن
سنجابيپريسا

احمدي شيخ شبانيفرزانه 85
صالحي طالقانيفاطمه



شوركيكارگرمحمد علي
آذرنوشسمرالودي
شفيعي محمدآباديفهيمه
رستمي گوهريفرح
نوروزيايمان

86 

محمديمحمد
رضاييطيبه
رضاييپريا
كرمانيمحمد

گنجه ايمحمد علي
كوهكن كهنگيمعصومه
صديقي بارفروشمنيره
جعفري دهقيشيما

87 

مشك ريزمهدي
محمدتبريزي نژاد ملكزهرا
اقمشهمينا
بوذرجمهرفاطمه
عزيزيزهرا
طامهمجيد

88 

آل سيدطيبسيد عباس
طيبيسميرا
علي ياري بابلقانيسلمان
شهنامهفرحناز
معصوميسارا
پرويزينجمه

89 

كريميآنيتا
موسويسيده فاطمه

احمديسميه
ناطقيمونا
صادقيانفرزانه
صولتفرهاد
احمديفاطمه



حاتم پور كنيفرزانه
خشوعي پاريزيمصطفي
جايدر پورفرح

90 

سليم نياپريسا
شمسيفاطمه
اكبريعلي
سجادينيما
كاويار جوشقانيالهه

 فلسفه غرب رشته ارشد كارشناسيمقطع
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام
قيطرانيولي

77 

توتونچيفاطمه شكوه
رحمانيغالمرضا
جوانپور هرويعزيز

مصطفويشمس الملوك
خورشيديمحمد حسين

78 
بازافكنكاظم

تقويانناصرالدين علي
قربانيقدرت اله
صابريعلي محمد

79 

شري زادهعبدالجليل
غالم نژاد جوركويهفاطمه

بهلولمحمد رضا
مظاهري تهرانيناصر
دولتشاهيياسمن

81 

شكيبا نيامهدي
كاظم خانيحبيب اله
كبير علويزينال
رضايي طرقيمهران
كريميكامران
82مسلميابوالفضل



روستايي پاتپهليال
فراهانيصديقه

اميرخانيشهاب الدين
كالمي الهاشمسيدمحراب
نارنجيانمجيد

83 

ساعتيعليرضا
فكري هل آباداحمد
اصفهانيمهدي
شهيد كلهريشفق
معظمي جهرميعلي
90محمدي الموتيمحمد

و كالم اسالمي رشته ارشد كارشناسيمقطع  فلسفه
سال فراغت از تحصيلنام خانوادگينام

هاشمي كرينسيد صادق

79 

فيروزكوهيمحمد
دكاميمحمد جواد

برهانيمحرم
جعفريسيد جمال
محموديمرضيه
حاجيهاعباس

80 
دهقانيسعيد
عامليمنيژه

81 

دانش آموزحميد
غضنفريحميد
ميرزاده كوهشاهياسكندر
عدالت نژادسعيد

نصيريمحمد حسين

82 

امامي خليل آبادناهيد
غرويسعيده
محموديجليل
عارفرضا



اصغريسيده ليال
خسروينغمه
كرديياراله

83 

آتشگاهيداوود
شاهجوييمحمد امين

پور بهرامياصغر
خندق آباديحسين
زارعي بلشتيمحمود


