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 بھ نام خدا 

این جانب احمد خواجھ ایم دانش آموختھ ی دکتری زبان و ادبیات فارسی از 

در  ١٣٧١دانشگاه حکیم سبزواری از سال  ٢٩دانشگاه تھران و استادیار پایھ ی 

دانشگاه « دانشگاه حکیم سبزواری کھ نام آن در زمان آغاز تدریس این جانب 

تدریس و طبعا پژوھش و تحقیق بوده ام بوده است مشغول » تربیت معلم سبزوار 

بھ دلیل تنگنای وقت تنظیم کردن سابقھ ی (و نتیجھ ی آن مکتوبات زیر است 

پژوھشی خودم بھ تمامی آثار قلمی خود دسترسی ندارم و موارد اعالم شده شامل 

)تمامی کارھای پژوھشی این جانب نمی باشد   

کتاب ھا : الف   

ھ تالیف مصطفی عبدالعزیز کھ توسط این ی کتاب نود و ھشت قص ترجمھ-١

 چاپ ١٣٨٧در سال  جانب ترجمھ و توسط انتشارات سروش در تھران 

چاپ دوم (و منتشر شده است و تاکنون چھار بار تجدید چاپ شده است اول

و در آستانھ ی چاپ پنجم  ١٣٩۴چاپ چھارم   ١٣٩٢چاپ سوم  ١٣٩٠

.است   

مشھد/ انتشارات آیین تربیت /  ١٣٩۵تالیف کتاب خار مغیالن سال چاپ -٢  

کاربرد کامپیوتر در نگارش  بر کتاب و نیز ویرایش ادبی مقدمھ نویسی-٣

نشر / نویسنده دکتر محمد رضا واعظی کاخکی / ھای علمی و پایان نامھ

١٣٨٨/ مشھد / مرندیز   

 

 

مقاالت و پایان نامھ ھا : ب  

 

 

 بررسی تطبیقی ادبیات سیاسی در گلستان سعدی ، بھارستان جامی و پریشان قاآنی
 ، مھدی رحیمی ، اعظم نگاریان ، احمد خواجھ ایم :نویسندگان

١٣٩٨ - دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرھنگ و تاریخ   
 .کشورداری ، ادبیات سیاسی ، پریشان قاآنی ، بھارستان جامی ، گلستان سعدی :کلیدواژه
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مقالھ نشریھ  نقد كھن الگوي مادرمثالي در گرشاسب نامھ 
 ، علي تسنیمي ، [عباس محمدیان ، احمد خواجھ ایم ، * پروین ھاشم پور :نویسندگان

١شماره ١٣٩٧بھار و تابستان » نشریھ كھن نامھ ادب پارسی   
 

 

 

مقالھ کنفرانس  ناپایداری دنیا در نگاه و اندیشھ ی حکیم توس 
 ، مھدی رحیمی ، احمد خواجھ ایم :نویسندگان

١٣٩٧ - ھمایش شاھنامھ و تعلیم و تربیت   
 .ناپایداری جھان ، جاودانگی شاھنامھ ، فردوسی ، شاھنامھ :کلیدواژه

 
 
 
 

مقالھ کنفرانس واکاوی اندیشھ ی دم غنیمت شمری خیامی درشعر خطاب بھ معشوقھ ی عشوه گرش اثر اندرو  

 مارول
 ، نسرین صادقی نیا ، مسلم ذوالفقارخانی ، احمد خواجھ ایم :نویسندگان

١٣٩٧ - رویکرد مطالعات تطبیقی  نخسیتن ھمایش ملی تحقیقات ادبی با  
 .شعر خطاب بھ بانوی عشوه گرش ، اندرومارول ، خیام ، اغتنام فرصت :کلیدواژه

 
 
 

پایان نامھ  مقایسھ ی مضمونی و محتوایی مفاخرات خاقانی و سنایی با تکیھ بر دیوان دو شاعر 
 ، احمد خواجھ ایم :، استاد راھنما عباس محمدیان :، استاد مشاور محمد علی تاتاری :دانشجو

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٦ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - دانشگاه حکیم سبزواری  - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری  -دولتی  ] 
 کلیدواژه

 شعر فارسی ، مفاخره :
 
 
 
 

مقالھ کنفرانس  (ھاللی ھالھ ای بر ماه خاقانی (بررسی رگھ ھایی از سبک خاقانی در اشعار ھاللی جغتایی 
 ، احمد خواجھ ایم ، رویا رضازاده ، مینا ایزانلو :نویسندگان

١٣٩٦ - دومین ھمایش ملی بازشناسی مشاھیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی   
 اشتراک سبک و مضمون ، تقلید ، ھاللی جغتایی ، خاقانی شروانی :کلیدواژه

مقالھ کنفرانس  بررسی تطبیقی مفھوم ریاضت در اندیشھ ی سنایی و خاقانی 
 ، معصومھ پیر ، احمد خواجھ ایم ، مھدی رحیمی :نویسندگان

١٣٩٦ - فارس نھمین ھمایش ملی پژوھش ھای زبان و ادبیات   
 کلیدواژ

 ..خاقانی ، سنایی ، ریاضت ، بررسی تطبیقی :ه
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مقالھ کنفرانس  بررسی تطبیقی ادبیات سیاسی در گلستان سعدی ، بھارستان جامی و پریشان قاآنی 
 ، مھدی رحیمی ، اعظم نگاریان ، احمد خواجھ ایم :نویسندگان

١٣٩٨ - دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرھنگ و تاریخ   
 .کشورداری ، ادبیات سیاسی ، پریشان قاآنی ، بھارستان جامی ، گلستان سعدی :کلیدواژه

 
 
 
 

مقالھ نشریھ  نقد كھن الگوي مادرمثالي در گرشاسب نامھ 
 ، علي تسنیمي ، [عباس محمدیان ، احمد خواجھ ایم ، * پروین ھاشم پور :نویسندگان

شماره ١٣٩٧بھار و تابستان » نشریھ كھن نامھ ادب پارسی   
١ 

 
 

مقالھ کنفرانس  ناپایداری دنیا در نگاه و اندیشھ ی حکیم توس 
 ، مھدی رحیمی ، احمد خواجھ ایم :نویسندگان

١٣٩٧ - ھمایش شاھنامھ و تعلیم و تربیت   
 .ناپایداری جھان ، جاودانگی شاھنامھ ، فردوسی ، شاھنامھ :کلیدواژه

 

   

مقالھ کنفرانس واکاوی اندیشھ ی دم غنیمت شمری خیامی درشعر خطاب بھ معشوقھ ی عشوه گرش اثر اندرو  

 مارول
 ، نسرین صادقی نیا ، مسلم ذوالفقارخانی ، احمد خواجھ ایم :نویسندگان

١٣٩٧ - رویکرد مطالعات تطبیقی  نخسیتن ھمایش ملی تحقیقات ادبی با  
 .شعر خطاب بھ بانوی عشوه گرش ، اندرومارول ، خیام ، اغتنام فرصت :کلیدواژه

   

پایان نامھ  مقایسھ ی مضمونی و محتوایی مفاخرات خاقانی و سنایی با تکیھ بر دیوان دو شاعر 
 ، احمد خواجھ ایم :، استاد راھنما عباس محمدیان :، استاد مشاور محمد علی تاتاری :دانشجو

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٦ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - دانشگاه حکیم سبزواری  - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری  -دولتی  ] 
 شعر فارسی ، مفاخره :کلیدواژه

 اشتراک سبک و مضمون ، تقلید ، ھاللی جغتایی ، خاقانی شروانی :
 

 

   

مقالھ کنفرانس  عندلیب الرحمان؛ شخصیت انسان گونھ ی بلبل ھزار دستان در عارفانھ ھای مولوی 
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 ، اسماء شجاعی ، مھدی رحیمی ، احمد خواجھ ایم :نویسندگان
١٣٩٦ - نھمین ھمایش ملی پژوھش ھای زبان و ادبیات فارس   

ناموال :کلیدواژه  .بلبل ، پرندگان نمادین ، سمبل ، عرفان ، 
   

پایان نامھ  مقایسھ ی حبسیات محمود درویش و مسعود سعد سلمان 
 ، معصومھ فرخ :، دانشجو احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور حسن مجیدی :استاد راھنما

کارشناسی ارشد[ - ١٣٩٥ - دانشکده الھیات و معارف اسالمی  - سبزوار  - یت معلم دانشگاه ترب ] 
 مسعود سعد سلمان ، محموددرویش ، حبسیھ سرایی ، ادبیات تطبیقی :کلیدواژه

 

 

   

پایان نامھ نقد و بررسی و ترجمھ ی ابیات عربی چھار کتاب عرفانی(کشفُ  الَمحجوب، ِمرصاد العباد ِمنَ  الَمبدأ  

القُدس َحَضراتِ  االُنس ِمنْ  الکفایْھً◌ و نَفَحاتُ  الھدایْھً◌ و ِمفتاح الَمعاد، ِمصباح إلی ) 
فسنقریحجت هللا  :، استاد مشاور احمد خواجھ ایم :استاد راھنما  ، رضا دھقان :، دانشجو 

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٥ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - دانشگاه حکیم سبزواری  - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری  -دولتی  ] 
 نقد بررسی و تطبیق ، ادب فارسی شعر عربی :کلیدواژه

 

پایان نامھ بررسی تطبیقی کارکردھای طنز در ادبیّات کھن و ادبیّات معاصر با تکیھ بر آثار عطّار و ابوالقاسم  

 حالت
محمدیانعباس  :استاد راھنما  ، علی اصغر دلیلی صالح :، دانشجو احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور 

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٥ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - دانشگاه حکیم سبزواری  - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری  -دولتی  ] 
عطّار، ابوالقاسم حالت، کارکردھای طنز، ادبیّات کھن، ادبیّات  ، .عطّار، ابوالقاسم حالت، کارکردھای طنز، ادبیّات کھن، ادبیّات معاصر :کلیدواژه

 .معاصر
 
 
 

مقالھ نشریھ  بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمي حافظ شیرازي بر اساس نظریھ ھاي ناقدان ادبي 
 ، مسلم رجبي ، عباس محمدیان ، سیدمحمد علوي مقدم ، احمد خواجھ ایم :نویسندگان

٣٢شماره ١٣٩٥زمستان » نشریھ پژوھشنامھ ادبیات تعلیمی   
 

مقالھ نشریھ   بررسی فرایند واژه سازی در زاد  المسافر ناصرخسرو 
 ، احمد خواجھ ایم ، مھیار علوی مقدم ، محمدنبی خیرآبادی :نویسندگان

٢»  ٣٠شماره  ١٣٩٥نشریھ متن شناسی ادب فارسی تابستان   
شناسی سازی؛ زبان زاد المسافر؛ ناصرخسرو؛ فرایند واژه :کلیدواژه  

 
 

پایان نامھ  (نقد و تحلیل آداب و فرھنگ پاکیزگی در ادب فارسی (متون نظم فارسی تا پایان قرن نھم 
مشاور، استاد  آسیھ رھنما :دانشجو ماحمد خواجھ ای :، استاد راھنما علی تسنیمی :  ، 

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٤ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - دانشگاه حکیم سبزواری  - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری  -دولتی  ] 
 کھن الگوی گرمابھ ، شعر فارسی ، گرمابھ ، پاکیزگی :کلیدواژه
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پایان نامھ  «تصحیح، شرح و توضیحات بھجھ المباھج فی تلخیص مباھج المھج فی مناھج الحجج «بخش دوم 
 ، سیدرضا حسینی :، دانشجو احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور علی تسنیمی :استاد راھنما

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٤ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
تصحیح متون ،شیعی سبزواری،متون دینی: هکلیدواژ  

 
 

پایان نامھ بازتاب مفھومی و زیباشناختی افسر، تاج و ... در ادب منظوم فارسی در آثار برجستھ ی نظم فارسی  

ایی، عطّار، خاقانی شروانی، نظامی گنجوی، مولویفردوسی، سن(ی ھفتم  تا پایان سده ) 
 ، احمد خواجھ ایم :، استاد راھنما ابوالقاسم رحیمی :، استاد مشاور سپیده محمدزاده :دانشجو

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٤ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - دانشگاه حکیم سبزواری  - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری  -دولتی  ] 
 ادب فارسی ، زیباشناختی ، مفھومی ، کاله :کلیدواژه

   

پایان نامھ  مقایسھ ی ادریس و عیسی در متون منظوم عرفانی تا قرن ھفتم 
 ، راضیھ داوری اصل :، دانشجو ابوالقاسم رحیمی :، استاد مشاور احمد خواجھ ایم :استاد راھنما

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٤ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - دانشگاه حکیم سبزواری  - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری  -دولتی  ] 
دواژهکلی  .تخلیط ، متون منظوم عرفانی ، عیسی ، ادریس :

 
 
 
 

پایان نامھ شخصیت پردازی در سھ رمان و سھ مجموعھ ی داستان کوتاه از مصطفی مستور (استخوان خوک و  

دست ھای جذامی، من گنجشک نیستم، روی ماه خداوند را ببوس) (چند روایت معتبر، تھران در بعد از ظھر، 
 (من دانای کل ھستم

 ، احمد خواجھ ایم :، استاد راھنما ابراھیم استاجی :، استاد مشاور ابوالفضل شمس آبادی :دانشجو
کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٣ - پژوھشکده ادبیات  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 

اقتصادی و اجتماعی وضعیت ، مصطفی مستور ، شخصیت پردازی :کلیدواژه ی ظاھری¬قیافھ ،   .کنش ، عنصر گفت وگو ، نام ، 
   

 

 

 

پایان نامھ  بررسی آرای عرفانی ھجویری و شیخ احمد جامی 
دیانعبَاس محمَ  :، استاد مشاور بتول محمدزاده :دانشجو  ، احمد خواجھ ایم :، استاد راھنما 

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٣ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
جامی. ھجویری. المحجوب کشف. عرفان. تصّوف : :کلیدواژه  

 

   

پایان نامھ  مقایسھ گلستان سعدی با سنبلستان شیخ شجاع گورانی 
همحسن مالزاد :، پدیدآور احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور علی تسنیمی :استاد راھنما  ، 

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٣ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
کتاب(سنبلستان  :کلیدواژه کتاب(گلستان  ، گورانی، شیخ شجاع ، (  شعر عربی ، احادیث ، آیات ، شخصیت پردازی ، سعدی، مصلح بن عبدهللا ، (
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پایان نامھ  فرھنگ میوه ھا و رستنی ھای خوراکی در ادبیات فارسی تا پایان سده ی ششم ه.ق 
ر، پدیدآو علی تسنیمی :، استاد مشاور احمد خواجھ ایم :استاد راھنما  ، سکینھ قنواتی :

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٣ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
المعارف دایره ، ادبیات فارسی ، میوه :کلیدواژه نگاری فرھنگ ، شعر ، نثر ،   رستنی خوراکی ، 

 

 

   

پایان نامھ  سیرتحول مثنوی درپنجاه سال اخیر 
 ، احمد خواجھ ایم :، استاد راھنما ابراھیم استاجی :، استاد مشاور نصیر امیری کچمی :دانشجو

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٣ - پژوھشکده ادبیات  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
 انقالب ، تحول ، معاصر ، مثنوی :کلیدواژه

 

   

پایان نامھ تحلیل و بررسی عناصر داستانی (شخصیّت، پئرنگ، زاویھ ی دید) در دو رمان و یک مجموعھ  

 داستانی کوتاه زویا پئرزاد
 ، معصومھ علیکی :، دانشجو احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور مھیار علوی مقدم :استاد راھنما

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٢ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
ی دید¬زاویھ ، پیرنگ ، رمان ، زویا پیرزاد :کلیدواژه  .شخصیّت ، 

 

   

پایان نامھ  .بررسی و تحلیل سیر نقد رمان اجتماعی-سیاسی در دھھ ی ٧٠ شمسی 
 ، نرگس شیخ :، دانشجو احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور مھیار علوی مقدم :استاد راھنما

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٢ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
سیاسی - رمان اجتماعی ، نقد رمان :کلیدواژه شمسی ٧٠ی ¬دھھ ،  . 

 

 

   

پایان نامھ  بررسی گفتمان قدرت و زبان در تاریخ بیھقی بر پایھ ی رویکرد تاریخ گرایی نوین 
وراعظم مھدی پ :، دانشجو احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور مھیار علوی مقّدم :استاد راھنما  ، 

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٢ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
 میشل فوکو ، تاریخ گرایی نوین :کلیدواژه
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پایان نامھ  بازتاب آیین مھر در اشعار خاقانی 
نمااستاد راھ  ، سوناگل بھلکھ :، پدیدآور احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور ابراھیم استاجی :

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٢ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
دیل بن علیخاقانی، ب ، آیین میترا :کلیدواژه  اسطوره ، شعر فارسی ، عرفان ، 

 

 

   

پایان نامھ  مقایسھ ی شعر و اندیشھ ی سنایی و خاقانی 
 ، معصومھ پیر :، دانشجو عباس محمدیان :، استاد مشاور احمد خواجھ ایم :استاد راھنما

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٢ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
بینی¬جھان ، مضامین مدحی ، عرفان ، شعر ، سنایی ، خاقانی :کلیدواژه  عشق ، انسان ، خدا ، 

   

 
 
 
 

پایان نامھ مقایسھ و نقد حکایتھای تذکرھاالولیای عطار و نفحات االنس جامی از دیدگاه تاریخی، اجتماعی و  

 اندیشھ ھای عرفانی
 ، حسن توفیقی :، دانشجو احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور عبّاس محّمدیان :استاد راھنما

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٢ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
جامیاالنِس ¬نفحات ، تذکرھاالولیاِی عطّار :کلیدواژه  .اجتماع ، تاریخ ، تصّوف و عرفان ، حکایت ، 

  

 

 

پایان نامھ  بررسی تطبیقی مضامین عرفانی در اشعار ابن فارض و مخدومقلی فراغی 
 ، عاطفھ پایا :، دانشجو عباس گنجعلی ، احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور سید مھدی نوری کیذقانی :استاد راھنما

کارشناسی ارشد[ - ١٣٩٢ - دانشکده الھیات و معارف اسالمی  -  سبزوار - دانشگاه تربیت معلم  ] 
قلی فراغی¬مخدوم ، تصوف ، عرفان :کلیدواژه  تطبیقی ، مضامین عرفانی ، ابن فارض ، 

پایان نامھ   

 
ھاربررسی و تطبیق مضامین سیاسی واجتماعی مشترک در شعر حافظ ابراھیم و ملک الشعراء ب  

 ، حسن مجیدی :، استاد راھنما احمد خواجھ ایم ، حسین میرزایی نیا :، استاد مشاور فرشتھ رھبر :دانشجو
کارشناسی ارشد[ - ١٣٩٢ - دانشکده الھیات و معارف اسالمی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 

 محمد تقی بھار ، حافظ ابراھیم ، مضامین سیاسی ، مضامین اجتماعی ، فارسی و عربی ، ادبیات تطبیقی :کلیدواژه
 ا

مقالھ نشریھ  معرفی حكیم موالنا قبولی و خصایص سبكی قصاید وی 
 ، قدسی براتی ، جواد صدیقی لیوان ، احمد خواجھ ایم :نویسندگان

٢٢شماره   ١٣٩٢زمستان » نشریھ سبك شناسی نظم و نثر فارسی   
 دانــلو
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پایان نامھ  بازتاب بو در نظم عرفانی قرن ششم و ھفتم 
 ، سیده ریحانھ غنمی مشھدی :، دانشجو نجمھ دری :، استاد مشاور احمد خواجھ ایم :استاد راھنما

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩١ - انی دانشکده ادبیات و علوم انس - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
 عطر :کلیدواژه

 

 

   

پایان نامھ تصحیح رسالھ ی حاتمیھ از حسین بن علی واعظ کاشفی،و بررسی بازتاب داستان ھای حاتم طایی در  

ی فارسی چند اثر برجستھ . 
ایم احمد خواجھ :، استاد مشاور علی تسنیمی :استاد راھنما  ، فرھاد ادیبان راد :، دانشجو 

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩١ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
ی حاتمیھ رسالھ :کلیدواژه  بخشش ، واعظ کاشفی ، حاتم طایی ، 

   اسناد مشابھ ارجــاع

پایان نامھ  ستم ستیزی دردیوان وحدیقھ سنایی 
 ، علی تسنیمی :، استاد راھنما احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور ھادی علی اکبری ثانی :دانشجو

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩١ - پژوھشکده ادبیات  - سبزوار  - اه تربیت معلم دانشگ ] 
 ظلم ستیزی ، حدیقھ ، دیوان ، سنایی :کلیدواژه

 

   

پایان نامھ  بررسی و تطبیق مضامین اجتماعی در اندیشھ ی جبران خلیل جبران و نیما یوشیج 
فسنقریحجت الھ  :، استاد مشاور سکینھ صارمی گروی :دانشجو  ، حسن مجیدی :، استاد راھنما احمد خواجھ ایم ، 

کارشناسی ارشد[ - ١٣٩١ - دانشکده الھیات و معارف اسالمی  - سبزوار  - انشگاه تربیت معلم د ] 
 نیما یوشیج ، جبران خلیل جبران ، مضامین اجتماعی ، انسان ، فارسی و عربی ، ادبیات تطبیقی :کلیدواژه

 

   

پایان نامھ  تازی سروده ھای خاقانی 
 ، آرمان کوھستانیان :، دانشجو مھدی خرمی :، استاد مشاور احمد خواجھ ایم :استاد راھنما

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٠ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
 پیوند با دیگر ھنرآفریده ھا ، دیوان تازی ، تازی سروده ھا ، خاقانی :کلیدواژه

 

 

   

پایان نامھ  بازتاب علوم غریبھ (کیمیا، لیمیا، ھیمیا، سیمیا، ریمیا) در ادبیات فارسی تا پایان قرن ٩ 
خواجھ ایماحمد  :استاد راھنما  ، ندا حسین پور بوانلو :، دانشجو ابوالقاسم رحیمی :، استاد مشاور 

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٩٠ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
 شعر و نثر فارسی ، علوم غریبھ :کلیدواژه
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کتابویرایش  مدل ھای کمی ارزیابی فرسایش آبی 
اسدی محمدعلی زنگنھ :نویسندگان دوست علی کریمی ،  مقدم محمدحسین رضایی :، ویراستیاران  ایم احمد خواجھ ،   ، 

 1389 - انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار
الگوھای ریاضی - فرسایش  - خاک  :موضوع  

   اسناد مشابھ ارجــاع

پایان نامھ  نقد و تحلیل زیبایی شناسی کویریات شریعتی 
قیعلی نصیری س :، دانشجو احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور ابوالقاسم رحیمی :استاد راھنما  ، 

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٨٩ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
 کویریات ، شریعتی :کلیدواژه

   

پایان نامھ  مقایسھ روضھ ی خلد مجد خوافی و گلستان سعدی 
 ، علی تسنیمی :، استاد راھنما احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور طاھره شعبانی فر :دانشجو

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٨٩ - انسانی دانشکده ادبیات و علوم  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
 خوافی ، سعدی :کلیدواژه

 ارجــا

پایان نامھ  تصویرگری در سروده ھای قیصر امین پور 
 ، فریبا مھری :، دانشجو احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور ابوالقاسم رحیمی :استاد راھنما

ارشدکارشناسی [ - ١٣٨٩ - دانشکده ادبیات  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
ھای تصویر گونھ ، تصویر :کلیدواژه زعناصر تصویرسا ، شگردھای تصویرگری ،  ھای ادبی تصویرھا و مکتب ،   

 

 
 

پایان نامھ  مقدمھ، ترجمھ و تعلیقات المحاسن و االضداد 
 ، احمد خواجھ ایم :، استاد راھنما زھرا طحامی :دانشجو

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٨٩ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
 ترجمھ :کلیدواژه

 
 
 

پایان نامھ  (علل زن ستیزی در آثار برگزیده فارسی (فردوسی، ناصرخسرو، سنایی، خاقانی، شیخ احمدجام 
 ، فاطمھ راجی :، دانشجو علی تسنیمی :، استاد مشاور احمد خواجھ ایم :استاد راھنما

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٨٩ - کده ادبیات و علوم انسانی دانش - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
 ادبیات ، زن ستیزی :کلیدواژه
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پایان نامھ  مقایسھ مضمونی و ساختاری دیوان انوری و خاقانی 
 ، احمد خواجھ ایم :، استاد راھنما علی تسنیمی :، استاد مشاور رقیھ ھدایتی ثانی :دانشجو

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٨٩ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
 ... اصطالحات علمی و ، ساختار قصیده ، مضمون قصاید ، خاقانی ، انوری :کلیدواژه

 

پایان نامھ  آموزه ھای روابط اجتماعی در غزل سعدی 
 ، سید اصغر موسوی :، دانشجو احمد خواجھ ایم :، استاد مشاور ابوالقاسم رحیمی :استاد راھنما

کارشناسی ارشد[ -  ١٣٨٩ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی  - سبزوار  - دانشگاه تربیت معلم  ] 
 ذھنیایت ، رفتار ، گفتار ، روابط میان فردی :کلیدواژه
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