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 ، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواریرزومھ دکتر حسن مجیدی

  عل�� پژو���� مقاالت  مجلھ  دا�ش�اه  رتبھ
  ردیف

  مستقل

Isc  

وزارت عل�� پژو���� 

  علوم

  مجلة اللغة العر�یة و آدا��ا

  (ز�ان مجلھ: عر�ی)

  

  دا�ش�اه ��ران 

 پرد�س قم

والفارسیة(ظ�ور�ما،  املعاجم الثنائیة؛ اللغة العر�یة

  وتطور�ما، واش�الیا��ما وحلول�ما)

  

١.  

  مستقل

Isc  

وزارت  عل�� پژو����

  علوم

  �شر�ھ ادبیات پایداری 

  دا�ش�اه

  شهید با��� کرمان
ادبیات مقاومت و فلسفھ پیدا�ش مقاومت در 

کشور�ای اسالمی تحت اشغال؛ فلسط�ن و عراق 

  عنوان نمونھبھ

٢.  

  مستقل

Isc  

رت وزا عل�� پژو����

 علوم

  دا�ش�اه تر��ت مدرس

  

مجلة ا��معیة العلمیة 

�یرانیة للغة العر�یة 

  وآدابها

تحلیل روان شناخ�� آثار دمحم ماغوط بر اساس تأث��ات 

  نامطلوب فقر و زندان

٣.  

مستخرج از رسالھ 

�ارشنا��� ارشد 

دا���و. را�نما: حسن 

  مجیدی

Isc  

وزارت  عل�� پژو����

  علوم

  

(پژو�ش ادب فصلنامھ لسان مب�ن 

  عرب)

  

  

  

  دا�ش�اه ب�ن املل�� قزو�ن
برر��� و تحلیل ��ص�ت ابن رومی بر اساس نظر�ة 

  عقدة حقارت آدلر

٤.  

Isc  

وزارت  عل�� پژو����

  علوم

  �شر�ھ ادبیات پایداری 

  

دا�ش�اه شهید با��� 

 کرمان

  مفهوم ا��ر�ة �� شعر أحمد مطر

  

٥.  

Isc  

وزارت  عل�� پژو����

 علوم

ن و متوانتقادی ھشنامھ وپژ

  معلوی برنامھھا

  نسانيا

  

  پژو�ش�اه علوم ا�سا�ی 

  

 �ارشنا��� رشتھ �ای درس سرفصل نقد و برر���

  عر�ی ادبیات و ز�ان

  

٦.  

Isc  

  عل�� پژو����

  مصوب وزارت علوم

مقام اول �شر�ات عل�� 

در نوزد�م�ن نما�ش�اه 

 ب�ن املل�� قرآن کر�م

 دا�ش�اه معارف قم

  

  

  

  مطالعات تفس��ی 

  

تفس��ی رابطھ افساد �� �رض با محار�ھ با برر��� 

  مائده ۳۳تأکید بر آیھ 

  (در پرونده نیامده است)

٧.  

Isc  

  عل�� پژو����

 مصوب وزارت علوم

  دا�ش�اه آزاد کرج

  

  اضاءات نقدیھ

�� �دب�ن العر�ی 

   والفار���

 

  

النقد �د�ی العر�ی املعاصر  و تأثره باملنا�� الغر�یة 

  »دراسة و تحلیل«

٨.  

Isc  

  عل�� پژو����

 مصوب وزارت علوم

  پژو�ش نامھ علوی   

 
  جای�اه �ار و تقسیم �ار در ن�� البالغھ

  

٩.  

Isc  

  عل�� پژو����

 مصوب وزارت علوم

پژو�ش�اه علوم ا�سا�ی و 

  مطالعات فر�ن�ی

  پژو�شنامھ علوی 

 
  س�� تار��� بنای م��د غدیر تا تخر�ب

  

١٠.  
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٢ 
 

Isc  

  عل�� پژو����

 مصوب وزارت علوم

دو فصلنامھ مطالعات  ش��ازدا�ش�اه 

  حقوق 

  

رابطھ اجرای حد و ضمان در صورت اتالف ع�ن 

  مسروقھ از دید�اه مذا�ب اسالمی

  )در پرونده نیامده است(

١١.  

Isc  

وزارت  عل�� پژو����

 علوم

  

  دا�ش�اه ش�ید با��� کرمان

  

  فصلنام ادبیات پایداری 

 
اس��اتژی پایداری در برابر جنگ نرم با تکیھ بر ن�� 

  البالغھ

١٢.  

  فصلنامھ عل�� پژو����

SNIP (Source 

Normalized Impact 

per Publication) In 

2014: 0.202  

  

 Chemical در

Abstracts IMEMR,  ،

Emrmedex, ISC, Index 

Copernicus  ،

Iranmedex 

Barindex.ir,  ،

Magiran و SID   و

 ) Elsevier پای�اه

Embase, Scopus, 

EMcare, Compendex, 

EnCompass LIT و 

Geobase  نمایھ می

 .گردد

  

  

  

  

  

  

  

مجلھ عل�� دا�ش�اه 

  علوم پزش�ی بابل

  

  

 

سکرات مرگ و واک�ش متفاوت ا�سان �ا بھ �ن�ام 

  احتضار

  

١٣.  

Isc  

  عل�� پژو����

 مصوب وزارت علوم

  دا�ش�اه ��ران

  

  مجلھ ادبیات

 

  حر�ری ابوالقاسم مقامات برر��� 

  اینجانب(حسن مجیدی)مستخرج از رسالھ دک��ی 

١٤.  

  

 مجلھ  رتبھ
  ترو��� تمقاال 

  ردیف

  ترو��� 

 وزارت علوم

اس�ناد�ای قرآ�ی امام رضا(ع)در ت�ی�ن تمایز ع��ت از امت در  پژو�شنامھ معارف قرآ�ی

  مناظره با مامون 

١.  

  ترو���

 وزارت علوم 

  

  دراسات �دب املعاصر

  

 عبدالصبور لصالح » الناس �� بالدی«التحلیل السیمیا�ی لـ

 

٢.  

  ترو���

 وزارت علوم 

  

  دراسات �دب املعاصر

 

  دراسة املوازنة ب�ن �دیب�ن املکفوف�ن: أ�ی العالء املعّری و طھ حس�ن

 

٣.  
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  ناشر 
 ز�ان

  کتب
 ردیف

مصوب صورتجلسھ 

  ٢٩٢شماره

   ۱۳۹۰ /۹/۱۲تار�خ

  ن�� 

  ٣٢٧جلسھ١٩بند

  ٣١/٦/٩٤مورخھ

معاونت پژو���� 

س��واری دا�ش�اه حکیم

  جهت چاپ

  دا�ش�اه حکیم س��واری 

  (�شر �وشمند تدب��)
  عر�ی

  نحو جدید

  

١.  

 
  

  ��ن گس��
  ان�ل����

English for the students of Arabic literature  

  

٢.  

 

  

  فار���  �شر مینوفر

  

  تأر�خ �دب العبا���

  

٣.  

 چاپ دوم

  

  عر�ی  �شر روز�ار

  

  ��شاء والکتابة

  

٤.  

 
سازمان حفاظت محیط 

 ز�ست کشور 

  

 �فار��

 

 طبیعت خدا  در   کتاب  خدا

 

 (برر��� عل�� و دی�� آیات عل�� قرآن)

٥.  

 ��ن گس�� 

  

 ان�ل���� -فار���  –عر�ی 

 فر�نگ سھ ز�انھ �یدرولیک

 م��م 

 

٦.  

مستخرج از رسالھ 

 دا���و

 

 را�نما: حسن مجیدی

 �شر معارف

  

تاکتیک �ای جن�ی دفاع از مرز�ای اسالمی در دعای  فار���

��اد(ع) امام» ا�ل الثغور «  

٧.  

  .٨ ماجراجو�ی �ای �ا�ل��ی ف�ن ان�ل���� -فار���  –عر�ی  ��ن گس�� ترجمھ و تنظیم و اضافھ

  .٩ نقد ترجمھ از ز�ان عر�ی بھ فار���  فار���  �شر روز�ار در پرونده نیامده است
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٤ 
 

 نام �ما�ش  دا�ش�اه  
  کنفرا����  تمقاال 

  ردیف

  .١ �علیم اللغة العر�یة لغ�� الناطق�ن ��ا  الثقا�� و�جتما��اللغة العر�یة من املنظور   ِمدان  اندونزی 

 املؤتمر القرآ�ی الُدَو�� السنوی   �و�المپور   مالزی 

  ٢مقدس: 

  .٢ القرآن والعلوم ا��دیدة

  ت��یز

 

طبیعت ونوگرا�ی در شعر نیمایوشیج و�درشاكر السیاب:   �ما�ش م�� ادبیات تطبیقی بناب

 برر��� تطبیقی

٣.  

 کرما�شاه

  

  

  دا�ش�اه رازی 

 

  

  

  دوم�ن �ما�ش ادبیات تطبیقی دا�ش�اه رازی 

برر��� تطبیقی مضام�ن اخال�� ن�� البالغھ با غزلیات 

  حافظ

(در این پژو�ش، عبارات عر�ی ن�� البالغھ با اشعار 

حافظ ش��ازی مورد برر��� و تحلیل تطبیقی و ب�نا رشتھ 

 ای قرار گرفتھ است)

٤.  

 
چ�ون�ی ظهور شعر نو در ادبیات فار��� و عر�ی و ب�یان   تحقیقات نو�ن در ز�ان عر�ی�ما�ش م��  دا�ش�اه اصف�ان

 گذاران آن

٥.  

 
  

 دا�ش�اه رازی 

  

  دوم�ن �ما�ش ادبیات تطبیقی دا�ش�اه رازی 

مؤلفھ �ای عشق در اند�شھ ج��ان خلیل ج��ان و نیما 

 یوشیج

٦.  

  .٧  اد�ی و اصول ترجمھ رمان ترجمھ �ما�ش م�� تحقیقات نو�ن در ز�ان عر�ی دا�ش�اه اصف�ان 

  .٨ تأث�� نیما یوشیج بر نازک املالئکھ �ما�ش م�� تحقیقات نو�ن در ز�ان عر�ی دا�ش�اه اصف�ان 

 
  

 س��وار

پنجم�ن �ما�ش پژو�ش �ای ز�ان وادبیات 

  فار���

وصف طبیعت در دیوان ابن رومی و منوچ�ری (برر��� و 

 مقا�سھ)

٩.  

 

  

 یزد

 ب�ن رشتھ ایاول�ن �ما�ش را��ار�ای توسعھ 

در حوزه ز�ان وادبیات عر�ی و�نجم�ن �م 

  اند���� مدیران گروه �ای ز�ان وادبیات عر�ی

  

آس�ب شنا��� درس م�املھ دا���و�ان ز�ان وادبیات 

 عر�ی در ایران

١٠.  

 
 س�ندج

  �ما�ش قرآن کر�م
برر��� بازتاب آیات قرآن کر�م در اشعار کمیت بن ز�د 

 اسدی

١١.  

 
 س�ندج

  �ما�ش قرآن کر�م
برر��� بازتاب آیات قرآن کر�م در اشعار شاعر معاصر 

 عرب؛ حافظ ابرا�یم

١٢.  

 
پنجم�ن �ما�ش پژو�ش �ای ز�ان وادبیات   س��وار

  فار���

مقا�سھ لی�� ومجنون نظامی گنجوی ولی�� ومجنون 

 نوردمحم عندلیب

١٣.  

 
�ما�ش م�� تحقیقات نو�ن در ز�ان اول�ن   دا�ش�اه اصف�ان

  عر�ی

  .١٤  �وفھ حضرت ز��ب (س)تحلیل خطبھ بازار 

  .١٥  برر��� مف�وم تر��ت اجتما�� از دید�اه ن�� البالغھ  �ما�ش ن�� البالغھ دا�ش�اه �مداناول�ن   دا�ش�اه �مدان 

  .١٦  دیک ا��ن و رثای ا�ل ب�ت(ع)  �ما�ش م�� تحقیقات نو�ن در ز�ان عر�ی  دا�ش�اه اصف�ان 

  .١٧  مدیر�ت خانواده از دید�اه ن�� البالغھ  و علوم ا�سا�ین�� البالغھ  م�� �ما�ش  دا�ش�اه �مدان 

  .١٨  حماسھ وحماسھ سرا�ی در ادبیات عرب وشیعھ  �ما�ش م�� تحقیقات نو�ن در ز�ان عر�ی  دا�ش�اه اصف�ان 

  ت��یز

 

مقا�سھ مف�وم و جای�اه علم از دید�اه ن�� البالغھ ون��   �ما�ش م�� ن�� البالغھ و علوم ا�سا�ی  دا�ش�اه بناب

  الفصاحھ

١٩.  
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٥ 
 

 

پژو���� طرح ردیف  تار�خ و محل اجراء 

۱  

نحو صرف و بھ روزسازی درس عر�یدر  رشتھ ز�ان و ادبیات     

 

۳۰/۳/۹۰  

 دا�ش�اه حکیم س��واری       

۲  

 ارز�ا�ی درو�ی در گروه آموز��� ز�ان و ادبیات عر�ی

۳۰/۹/۹۴  

 دا�ش�اه حکیم س��واری       

 

 استاد مشاور  استاد را�نما �عداد پایان نامھ

  * ۱۳ را�نما�ی و مشاوره پایان نامھ �ارشنا��� ارشد

 *  ۹ را�نما�ی و مشاوره پایان نامھ �ارشنا��� ارشد

  ۱ ۲ را�نما�ی و مشاوره پایان نامھ �ارشنا��� دک��ی 

 در پرونده نیامده است

۱ 
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