
عنوان استاد راهنما نام دانشجو ردیف 

هَسیمی دسهاًی آلای صٌذٍق ساص آصیتا صیادی 1

سِ ًَاصی دس دستگاُ هاآلای وطاٍسص پشیسا تاتاستیع 2

تشسسی ٍ اجشای لطعاتی اص هَسیمی والسیه ایشاًی آلای هذاحاى ضیشاصی ًَضیي آرسی 3

دٍ ًَاصی دس آٍاص دضتی آلای وطاٍسص تْاساى سلیواًی فش 4

تشسسی لطعات اسوستشی استاد فشاهشص پایَس ٍ اجشای لطعاتی دس دستگاُ ضَس آلای هذاحاى ضیشاصی صیٌة اسوعیل پَس اصل 5

تجضیِ ٍ تحلیل دستگاُ هاَّس سدیف هیشصا عثذاهلل ٍ همایسِ آى تا دستگاُ هاَّس سدیف هیشصا حسیٌملی آلای فشصیي صذف ًمَی صادُ 6

چْاس هضشاب حسیٌی اثش استاد فشاهشص پایَس دٍ ًَاصی سٌتَس دس ًَا آلای هذاحاى ضیشاصی ًگیي صفائی 7

اجشای چْاس هضشاب سضَی اثش استاد فشاهشص پایَس توشیي دضتی دًٍَاصی سٌتَس دس ًَا آلای هذاحاى ضیشاصی ویاًَش اصغشی 8

دسآهذی تش ٍصى ٍ سیتن دس هَسیمی ایشاًی آلای هحثی احساى هجتْذی همذم 9

هذگشداًی اصآٍاص اصفْاى تِ دستگاُ چْاسگاُ ٍ فشٍد تِ آٍاص اصفْاى آلای عثذی پشٍیي واظوی 10

تحلیل ٍ تشسی لطعِ ساص ٍ ًیاص آلای عثذی ًذا سٍضي للة 11

دستگاُ چْاسگاُ ٍ اجشای لطعاتی اص سدیف هیشصا عثذاهلل ٍ لطعِ ای اص استاد فشاهشص پایَس آلای عثذی سحش هصطفَی وْگی 12

ن ًَاصی چْاس هضشاب سِ گاُ استاد فشاهشص پایَسآلای هذاحاى ضیشاصی عادل خستِ دل فَهٌی 13

تِ صًذاى آلای وطاٍسص هیٌا صاتشی تیگذلی 14

اجشا ٍ آًالیض لطعاتی دس دستگاُ سِ گاُ آلای عثذی ضٌْاص َّضیاسی عویذآتادی 15

دف ٍ دف ًَاصی دس ضْش سٌٌذجآلای سپاسذاس هحوذ ضْاب داداش لاسوی 16

جایگاُ ًغوات دس هَسیمی لذین آلای وطاٍسص ٍحیذ ضشیفی 17

هَسیمی واستشدی لشستاى ٍ همام ّای لشی ٍ اجشای لطعاتی دس آٍاص تیات اصفْاى آلای وطاٍسص سحواى خاوثاص 18

تشسسی ًظام دستگاّی هَسیمی ایشاًی آلای هحثی/آلای سپاسذاس هحوذ اوثشی 19

تشسسی ضیَُ ّای تاس ًَاصی استاد علی اوثشخاى ضٌْاصی اجشای لطعاتی دس آٍاص تیات اصفْاى ٍ سدیف دٍسُ عالی آلای هحثی حویذ ًجفی 20

تشسسی ٍ اجشای لطعاتی اص هَسیمی والسیه ایشاًی سًگ دضتی اثش استاد فشاهشص پایَس آلای هذاحاى ضیشاصی هحثَتِ ایشاًی 21

ًگاّی گزسا تِ ساص سٌتَس آلای هذاحاى ضیشاصی /آلای فشصیي هیچىا صیٌل ًیا 22

تجضیِ ٍ تحلیل ضیَُ ی تذاِّ ًَاصی هحوذسضا لطفی ٍ حسیي علیضادُ آلای فشصیي هیالد دیلن صالحی 23

ضیَُ ّای ًَاصًذگی ٍ ضشح صًذگی ًاهِ ی استاد فشاهشص پایَس اجشای لطعاتی دس آٍاص دضتی اص استاد اتَالحسي ًیاآلای هحثی /آلای هذاحاى ضیشاصی صّشا آدیٌِ فش 24

(آٍاص تیات اصفْاى)تشسسی ٍ اجشای لطعات اص دسٍیص خاىآلای وطاٍسص /آلای هحثیپشٍیي لالًی 25

اجشای لطعاتی دس آٍاص تیات اصفْاى آلای وطاٍسص /آلای هحثیعثاع لشُ داغی 26

پایان نامه موسیقی 



ضٌاخت ًی ٍ ًَاصًذگاى لذین آى آلای هذاحاى ضیشاصی هحوذسضا ضىیثا ًیا 27

دٍ ًَاصی وواًچِ دس دستگاُ ًَا آلای وطاٍسص /آلای هحثیتْشًگ حسیي صادُ تاال28ٍ

تشسسی تطثیمی سدیف سٌتَس استاد اتَالحسي صثا ٍ دٍسُ ی اتتذایی استاد فشاهشص پایَس دس دستگاُ ضَس آلای هحثی /آلای هذاحاى ضیشاصی ًاّیذ ضجاعیاى 29

(اجشای لطعاتی  دس هاَّس ٍ ضَس)تشسسی ساُ گشداًی دس هَسیمی ایشاًی آلای هحثی /آلای فشصیي هحوذ تالش ّاضوی خَصاًی 30

(تشسسی ٍآًالیض سِ گاُ)اجشای لطعاتی دس دستگاُ سِ گاُ آلای هحثی هْذی پٌاّی 31

تشسسی ضیَُ ٍ سثه ًَاصًذگی استاد جلیل ضٌْاص اجشای لطعاتی دس ًَا،ضَس ٍ اتَعطاآلای صٌذٍق ساص علی ًعوت اللْی 32

اجشای لطعاتی دس دستگاُ سِ گاُ ٍ ضشحی هختصش تش هىتة ٍ تٌیاى آهَصضی فشاهشص پایَس آلای وطاٍسص هلیحِ هتفىش 33

34

علیشضا لاسوی ضشٍداًی 

تٌظین ٍ اجشای لطعاتی اص استاد حسي وسائی دس دستگاُ چْاسگاُ آلای هحثی -آلای عثذی 

تشسسی هضشاب گزاسی دس آثاسآلای هحثی -آلای فشصیي سویِ پاوذل 35

اجشای لطعاتی اص استاد حسیي تْشٍصی ًیا آلای هحثی -آلای چْاب داس ضیشاصی ًیوا لاسوی فشد 36

اجشای لطعاتی دس دستگاُ ضَسآلای صٌذٍق ساص احساى جوالی 37

اص سپشتَاس هَسیمی لطمایی "عاضك گلذُ هحلِ هیضُ"ٍ "هشحلِ دس یاس یاس"،"تَصداغ سیتویه"،"ّای آلالس"اجشای لطعات آلای ضىش صادُ سیذ فشیذ سضایی 38

پظٍّطی دس تعضیِ استْثاى ٍ آٌّگساصی تش اساع هَتیف ّای آى آلای هْاجش -آلای فشصیي هجتثی تَولی 39

تشسسی فشم پیطشٍ دس هَسیمی لذین ایشاى ٍ تطثیك آى تا فشم پیص دسآهذ دس هَسیمی والسیه ایشاى آلای فشصیي غالهشضا راوشی 40

سٍاًی تش سٍی هَسدّای تستشی تیواسستاًی -تشسسی تاثیش هَسیمی دسهاًی دس دسهاى تیواسیْای سٍحیآلای هحثی -آلای هْاجش فاضل گَدسصی 41

(دادٍ تیذاد- هضشاب 4-پیص دسآهذ)اجشای لطعاتی دس دستگاُ ّوایَى تا توشوض تش آثاس استاد هطىاتیاىآلای ضىش صادُ -آلای فشصیي صّشا عثاسیاى حمیمی42

ٍ ایل تختیاسی تش اساع آثاس استاد عطااهلل جٌگَی (اجشای لطعاتی اص سپشتَاتاس هَسیمی هحلی فاسعآلای فشصیي -آلای صٌذٍق ساص ًگاس طالِ ای 43

اجشای لطعاتی دس دستگاُ ّوایَى تا توشوض تش آثاس استاد هطىاتیاى آلای ضىش صادُ -آلای فشصیيفاطوِ عثاسیاى حمیمی 44


