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

به )همكاران نام نشريه نام مقاله 

 (ترتیب

نويسنده *

 مسئول

تاريخ 

 صفحات/شماره/انتشار

رتبه 

 نشريه

 /73الس(باهمكاري دکتر تقی پورنامداريان)/ي ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد ي دانشكده مجله/ ـ متن باز ـ متن بسته2

 .22-12صص.(پژوهشی -علمی)تألیف/ 2731بهار / 213ش 

/ 11ش/ مجله ي دانشكده ي ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان/ فرايندداللت نشانه برمعنا درفهم متن ادبی ـ1

 (پژوهشی –علمی )تالیف/ 113-232صص /2732زمستان

سال (/باهمكاري رضا قلی زاده(/)ه گیالندانشگا)مجله ادب پژوهی / باز شناخت جريان شناسی شعر مشروطیت -7

 (.پژوهشی –علمی )تالیف/ 221-33صص /1شماره /33بهار  -2732زمستان / اوّل

مجله پژوهشهاي زبان هاي خارجی دانشگاه /مبانی معنا شناسی فهم متن دررويكردهاي سنتی وجديد نقدادبی -1

 (.پژوهشی –علمی )تالیف 13-2صص/112شماره /2733بهار وتابستان / 12سال /تبريز

مجله ادب (/ خانه اي براي شب،دشنام وصدا که می پیچد)نقد روايت شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی -1

علمی )تالیف/ 233-227صص/2شماره 2733زمستان / سال دوم(/باهمكاري سوسن پورشهرام(/)دانشگاه گیالن)پژوهی 

 (.پژوهشی –

پژوهشنامه )مجله گوهر گويا/نقد وتحلیل شخصیت هاي داستانی نادر ابراهیمی کاربرد الگوي کنشگر گِرِماس در -2

-31صص /3شماره /2733زمستان / سال دوم(/باهمكاري سوسن پورشهرام(/ )زبان وادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 (.پژوهشی –علمی )تالیف 222

پايیز / سال دوم(/دانشگاه اصفهان) بیمجله فنون اد/در حوزة فهم متن ادبی( شرح نويسی)آسیب شناسی ساختار -3

 Q2 0.125(.  پژوهشی –علمی )تالیف/ 31-27صص /7شماره /2733وزمستان 

مجله پژوهشهاي زبان وادبیات / کاربرد نظريه روان شناسی رنگ ماکس لوشر در نقد وتحلیل شعر فروغ فرخزاد -3

صص /12شماره / 2733تابستان / 12سال (/ امباهمكاري سوسن پورشهر(/ )دانشكده ادبیات دانشگاه اصفهان)فارسی

 (.پژوهشی –علمی )تالیف/ 37-31



باهمكاري /)مجله ادبیات پايداري دانشگاه شهید باهنر کرمان / «انتظار»بررسی واژه شناختی شعر  -3

 Q2 0.0.82(.    پژوهشی -علمی)تالیف/ 173-123صص/ 1شماره /2733بهار / سال اوّل(/زهرابهرامیان

مرکز زبان  -دانشگاه  لبنان)تطبیقی ارداويراف نامه،رساله الغفران وکمدي الهی، مجله الدرسات االدبیه بررسی -21

 ISC)/ المحكمه)تالیف/121تا 111ص . 23و 23و23شماره /2733تابستان وپايیز وزمستان (/ وادبیات فارسی

فارسی  نثر و نظم شناسی سبك خصصیت دود،فصلنامه بدون آتش رمانِ داستانی عناصر و ساختار تحلیل و نقد -22

 111ص /27  پیاپی شمارة - 1390 پايیز – سوم شماره – چهارم سال(/ باهمكاري سوسن پورشهرام)(/ ادب بهار)

 (.       پژوهشی – علمی)تالیف/122تا

انجمن علمی زبان /نقد وتحلیل نگرش هرمنوتیكی عین القضات همدانی، فصلنامه پژوهشهاي ادبی -21

 (.پژوهشی – علمی)تالیف/ 32تا13ص/13شماره  /2733بهار /(باهمكاري سحرسعادتی)/فارسی
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Research of colour- names in the Persian poetic texts ( پژوهشی در کاربرد رنگ در شعر

 The World of The/ درمجله دنیاي شرق/ کريمسكی آکادمی علوم اوکراين انیسیتوي شرق شناسی/(فارسی

Orient  /keiv, No.2/2012/p.67-76 / معادل با (/ )با همكاري دکتر اولنا مازه پوا) 2732-1121تابستان

ISIومورد تايید آکادمی علوم اوکراين.) 

دانشگاه فردوسی )مجله جستارهاي نوين ادبی/ رسمك عیا و شاهنامه در جنگاوري و آيینی عناصر تطبیقی بررسی -21

ص (/2732شهريور-مرداد: زمان چاپ)2731زمستان(/231پیاپی)1شماره(/مهیار علوي مقدم-میالد جعفرپور(/) مشهد

 .(پژوهشی –علمی )تالیف/ 12-31

مكاري میالد باه(/)دانشگاه اصفهان)مجله متن شناسی ادب فارسی/ ساختار بن مايه هاي داستانی امیرارسالن -21

علمی )تالیف/21-73صص (/2732شهريور: زمان چاپ)2732سال چهل وهشتم،تابستان (/ 21پیاپی)1شماره(/جعفرپور

    Q2   0.107  .(پژوهشی –

گوهرگويا / مجله پژوهشنامه زبان وادبیات فارسی(/ دردوره معاصر)بررسی کارکرد عناصر موسیقايی شعر انتظار  -22

زمان )2732سال ششم،بهار (/ 12پیاپی)2شماره(/حسن دلبري  مهیارعلوي مقدم،هرا بهرامیان،ز(/) دانشگاه اصفهان)

      Q3  0.077    (پژوهشی –علمی )تالیف/ 31-13صص(/2732شهريور: چاپ

زهره نیك /)،مجله ادبیات پايداري دانشگاه شهید باهنر کرمان (کوير، هبوط،انسان)رمز درسه اثر نمادين شريعتی  -23

زمان / 722-133صص/ 2-1شماره/2732بهار-2731پايیز / سال سوم(/،آرمان کوهستانیانمهیار علوي مقدمش،اندي

    Q2 0.0.82   (.پژوهشی -علمی)تالیف/ 2732ارديبهشت : انتشار

فصلنامة پژوهش هاي زبان وادبیات / اساطیر ايران در آيینة خوانش و دريافت حسین مجیب المصري -23

ابراهیم  ،عباس محمديان، مهیار علوي مقدم، عبدالكريم شجاعی ،میالد جعفرپور (/)ربیت مدرسدانشگاه ت)تطبیقی

 Q2  0.128   (پژوهشی –علمی )تالیف/11-2صص (/2732آذر: زمان چاپ)2732پايیز (/ 27پیاپی)1شماره(/استاجی
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 -میالد جعفرپور/) دانشگاه اصفهان « فنون ادبی»مجله /یانفرضیه تعلق نوفل درلیلی ومجنون به گروه عیاران وفت -23

 -علمی)تالیف/ 17-13، ص 2737بهار و تابستان( 21پیاپی) 2، شماره/ ،(،مهیارعلوي مقدم،دکتر عباس محمديان

 Q2   (.پژوهشی

 0.125 
: ه آزاداسالمی رودهندانشگا)مجله پژوهشنامه فرهنگ وادب / دامغانی منوچهري اشعار در اشرافی، عناصر مبهمات -11

( مهیارعلوي مقدم-باهمكاري میالد جعفر پور)/ ( 12/7/37مورخ  27313/23/7شماره  علمی وپژوهشی موردتايید کمیسیون

  (.پژوهشی –علمی )،تالیف  نويسنده مسئول ،211 -211،صص2732،سال هشتم،بهاروتابستان27شماره ،

متن شناسی ادب  مجله/ منثور حماسه هاي در آن القايی - یتعلیم آموزه هاي و جوانمردي و عیاري مضمون -12

-72صص /2731سال چهل ونهم،پايیز(/ 31پیاپی)7شماره(/،مهیارعلوي مقدممیالد جعفرپور(/) دانشگاه اصفهان)فارسی

    Q2   0.107   .(پژوهشی –علمی )تالیف/27

 مجله/ گوگ آلپ ازنظر حسین نجیب المصريدرشعر ضیا « ارگنه قول»و«قیزيل آلماء»بازخوانی دواسطوره ترکی -11

سال /مهیار علوي مقدم -عبدالكريم شجاعی-میالد جعفرپور(/ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوين)لسان مبین 

       Q3  0.071    (پژوهشی –علمی )تالیف/ 32-11صص(/2731زمستان: زمان چاپ)2731،بهار/ 22شماره/چهارم

باهمكاري /)دانشگاه شیراز ( شعرپژوهی)«بوستان ادب»مجله /ع ادبی حماسه درادبیات فارسینگاهی انتقادي به نو -17

        (.پژوهشی -علمی)تالیف/ 22-12صص /2731، زمستان1سال پنجم،شماره (/ مهیار علوي مقدم، میالد جعفر پور،

Q2     0.123      

دانشگاه «پژوهشنامه ادبیات تعلیمی»مجله /بیات تعلیمیجامی ازديدگاه اد« جال الروح »پژوهشی در قصیده شینیه  -11

نويسنده  /233-221صص /2731، پايیز23سال پنجم،شماره (/ مهیار علوي مقدم، مسلم رجبی،/) آزاداسالمی دهاقان 

    Q2    0.125    (.پژوهشی -علمی)تالیف مسئول،

مرکز  -دانشگاه  لبنان)ح، مجله الدرسات االدبیهبررسی تطبیقی درون مايه هاي شعري پروين اعتصامی وسعادالصبا -11

تابستان وپايیز  محمديان،پوران رضايی؛ حسین سید ابوالفضل موسوي فرد ،، علوي مقدممهیار(/ زبان وادبیات فارسی

 (.المحكمه/پژوهشی -علمی)تالیف/111تا 231ص  32و31و33شماره /2732وزمستان 

،دانشگاه «پژوهش ادبیات معاصر جهان»مجله /اندخت برتولت برشت کارکرد ديگرسان عشق در نمايشنامه تور -12

، بهار وتابستان 2،شماره 23دوره (/ مهیار علوي مقدم، میالد جعفر پور،)نشريه دانشكده زبان ها وادبیات خارجی/تهران 

 Q3   0.050     (.پژوهشی -علمی)تالیف/ 31-27صص /2737

 اتیزبان وادب يمجله پژوهشها ی،ابوطاهر طرسوس تيبه روا یحماسه قران حبش ینسخه خط یمتن شناس -13

 مهیار علوي ،محمدرضانجاريان,محمدکاظم کهدويی,میالدجعفرپور (/)دانشگاه اصفهان)یفارس

 (.پژوهشی -علمی)تالیف/ 23-73،صص2737،زمستان1،شماره11،سال(مقدم،

پژوهشنامه ادبیات »مجله (/یاماصالت فايده وگريز از خود کامگی دررباعیات خ)مكتب اخالقی خیام-13

صص /2731، بهار11سال هفتم،شماره (/ مهیار علوي مقدم، علی صادقی منش،/) دانشگاه آزاداسالمی دهاقان «تعلیمی

    Q2    0.125       (.پژوهشی -علمی)تالیف نويسنده مسئول، /11-31



 دگاهيد بر هیتك با اوشیداستان س یبررس)وشایدر داستان س شاه محورزهيغر احكام از یرانيا قوم فرامن گذار -13

مهیار علوي  علی صادقی منش،/) دانشگاه شیراز ( بوستان ادب)«شعرپژوهی » مجله  (ديفرو يکاوانهروان ـیادب

    Q2   (.پژوهشی -علمی)،تالیف نويسنده مسئول/ 222-33صص /2731زمستان 12،پیاپی1سال هفتم،شماره (/ مقدم،

0.123 

محمدنبی (/ )دانشگاه اصفهان)مجله متن شناسی ادب فارسی،المسافر ناصرخسرو  در زاد يساز واژه نديفرا یبررس -71

 (.پژوهشی -علمی)تالیف/ ، 2731،تابستان 1،شماره 3،سال (دکتراحمدخواجه ايم مهیار علوي مقدم، خیرآبادي،

      Q2   0.107    213-32، صص نويسنده مسئول

دوره دانشگاه تربیت مدرس،  ،پژوهشهاي ادبیات تطبیقی،در شعر سعدي و متنبی« ب معادلهاسلو»بررسی تطبیقی  -72

 صص، نويسنده مسئول (.پژوهشی -علمی)،(محمدتوفیقی مهیار علوي مقدم،حسن توفیقی،) ،2731، بهار 2،شماره 1

23- 33     Q2  0.128  

بررسی همسنج جايگاه زن درضرب المثل هاي امثال الحكم وفرهنگ ضرب المثل هاي آکسفورد بربنیادديدگاه  -71

دکترعلی .) 2732،آذر ودي 23،شماره1ريك برن وآلفرد آدلر،مجله فرهنگ وادبیات عامه،سال هاي روان شناختی ا

   Q3  ٓ. 23-13صص نويسنده مسئول  (.پژوهشی -علمی) (.دکترابراهیم استاجی مهیار علوي مقدم،صادقی منش، 

0.079 
قدبالغی،سال دوم،شماره واکاوي الگوهاي نظام منداستعاري وصورت هاي بالغی،مجله بالغت کاربردي ون -77

 .211-211،صص(مهیار علوي مقدم حسن توفیقی،دکترعلی تسنیمی،)2731اوّل،بهاروتابستان 

، (12پیاپی ) 2، شماره 3دوره  ،جستارهاي زبانی،بررسی آغازگرهاي فرانقش متنی در عبهرالعاشقین روزبهان بقلی -71

 نويسنده مسئول (.Scopus/ Q1/پژوهشی -علمی) ،(مهیار علوي مقدم محمدمهدي خطیبی،) 2732بهمن و اسفند 

 .11-17صص

شناسی ادب تن م ،ژرار ژنت» زمان در روايت«شناسی طبقات الصوفیه بر اساس نظرية  بررسی روايت -71

نويسنده ،(مهیار علوي مقدم جوادصديقی لیقوان،) ،2732،تابستان 71،شماره 3سال  ،دانشگاه اصفهان،فارسی

  Q2   0.107  33-31،صص مسئول
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Ghaderi Sohi . January 2016 ISSN 2356-5926   .pp.2383-2394 

The IJHCS is now indexed in Research Bible, MIAR, Directory of Research Journals 

Indexing , Scipio,Electronic Journals Library,IndianScience, Jifactor,Polish Scholarly 

Bibliography (PBN), The LINGUIST List , Cosmos Impact Factor (CIF),EBSCOhost 

and The Directory of Open Access Journals (DOAJ). The IJHCS has recently been indexed 

in Index Copernicus . The current Impact Factor of the journal is 1.48. The journal DOI 

is  http://doi.one/10.1719/IJHCS. 

 

37. ‘’Ecofeminism thoughts: The effective analysis based on mother archetype’’: Hasti Ghaderi 

Sohi/ Mehyar Alavi Moghaddam; Journal of Research in Ecology;vol.5/no.2/2017.  ISSN; 2319-

1554/ pp.1006-1011/published: 25 Aug 2017:  Master journal List (Indexed: Thomson Reuters 

(ISI)/Index Copernicus/Google Scholare). 
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) روايتِ ژرارژنت در رمان جاي خالی سلوچ،فصلنامه روايت شناسی، در زمان کاربرد روايت شناسی نظرية-73

 .2-11،صص2732،پايیزوزمستان 1،شماره 2،سال مسئولنويسنده ،(فیروزه کاويان مهیار علوي مقدم، زهرابهرامیان،

امكان طرح تفسیر زيبايی شناختی قرآن کريم،دوفصلنامه پژوهشهاي زبان شناختی قرآن،دانشگاه اصفهان،سال  -73

 .72-13،صص(مهیار علوي مقدم، ثمانه علوي،علیرضاعابدي آسیا)2732،بهاروتابستان 22،شماره پیاپی2ششم،شماره 

B(70) 
دانشگاه  معاصر،فصلنامه ادبیات پارسی معاصر، اجتماعی غزل سبكی سازي دربرجسته ايدئولوژيك الية کردکار-11

 دوم، شمارة هشتم، سال،نويسنده مسئول، (حسن دلبري،عباس محمديان مهیار علوي مقدم، فريبامهري،) تربیت مدرس

       Q4  .31-221، 2733زمستان و پايیز

ا و جلوه هايی از بیم و امید اگزيستانسیالیستی در آثار مارک تواين و هوشنگ مرادي بررسی تطبیقی مؤلّفه ه .12

نويسنده  ،(مريم جاللی،حسن دلبري مهیار علوي مقدم،محمودفیروزي مقدم،)کرمانی،فصلنامه پژوهشهاي ادبیات تطبیقی

     Q2 0.128 231-211صص .2733 پايیز ،(12پیاپی )7شمارة هفتم، سال،مسئول

اي در الية نحوي غزل معاصر ايران،مطالعات زبانی  شناسی اليه ها برپاية سبك لیل رستاخیز ساختاري واژهتح .11

،شماره 21سال ،نويسنده مسئول، (حسن دلبري،عباس محمديان مهیار علوي مقدم،فريبامهري،)وبالغی،دانشگاه سمنان

  .717-712،صص2733تیر 23،انتشار 2733،بهار وتابستان 23

هاي  تطبیقیِ نماد غار و بررسی نمودهاي آن در شعر منوچهر آتشی با تكیه بر ديدگاه ـ  شناختی ل اسطورهتحلی .17

 ،(مهیار علوي مقدم دکتر علی صادقی منش،)،فصلنامه ادبیات عرفانی واسطوره شناختی دانشگاه آزادتهرانمیرچا الیاده

 Q1(.  13/2/2733: پذيرش)،نويسنده مسئول

: مطالعة موردي)هاي آدلر و برن  هاي فارسی و عربی بر بنیاد ديدگاه المثل در ضرب« جايگاه زن» بررسی تطبیقی .11

دکتر علی صادقی )،فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنرکرمان(امثال و حكم دهخدا و مَجمَع األمثال میدانی

    Q3 نويسنده مسئول 2733وتابستان ، بهار 11،شماره22سال، (، دکترابراهیم استاجیمهیار علوي مقدم -منش

 .217-211،  صص0.077

 ،فصلنامه شعرپژوهی،بینی موالنا هاي قدرتی در غزلیّات شمس و پیوندآن باالگوي جهان تحلیل طرحواره .11

(DOI): 10.22099/JBA.2019.30785.3155،(،مهیارعلوي علی تسنیمیحسن توفیقی،

 Q2  0.123  ، 2-11صص2733، زمستان1شماره/22سال،(مقدم

در منظومة عاشقانه ورقه و گلشاه عیّوقی براساس الگوي ژاک « زاوية ديد»معناشناسیِ  –تحلیل نشانه  .12

نويسنده  2733،پايیز وزمستان77،شماره 23،دوره (مهیار علوي مقدمفاطمه رفعت خواه،) ،پژوهشنامه ادب غنايی،فونتنی

 Q1  ،1,237، مسئول

سال مجله شعرپژوهی، ،استعاري آن در غزلیّات شمس  هاي و خوشه« بهار»تحلیلِ نگاشت مفهومیِ .13

-11صص ،نويسنده مسئول ،(،دکترابراهیم استاجی دکتر علی تسنیمی؛ ،مهیار علوي مقدم حسن توفیقی،)،11،شماره21

12    Q2  0.123 10.22099/jba.2019.32023.3266   



اسالمی،دانشگاه معارف  مطالعات انقالب،مجله دفاع مقدّس اي يداريجنگ، پا اتیّعنوان؛ ادب كي یشناس بیآس .13

،مهیار علوي مقدم،دکتر احمد دکتر عباس محمدياندکتر احمدرضا بیابانی، )، 2733،زمستان 11،شماره 21اسالمی،دوره 

    .13-21،(خواجه ايم

مطالعات (مة ادبیّات تطبیقی نا کاوش،چند معنايی در متون فارسی و عربی گانگی ه چندرويكردي تطبیقی به پديد-13

، 2733،پايیز72سال هشتم، شمارة ،دانشكدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازي، کرمانشاه ) فارسی -تطبیقی عربی 

 213-213صص2733،(،مهیار علوي مقدمعلیرضاعابدي آسیاثمانه علوي،)

،دوماهنامه فرهنگ وادبیات ن ادب فارسیهاي برآمده از متو المثل اي حیوانات در ضرب هاي استعاره نگاشت -11

   نويسنده مسئول (.، علی تسنیمی، محمودالیاسیمهیار علوي مقدمعلیرضاآرمان،) 2733،خردادوتیر12،شماره 3عامه، سال

 Q3   0.079. 113-111صص،

ويژه نامه )تحلیل کارکرد التزام وتعهد ازرهگذرواژه هاي نشاندار درغزل عصر انقالب،نشريه نامه فرهنگستان -12

 (.2733,1,22)، پذيرش(،عباس محمديانحسن دلبريفريبا مهري،مهیار علوي مقدم، )1،شماره (ادبیات انقالب اسالمی

گوهر )پژوهش هاي ادب عرفانی  مجله ،در غزلیات شمس« عشق»تحلیلِ استعاره هاي هستومند و مادّة مربوط به -11

،دکترابراهیم  دکتر علی تسنیمی؛ مهیار علوي مقدم، ن توفیقی،حس)،2733، پايیز 73،پیاپی7،شماره 21،سال (گويا

 2-12صص 2733تیر71: ،زمان انتشارنويسنده مسئول ،(استاجی

آسیب شناسی کارکرد گزاره هاي مرتبط بافعالیت وکار درادبیات عامیانه باتمرکز برامثال وحكم  بربنیادديدگاه  -17

انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی )فرهنگی -عات توسعه اجتماعیپژوهشی مطال -هاي آلفرد آدلر، فصلنامه علمی

،مهیار علوي مقدم،علی صادقی علی تسنیمی) .13-77صفحات ، 33 تابستان ،2 ي شماره هشتم، ي دوره ،(وارتباطات

 (.منش، هستی قادري سهی

اشناسی روايی معن -تحلیل ساختار روايی و کنش گفتمانِ رمانِ سمفونی مردگان بر پاية نظرية نشانه -11

 1: ، پذيرش نهايی(، محمودفیروزي مقدممهیار علوي مقدماحمد حسین پور،)،فصلنامه روايت شناسی،گِرِماس

 .،نويسنده مسئول(2733مرداد

تحلیل گرشاسپ نامه براساس رويكرد کهن الگوي سفرقهرمان جوزف کمپبل،فصلنامه تخصصی سبك شناسی نظم -11

 Q4: 0/035  2733,2,11: ،پذيرش(،مهیار علوي مقدم،فرزاد قائمیاستاجیابراهیم قدسی براتی،)ونثرفارسی

،فصلنامه متن شناسی ادب نامة همدانی بر اساس الگوي روايی تودوروف تحلیل ساختاري دو حكايت از عجايب-12

-11یاپی شماره پ(/21دوره :جديد)12،سال(،مهیار علوي مقدمابراهیم استاجیابوالفضل شكیبا،)فارسی،دانشگاه اصفهان

 31A83  0.107= Q2        DOI: 10.22108/rpll.2019.114745.1424-31صص2733بهار

براساس ( اقلیم باد) تحلیل گفتمان انتقادي مفهوم  قدرت دفتر اول رمان روزگار سپري شدة مردم سالخورده  -13

، 2733ت فرهنگی،زمستان ،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعاادبیات پارسی معاصر،الگوي گفتمانی نورمن فرکالف

  Q4نويسنده مسئول، ،( کتايون شهپرراد,ابراهیم استاجی,مهیار علوي مقدم,مهین میرزابیاتی)،13.،ش3سال

و  يکتابداری،فصلنامه و برون متن یدرون متن كرديبا رو   ینقد متن شناخت يبرمبنا هيّدرینسخه شناختِ محامد ح-13

 ،(احمد فتوحی نسب,مهیار علوي مقدم,علی تسنیمی,دمقدمحسین برومن)،2733ی،زمستان اطالع رسان

10.30481/lis.2020.210142.1657DOI: 



الگوي کنشگر :مطالعه موردي)شناسی درپژوهش هاي دانشگاهی ايراننظريه هاي روايت شناسیِ کاربردآسیب -13

 127-133صصه مسئول، نويسند ،2733پايیزو زمستان ، 3، شمـارة 1سال  ،شناسی مه روايتدوفصلنا ،(گِرِمس

، فصلنامه الهیات تطبیقی،دانشگاه هاي میرچا الیاده تحلیل کارکرد نمادين غار در کیش میترائیسم بر بنیاد ديدگاه-21

نويسنده  ،. 277-212،صص(مهیار علوي مقدمعلی صادقی منش، )2733پايیز وزمستان -11شماره /21اصفهان، دوره 

 Q2= B(74) ،      OTH.2019.118418.131210.22108/Cمسئول

 القضات همدانی بازشناخت تطبیقی پديدارشناسی دينی و هرمنوتیك میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین -22

عباس فاطمه رفعت خواه،) 2733بهاروتابستان -17شماره /22، فصلنامه الهیات تطبیقی،دانشگاه اصفهان، دوره 

 Q2= B(74)،. 2-23،صص(، مهیار علوي مقدم،احمدخواجه ايممحمديان

18507.131710.22108/COTH.2020.1 
 ،مجلههاي فارسی و انگلیسی بندي استعاره با رهیافتی زيباشناختی در زبان شناسی و طبقه بررسی تطبیقی رده -21

مهیار علوي میثم ابراهیمی، –12، شماره پیاپی  7332پايیز ( 2733) 7شماره  11مطالعات زبان و ترجمه دوره 

 شاپاآنالين1737-1333  2-13صص نويسنده مسئول،  ،(،محمدداووديمقدم

lts.v52i3.82246/10,22067 

درغزل هاي بیدل دهلوي، مجله متن پژوهی ادبی، دانشگاه عالمه « هستی» ساختارِي مفهومی استعاره تحلیل-27

: ، ضريب تاثیرنويسنده مسئول، ( ،محمود فیروزي مقدممهیار علوي مقدمید خصلتی، حم)2733,1,1طباطبايی، از 

1,211 DOI: 10.22054/LTR.2020.40858.2633 

هاي میرچا  تكیه بر ديدگاهتطبیقیِ نماد غار و بررسی نمودهاي آن در شعر منوچهر آتشی با  ـ  شناختی تحلیل اسطوره -21

نويسنده  ،(مهیار علوي مقدمعلی صادقی منش،)2733،پايیز 21،شماره 22،مجله ادبیات عرفانی واسطوره شناختی، سالالیاده

 1,273: ضريب تاثیر . 231-212صص.Q1، مسئول

مِرگان در جُست و » :مطالعة موردي)کاربرد الگوي کنشگر گِرِماس درتحلیل روايت شناسیِ جايِ خالیِ سُلوچ -21

، دانشگاه آزاداسالمی کرج، (مجله دهخدا)، مجله علمی پژوهشی تفسیر وتحلیل متون زبان وادبیات فارسیجوي سُلوچ

، نويسنده مسئول،(، محمودفیروزي مقدممهیارعلوي مقدماحمدحسین پور،)2733، تابستان 11، شماره پیاپی21دوره

 -21)33شهريور )ريات علمی وزارت علوم نش 33در ارزيابی ( ب)Bه ، رتب213-211صص

، 1، مجله بالغت کاربردي ونقدبالغی، سالبازشناخت تطبیقی طبقه بندي علم معانی درزبان هاي فارسی وانگلیسی -22

 .77-11، صصB، ؛ (، محمدداووديمهیارعلوي مقدممیثم ابراهیمی، )،2733، پايیزوزمستان 3شماره 

 

10.30473/PRL.2021.44324.1517 
، مجله مطالعات زبان هاي فارسی و انگلیسی بارويكرد تطبیقی در زبان« علم بديع»هاي  اکاوي کاربرد آرايهو-23

صص      2733,22,2:انتشار،B؛  نويسنده مسئول،(، محمدداووديمهیارعلوي مقدممیثم ابراهیمی، )،1، شماره11وترجمه،دوره

 1,127http://dx.doi.org/10.22067/lts.v54i2.86858: ضريب تاثیر

 

23 

 ن در تذکره نويسی و تاريخ ادبیاتبازانديشی درضرورت تفكر انتقادي و کارکردهاي آ -23

طوبی سلمان پور، ) ، 2733زمستان ،77، شماره21،مجله فنون ادبی،دانشگاه اصفهان، دورهنگاري

ضريب    2-11، صصQ2،نويسنده مسئول، (، محمودفیروزي مقدمار علوي مقدممهیعلی تسنیمی، 

https://jlts.um.ac.ir/issue/view/2249
https://jlts.um.ac.ir/issue/view/2249
http://jmmlq.azad.ac.ir/article_674409.html
http://jmmlq.azad.ac.ir/article_674409.html
http://jmmlq.azad.ac.ir/article_674409.html
http://jmmlq.azad.ac.ir/article_674409.html
http://dx.doi.org/10.22067/lts.v54i2.86858
http://dx.doi.org/10.22067/lts.v54i2.86858


 DOI;10.22108/liar.2020.122146.182 1,112:   تاثیر

 

،مجله الهیات تطبیقی ، دانشگاه هاي اساطیري اوستا با تأکید بر ديدگاه ژيلبر دوران گرايانة گزاره بوم واکاوي زيست -23

نويسنده ، (، ابراهیم استاجی، علی تسنیمیمهیار علوي مقدمهستی قادري سهی، ) یز، ، پاي11، شماره 22اصفهان، دوره

 COTH.2020.121330.1376/10.22108   1,111، صص   ،ضريب تاثیر Q2، مسئول

تحلیلِ الگوي گفتمانیِ عناصرزبان شناختی و فرايندهاي گفتمانِ رمانِ چراغ ها را من خاموش -31

ي بین رشته اي ادبی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات پژوهش ها، مجله می کنم

، (محمودفیروزي مقدم,مهیار علوي مقدم,امینیهدا)،2733پايیز وزمستان ،1،شماره1فرهنگی،دوره

 B   ،10.30465/LIR.2020.31879.1171، نويسنده مسئول، 212-212صص

 

، مجله پژوهشنامه مكتب هاي عر نیما يوشیجواکاوي نظريّه پردازي سمبولیسم اجتماعی ايرانی در بوطیقاي ش. 32

-217،صصBمسئول، ،نويسنده(علوي مقدممهیار)،2733تابستان،12،شماره1ادبی،دوره

3110.22080/RJLS.2021.19382.1154 

،مجله پژوهشنامه ادبیات (تهمینه، فريگیس، کتايون: مطالعه موردي)تحلیل بوم فمنیستی مويه هاي زنانه درشاهنامه .31

مهیار هستی قادري سهی، ) ، 2733، پايیزوزمستان71، شماره 212دانشگاه آزاداسالمی رودهن، دورهحماسی ، 

   112-111، صص Q2، نويسنده مسئول، (، ابراهیم استاجی، علی تسنیمیعلوي مقدم

اکاوي آن بررسی مولفه هاي داستان هاي مینی مالیستی جنگ درداستان هاي پیرمردبرسرپل ارنست همینگوي وو .37

يداري، دانشگاه شهید باهنرکرمان، دردرداستان هاي مینی مالیستی ادبیات جنگ،فصلنامه ادبیات پا

 .31-222 ،نويسنده مسئول، (، مهدي رحیمیمهیار علوي مقدممريم برزويی، )2733 ،پايیز وزمستان12،شماره22سال

 1,113:ضريب تاثیر

، معنا شناسی گفتمان –شناختی رمان کولی کنار آتش با رويكرد نشانه  بالغت کاربردي نشانه ها در فرايند زيبايی. 31

،  مقدممهیارعلوي  زکیه رجبی،)،2733، پايیزوزمستان 21، شماره 1مجله بالغت کاربردي ونقدبالغی، سال

  Doi10.30473/prl.2021.57477.1822:. 211-217، صصB؛  نويسنده مسئول ،(محمودفیروزي مقدم

 نشانه اي نظام در داللت پردازي و معنا زايشی فرايند درتحلیل نقشی و ارزشی ساختاري، نشانه اي، هايمعیار کارکرد .31

، نويسنده 73-22، مهیار علوي مقدم، صص2111، تابستان11، شماره 21ادبی، مجله مطالعات زبانی و بالغی، سال و زبانی

 مسئول،

هاي  المثل ضربدر « آتش»و « آب»هاي  هاي تصويري واژه ارهو هاي مفهومی و طرح واکاوي نگاشت مرکزي استعاره .32

مهیار علوي ،  علیرضا آرمان، 6925-2476، مجله زبان وادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی،شاپا برآمده از ادب فارسی

، 1,1271،  3-11، صص31، شماره 13، علی تسنیمی، محمودالیاسی، نويسنده مسئول، سالمقدم

20.1001.1.24766925.1400.29.90.8.3 

القضات همدانی و  مصنّفات عین: مطالعة موردي)« تأويل»مقايسة دو مكتب تأويلی صوفیانه در زمینة آية . 33

،بهار 13، شماره 11، دوره Q1  ،1,1221فصلنامه نثرپژوهی ادبی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، ، (االسرار میبدي کشف



 دکترمهیار علوي مقدم،ه صادقی، دکتر عباس محمديان، دکتر احمدخواجه ايم، ، ريحان122-171، صص2111وتابستان
317.288510.22103/JLL.2021.17 

 

نشانه  رويكرد برپاية روانی پور منیرو اثر آتش کنار کولی رمان پوياي گفتمان تحول فرايند روايت شناختی تحلیل. 33

 .173-123ف صص2111، پايیز وزمستان21، شماره1، سال معناشناسی، فصلنامه روايت شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

 ،   2588-6495.            نويسنده مسئول ,محمود فیروزي مقدمدکتر  ,مهیارعلوي مقدمدکتر , زکیه رجبی

10.22034/jlc.2021.133806 

  
   

 

 

 
 

 ترویجی -مقاله در نشریه های معتبرعلمی. 3

به )همکاران نام نشریه نام مقاله ردیف

 (ترتیب

نویسنده *

 مسئول

رتبه  شماره/تاریخ انتشار

 نشریه

 

ي ادبیات و علـوم انسـانی دانشـگاه شـهید بـاهنر       انشكدهد/ ي مطالعات ايرانی مجله/ گذري بر معناشناسی فهم متن -2

 .(ترويجی –علمی )تالیف/2731بهار – 3شماره /کرمان

ي  دانشـكده / ي مطالعـات ايرانـی   مجلـه /  «مرگ وتولّد دوبـاره »فرايند نقد اسطوره اي در نقد وتحلیل کهن الگوي  -1

 –علمـی  )تـالیف /172تـا 112ص /2733پايیز – 21اره شم/سال هقتم/ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 .(ترويجی

 .(ترويجی –علمی )ترجمه/ 23، بهار و تابستان 23-23مشكوه / اسالم، وراي نژاد -7

 .(ترويجی –علمی )ترجمه/ 23، زمستان 13مشكوه / نقش کتاب در گسترش تمدّن اسالمی -1

 .(ترويجی –علمی )ترجمه/ 23، پايیز 13مشكوه / گنبدسازي دوران تیموري در تايباد-1

 –علمـی  )تـألیف / 2731، زمستان 77مشكوه (/ معرفی کتاب تاريخ افريقاي مرکزي)گذري بر سرزمین فقر و ثروت -2

 .(ترويجی

 .(ترويجی –علمی )تألیف/ 2733، بهار و تابستان 13-13مشكوه / ي کشف المحجوب نگاهی به ديباچه -3

سـال  /دانشكده ادبیات دانشگاه ارومیه/فصلنامه زبان وادبیات فارسی/ والن بارتر« مرگ مولف»شعر موالنا ونظريه  -3

 .(ترويجی –علمی )تألیف/ 31-33صص /2732پايیز  -7شماره  -اول

سال اول /دانشگاه آزاداسالمی جیرفت/مجله ادبیات تطبیقی/ بررسی تطبیقی بازآفرينی اسطوره ها در شعرمعاصر -3

 .(ترويجی –علمی )الیفت/ 227تا 211ص/2732پايیز/7ش

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2588-6495
https://dx.doi.org/10.22034/jlc.2021.133806


10-Critique of Golshiri’s “Shazdeh Ehtejab” by emphasis on Gerard Genette 
viewpoints, AFINIDAD LXXI, 563, noviembre-diciembre 2013/ 9-14pp.ISI 

شـی  موسسـه پژوه /نشرية تخصصـی موالنـا پژوهـی   /مبانی مشترک معناشناسی درفهم وتاويل شعر موالنا وشعرنو -22

 .(پژوهشی –بارويكرد علمی )تالیف/31-33صص /2733بهار / 2شماره/حكمت وفلسفه ايران 

زبـان وانديشـه مولـوي بانگـاهی     )دفتـردوم /مجموعه مقاالت موالنا پژوهـی / کاربردهرمنوتیك درتاويل شعرموالنا -21

 (پژوهشی -علمی درآستانه ي)2732موسسه پژوهشی حكمت وفلسفه ايران2732-فروردين ( / تطبیقی به عطار

مجموعـه مقـاالت   / تاويل شعرموالنابرپايه ي نظريه شالوده شكنی وچندگانگی معنايی ژاک دريـدا وروالن بـار    -27

موسسـه پژوهشـی حكمـت وفلسـفه ايـران      2732 -اردي بهشـت (/موالنا ونظريه هـاي ادبـی  )دفترچهارم/موالنا پژوهی

  -(پژوهشی –درآستانه ي علمی )

مسـلم  (/ )دانشگاه پیـام نورمشـهد  )بالغی–مجله پژوهشهاي ادبی /تی مكتب باروک در شعرحافظبازتاب زيباشناخ -21

/   32-37صـص  (/2731زمسـتان :زمـان چـاپ  )2731،تابسـتان 7دوره ي اوّل،شـماره  / ، (مهیـار علـوي مقـدم    رجبی،

 (.پژوهشی دانشگاه پیام نور-علمی)تالیف

دانشگاه حكیم )یو انواع ادب هيمطالعات نظری،ستینیاکوفم يراآ ادیتقابل زنان و مردان شاهنامه بر بن يواکاو -21

 –بارويكرد علمی )، (مهیار علوي مقدم، هستی قادري سهی/) 2731،تابستان7،شماره2،سال(سبزواري

 231-213صص.(پژوهشی

 

 مقاله در نشریه های معتبرتخصصی. 4

نام  نام مقاله ردیف

 نشریه

 (به ترتیب)همکاران

 نویسنده مسئول*

 شماره/خ انتشارتاری

 .تألیف/ 32، بهار 1کتاب پاژ / هاي مسعود سعد سلمان نگاهی ساختارگرايانه به زنداننامه -2

 .تألیف/ 11کیهان انديشه / ي آسیاي میانه ضرورت پژوهش در زمینه -1

 .تألیف/ 12کیهان انديشه / هويّت زبانی و قومی در آسیاي میانه -7

 .تألیف/ 23، آذر و دي 13کیهان انديشه / سلمانانخستین رويارويی غربیان با من -1

 هترجم/ 23، مرداد و شهريور 72کیهان انديشه / کتاب و کتابخانه در تمدّن و فرهنگ اسالمی -1

 .تألیف/ 2731، دي 11کلك / پژوهشی نو دربارة حكیم سنايی -2

 .تألیف/ 27خاوران / سالمی به پارسی گويان آسیاي میانه -3

 .گفتگو/ 21و  21خاوران / بزرگدر خراسان  -3

 .تألیف/ ها ي بنیاد پژوهش پژوهشنامه/ ـ معرفی کتابِ حكیم اقلیم عشق3

 ,2732آبان و آذر / 3و 2ش / تألیف/ ها ي بنیاد پژوهش پژوهشنامه/ ـ مطالعات صورتگرايی ادبیات در ايران21

 2733/دانشگاه عالمـه طباطبـايی  / شناسی فرانس زباني چهارمین کن در مجموعه/ ها ـ زبان ادبی، به عنوانِ نظام نشانه22

 .تألیف/

12The History of the Quran (Islamis Sciences University) 



13- The Miracle of the Quran (Islamis Sciences University) 
/ جیـب مايـل هـروي   به کوشش ن( ي استاد رضا مايل يادنامه)برگی  ي برگ بی در مجموعه/ شناسی ساختارگرا ـ زبان21

 .تألیف

-33در مجموعه مقاالت همايش ادبیات فارسی در تعلیم و تربیت کودکـان ـ سـبزوار    / شناسی آموزش زبان ـ پیكره21

 .تألیف/ 2733

/ 2733/ شناسـی  ـ مرکز خراسان« ز دفتر نبشته گه باستان»در کتابِ / ي سیاسی فردوسی ـ کنش شهرياري در انديشه22

 .تألیف

 .تألیف/ 33ي انسان و انديشه ـ دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار، مرداد  نشريه/ رگريزي به فراهنجاريـ از هنجا23

/ 2733/ شناسـی  مرکـز خراسـان  (/ ع)ي امام علی در مجموع مقاالت ويژه/ البالغه اي از نهج ـ باستانگرايی در ترجمه23

 .تألیف

مقـدّم ـ    مجموعه مقاالت همايش نكوداشت دکتر علـوي )کیمیاي سخن / ي دريافت، هرمنوتیك و تأويل متن ـ نظريه23

 .تألیف/ 2731

مجموعـه مقـاالت دومـین همـايش     )سـرير سـخن  / کاربرد هرمنوتیك درمعناشناسی فهم متن هاي ادبی کالسیك -11 

 .2731اسفند/دانشگاه تربیت مدرس(/پژوهشهاي زبان وادبیات فارسی

مجموعـه  )ثنـاي سـنايی  /ي چند گانگی معنايی ورويكرد هرمنوتیكی تاويل غزل هاي حكیم سنايی بر پايه ي نظريه -12

 . تهران -دانشگاه الزهرا/  -2733دي  22-21(همايش بین المللی بزرگداشت حكیم سنايی.مقاالت 

 ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЬОРОНАЗВ У ПЕРСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ :به زبان اوکراينی -11

ТЕКСТІ(ويژه نامه بزرگداشت / تاويل شعر فارسیهرمنوتیك ومطالعات شالوده شكنی در فهم و

انیسیتوي شرق شناسی کريمسكی آکادمی علوم )اوکراين(/ به نام شرق وگفتگوي تمدن ها)پروفسورکوچوبی

 (.با همكاري دکتر اولنا مازه پوا)233 -237ص  /  1121آگوست = 2732شهريور-مرداد(  / اوکراين

دانشگاه آزاداسالمی / مجله تخصصی ادبیات فارسی/ ه در شعر حافظکاربردتحلیل هاي هرمنوتیكی وتاويل گرايان. 17

    (پژوهشی دانشگاه آزاد -علمی)تالیف/217تا221ص/2732پايیزوزمستان / 22-21.ش –سال چهارم /مشهد

 مقاله در دایره المعارف بزرگ اسالمی. 5

 تألیف/ المعارف بزرگ اسالمی دايره/ ـ ابن عاقولی2

 .تألیف/ لمعارف بزرگ اسالمیا دايره/ ابن ماشطه -1

 .تألیف/ المعارف بزرگ اسالمی دايره/ ـ ابن صوفی7

 .تألیف/ المعارف بزرگ اسالمی دايره/ ـ ابن قرقماس1

 .تألیف/ المعارف بزرگ اسالمی دايره/ ابن مبارک -1

 .تألیف/ المعارف بزرگ اسالمی دايره/ ـ ابن مقري2

 .تألیف/ المعارف بزرگ اسالمی دايره/ ـ ابوسلمه3

 .تألیف/ المعارف بزرگ اسالمی دايره/ ـ ابوزکريا3



 .تألیف/ المعارف بزرگ اسالمی دايره/ ـ ابوالسّرايا3

 .تألیف/ المعارف بزرگ اسالمی دايره/ ـ ابوعبداهلل شقاق21

 

 

 

 تبر ملی و بین المللیمقاله کامل و چکیده مقاله در همایش ها و کنفرانس های مع. 6

عنوان  عنوان مقاله ردیف

 کنفرانس

مکان 

 برگزاری

تاریخ 

 برگزاری

 داخلی *

 .ي مقاله ارائه/ وزارت امورخارجه/ تهران/ 2731/ هاي علمی ـ فرهنگی در آسیاي میانه ي همكاري ـ کنگره2

 .ي مقاله ارائه/ ـ کنفرانس شناخت مكتب آذربايجانی ـ ارومیه1

 .ي مقاله ارائه/ 33مهر  22/ و ادبیات فارسی در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان ـ سبزوار ـ همايش زبان7

 .سخنرانی و مقاله/ 31بهشت  اردي/ مقدّم ـ سبزوار ـ همايش نكوداشت دکتر سیدمحمّد علوي1

 .انی و مقالهسخنر/ 31اسفند / دانشگاه تربیت مدرس تهران/ هاي زبان و ادبیات فارسی ـ دومین همايش پژوهش1

 .سخنرانی و مقاله و ريیس جلسه/ دانشگاه اصفهان/ 37بهشت  اردي/ ها ـ نقش زبان در گفتگوي تمدن2

 .سخنرانی و مقاله/ 37خرداد / دانشگاه فردوسی مشهد/ ـ همايش معناشناسی و کاربردشناسی زبان3

 .سخنرانی/ 32د خردا/ دانشگاه تربیت معلم سبزوار/ ي شعر و داستان ـ همايش چند جانبه3

 .سخنرانی/ 32بهشت  اردي/ دانشگاه تربیت معلم سبزوار/ رسانی ـ گردهمايی کتاب و اطالع3

 .سخنرانی/ 37مهر / دانشگاه فردوسی مشهد/ ـ بزرگداشت موالنا21

 .سخنرانی/ 31آبان / دانشگاه تربیت معلم سبزوار/ ـ بزرگداشت فريدون مشیري22

 .سخنرانی/ 31مهر / ردوسی مشهددانشگاه ف/ ـ بزرگداشت حافظ21

 .سخنرانی/ 32فروردين / دانشگاه تربیت معلم سبزوار/ ـ هنجارگريزي و فراهنجاري در شعر معاصر27

 .سخنرانی و دبیر همايش/ 31بهار / دانشگاه تربیت معلم سبزوار/ ـ همايش نقد و بررسی ادبیات تطبیقی21

سخنرانی / 2732فروردين 12 -11/دانشگاه فردوسی مشهد/ی به عطارهمايش زبان وانديشه موالنا بانگاهی تطبیق -21

 .کاربرد هرمنوتیك درتاويل شعر موالنا:وارائه ي مقاله

سخنرانی وارائه ي / 2732ارديبهشت  13-12/ دانشگاه شهیدباهنرکرمان /همايش موالنا ونظريه هاي ادبی  -22

 .وچندگانگی معنايی ژاک دريدا وروالن بارت تاويل شعرموالنا برپايه ي نظريه ي شالوده شكنی:مقاله

طرح :سخنرانی وارائه ي مقاله/دانشگاه حكیم سبزواري/2732اول آبان /بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ملی همايش-23

 .انداموارتاريخ بیهقی

ی مشترک مبان:سخنرانی وارائه ي مقاله/ دانشگاه حكیم سبزواري/ 2732آبان  13/ همايش موالنا وحكیم سبزواري -23

 .معناشناسی درفهم وتاويل شعر موالنا وشعرنو



رويكرد هرمنوتیك انتقادي درتحلیل زبان : 2732ارديبهشت 21/ دانشگاه حكیم سبزواري / همايش علم ودين  -23

 .سخنرانی و چاپ خالصه واصل مقاله /دينی 

آسیب :دانشگاه فردوسی مشهد /2732شهريور 2 -1/دومین گردهمايی انجمن ترويج زبان وادب فارسی ايران -11

 .شناسی ادبیات؛دريافت ها واستنباط ها

کاربرد عناصر شهرياري :دانشگاه فردوسی مشهد /2733ارديبهشت  11-11/ همايش بزرگداشت فردوسی -12 

 چكیده ي مقاله/وپهلوانی درساختار سیاسی شاهنامه 

سخنرانی /  رشت–دانشگاه گیالن / 2733يبهشت ارد 12 -11/ چهارمین همايش پژوهشهاي زبان وادبیات فارسی -11

 /.جستاري درنگرش روشمند آسیب شناسی درحوزه ي آفرينشی وپژوهشگري ادبیات: وچاپ خالصه ي مقاله

فرهنگستان زبان  -انجمن ترويج/ 2733شهريور 2 -3/سومین گردهمايی انجمن ترويج زبان وادب فارسی ايران -17

 .نگاهی انتقادي به شرح نويسی برشعرفارسی:: مقاله وسخرانی/وادبیات فارسی

نگاهی انتقادي به : مقاله وسخنرانی  -(شیراز –تهران )2733آذر  21-27، «مكتب شیراز»گردهمايی بین المللی  -11

 .بالغت سنتی در شعر حافظ وپیوند آن با چند گانگی معنايی وشبكه گسترده ي دال ها

تاويل : مقاله وسخنرانی -تهران -دانشگاه الزهرا/  -2733دي  22-21ايی،همايش بین المللی بزرگداشت حكیم سن -11

 .غزل هاي حكیم سنايی بر پايه ي نظريه ي چند گانگی معنايی ورويكرد هرمنوتیكی

چاپ /دانشگاه يزد/2733شهريور12-11/انجمن ترويج زبان وادب فارسی ايران( بین المللی) پنجمین گردهمايی -12

 کارکرد فرايند خواندن در فرايند فهم متن :چكیده واصل مقاله 

چكیده مقاله / 2733آبان22-21/ دانشگاه حكیم سبزواري -پنجمین همايش پژوهش هاي زبان وادبیات فارسی -13

 آسیب شناسی پژوهش هاي ادبی درعرصه پايان نامه ها؛(:پرنیان سخن)چاپ شده درمجموعه مقاالت

ساختار روايت : سخنرانی2732آذر  13/ رکز فرهنگی شهر کتاب؛ تهرانسخنرانی در درس گفتارهاي بیهقی، م -13

 .درتاريخ بیهقی

آسیب شناسی نقد ونظريه پردازي ادبی درادبیات دانشگاهی وبرون »ششمین همايش ملی پژوهش هاي ادبی -13

 .چاپ چكیده مقاله/ 2732دي  2و 1/ -،دانشگاه شهید بهشتی« دانشگاهی

انواع زمان در روايت   :سخنرانی/2731اوّل آبان / دانشگاه حكیم سبزواري/ داشت بیهقیسومین همايش ملی بزرگ -71

 .براساس نظريه ي ژرار ژنت درتاريخ بیهقی

آبان 21-22/ بجنورد/ ، دانشگاه پیام نور«ساختارعلم ادب»دومین همايش ملی پژوهش هاي زبان وادبیات فارسی، -72

 . سخنرانی وچاپ مقاله/ 2731

آبان 21-22/ بجنورد/ ، دانشگاه پیام نور«انسان شناسی موالنا»همايش پژوهش هاي زبان وادبیات فارسی، دومین -71

 .،چاپ کامل مقاله(حمیدرضاحافظیان، مهیار علوي مقدم/ )2731

 2731اسفند 2/ دانشگاه حكیم سبزواري دانشكده ادبیات وعلوم انسانی/ «ادبیات انقالب اسالمی»میزگرد پژوهشی  -71

 .رائه سخنرانیا/

نقد شازده احتجاب گلشیري با تأکید بر ديدگاه  »هفتمین همايش بین المللی پژوهش هاي زبان وادبیات فارسی، -77

 .:سخنرانی/2731اسفند 27-21/ بندرعباس-، دانشگاه هرمزگان« ژرار ژنت



رانقد يانقد پژوهی  درحوزه ضرورت بازشناخت ف»/ نهمین همايش بین المللی انجمن ترويج زبان وادبیات فارسی -71

 .سخنرانی وچاپ کامل مقاله2737شهريور  3-1/،دانشگاه پیام نور «،بجنورد« ادبیات دانشگاهی

جريان شناسی نقدرمان اجتماعی دردهه ي »،/نهمین همايش بین المللی انجمن ترويج زبان وادبیات فارسی -71

 3-1/، (نرگس شیخ،مهیار علوي مقدم)دانشگاه پیام نور،  -، بجنورد«هفتادشمسی براساس رويكرد اجتماعی منتقدان

 .چاپ کامل مقاله/2737شهريور 

، دانشگاه حكیم «تحلیل گفتمان انتقادي دررمان تاريخی نهضت سربداران»کنگره بین المللی نهضت سربداران،  -72

 . چاپ چكیده مقاله -2731آذر 13-12سبزواري،

 رويكردي تفكر انتقادي ،مثابة تبازشناخ ضرورتِ» انی ومطالعات اجتماعی،کنفرانس ساالنه پژوهش درعلوم انس -73

چاپ کامل . تهران،ISC،پژوهشگاه فرهنگ وهنر، /2732دي  1،« نقدادبی و انسانی علوم درحوزة اي رشته میان

 223-212مقاله،صص

ريه زمان درروايت ژرار بررسی روايت شناسی مصیب نامه عطار براساس نظ»ششمین همايش ملی نقدونظريه ادبی،-73

،انجمن علمی نقدادبی (جوادصديقی لیقوان،مهیار علوي مقدم،ابراهیم استاجی،آذين حسین زاده)«ژنت

 .، چاپ کامل مقاله ,ISC،2732ايران،آذر

بررسی روايت شناسی الهی نامه عطار »،دوازدهمین  همايش بین المللی انجمن ترويج زبان وادبیات فارسی،-73

 ،(جوادصديقی لیقوان،مهیار علوي مقدم،ابراهیم استاجی،آذين حسین زاده)،«زمان درروايت ژرار ژنت براساس نظريه

 .چاپ کامل مقاله،  ,ISC /2732شهريور  23-21کرمانشاه  -دانشگاه رازي

نقش نگرش زيست بوم گرايی برتقويت اقتصادمثاومتی »اولین کنفرانس ملی مديريت بارويكرد اقتصاد مقاومتی،-11

چاپ ،  ,ISC. 2732,1,21، دانشگاه آزاداسالمی آباده، (هستی قادري سهی،مهیار علوي مقدم)«جرايی شدن اهداف آنوا

 .کامل وارائه پوستر مقاله

بررسی تطبیقی مفهوم زن از نگاه کريستین بوين »نخستین  همايش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی وفرانسه، -12

 ،(مهیار علوي مقدم، هستی قادري سهی )،«تراززندگی وچهل نامه کوتاه به همسرمونادرابراهیمی باتمرکز برزنده 

 .چاپ چكیده مقاله،  ,ISC /2731مهر  3-3دانشگاه سوربن  -دانشگاه فردوسی مشهد

جستاري در مبانی ادبی وزيبايی شناسی تعددپذيري تفاسیر در » دومین کنگره بین المللی علوم قرآن وحديث، -11

 .،چاپ کامل مقاله2731مرداد 3،دانشگاه شهیدبهشتی، (ثمانه علوي،علیرضا عابدي آسیا، ،مهیار علوي مقدم)«قرآن عظیم

ضرورت چارچوب نظري ونظريه پردازي ادبی در نقد وتحلیل شعر ملك »همايش ملی ملك الشعراي بهار، -17

، چاپ چكیده Civilica, ISC، 2732آبان  22الشعراي بهار،معاونت پژوهشی آموزش وپرورش خراسان رضوي، 

 .مقاله

کارکرد طنز اجتماعی »کنفرانس بین المللی زبان وادبیات فارسی درزمان اکبرشاه گورکانی وسالطین صفويه، -11

 Instititute of Persian، (محمد مهدي خطیبی،مهیار علوي مقدم)«درغزلیات کلیم کاشانی

Resrarch,Aligarah Muslim University,Aligarah- India دانشگاه اسالمی علیگره، مرکز تحقیقات،

 .،چاپ کامل مقاله123، ص2731بهمن  22-1122/21فوريه 5-3هند، -فارسی،علیگره



بررسی نگرش مردان به زنان درتاريخ بیهقی بربنیاد آراي اکو »ششمین همايش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، -11

 ،«فمینیستی

 چاپ چكیده مقاله،  ,ISC /2731اوّل آبان / دانشگاه حكیم سبزواري

،خانم (امكان سنجی طرح تفسیرزيباشناسی قرآن کريم)«هرمنوتیك،قرآن وتفسیر مدرن»ترويجی -کرسی علمی -12

 .مدير ناقد 2733,1,71ثمانه علوي، هیات کرسی نظريه پردازي دانشكده الهیات ومعارف اسالمی، 

تاريخ مفهومی، رويكردي نوين در تحلیل و فهم متن ادبی، » يازدهمین همايش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، -13

 CIVILICA :BAYHAGHI11و کد اختصاصی در نمايه    ISC  :12217- 11121نمايه کداختصاصی در داراي 

 خارجی*
ارايـه ي  : همـايش بـین المللـی وپیوسـته    2732شـهريور  / 21/3/1113-21/آنكارا –ترکیه / ICANAS38همايش  -2

 The Role of Persian and Turkish Languages in))سـخنرانی وچـاپ خالصـه واصـل مقالـه     

National Identity of Middle Asia. 

 Translation and Impact of)امارات متحده عربی/ «ترجمه وتاثیر جهانی شدن »نخستین همايش -1

Globalisam /)23-11 همايش بین المللی وپیوسته /العین امارات متحده عربی/2733آبان  71-13=1113نوامبر /

 Hermeneutics and Translation Theory in Literary Texts :مقاله وسخنرانی 

 2nd Annual International Conference)يونـان / دومین همايش بین المللی ادبیات،زبان وزبان شناسی -7

on Literature,  Language and Liguistics)  2733تیـر 11-11./ م 1113ژوالي  22-27/،آتن،يونـان- 

  .The study of Poetical Trends in Contemporary Persian Poem: مقاله وسخنرانی

ـ : الفارسی  –الموتر الدولی االدب المقارن العربی / همايش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی وعربی -1 بیـروت   -انلبن

بررسی تطبیقی ارداويراف نامه، رساله الغفـران وکمـدي   : مقاله وسخنرانی/ 1121مه21-2733/22ارديبهشت  12-11/

 .عضو کمیته علمی همايش/ دراسه ارداويراف نامه، رساله الغفران والكومیديا االلهیه المقارنه/ الهی

 12/ کـی يـف   -اوکراين:ايران دراوکراين.ا.فته فرهنگی جهمايش آشنايی با مفاخر، شاعران وفیلسوفان ايرانی در ه -1

 .پیشینه تاريخی ايران شناسی درشاخه زبان وادبیات فارسی: سخنرانی/ 1121نوامبر 2733/22آبان 

./ م1122آوريل  21/ کی يف -اوکراين: «مباحث ومطالعات فرهنگی ، زبان شناسی وادبی»کنفرانس ساالنه وادواري  -2

به ويـژه غزلیـات   )هرمنوتیك ومطالعات شالوده شكنی در فهم وتاويل شعر فارسی: سخنرانی/ ش 2731فروردين  11

 (.موالنا وحافظ

کی  -اوکراين: «علم تطبیقی وعلم تاويل: رابطه ي ادبیات وانواع ديگرهنري»هفتمین کنفرانس بین المللی وادواري -3

نقش : سخنرانیTaras Shevchenko National University of Kyiv، /2731اسفند  1121/22ا مارس/ يف

 . هرمنوتیك در روش شناسی نوين علوم انسانی

 11/ 2732ارديبهشت  1سه شنبه/ اوکراين -دانشگاه ملّی تاراس شفچنكو کی يف/ همايش بزرگداشت حكیم خیام -3

 نگاهی به ساختار معماري آرامگاه خیام ؛: سخنرانی/ 1121آوريل

  /  1121ژوئن  27-22/اسپانیا-مادريد/ لمللی جهت گیري جديددرعلوم انسانیدوازدهمین کنفرانس بین ا -3
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 درس های تدریس شده

 

 دوره آموزشی عنوان درس 

، متون وفنون ادبی اسطوره شناسی، مکتب های ادبی، تحقیق دربالغت 1

،کاربرد زبان حماسی حماسی، تحقیق درادبیات حماسی وقهرمانی،

 .رسیتحقیق دردستورزبان فا ، نقدادبی درمتن های حماسی

 دکتری

عامالت وروابط ادبی ایران ت ری ونظریه های ادبیات تطبیقی،مبانی نظ 2

 یداری، مطالعات زبانی درمتن ادبی،طبیقی ادبیات پاتوجهان، مطالعات 

مطالعات بینارشته ای ادبیات تطبیقی، تاریخ تحلیلی ادبیات معاصر، زبان 

 ....،، تاریخ بیهقیمرجع شناسی وروش تحقیق تخصصی،

 کارشناسی ارشدمحض

 تطبیقیادبیات 

 ادبیات پایداری

، سبک شناسی نظم ونثر، جریان شناسی ادبیات 1.2زبان تخصصی  1

حافظ، مخزن االسرار، کلیله ودمنه ،چهارمقاله، )معاصر،متون نظم ونثر

، دستورزبان، تاریخ زبان فارسی، معانی وبیان، ...(شاهنامه،تاریخ بیهقی،

 تاریخ ادبیات،

 کارشناسی

 

 دوره های آموزشی برگزاری کارگاه ها و

 

 ساعت سال برگزارکننده دوره نوع دوره

شیوه پايان نامه نويسی براي » کارگاه

دانشجويان کارشناسی ارشددانشكده 

 ساعت     3حمعاً :  «الهیات

 دانشگاه حکیم سبزواری
معاون پژوهشی دانشگاه 

ودانشكده الهیات ومعارف 

 اسالمی  

31,3,21 

و 

31,3,23 

 :ساعت3

شماره 

: یگواه

  31د/31222

تاريخ 

: گواهی

31,21,21 

 

 جوایز وتشویق ها

 

 سال رتبه عنوان
محل 

 برگزاری

 ,2731/ جهاد دانشگاهی(/ به مناسبت کتاب حكیم اقلیم عشق)ـ کتاب سال دانشجويی 2

 ,2733-31/  دانشگاه حكیم سبزواري/ ـ عضو هیأت علمی پژوهشگر نمونه1



 ,2732/ دانشگاه فردوسی مشهد(/ هاي نقد ادبی معاصر به مناسبت نظريه)ی ي مرحوم دکتر يوسف ي ويژه ـ جايزه7

 ,2731/ دانشگاه فردوسی مشهد/ ـ پژوهشگر برتر دانشجويی1

 ,2731-31/  دانشگاه حكیم سبزواري/ ـ عضو هیأت علمی پژوهشگر نمونه1

 . 2733-2733/دانشگاه حكیم سبزواري / عضو هیأت علمی پژوهشگر نمونه -2

 2731-2732/دانشگاه حكیم سبزواري / هیأت علمی پژوهشگر نمونه عضو -3

 2737-2731/دانشگاه حكیم سبزواري / عضو هیأت علمی پژوهشگر نمونه -3

 2733-2733/دانشگاه حكیم سبزواري / عضو هیأت علمی پژوهشگر نمونه -3

 2111-2733 /در دانشگاه حكیم سبزواري( زبان وادبیات فارسی)مديرنمونه گروه آموزشی .21

 

 .....(داوري مجالت و همايش ها و)ديگر فعالیت هاي پژوهشی

 

پژوهشی متن شناسی ادب فارسی اصـفهان،گوهرگوياي اصـفهان،فنون    -مقاله در مجالت علمی 211داوري بیش از

مطالعات بالغی ادبی،بالغت کاربردي،جستارهاي زبانی،جستارهاي ادبی،شعرپژوهی،ادبیات غنايی،نقد ونظريه ادبی،

 .....ونقدادبی،نقدادبی و

 33تا مهر(: دانشگاه اصفهان)گوهرگويا/مقاله براي مجله پژوهش هاي ادبیات عرفانی 71داوري -

 2733,1,7تا (: دانشگاه اصفهان)مقاله براي مجله متن شناسی ادب فارسی 12داوري -

 2731,2,2تا (: دانشگاه شیراز)مقاله براي مجله شعرپژوهی 1داوري-

 2733,22,2تا (: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی)مقاله براي مجله ادبیات پارسی معاصر 7داوري -

 2733,1,12تا (: دانشگاه سیستان وبلوچستان)مقاله براي مجله پژوهشنامه ادبیات غنايی 1داوري -

 2733,2,12تا (: دانشگاه سمنان)مقاله براي مجله مطالعات زبانی وبالغی 1داوري -

 2733,1,3تا (: دانشگاه پیام نور)مقاله براي مجله بالغت کاربردي ونقدبالغی 3داوري -

 2733,3,2تا (: دانشگاه مازندران)مقاله براي مجله پژوهشنامه مكتب هاي ادبی3داوري -

 2733,3,2تا (: دانشگاه مازندران)مقاله براي مجله پژوهشنامه ادبیات حماسی2داوري -

 2733,3,2تا (: دانشگاه مازندران)براي مجله روايت شناسی مقاله1داوري -

 2733,3,2تا (: دانشگاه مازندران)مقاله براي مجله جستارهاي ادبی7داوري -

.... 

-23(: دانشگاه امام رضـا )چكیده براي ششمین همايش دانشگاهی ادبیات کودک ونوجوان 23مقاله  و 21داوري -

23/1/2732 

 2-1. 2731/2(: دانشگاه محقق اردبیلی)همین همايش بین المللی انجمن ترويج مقاله  براي د21داوري  -

 3-1. 2737,2(: دانشگاه پیام نوربجنورد)مقاله  براي نهمین همايش بین المللی انجمن ترويج 3داوري -

 

 



 عضویت ها/ مسئولیت ها

 

 ردیف
 عنوان

/ ئولیتزمان مس

 فعالیت
 سال های مسئولیت

از جانب مرکز همكاري هاي علمی بین المللـی وزارت علـوم،   / ماموريت تدريس زبان وادبیات فارسی به اوکراين -2

 .2732تامهر 2733از مهر/ تحقیقات وفناوري

 2731تاآبان  22/2732/ 22از: مدير گروه زبان وادبیات فارسی -1

 .تاکنون 2731ي از اسفندكیم سبزوارحعضوهیات ممیزه دانشگاه  -7

 تاکنون2731خرداددانشگاه حكیم سبزواري از هیات ممیزه دبیر کمسیون تخصصی علوم انسانی -1

 .تاکنون2731شهريور 12 ريیس کمیته منتخب دانشكده ادبیات وعلوم انسانی از -1

 .عضوکمیته علمی درچند همايش ملی کشوري -2

 2732مهر 22تا 2731آبان 22از : بزواريريیس دانشكده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه حكیم س -3

     11,21,31(. 2731ارديبهشت )ريیس نخستین همايش ملی آسیب شناسی آموزش زبان هاي خارجی درايران -3

 (.تاکنون 2737از سال )دانشگاه حكیم سبزواري«مطالعات نظريه وانواع ادبی » سردبیر مجله ي -3

 (.2732ارديبهشت )زبان هاي خارجی درايران ريیس دومین همايش ملی آسیب شناسی آموزش -21

 تاکنون 2731پژوهشی بالعت کاربردي ونقدبالغی،دانشگاه پیام نور،از –عضو هیات تحريريه دوفصلنامه علمی  -22

باابالغ ( مربوط به سازمان اموردانشجويان)31 نمونه سال يجشنواره دانشجو علوم انسانی گروه  يداور اتیه سيیر -21

  1395-02-13تا 1394-11-27 د31/11371

  73111/د31 بـاابالغ   31نمونه سـال  يجشنواره دانشجو یپژوهش تهیوعضو کم یگروه تخصص يداور اتیه سيیر -27

 21,21,31تا 2,3,31

 تاکنون 2733,2,7از: مدير گروه زبان وادبیات فارسی -21

 (دانشگاه آزاداسالمی مشهد)عضوهیات تحريريه مجله مطالعات زيباشناسی وبالغی ادبیات -21

22-  

 دبیرهمایش ها

 

  2731ارديبهشت 22/ دانشگاه حكیم سبزواري  -دبیرهمايش نقدوبررسی ادبیات تطبیقی -2   

 2732اوّل آبان/دانشگاه حكیم سبزواري -دبیرهمايش ساالنه ي بزرگداشت ابوالفضل بیهقی -1     

  2732آبان 13/ گاه حكیم سبزواري دانش -دبیر همايش موالنا وحكیم سبزواري  -7     

 3-2/دانشـگاه فردوسـی مشـهد    -دبیر اجرايی دومـین گردهمـايی انجمـن تـرويج زبـان وادب فارسـی ايـران        -1    

  2732شهريور

  2733آبان  21و 3/دانشگاه فردوسی مشهد  -« آب وارزش هاي فرهنگی آن»دبیر اجرايی همايش ملّی   -1

 2733آبان22-21/ دانشگاه حكیم سبزواري -هش هاي زبان وادبیات فارسیدبیرپنجمین همايش ملی پژو -2



   31,3,1  2731اوّل آبـان  / دانشگاه حكیم سـبزواري / مدير علمی سومین همايش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی -3

 د11111/31

 2737آبان  اوّل/ دانشگاه حكیم سبزواري/ مدير علمی چهارمین همايش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی -3

 2731اوّل آبان / كیم سبزواريحدانشگاه / مدير علمی پنجمین همايش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی -3

 2731اوّل آبان / كیم سبزواريحدانشگاه / مدير علمی ششمین همايش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی -21

    31,21,11  2732اوّل آبـان  / م سـبزواري كـی حدانشـگاه  / دبیرهفتمین همايش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقـی  -22

 د12311/31

 2733اوّل آبـان  / دانشگاه حكیم سبزواري/ دبیر هشمین، نهمین، دهمین همايش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی. 21

 2733تا

 2111تا اول آذر 2111اوّل آبان / دانشگاه حكیم سبزواري/ دبیريازدهمین همايش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی. 27

373223: د  کد پیگري نامه27333/2111   2111,1,23   / 

   

 

 راهنمای ومشاوره رساله های دکتری

 

 : استادراهنماي رساله دکتري
دمهدي محم: يدیهل ینقش  یستمیس ةيبر اساس نظر  یروزبهان بقل یِعرفان یِآثار فارس لیو تحل یبررس -2

 دکتر محمودالیاسی/ دکترابراهیم استاجی: 1و 2استادمشاور   23,22: نمره  23,22,2732*خطیبی

خواجه عبداهلل  ي دهيواثر برگز( نامه بتیومص ریمنطق الط,نامه یاله)عطار  دهيآثار برگز يشناسانه  تيروا یبررس -1

 22: نمره 2733,2,12* دصديقی لیقوانجوا: ژرار ژنت تيزمان درروا هيبراساس نظر( هیطبقات الصوف)يانصار

 دکتر آذين حسین زاده/ دکترابراهیم استاجی: 1و 2استادمشاور

 رانيکودکان ا اتیبرادب رآنیوتاث.م 23و 23 يدرسده ها يیكايآمر -یسیکودکان  انگل اتیادب یقیبازشناخت تطب -7

 23:نمره  2733,2,22* محمودفیروزي مقدم: (یکرمان يوهوشنگ مراد نيمارک توا قیتطب یبررس)معاصر

 دکتر حسن دلبري/ دکتر مريم جاللی:1و 2استادمشاور

   11: نمره  2733,1,23* فريبا مهري.(: ش2731تاسال )تحلیل سبك شناسی اليه اي غزل اجتماعی معاصر -1

دکتر عصمت  -دکتررضااشرف زاده: دکتر عباس محمديان   استادان داور/ دکتر حسن دلبري:1و 2استادمشاور

  -عیلیاسما

* مهین میرزابیاتی: تحلیل گفتمان انتقادي رمان روزگارسپري شده مردم سالخورده براساس الگوي گفتمانی فرکالف -1

 .دکتر کتايون شهپرراد/ دکترابراهیم استاجی: 1و2استادمشاور  23: نمره . 2733,22,13

وتوضیف ضرب المثل هاي  در تحلیل(استعاره مفهومی وطرحواره تصويري)کارکرد نظريه معناشناسی شناختی -2

استادان . دکتر محمودالیاسی/ دکترعلی تسنیمی: 1و2استادمشاور 23: نمره . 2733,22,13*علیرضاآرمان:فارسی

  -دکتر عصمت اسماعیلی -دکتررضااشرف زاده: داور



استادان  11: نمره . 2733,21,27*هستی قادري سهی: تحلیل زيست بوم گرايانه باورهاي اسطوره اي ايران در اوستا -3

دکتر  -دکتر مدرسی -دکتر اشرف زاده: استادان داور/ دکترعلی تسنیمی -دکتر ابراهیم استاجی: 1و2مشاور

 . جمشیدي

دکتر  :1و2استادان مشاور 23: ، نمره2111,1,21* فرهادفروزان کیا: پژوهی در ايران شناسی مطالعات اسطوره آسیب -3

  دکترحسن دلبري -سیدکتر فاطمه مدرّ -زاده دکتر رضا اشرف: داور استادان/ دکتر زهرا جمشیدي -ابراهیم استاجی

 

 :استادمشاور رساله دکتري
علی : برن كيآلفرد آدلر و ار یروانشناخت يها دگاهيد ادیبر بن یفارس يکارکرد ضرب المثل ها یشناس بیآس -2

دکتر مهیارعلوي :1و 2دان مشاوراستا/  دکتر ابراهیم استاجی: استادراهنما   23,21: نمره 2732,2,13* صادقی منش

 دکتر دکتر علی تسنیمی/ مقدم

دکتر عباس : استادراهنما   23,73:نمره  2732,22,71*احمدرضابیابانی: دفاع مقدّس یداستان اتیّادب یشناس بیآس -1

 دکتر احمدخواجه ايم/ دکتر مهیارعلوي مقدم:1و 2استادمشاور/ محمديان 

دکتر ابراهیم استاجی  : استادراهنما   22:نمره   2733,72,2*سی برانیقد: شاهنامه يیونقد کهن الگو یبررس -7

 دکتر فرزاد قائمی/ دکتر مهیارعلوي مقدم:1و 2استادمشاور

  2733,21,12* برومندمقدم (: اي¬خان اختر کلكلته¬تألیف قاضی محمّد صادق)تصحیح انتقادي محامد حیدريّه  -1

 دکتر احمدفتوحی نسب/ دکتر مهیارعلوي مقدم:1و 2ستادان مشاوردکترعلی تسنیمی ا: استادراهنما  23,1: نمره

  -دکتر عصمت اسماعیلی -دکتررضااشرف زاده: استادان داور

* عبدالحمیدامانی: سلینا کوش« قرائت تنگاتنگ » تحلیل بیت هاي آغازين شش دفتر مثنوي براساس نظريه -1

. دکتر احمدخواجه ايم/ دکتر مهیارعلوي مقدم:1و 2راستادان مشاو/ دکتر عباس محمديان : استادراهنما2733,3,27

 .دکتر حسن دلبري -دکتر محمد بهنام فر -دکتررضااشرف زاده: استادان داور  23: نمره

 11:نمره  2111,3,13*علی ششتمدي: شناسی مفهوم پايداري در ادبیات داستانی معاصر ايران تحلیل روايت -2

 :استادان داور/ زاده دکتر آذين حسن -مقدّم دکتر مهیار علوي: 1و2مشاور دکتر علی تسنیمی   استادان: استادراهنما

 .دکتر حسن دلبري -صرفی دکتر محمدرضا -پور دکتر ژاله کهنمويی

  2111,3,13*  فاطمه رفعت خواه: شناسیِ دينی میرچا الیاده در متون برگزيدة عرفانی نقد و تحلیل اسطوره  -3

دکتر ابراهیم استاجی    -مقدّم دکتر مهیار علوي: 1و2عباس محمديان استادان مشاوردکتر دکتر : استادراهنما  11:نمره

 .دکترحسن دلبري -سیدکتر فاطمه مدرّ -زاده دکتر رضا اشرف: استادان داور

القضات همدانی با رويكرد عین مصنّفاتمیبدي و  االسرارکشفتطبیقی تأويل آيات قرآنی در -بررسی تحلیلی -3

دکتر : 1و2دکتر عباس محمديان استادان مشاور: استادراهنما11:نمره 2111,3,21 *انه صادقیريح: «هرمنوتیكی

سهیال صالحی دکتر دکتر  -دکتر دکتر محمد بهنام فر : مقدّم  استادان داور دکتر مهیار علوي  -احمدخواجه ايم 

 .دکترحسن دلبري -مقدم 

 



 

 

 راهنمای ومشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

 (:کارشناسی ارشد)استاد راهنما
: استادمشـاور  21/22/2732:زمـان دفـاع  *احمد کوچك پور:درون مايه اي شعر علی معلم -نقد وتحلیل زيبا شناسی -2

 دکتراحمدخواجه ايم

 دکتر ابوالقاسم رحیمی: تادمشاوراس    2732زمستان : زمان دفاع*نرگس فاطمی: موسیقی اشعار ناصرخسرو -1

 .2733شهريور : زمان دفاع*زهره خیري: تحلیل هنري شعر ادبیات کودک ونوجوان در دو دهه ي بعد از انقالب  -7

: زمـان دفـاع  * ربـاب قربـانی  (: 23-13: دهه اول انقـالب )توصیفی ادبیات داستانی ترجمه –کتاب شناسی تحلیلی  -1

 .2733مهر

 دکتر حمیددهنبی: استادمشاور. 2733خرداد* سوسن پور شهرام: نادر ابراهیمی نقد وبررسی آثار داستانی -1

دکترمـه دخـت   : استادمشاور.  2733اردي بهشت : زمان دفاع* محمد رضا قلی زاده: جريان شناسی شعر مشروطیت -2

 پورخالقی چترودي

 ی تسنیمیعل.د:استادمشاور.  2733بهمن : زمان دفاع*اعظم مكنونی: جريان شناسی نثر مشروطیت -3

 .2733اردي بهشت : زمان دفاع* فاطمه اکبري: نقد وبررسی شیوه هاي آموزش زبان فارسی به خارجیان -3

. د: استادمشاور.  2733بهمن : زمان دفاع*محمد اسماعیل صیادي قريب: تاثیر متقابل شعر فارسی ونگارگري ايرانی -3

 محمدعلی رجبی

. د:استادمشاور. 2733بهمن :زمان دفاع* زهره نیك انديش:تر شريعتینقد وتحلیل سبك شناختی آثار برگزيده ي دک -21

 ابوالقاسم رحیمی

: نمره 2733,2,1* سحر سعادتی: توصیفی ديدگاه عین القضات همدانی در باره تاويل وفهم متن –بررسی تحلیلی  -22

 دکتر علی تسنیمی: استادمشاور  23,31

: نمره 2733,3,21: زمان دفاع* طاهره میزانی: ر دکتر شفیعی کدکنیروش شناسی پژوهش هاي ادبی با تكیه برآثا -21

 دکترمه دخت پورخالقی چترودي: استادمشاور 23,31

: استادمشاور 23,31: نمره 2733,2,71* حسین بهرامی: نقد وتحلیل فرايند برجسته سازي زبان در غزل هاي سعدي -27

 دکتر ابوالقاسم قوام

 21,31: نمره 2733,3,21: زمان دفاع* نداتوکلی يزدي: تان هاي منیرو روانی پورنقد وتحلیل شخصیت در داس -21

 دکتر ابراهیم استاجی: استادمشاور

* طیبـه نكسـتان  : بررسی ساختارروايی حكايت هايی ازتاريخ بیهقی ومرزبان نامه براساس الگـوي کنشـگرگرماس   -21

 دکترابراهیم استاجی: استادمشاور  .3/3/2731:زمان دفاع

 23,1: نمـره .  11/22/31: زمان دفـاع *نرگس شیخ.: ش 31سیاسی دردهه  -بررسی وتحلیل سیرنقدرمان اجتماعی -22

 دکتراحمدخواجه ايم: استادمشاور



: زمـان دفـاع  *اعظـم مهـدي پـور   .: بررسی گفتمان قدرت وزبان درتاريخ بیهقی برپايه رويكردتاريخ گرايـی نـوين   23

 خواجه ايماحمد . د: استادمشاور.  11/22/31

  23,11: نمـره .   13/22/31: زمـان دفـاع  *معصـومه علیكـی   .: بررسی عناصرداستانی درآثارداسـتانی زويـاپیرزاد   -23

 دکتراحمدخواجه ايم: استادمشاور

: نمـره  2732,2,21*هسـتی قـادري  : ارسـی بازنشناخت انتقادي بوم فمنیسم باتكیه برشعرشاعران برجسـته معاصرف -23

 دکتر حسن دلبري: استادمشاور  23,31

 23: نمـره   2732,2,27*مهري موسوي تقـی آبـادي  : تطبیقی اسطوره شناسیبازشناخت مبانی نظري وکارکردهاي -11

 دکترابراهیم استاجی: استادمشاور

: تحلیلی ادبیات اقلیمی دررمان جاي خالی سلوچ دولت آبادي وتس دوربرويـل تومـاس هـاردي    -بررسی تطبیقی-12

 23,31: نمره2731,22,11* خديجه پرويزي راد

ـ   -11 : استادمشـاور   23: نمـره  2731,22,13*رويارضـازاده : ات امیـر همـايون اسـفراينی   بررسی سـبك شناسـی غزلی

 دکترابراهیم استاجی

 23,1: نمـره  2737,3,7*سـیدمحمدتقی سـعادتی جـم    : بررسی سمبول هاي اجتماعی در شعر ملك الشعراي بهـار -17

  اهیم استاجیدکترابر: استادمشاور

 2737,3,2*محسن محمدي کرديانی :بررسی روايتِ زمان در سه اثر برگزيدة زويا پیرزاد بر اساس نظرية ژرار ژنت-11

 دکترابراهیم استاجی: استادمشاور  23,11: نمره

 23,1: نمــره 2733,11,2*زري رحمتــی: 2731تــا2731از  یقــیتطب اتیــادب یلــیتحل-یفیتوصــ یکتــاب شناســ -11

 دکتر حسن دلبري: استادمشاور

ـ  )یشعرفارس یباشناسيباز(مكتب هرات ومكتب اصفهان)ينگارگر ینشانه شناس یقیتطب -یلیتحل یبررس -12  ینـوع ادب

 مانیدکتر محمودرضاسلی: استادمشاور   23:نمره   2733,2,11*فهیمه درگاهی: (يیوغنا ی،عرفانیحماس

ـ   يطبقه بنـد  يروش ها یقیتطب یبررس -13 ـ یوانگل یبالغـت درفارس  23,1:نمـره  2733,22,13*میـثم ابراهیمـی  : یس

 دکتر محمدداوودي: استادمشاور

بررسی مولفه هاي داستان هاي مینـی مالیسـتی جنـگ درداسـتان هـاي پیرمردبرسـرپل،خانه سـرباز ودرکشـوري          -13

: استادمشـاور   11: نمره  2733,1,11*مريم برزويی: هاي ادبیات دفاع مقدس ديگرارنست همینگوي وبرگزيده مینی مال

 دکتراحمدخواجه ايم: استادداور/ دکتر مهدي رحیمی

مطالعه )هويّت ملّی و دينی در سروده هاي شاعران زن برگزيدة سه دهة نخست انقالب اسالمی « تحلیل محتوي » -13

: استادمشاور  23,1: نمره 11/2/2733* سبیكه استیري(: اطمه راکعی طاهره صفارزاده ، سپیده کاشانی، ف: موردي 

 .                                           دکتر حسن دلبري: استادداور/ دکتر علی تسنیمی

بر اساس نظرية  وداع با اسلحهو  زمین سوختههاي  در رمان ژانرجنگ يها مولفه جامعه و ساختار،بررسی تطبیقی  -71 

دکتر علی : استادداور. / دکتر عباس محمديان: استادمشاور  23:نمره   2733,3,13* احسان حضرتی: ورگ لوکاچگئ

 تسنیمی
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  2733,22,13* مدجاويد انوشاح: هاي فارسی افغانستان بر پاية رويكرد نقد پسااستعمارگرايی نقد و تحلیل داستان -72

 .حسن دلبريدکتر : ادداوراست. / زهراجمشیديدکتر : استادمشاور  23:نمره 

شعر عرفانی موالنا و : ي موردي مطالعه)شناسی  بررسی تطبیقی مفاهیم و عناصر معماري و شعر فارسی با رويكرد نشانه -71

 .دکتر حسن استاجی: استادداور/ آقاي محمودرضا سلیمانی : استادمشاور  23,31: نمره 13/3/2111* ناديا بصیرنژاد(: حافظ

77. 

 (:کارشناسی ارشد)اد مشاوراست     
 دکتر عباس محمديان: استادراهنما .2731آذر : زمان دفاع* فرزانه فروزانی: فهرست موضوعی هفت اورنگ جامی -2

 :زمان دفاع*ناصر مسبوقی: ارتباط ساختاري مقدمه هاي داستان هاي شاهنامه با متن -1

یم عرفانی در کشف المحجوب، مصباح الهدايه، عارفانه در اصطالحات ومفاه -بررسی تطبیقی نگرش هاي صوفیانه -7

 دکتر عباس محمديان: استادراهنما. 2731خرداد: زمان دفاع* احسان قبول: لوايح ولوامع جامی

شهريور * زهرا ابراهیمی پور: بررسی طنز، عناصروکارکردهاي اجتماعی آن در آثار حافظ،عبیدزاکانی وسعدي -1

 حیمیابوالقاسم ر. د: استادان راهنما. 2731

 ابوالقاسم رحیمی. د: استادراهنما. 2733خرداد* مرتضی سلطانی: اعتراض در شعر معاصر -1

: نمره 2733,1,21: زمان دفاع* زهره میرزايی: تاثیر شاهنامه برشعر فروغ فرخزاد، نیما يوشیج واحمد شاملو -2

 دکتر ابراهیم استاجی: استادراهنما23

 .2733بهمن : زمان دفاع* معصومه نامجو.: ق3تا پايان قرن  تصوير ماه وخورشید در شعر فارسی ازآغاز -2

 .2733دي : زمان دفاع*سعیده میرزا زاده: بررسی زيبا شناسانه مثنوي هاي پنج گانه خواجوي کرمانی -3

 .2733بهمن : زمان دفاع* فاطمه ايرجی نیا: نقد وبررسی ده اثر برگزيده باز نويسی شده در ادبیات کودک ونوجوان -3

: نمره. 2,12733: .زمان دفاع* پروانه سعادت: ساختاري داستان هاي کوتاه مجموعه چمدان بزرگ علوي تحلیل-21

 دکتر ابراهیم استاجی: استادراهنما 23,1

توصیفی پايان نامه هاي کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، تربیت معلم سبزوار  –کتاب شناسی تحلیلی  -22

 دکتر علی تسنیمی: استادراهنما 23: نمره 2733,22,71* فاطمه دماوندي: وبیرجند

  2731مهر: زمان دفاع* فیروزه کاويان: بررسی وتحلیل انديشه هاي دم غنیمت گرايانه چهار اثر برگزيده - 21

 ابوالقاسم رحیمی: استادراهنما

 .2733تیر : زمان دفاع* مهین گندمكار: مقايسه مضامین ومفاهیم اجتماعی در اشعار نازک المالئكه ونیما يوشیج -27 

 دکترابراهیم استاجی: استادراهنما  2733تیر: زمان دفاع*زهره میرزايی:بازتاب شاهنامه در شعر نوفارسی -21 

 2733شهريور: زمان دفاع* علی برهانی:بررسی تطبیقی نماد واسطوره درشعر نیما يوشیج وبدر الشاکرالسیاب  -21 

 ادکترحسین میرزايی نی: استادراهنما

  23:نمره .12/22/31: زمان دفاع*زهراصوفی: بررسی عناصرداستانی درچهاررمان مصطفی مستور -22



دکتر :ثمین رحمانی استادراهنما: سازي در شعر منثور احمد شاملو، منوچهر آتشی و يداهلل رؤيايی بررسی برجسته -23

 حسن دلبري

 23,31: نمره 2732,2,11*علی رضوانی راد: بررسی تطبیقی متغیر جنسیت در شعر فروغ فرخزاد و احمد شاملو-23

 ابوالقاسم رحیمی: استادراهنما

ي همسايه ها داستان يك شهر و درخت انجیر معابد از احمد محمود بر اساس نظريه میشل گفتمان قدرت در رمانها-23

 دکترابراهیم استاجی: استادراهنما  23: نمره  2731,2,11*مرادعلی شايسته فرد:کووف

 دکترابراهیم استاجی: استادراهنما  23:نمره 2731,22,13*بیات الهام: نقد کهن الگويی رمان هاي هوشنگ گلشیري -11

دکتر حسن :استادراهنما  23:نمره 2733,22,22*کريم آراسته: بهار الشعراي¬در اشعار ملك گرايی¬بازتاب آرمان -12

 دلبري

 23:رهنم 2733,22,22*نسرين صادقی نیا: جانسون¬و بن امفرصت در اشعار خیّ¬اغتنام ي¬شهياند يواکاو -11

 .دکتر حسن دلبري:استادراهنما

معصومه پارسی : بررسی تطبیقی موضوع موعوديت در شعر معاصر فارسی و ژانر آپوکالیپس در سینماي هالیوود -17

 .دکتر حسن دلبري: استادراهنما  19.3: نمره   19/7/1044*   پور
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