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 سوابق پژوهشی 

 کتاب ها .1

  نام کتاب  ردیف

  

  )به ترتیب(همکاران  نام ناشر

  

رتبه   یخ انتشارتار

  نشریه

حکیم  1

 عاشق

تربیت دانشگاه 

معلم 

حکیم (سبزوار

 )سبزواري

   1381  بدون همکار

سیماي  2

انسان در 

 مثنوي

تربیت  دانشگاه

 (معلم سبزوار 

حکیم 

 )سزواري

   1386  بدون همکار

گنجینۀ  3

اسرار 

شرح و (

توضیح 

بیت  800

پرکاربرد 

 )مثنوي

انتشارات 

معین با 

همکاري 

ات انتشار

انجمن علمی 

زبان و ادبیات 

 فارسی

   1387  بدون همکار

  

  پژوهشی داخلی و خارجی - مقاله در نشریه هاي معتبرعلمی. 2

به (همکاران  نام نشریه  نام مقاله  ردیف

  )ترتیب

نویسنده *

تاریخ 

شم/انتشار

  اره

رتبه نشریه



  مسئول

 والیت در آینۀ عرفان حکیم سبزواريتجلی   1

 

مجلۀ دانشکدة 

ت و علوم ادبیا

انسانی دانشگاه 

  فردوسی

عباس 

 محمدیان

  )بدون همکار(

سوم  مارةش

، و چهارم

، 33سال 

پاییز و 

زمستان 

1379 

  

وحدت وجود از نگاه حکیم حاج مالّ هادي  2

 سبزواري

 

حکمت و عرفان 

مجلۀ دانشکدة  –

ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه 

 تهران

عباس 

 محمدیان

  )بدون همکار(

، 1 مارةش

ة اول، دور

 1382بهار 

  

 شفیعی کدکنی و شکل گرایی 3

 

بوستان ادب 

 دانشگاه شیراز

عباس 

 محمدیان

  )بدون همکار(

دورة اول، 

شمارة دوم، 

زمستان 

1388 

  

همانندي ها و (والیت از نگاه عرفان و تشیع  4

  )تفاوت ها

 

نشریۀ پژوهش 

هاي ادبی انجمن 

زبان و ادبیات 

 فارسی

عباس 

 محمدیان

  )کاربدون هم(

، 8سال 

 31 مارةش

، بهار 32و 

و تابستان 

1390 

  

 اساطیر ایران در آینۀ خوانش و دریافت مجیب 5

 المصري

 

پژوهش هاي 

زبان و ادبیات 

 تطبیقی

 میالد جعفر پور- 1

 )نویسندة مسئول(

عبدالکریم - 2

دکتر - 3شجاعی 

مهیار علوي مقدم 

  عباس محمدیان- 4

، 13 مارةش

 ، 1391پاییز 

  

پهلوانی منثور  -ستان هاي حماسیاهمیت دا 6

 در تاریخ ادبیات فارسی

 

 عباس محمدیان- 1 تاریخ ادبیات

 )نویسندة مسئول(

  میالد جعفرپور - 2

شمارة 

3/71  ،

پاییز و 

  



زمستان 

1391 

ساختار بن مایه ها در حسین کرد شبستري و  7

 شیرویۀ نامدار

 

ادب و زبان 

دانشگاه شهید 

 باهنر کرمان

میالد - 1

ر جعفرپو

نویسندة (

- 2)مسئول

عباس 

  محمدیان

سال 

،شمارة 16

، شمارة 16

، بهار و 33

تابستان 

1392 

  

در لیلی و مجنون به گروه  "نوفل"فرضیۀ تعلق  8

  عیاران و فتیان

  

فنون ادبی 

 دانشگاه اصفهان

 میالد جعفرپور- 1

 )نویسندة مسئول(

تر مهیار دک- 2

- 3علوي مقدم 

دکتر ابراهیم 

دکتر  - 4استاجی 

  س محمدیانعبا

سال 

ششم،شمار

، پیاپی 1ة 

، بهار و 10

تابستان 

1393 

  

بررسی تطبیقی نوستالژي در شعر جبران خلیل   9

 جبران و شفیعی کدکنی

  

نشریۀ ادبیات 

تطبیقی دانشکدة 

 ادبیات و علوم

دانشگاه  انسانی

  شهید باهنر کرمان

 عباس محمدیان- 1

 )نویسندة مسئول(

  مسلم رجبی - 2

، شمارة 6سال 

پاییز و  ،11

   1393زمستان 

  

هاي ادبیات پایداري در اشعار حمید جلوه  10

 سبزواري 

  

 ادبیات پایداري

دانشگاه شهید 

  باهنر کرمان

 عباس محمدیان- 1

 )نویسندة مسئول(

  مسلم رجبی- 2

هشتم، سال 

شمارة 

چهاردهم، 

بهار و 

تابستان 

1395  

  

دوستی در اندیشۀ واکاوي عناصر انسان  11

خیر، با همکاري محمود ابوسعید ابوال

 مهجوري و سیده زهرا میر نژاد

  

ادب و زبان دانشگاه 

  شهید باهنر کرمان

عباس - 1

- 2  محمدیان

محمود 

 مهجوري

نویسندة (

، 19سال 

، 39شمارة 

بهار و 

تابستان 

  



- 3 )مسئول

سیده زهرا 

  میرنژاد

1395  

 دانشگاه آزاد  هاي غیرت در متون عرفانی ادب فارسیجلوه  12

واحد اسالمی 

  همدان

مجید فرحانی - 1

نویسندة ( زاده

عباس  - 2 )مسئول

  محمدیان

، 7دورة 

، 28شمارة 

  1395پاییز 

  

الدین کبري در هاي دینی نجمبررسی تجربه  13

  الجمال و فواتح الجاللکتاب فوائح

نامۀ ادب کهن

  فارسی

عباس - 1

محمدیان 

نویسندة (

 - 2) مسئول

محمود 

  مهجوري

، 7دورة 

، 3شمارة 

  1395 پاییز

  

بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی   14

حافظ شیرازي بر اساس نظریه هاي ناقدان 

  ادبی

پژوهشنامه 

  ادبیات تعلیمی

دکتر احمد  - 1

ایم خواجه

 نویسندة(

 - 2) مسئول

دکترر مهیار 

علوي مقدم 

دکتر  - 3

عباس 

 - 4محمدیان 

  مسلم رجبی

، 8دورة 

، 32شمارة 

زمستان 

1395  

  

هاي ساختار ختار روایت در رویتبررسی سا  15

  روزبهان بقلی ۀشکنان

عباس   پژوهشنامه عرفان

محمدیان 

نویسندة (

- 2) مسئول

محمدنبی 

  خیرآبادي

، 16دورة 

، 16شمارة 

تابستان 

1396  

  

عباس - 1  ادب و زبان "خون نامۀ خاك"هاي خیالیِ  تحلیل صورت  16

محمدیان 

، 20دورة 

، 41شمارة 

  



نویسندة (  اثر نصراهللا مردانی طبق نظریۀ ژیلبر دوران

 - 2) مسئول

  علیرضا آرمان

تابستان 

1396  

عباس محمدیان - 1  فنون ادبی  الگویی زمان در شعر حافظ بررسی کهن  17

پور پروین هاشم - 2

مهین میرزابیاتی  - 3

   )نویسندة مسئول(

، 9دورة 

، 20شمارة 

  1396پاییز 

  

فاع مقدس، هاي ادبیات د بررسی عنوان کتاب  18

، با استفاده از روش تحلیل 1381تا سال 

  محتوا

عباس - 1  ادبیات پایداري

محمدیان 

نویسندة (

- 2) مسئول

  علی ششتمدي

، 9دورة 

، 17ش 

زمستان 

1396  

  

الگوي مادرمثالی در  بررسی و نقد کهن  18

  نامه گرشاسب

کهن نامۀ ادب 

  فارسی

پروین - 1

پور هاشم

نویسندة (

- 2) مسئول

دکتر احمد 

- 3یم خواجه

دکتر عباس 

 - 4محمدیان 

دکتر عاي 

  تسنیمی

، 9دورة 

، 1ش 

تابستان 

1397  

  

19  
 دیوان در "شادي"مفهومی استعارة

  شمس

  

مطالعات زبانی 

  بالغی

عباس - 1

- 2محمدیان 

مجید فرحانی 

نویسندة (زاده 

  )مسئول

، 9دورة 

، 18ش 

زمستان 

1397  

  

بند  هفت«ر آیینۀ سیماي شهید حسن باقري د  20

  مشفق کاشانی» التهاب

عباس - 1  ادبیات پایداري

 محمدیان

نویسندة (

 - 2 )مسئول

، 10دورة 

، 19شمارة 

زمستان 

  



  1397  ریحانه صادقی

ضرورت تصحیح مجدد دیوان حکیم حاج   21

  ملّاهادي سبزواري

زهرا - 1  

- 2بهرامیان 

دکتر عباس 

محمدیان 

نویسندة (

- 3) مسئول

دکتر علی 

 - 3تسنیمی 

دکتر حسن 

  دلبري

    1397بهار 

تحلیل رستاخیز ساختاري واژه ها برپایۀ   22

سبک شناسی الیه اي در الیۀ نحوي غزل 

  معاصر ایران

مطالعات زبانی 

  بالغی

فریبا مهري - 1

دکتر مهیار - 2

علوي مقدم 

نویسندة (

 - 3) مسئول

دکتر حسن 

 - 4دلبري 

دکتر عباس 

  محمدیان

، 10دورة 

، 19شمارة 

تابستان 

1398  

  

مجید فرحانی - 1  عرفان اسالمی  جنبه هاي عارفانه حیا در غزلیات شمس  23

عباس  - 2زاده 

نویسندة (محمدیان 

  )مسئول

، 15دورة 

شمارل 

60 ،

تابستان 

1398  

  

هاي سوررئالیسم در میراث عرفانی  جلوه  24

  بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی

پژوهشنامۀ 

  عرفان

عباس - 1

محمدیان 

 نویسندة(

 - 2) مسئول

فرشته شاه 

، 10دورة 

شمارة 

،زمستان20

1398  

  



  صنم

بازشناخت تطبیقیِ پدیدارشناسی دینی و   25

هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیات 

  یهمدان القضاتتمهیدات عین

فاطمه - 1  الهیات تطبیقی

- 2خواه رفعت

دکتر عباس 

محمدیان 

نویسندة (

 - 3) مسئول

دکتر مهیار 

علوي مقدم 

دکتر  - 4

ابراهیم 

  استاجی

، 11دورة 

، 23شمارة 

تابستان 

1399  

  

هاي داستان سیاوش در خالل روایت نویافته  26

  ايکردي الماس خان کندوله

پژوهشنامۀ ادب 

  حماسی

دکتر زهرا - 1

 جمشیدي

نویسندة (

- 2 )مسئول

عباس دکتر 

  محمدیان

، 2شمارة 

، 30پیاپی 

پاییز و 

زمستان 

1399  

  

الملک و دیدگاه ظاممقایسۀ نگرش وزیرانۀ ن  27

دبیرانۀ بیهقی درباب اهمیت جایگاه قضاوت 

در حکومت سیاسی بر پایۀ تحلیل گفتمان 

  انتقادي

نثرپژوهی ادب 

  فارسی

عباس - 1

 محمدیان

نویسندة (

 - 2 )مسئول

محمد حسن 

  امیرخانی

 23سال 

دورة (

) جدید

بهار و 

تابستان 

1399  

  

28  "Molavi’s viewpoints on the 
world in the Divan of Shams" , Dr  

 

CADMO  Dr Abbas 
Mohamma

dyan1, 
Javad 
Sadigi 

Lighvan2.  

Vol.22, 
NO.1s, 
2014  

  

29  Molavi’s viewpoints on the world 
in the Divan of Shams”  

CADMO  Dr Abbas 
Mohamma

dyan1, 
Javad 

Vol.22, 
NO.1s, 
2014  

  



Sadigi 
Lighvan2.  

30  ١- 
Emergence of Sufi literature as 

a balance for the power of 
Media (The impact of 

Sanaaie’s poetry on the 
emergence of free media in 

Iran,   

 

International 
Journal of 
Social and 

Educational 
Innovation 
(IJSEIro)  

Abbas 
Mohamma
dian, Ali 

Sadeghima
nesh  

    

31  ٢- 
 comparative study of Love in 

the works of Bakharzi and 
Jami, with a focus on the 

consideration of Love and its 
mission and Haft Owrang,  

 

ANGLISTI
CUM(The 

International 
Journal of 
English 

Literature, 
Linguistics 

& 
Interdiscipli

nary 
Studies)  

Abbas 
Mohamma

dian,Ali 
Sadeghima

nesh  

    

            

  ترویجی - مقاله در نشریه هاي معتبرعلمی. 3

  )به ترتیب(همکاران  نام نشریه  نام مقاله  ردیف

  نویسنده مسئول*

تاریخ 

/انتشار

  شماره

رتبه 

  نشریه

والیت از نگاه  1

مولوي در مثنوي، 

 –علمی (

چاپ ) ترویجی

شده در فصلنامۀ 

تخصصی موالنا 

پژوهی، موسسۀ 

پژوهشی حکمت 

و فلسفۀ ایران، 

ل ، شمارة سال او

موالنا 

پژوهی، 

موسسۀ 

پژوهشی 

جکمت و 

 فلسفۀ ایران

سال اول،   بدون همکار

شمارة 

اول، بهار 

1389 

  



 .1389اول، بهار 

 

بررسی ریشه  2

هاي فرهنگی 

ارتجاع پس از 

انقالب اسالمی 

با تکیه بر قرآن 

 کریم

پژوهش هاي 

 - اجتماعی 

 اسالمی

 عباس محمدیان- 1

- 2 )نویسندة مسئول(

  صادقی ریحانه

، 2دورة 

شمارة 

117 

  

        

             

            

            

            

            

            

  مقاله در نشریه هاي معتبرتخصصی. 4

به (همکاران  نام نشریه  نام مقاله  ردیف

  )ترتیب

نویسند*

  ه مسئول

تاریخ 

/انتشار

  شماره

غلبۀ کالم مغلوب در تمهیدات عین  1

 القضات همدانی

مطالعات نظریه و 

دانشگاه  ادبی انواع

 حکیم سبزواري

عباس - 1

محمدیان 

نویسندة (

) مسئول

2 -

ابوالفضل 

  شکیبا

، 2دورة 

شمارة 

4 

رویکردهاي قرآنی احمد جام در تعلیم  2

 و تربیت با تأکید برکتاب مفتاح النّجات

عباس - 1 قند پارسی

محمدیان 

تابستان 

98 



نویسندة (

- 2) مسئول

  ریحانه صادقی

زبان در تهذیب واکاوي نقش و جایگاه  3

هاي حکیم نظامی نفس با تکیه بر اندیشه

 ايگنجه

پژوهش هاي تعلیم و 

 تربیت اسالمی

عباس - 1

 محمدیان

نویسندة (

 )مسئول

ریحانه - 2

  صادقی

، 8دورة 

شمارة 

2 ،

شمارة 

پیاپی 

14 ،

پاییز و 

زمستان

1398 

      

  

  ملی و بین المللیکنفرانس هاي معتبر همایش ها و مقاله در  چکیدهمقاله کامل و . 5

تاریخ   مکان برگزاري  عنوان کنفرانس  عنوان مقاله  ردیف

  برگزاري

گرایی، آفت حس  1

 شناخت در مثنوي

  

- همایش ملّی بزرگداشت دکتر سید

  محمد علوي مقدم

دانشگاه تربیت معلّم 

حکیم (سبزوار 

  )سبزواري

1380  

 داري فردوسی، امانت  2

  

 هاي زباننخستین گردهمایی پژوهش

  و ادبیات فارسی

انجمن علمی زبان و 

ادبیات فارسی، 

دانشگاه تربیت 

  مدرس

بهمن ماه 

1380   

سیماي رسول اکرم در   3

قصیدة الهمزیۀ احمد 

شوقی و ترکیب بند 

الدین عبدالرزاق جمال

 .اصفهانی

  

همایش بین المللی تأثیرات متقابل 

  .زبان و ادبیات فارسی و عربی

ء، دانشگاه الزّهرا  

  تهران

اردیبهشت 

  1382ماه 



انسان کامل از نگاه   4

 امام خمینی

  

 - هاي اخالقیکنگرة ملّی اندیشه

  عرفانی امام خمینی

مؤسسۀ تنظیم و 

نشر آثار امام 

  خمینی قم،

  1382بهار

عشق در خسرو و   5

  شیرین نظامی

هاي پژوهش ملی دومین گردهمایی

  زبان و ادبیات فارسی

انجمن علمی زبان و 

بیات فارسی اد

دانشگاه  - کشور

تربیت مدرس، 

  تهران

1384  

زمخشري، دانشمند   6

 بزرگ عالم اسالم

  

المللی بزرگداشت همایش بین

  زمخشري  

خرداد ماه   کشور ترکمنستان

1386  

معرفت شناسی در   7

 کشف االسرار میبدي

  

دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان 

  و ادب فارسی

دانشگاه فردوسی 

  مشهد

ور شهری

1386  

شیوة بیان مولوي در   8

 مثنوي

  

هاي پنجمین گردهمایی ملی پژوهش

  زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت معلّم 

حکیم (سبزوار 

  )سبزواري

آبان ماه 

1389  

مذهب سنایی از خالل   9

  آثارش

المللی ترویج هفتمین همایش بین

  زبان و ادب فارسی

دانشگاه عالمه 

  طباطبایی

شهریورماه 

1391  

بررسی تطیبقی   10

موضوع انسان کامل از 

دیدگاه موالنا با 

 دیدگاه اومانیستی

  

خردادماه   کشور ترکیه  دومین سمپوزیوم بین المللی مثنوي

1392  

خوارق عادات از نگاه   11

 مولوي در مثنوي

  

نهمین همایش بین المللی ترویج  

  زبان و ادب فارسی

دانشگاه پیام نور 

  بجنورد

شهریور 

  1393ماه 

گرایی عشق و وحدت  12

از نگاه مولوي در 

 مثنوي

  

المللی مثنوي سومین سمپوزیوم بین

  معنوي

 مهرماه  ارومیه دانشگاه

1393  

مهرماه   دانشگاه ارومیه  المللی مثنويسومین سمپوزیوم بینها بررسی کهن الگو  13



 در اشعار مولوي

  

1393  

کرانه سماع، کیهان بی  14

 و موسیقی کیهانی

  

المللی ترویج زبان ین همایش بیندهم

  و ادب فارسی

دانشگاه محقّق 

  اردبیلی

شهریورماه 

1394  

پیوند عمیق گلستان   15

هاي سعدي با آموزه

 اخالقی  –تربیتی 

  

المللی مقاالت دهمین همایش بین

  ترویج زبان و ادب فارسی

دانشگاه محقّق 

  اردبیلی

شهریورماه 

1394  

پایگاه اجتماعی و   16

 ام سربداران دینی قی

  

المللی هفتصدمین سالگرد کنگرة بین

  نهضت سربداران

دانشگاه حکیم 

  سبزواري

آذر ماه 

1394  

بررسی مضامین   17

قلندري در غزلیات 

 .عطار و حافظ،

  

هاي هشتمین همایش ملی پژوهش

  زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات 

  فرهنگی تهران

ماه بهمن

1394  

ررسی تطبیقی ب  18

اصطالح عرفانی تجلّی 

الباد و شرح در مرصاد

 گلشن راز

  

هاي هشتمین همایش ملی پژوهش

  زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات 

  فرهنگی تهران

ماه بهمن

1394  

مقام فقر از دیدگاه   19

  ادبیات عرفانی

المللی جستارهاي ادبی همایش بین

  هنگیزبان و ارتباطات فر

اسفندماه   تهران

1394  

نقش صمت و جوع   20

در خودسازي عرفانی 

بر پایۀ آثار سنایی، (

 )عطار و مولوي

  

المللی جستارهاي ادبی، همایش بین

  زبان و ارتباطات فرهنگی

اسفندماه   تهران

1394  

نقد و تحلیل   21

روانشناختی داستان 

بوزینه و باخه 

براساس کهن الگوي (

ماه آبان  تهران  پژوهی ادبیدومین همایش متن

1395  



  نقاب و سایۀ یونگ

العمل از عمل و عکس  22

 نگاه مولوي در مثنوي

  

دانشگاه عالمه   پژوهی ادبیسومین همایش متن

طباطبایی با 

همکاري سازمان 

اسناد و کتابخانۀ 

  تهران - ملی 

اردیبهشت 

  1396ماه 

جستاري در زمینۀ   23

مردي خلفاي جوان

ه راشدین از دیدگا

 مولوي

  

دانشگاه عالمه   پژوهی ادبیسومین همایش متن

طباطبایی با 

همکاري سازمان 

اسناد و کتابخانۀ 

  تهران - ملی 

اردیبهشت 

  1396ماه 

عدالت اجتماعی از   24

دیدگاه سنایی و نجم 

رازي با نگاهی به 

نظریه عدالت ابن 

  خلدون

نهمین همایش ملی پژوهش هاي زبان 

  و ادبیات فارسی

اسفندماه   بیرجنددانشگاه 

1396  

اخالق گرایی و آموزه   25

هاي تعلیمی در تاریخ 

نگاري بیهقی و 

  مستوفی

نهمین همایش ملی پژوهش هاي زبان 

  و ادبیات فارسی

اسفندماه   دانشگاه بیرجند

1396  

مؤلّفه هاي اخالق   26

پایداري در شعر دفاع 

مقدس با تکیه بر 

» هفت بند التهاب«

  مشفق کاشانی

 

 با( مقاومت ادبیات همایش نخستین

 خراسان دانشجوي شهداي محوریت

  )شمالی

دیماه   دانشگاه بجنورد

1396  

کن، مکن هاي   27

سبک (صوفیانه 

شناسی زبان تعلیمی 

هجویري در کشف 

المحجوب بر اساس 

بسامد افعال امر، نهی 

  )و نفی

اردیبهشت   تهران  پنجمین همایش متن پژوهی ادبی

  1397ماه 



ها در القاي اعجاز واج  28

بررسی نقش (معنا 

 القاي در ها واج

 بر تکیه با متن معانی

 از کودکی« منظومۀ

  )نارنجک جنس

 

 المللی بین گردهمایی چهاردهمین

  فارسی ادبیات و زبان ترویج انجمن

مهرماه   دانشگاه ارومیه

1398  

مفهوم وطن و آزادي   29

الشعراي در شعر ملک

  بهار و محمود درویش

یش ملی ادبیات مقاومت نخستین هما

با محوریت شهداي دانشجوي ( 

  )خراسان شمالی

دیماه   بجنورد

1396  

  

  برگزاري کارگاه ها ودوره هاي آموزشی

  درس هاي تدریس شده

  

  دوره آموزشی  عنوان درس  ردیف

  کارشناسی  2و  1مثنوي   1

  کارشناسی  حافظ  2

  کارشناسی  العبادمرصاد  3

  شناسیکار  شعراي حوزة سبک عراقی  4

  کارشناسی  مبانی عرفان و تصوف  5

  کارشناسی  االبرارتفسیر کشف االسرار و عده  6

  کارشناسی  هاي عطارمثنوي  7

  کارشناسی  هاي سناییمثنوي  8

  کارشناسی  کلیله و دمنه  9

  کارشناسی  عرفانی - متون منتخب نثر ادبی   10

  کارشناسی ارشد  مثنوي  11

  ارشدکارشناسی   سیر آرا و عقاید  12

  کارشناسی ارشد  گلشن راز  13

  کارشناسی ارشد  مبانی ادبیات پایداري  14

  کارشناسی ارشد  تطور شعر فارسی  15

  دکتري  بررسی متون حکمی و عرفانی  16

  



  دوره هاي آموزشیبرگزاري کارگاه ها و

  

  ساعت  سال  برگزارکننده دوره  نوع دوره

        

        

  

  جوایز وتشویق ها

  

  لسا  رتبه  عنوان
محل 

  برگزاري

دو (استاد نمونۀ آموزشی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 

  )مورد
      

        استاد نمونۀ پژوهشی

        

  

  جوایز وتش

  .....)داوري مجالت و همایش ها و(دیگر فعالیت هاي پژوهشی

  

        پژوهشی  –مقالۀ مجالت علمی  50داوري بیش از 

        مقالۀ همایشی 20داوري بیش از 

        

        

  

  راهنماي ومشاوره پایان نامه هاي کارشناسی ارشد

  ویق ه

  عضویت ها/ مسئولیت ها

  

  ردیف
  عنوان

/ زمان مسئولیت

  فعالیت
  سال هاي مسئولیت

  1367- 1371  سال 4مدیر گروه زبان و ادبیات   1



 فارسی، دو دوره به مدت 

  

رئیس دانشکدة ادبیات و   2

  علوم انسانی
  1379- 1381  سال 2

اون آموزشی و مع  3

دو (پژوهشی دانشگاه 

  )دوره

  سال 7
- 1384و  1369- 1372

1381  

4  
  سال 10  )دو دوره(رئیس دانشگاه 

- 1392و  1372- 1374

1384  

نمایندة وزیر علوم،   5

اوري در تحقیقات و فنّ

 هیأت امناي مؤسسۀ

آموزش عالی غیرانتفاعی 

   مشهدغیردولتی تابران  –

    سال 4

 نمایندة وزیر علوم،  6

اوري در تحقیقات و فنّ

 هیأت امناي مؤسسۀ

آموزش عالی غیرانتفاعی 

  غیردولتی بهار مشهد –

  1391- 1393  سال 2

نمایندة وزیر علوم،   7

اوري در تحقیقات و فنّ

 هیأت امناي مؤسسۀ

آموزش عالی غیرانتفاعی 

  غیردولتی عطّار مشهد –

  1390- 1392  سال 2

عضو هیات امناي   8

  ريدانشگاه حکیم سبزوا
  ادامه دارد – 1396از   سال 4

عضو هیات امناي   9

موسسۀ آموزش عالی غیر 

غیر دولتی  –انتفاعی 

  )دو دوره(بیهق سبزوار 

  ادامه دارد – 1393از   سال 6

عضو هیات ممیزة   10

  دانشگاه حکیم سبزواري
  ادامه دارد – 1395از   سال 4



رئیس کمیسیون   11

تخصصی علوم انسانی 

اه هیات ممیزه دانشگ

  حکیم سبزواري

  ادامه دارد - 1395از   سال 4

عضو شوراي دانشکدة   12

ادبیات و علوم انسانی 

  دانشگاه حکیم سبزواري

  ادامه دارد – 1395از   سال 4

عضو شوراي آموزشی   13

  دانشگاه حکیم سبزواري
  ادامه دارد – 1395از   سال 4

عضو کمیتۀ اخالق   14

پژوهشی دانشگاه حکیم 

  سبزواري

  ادامه دارد – 1395از   سال 4

      ...و  

  ا

  

  

  راهنماي ومشاوره پایان نامه هاي کارشناسی ارشد

  

  نمره  زمان دفاع  مشاور/راهنما  نام دانشجو  عنوان  ردیف

 40راهنمایی حدود   

  نامهپایان
    

  
  

 30مشاورة حدود   

  پایان نامه
    

  
  

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

  

  

  راهنماي ومشاوره رساله هاي دکتري

  

  نمره  زمان دفاع  مشاور/راهنما  نام دانشجو  عنوان  ردیف

 8راهنماي حدود   

  رساله
    

  
  

          رساله7مشاورة حدود   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 




