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سوابق تحصیلی
کارشناسی  :رشته تحصیلی (گرایش) ،دانشگاه اخذ مدرک  ،سال اخذ مدرک
ردیف

رشته تحصیلی (گرایش)

دانشگاه اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

1

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

1375

کارشناسی ارشد  :رشته تحصیلی (گرایش) ،دانشگاه اخذ مدرک  ،سال اخذ مدرک
ردیف
1

رشته تحصیلی (گرایش)
زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

دانشگاه اصفهان

1377

عنوان پایان نامه  ،دانشگاه محل دفاع  ،سال دفاع
عنوان پایان نامه

دانشگاه محل دفاع

سال دفاع

شرح مشکالت دیوان ادیب صابر

دانشگاه اصفهان

1377

دکتری تخصصی  :رشته تحصیلی (گرایش) ،دانشگاه اخذ مدرک  ،سال اخذ مدرک
ردیف

رشته تحصیلی (گرایش)

دانشگاه اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

1

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

1383

عنوان رساله  ،دانشگاه محل دفاع  ،سال دفاع
عنوان رساله

دانشگاه محل دفاع

سال دفاع

تصحیح دیوان ادیب صابر ترمذی

دانشگاه اصفهان

1383

2

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
سوابق پژوهشی
انتشار مقاله-1
:ISI  یاWOS الف) مقالت علمی منتشر شده در مجالت معتبر
سال

عنوان مقاله

نام مجله

رتبه مجله

Study the Position of Leadership in
Nasserian Morality

Journal of Basic and
Applied Scientific
Research

ISI Listed

2012

An unknown lyric

Scientia Guaianae

ISI Listed

2014

Application of allusions in Divan of
Sabahi Bidgoli

Cadmo Journal- Italy

ISI Wos

2014

Debate in Persian Prose

Afindad Lxxi

ISI Wos

2014

Analysis of a folk and love story in
Qajar period

Cadmo Journal- Italy

ISI Wos

2014

Shani, the great but unknown poet in
the safavid period

Cadmo Journal- Italy

ISI Wos

2014

Idealism of conduct in view of nemat
xan aaali

Cadmo Journal- Italy

ISI Wos

2014

A Iyrical poem of allegorical Soha
Shirazi

Cadmo journal-Italy

ISI Wos

2014

Introducing an unknown biography by
Ozra Bigdeli Shamlu

Cadmo journal-Italy

ISI Wos

2014

Unknown poet of thirteenth century ,
jaras tehrani

Cadmo journal-Italy

ISI Wos

2014

Take lyrics Taraj e Shirazi

Cadmo journal-Italy

ISI Wos

2014

Zarreh, an unknown poet in india

Afindad Lxxi

ISI Wos

2014

3

چاپ
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
2014

ISI Wos

Cadmo journal-Italy

The hidden treasure introducing a
unique and Precious copy that being
kept at Cambridge University

2014

ISI Wos

Cadmo journal-Italy

A short look at Tarajshirazi Divan

ب) مقالت علمی منتشر شده در مجالت معتبر علمی-پژوهشی:
ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

تاریخ چاپ

رتبه مجله

نویسنده

1

طلوع و غروب در شاهنامة

نشریة کیهان فرهنگی،

تیر1377

علمی -

دکتر احمدرضا

فردوسی

شمارة 15

مروری

یلمه ها

ضرورت تصحیح مجدد دیوان

فنون ادبی ،دانشگاه

علمی –

دکتر احمدرضا

ادیب صابر ترمذی

اصفهان ،دوره دوم،

پژوهشی

یلمه ها

شمارة38

()ISC

2

3

نقد دیوان ادیب صابر ترمذی

ماهنامة ادبیات و فلسفه

پاییز 1383

آبان 1384

علمی -

دکتر احمدرضا

مروری

یلمه ها

ماهنامة ادبیات و فلسفه،

بهمن و اسفند

علمی -

دکتر احمدرضا

شمارة  5، 4و 6

 1384و

مروری

یلمه ها

 ،تصحیح احمد عبداهلل
4

در کمند عقل

5

ببندی یا نبندی ،تأملی بر

مجله ادبی حافظ،

بیتی از حافظ

شمارة 35

حافظ و یک غزل ناب

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

پزشکی

اسالمی واحد خوی ،سال

فروردین1385

6

مهر 1385

پاییز 1385

علمی -

دکتر احمدرضا

مروری

یلمه ها

علمی -

دکتر احمدرضا

ترویجی

یلمه ها

سوم ،شمارة7
7

شعری از امیر معزی در دیوان

تیر 1386

مجلة ادبی حافظ

حافظ

4

علمی -

دکتر احمدرضا

مروری

یلمه ها

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
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8

نقد دیوان امیر معزی

ماهنامة ادبیات و فلسفه

تیر 1386

نیشابوری ،تصحیح محمدرضا

علمی -

دکتر احمدرضا

مروری

یلمه ها

قنبری
9

10

تأثر حافظ از ادیب صابر

مجلة ادبی حافظ،

دی و بهمن

علمی -

دکتر احمدرضا

ترمذی،

شماره 47

1386

مروری

یلمه ها

دیوان امیر معزی و لزوم

دانشگاه الزهرا ،سال  17و

زمستان 1386

علمی-

دکتر احمدرضا

تجدید تصحیح

 ،18شمارة  67و 68

و بهار 1387

پژوهشی

یلمه ها

تأثیر حافظ از ادیب صابر

مرکز حافظ پژوهی ،دفتر

سال 1387

ترمذی

یازدهم

تأملی بر دیوان نافرجام امیر

دانشکده ادبیات و علوم

معزی

()ISC
11

12

علمی -

دکتر احمدرضا

مروری

یلمه ها

علمی-

دکتر احمدرضا

انسانی دانشگاه کرمان ،دورة

پژوهشی

یلمه ها

جدید شمارة 24

()ISC

زمستان1387

(پیاپی )21
13

نماز از دیدگاه عرفان

14

تصحیح یک قصیده مشهور

15

تصحیح چند بیت عربی از

زبان و ادب دانشگاه عالمه

قصاید ملمع دیوان رشیدالدین

طباطبایی ،سال سیزدهم،

وطواط

شمارة چهلم

عرفان اسالمی دانشگاه آزاد

پاییز 1387

علمی-

دکتر احمدرضا

اسالمی واحد زنجان ،سال

پژوهشی

یلمه ها

پنجم ،شمارة 17

()ISC

دانشکدة ادبیات و علوم

بهار 1387

علمی-

دکتر احمدرضا

انسانی دانشگاه اصفهان،

پژوهشی

یلمه ها

شمارة 52

()ISC

5

تابستان 1388

علمی-

دکتر احمدرضا

ترویجی

یلمه ها
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16

تابستان1388

علمی-

دکتر احمدرضا

جایگاه رودکی در شعر امیر

پژوهشهای زبان و ادبیات

یلمه ها

معزی و دیگر شاعران

فارسی دانشکده ادبیات و

پژوهشی

علوم انسانی دانشگاه

()ISC

اصفهان ،سال چهل و پنجم،
دوره جدید ،شمارة 2
17

18

تابستان 1388

تصحیح چند بیت از دیوان

گوهر گویا ،انجمن ترویج

ناصرخسرو (بر اساس

زبان ادبیات فارسی ایران،

پژوهشی

نسخهای تازه یافته)

شمارة دوم

()ISC

تصحیح چند بیت از دیوان

پژوهشهای ادبی ،انجمن

اثیر اخسیکتی
19

تجلّی روزه در متون عرفانی

20

زمستان1388

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها

علمی-

دکتر احمدرضا

زبان و ادبیات فارسی ،سال

پژوهشی

یلمه ها

هفتم ،شمارة 26

()ISC

عرفان اسالمی دانشگاه آزاد

تابستان 1389

علمی-

دکتر احمدرضا

اسالمی واحد زنجان ،سال

پژوهشی

یلمه ها

ششم ،شمارة 24

()ISC

نگرشی نو بر دیوان اثیر

آینة میراث (میراث مکتوب)،

بهار و تابستان

علمی ـ

دکتر احمدرضا

اخسیکتی

دورة جدید ،سال هشتم،

1389

ترویجی

یلمه ها

شمارة اول (پیاپی )46
21

نقد و تحلیل تحریفات دیوان فنون ادبی دانشگاه اصفهان،
فلکی شروانی

22

23

زمستان1389

علمی-

دکتر احمدرضا

دوره دوم ،شمارة دوم،

پژوهشی

یلمه ها

(پیاپی )3

()ISC
زمستان1389

ضرورت تصحیح مجدد دیوان

دانشکدة ادبیات و علوم

رشیدالدین وطواط

انسانی دانشگاه شهید باهنر

پژوهشی

کرمان ،شماره 28

()ISC

ابوالفرج رونی و ادبیات عرب

ادبیات تطبیقی ،دانشگاه آزاد

تابستان1389

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها

علمی-

دکتر احمدرضا

اسالمی واحد جیرفت ،سال

ترویجی

یلمه ها

چهارم ،شماره پانزدهم

()ISC

6
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24

بهار 1390

علمی-

دکتر احمدرضا

شاخ گوزن ،ترکیبی نادر در

مطالعات ایرانی دانشکده

یلمه ها

شعر فارسی

ادبیات و علوم انسانی

ترویجی

دانشگاه شهید باهنر کرمان،

()ISC

سال دهم ،شمارة نوزدهم
25

26

بهار 1390

گنجینهای بازیافته (معرفی

ادب و زبان دانشگاه شهید

نسخهای نفیس و فراموش

باهنر کرمان ،شمارة 29

پژوهشی

شده از دیوان ازرقی هروی)

(پیاپی )26

()ISC

28

یلمه ها

نسخههایی تازه یافته از

آینة میراث (میراث مکتوب)،

بهار و تابستان

علمی-

دکتر احمدرضا

شاعری گمنام (نجیب

سال نهم (پیاپی )48

1390

پژوهشی

یلمه ها

()ISC

جرفادقانی)
27

علمی-

دکتر احمدرضا

تابستان 1390

تصحیح چند بیت از دیوان

فصلنامه متن پژوهی

عمعق بخارایی براساس

دانشگاه عالمه طباطبایی،

پژوهشی

نسخه تازه یافته

سال پانزدهم ،شماره 48

()ISC

آموزههای تعلیمی در تاریخ

جستارهای ادبی دانشگاه

بیهقی

پاییز 1390

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها

علمی-

دکتر احمدرضا

آزاد اسالمی واحد تهران

پژوهشی

یلمه ها

شمال ،سال سوم،

()ISC

شمارة 12
29

30

پاییز 1390

بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی

ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد

فردوسی و حافظ

اسالمی واحد دهاقان ،دورة

پژوهشی

سوم ،شماره یازدهم

()ISC
بهار 1390

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها

بررسی تطبیقی توصیف

لسان مبین دانشگاه

ممدوح و معشوق در دیوان

بینالمللی قزوین ،سال دوم،

پژوهشی

امیر معزی و شاعران ادب

شمارة سوم

()ISC

عرب

7

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
31

بهار 1390

علمی-

دکتر احمدرضا

بررسی و تحلیل نوعی از

پژوهشنامة زبان و ادبیات

یلمه ها

تصرفات کاتبان در

فارسی دانشگاه آزاد اسالمی

پژوهشی

نسخههای خطی

واحد دهاقان ،دوره سوم،

()ISC

شماره9
32

حافظ و سید سراجالدین

ادب غنایی دانشگاه سیستان

بهار و تابستان

علمی-

دکتر احمدرضا

سگزی

و بلوچستان ،سال نهم،

1390

پژوهشی

یلمه ها

()ISC

شمارة شانزدهم
33

34

35

تابستان 1390

تأثیر سرودههای عربی بر

ادبیات تطبیقی دانشگاه

اشعار المعی گرگانی

شهید باهنر کرمان ،سال

پژوهشی

دوم ،شماره 4

()ISC
زمستان1390

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها

بررسی تطبیقی مضامین

لسان مبین ،دانشگاه

اشعار امیر معزی و ابن معتز

بینالمللی قزوین ،سال سوم،

پژوهشی

عباسی

دورة جدید ،شماره 6

()ISC

آموزههای تعلیمی در منظومة

ادبیات تعلیمی -غنایی

غنایی محب و محبوب

بوشهر ،شماره نهم

نگاهی به نگارستان ابن

زبان و ادب فارسی دانشگاه

پاییز 1390

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها

علمی-

دکتر احمدرضا

پژوهشی

یلمه ها

()ISC
36

پاییز 1390

علمی-

دکتر احمدرضا

کمال پاشا ،اثری ناشناخته به

آزاد اسالمی واحد سنندج،

پژوهشی

یلمه ها

تقلید از گلستان سعدی

سال سوم ،شمارة 8

()ISC

37

مصارعالشعرا شاعری ناآشنا

38

آینه میراث (میراث مکتوب)،

پاییز و زمستان

علمی-

دکتر احمدرضا

دورة جدید ،سال دهم،

1391

پژوهشی

یلمه ها

شمارة دوم( ،پیاپی )51

()ISC

محب و محبوب منظومه

ادبیات غنایی دانشگاه

بهار و تابستان

علمی-

دکتر احمدرضا

غنایی نفیس و ناشناخته

سیستان و بلوچستان،

1391

پژوهشی

یلمه ها

شمارة 18

()ISC

8
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39

گمنامی بنام در تاریخ ادب

آینة میراث (میراث مکتوب)،

بهار و تابستان

علمی-

دکتر احمدرضا

فارسی اثیرالدین اومانی

دورة جدید ،سال دهم،

1391

پژوهشی

یلمه ها

شمارة اول( ،پیاپی )50
40

41

42

43

()ISC
1391

حافظ و سراجی (شاعری در

مرکز حافظ پژوهی ،دفتر

دستگاه سالطین هند)

پانزدهم

وقوف بر اطالل و دمن و

ادبیات تطبیقی دانشگاه

گونههای آن در شعر فارسی

شهید باهنر کرمان،

پژوهشی

شماره 6

()ISC

بهار 1391

تابستان 1391

علمی -

دکتر احمدرضا

مروری

یلمه ها

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها

صمت و خاموشی از دیدگاه

عرفان اسالمی دانشگاه

عرفا

آزاداسالمی زنجان ،سال

پژوهشی

هشتم ،شمارة 32

()ISC
بهار 1391

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها

علمی-

دکتر احمدرضا

بررسی تطبیقی رباعیات مجد

متن شناسی ادب فارسی

یلمه ها

همگر نسخة بریتانیا با دیگر

دانشگاه اصفهان ،دورة

پژوهشی

نسخ خطی و چاپی

جدید ،سال چهارم ،شمارة

()ISC

اول (پیاپی )13
44

45

46

پاییز 1391

اُستن این عالم ای جان

عرفان اسالمی دانشگاه آزاد

غفلت است

اسالمی واحد زنجان ،سال

پژوهشی

نهم ،شمارة 33

()ISC
زمستان1391

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها

علمی-

دکتر احمدرضا

شعلة آه ،اثری ناشناخته از

مطالعات شبه قاره دانشگاه

یلمه ها

غیوری دهلوی نویسنده و

سیستان و بلوچستان ،سال

پژوهشی

شاعر فارسی گوی هند

چهارم ،شمارة سیزدهم

()ISC

مضمون ربایی از خویش در

ادب و زبان دانشگاه شهید

پاییز و زمستان

علمی-

دکتر احمدرضا

شعر فرخی سیستانی

باهنر کرمان ،دوره ،15

1391

پژوهشی

یلمه ها

شمارة 32

()ISC

9

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
47

48

زمستان1391

نگاهی به برخی از

بهار ادب ،دانشگاه تهران،

ویژگیهای سبکی شاهد

سال پنجم ،شمارة چهارم

پژوهشی

عرشی

(پی در پی )18

()ISC

«اندرزنامه» اثری ناشناخته از

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی،

بسمل شیرازی

زمستان1391

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها

علمی-

دکتر احمدرضا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

پژوهشی

یلمه ها

دهاقان ،سال چهارم،

()ISC

شمارة 16
49

پاییز 1391

علمی-

دکتر احمدرضا

بسم اهلل الرحمن الرحیم در

تحقیقات تعلیمی و غنایی

یلمه ها

منظومههای غنایی ادب

زبان و ادب فارسی ،دانشگاه

پژوهشی

فارسی

آزاد اسالمی واحد بوشهر،

()ISC

شمارة سیزدهم
50

51

52

پاییز 1391

تفاسیر منظوم قرآن در ادب

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

فارسی

جیرفت ،سال سوم،

پژوهشی

شمارة 11

()ISC
بهار 1391

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها

علمی-

دکتر احمدرضا

دیوان اشعار حسرت مشهدی،

مطالعات شبه قاره دانشگاه

یلمه ها

به خط خود شاعر

سیستان و بلوچستان ،سال

پژوهشی

چهارم ،شمارة دهم

()ISC

استقامتنامه ،اثری ناشناخته

ادبیات پایداری دانشگاه

بهار و تابستان

علمی-

دکتر احمدرضا

از قرن نهم هجری در شرح

ادبیات و علوم انسانی شهید

1392

پژوهشی

یلمه ها

اسرار و مفاهیم استقامت

باهنر کرمان ،سال چهارم،

()ISC

شماره هشتم
53

بررسی تطبیقی اشعار مدحی

ادبیات تطبیقی ،دانشگاه

بهار و تابستان

علمی-

دکتر احمدرضا

عنصری و متنبی

شهید باهنر کرمان ،سال

1392

پژوهشی

یلمه ها

()ISC

چهارم ،شماره هشتم
54

بهار 1392

نور علی نور ،اثر عرفانی قرن

عرفان اسالمی دانشگاه آزاد

نهم هجری

اسالمی واحد زنجان ،سال

پژوهشی

نهم ،شماره 35

()ISC

10

علمی-

دکتر احمدرضا
یلمه ها

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
55

56

بررسی و تحلیل تحریفات

کهن نامه ادب پارسی

بهار و تابستان

علمی-

دکتر احمدرضا

دیوان امامی هروی (د)686

پژوهشگاه علوم انسانی و

1392

پژوهشی

یلمه ها

با مطابقه با کهن ترین نسخه

مطالعات فرهنگی ،سال

موجود

چهارم ،شمارة اول

()ISC

مناظره در نثر فارسی با تکیه

فنون ادبی دانشگاه اصفهان،

بهار و تابستان

علمی-

دکتر احمدرضا

بر معرفی مناظرهای نفیس و

دورة  ،۵شمارة اول

1392

پژوهشی

یلمه ها

()ISC

ناشناخته
57

رعنا و زیبا ،منظومة غنایی

پژوهشنامه ادب غنایی

پاییز و زمستان

علمی-

دکتر احمدرضا

فراموش شده از شعلة

دانشگاه سیستان و

1392

پژوهشی

یلمه ها

گلپایگانی

بلوچستان ،سال یازدهم،

()ISC

شماره 21
58

سبکشناسی مثنوی فیروز و

بهار ادب ،سال ششم ،شمارة تابستان 1392

شهناز از ناظم تبریزی

دوم (پیاپی )20

فیروز و نسرین ،منظومه

فنون ادبی دانشگاه اصفهان

علمی-

دکتر احمدرضا

پژوهشی

یلمه ها

()ISC
59

غنایی به خط سراینده

نامة پذیرش

علمی-

دکتر احمدرضا

1392.02.01

پژوهشی

یلمه ها

()ISC
60

فیروز و شهناز ،منظومة غنایی فنون ادبی دانشگاه اصفهان
ناشناخته از ناظم تبریزی

نامة پذیرش

علمی-

دکتر احمدرضا

1392.02.01

پژوهشی

یلمه ها

()ISC
61

پیامهای جهانی شهریار

62

دو شاعر با یک تخلص،

فنون ادبی دانشگاه اصفهان،

عرشی اکبر آبادی و عرشی

دوره  ،6شماره 1

بین المللی علوم انسانی

بهار 2014

علمی-

دکتر احمدرضا

دانشگاه تربیت مدرس ،دوره

پژوهشی

یلمه ها

دوم ،شماره 21

()ISC
تابستان1393

علمی-

دکتر احمدرضا

پژوهشی

یلمه ها

()ISC

یزدی

11

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
63

بررسی و تحلیل عناصر و

بهار ادب ،سال هفتم،

بهار و تابستان

علمی-

دکتر احمدرضا

مؤلفههای سبکی در منظومة

شماره دوم

1393

پژوهشی

یلمه ها

()ISC

غنایی فیروز و نسرین
64

65

تابستان 1393

علمی-

دکتر احمدرضا

بررسی و تحلیل مشابهتهای

زبان و ادب دانشگاه شهید

یلمه ها

فکری خیام و ناصرخسرو

باهنر کرمان ،سال ،17

پژوهشی

شماره 35

()ISC

تأثیر سرودههای عربی بر

ادبیات تطبیقی دانشگاه

نامة پذیرش

علمی-

دکتر احمدرضا

اشعار فرخی سیستانی

شهید باهنر کرمان

1393.06.03

پژوهشی

یلمه ها

()ISC
66

بررسی مؤلفههای سبکی در

سبک شناسی نظم و نثر

نامة پذیرش

علمی-

دکتر احمدرضا

منظومه عاشقانه زین و

فارسی (بهار ادب)

1394.08.10

پژوهشی

یلمه ها

()ISC

محمود
67

قطران تبریزی و ادبیات عرب

68

بررسی خاستگاه ادبیات

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی،

تعلیمی منظوم و سیر تطور و

سال هشتم ،شماره 29

ادبیات تطبیقی دانشگاه

نامة پذیرش

علمی-

دکتر احمدرضا

شهید باهنر کرمان

1394.08.09

پژوهشی

یلمه ها

بهار 1395

()ISC
پژوهشی

یلمه ها

()ISC

تحول آن در ایران
69

علمی-

دکتر احمدرضا

شگردها و علل و انگیزه های

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی،

کاربرد مضامین تعلیمی در

سال نهم ،شماره 34

تابستان 1396

علمی-

دکتر احمدرضا

پژوهشی

یلمه ها

()ISC

منظومه های غنایی با تکیه
بر منظومه نویافته
«ناز و نیاز»

12

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال چاپ

رتبه مجله

نویسندگان

70

ارزش ادبی کتاب انیس الطالبین

پژوهشهای نقد ادبی و

بهار1391

علمی -پژوهشی

دکتر حسین

()ISC

آقاحسینی ،

71

سبکشناسی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شهرکرد ،با

دکتر احمدرضا

همکاری  ،دوره سوم،

یلمه ها

شماره7
انیس الطالبین و عده السالکین از

مطالعات عرفانی دانشگاه

بهار و تابستان

علمی -پژوهشی

دکتر حسین

کیست؟

کاشان ، ،شماره 17

1392

()ISC

آقاحسینی  ،دکتر

تأثیرپذیری گلستان سعدی از

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

بهار 1393

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

آموزههای تعلیمی قابوسنامه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

()ISC

یلمه ها ،

احمدرضا یلمه ها
72

مسلم رجبی

دهاقان ،دوره ششم،
شماره 21
73

یوسف و زلیخا ،منظومه غنایی

تحقیقات تعلیمی و غنایی

فراموش شده از میرزا معصوم

زبان و ادبیات فارسی

خاوری کوزهکنانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

پاییز 1393

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
کرامت نامجو

بوشهر ،شماره 21
74

مقایسه تطبیقی اشعار مدحی

ادبیات تطبیقی جیرفت،

عمعق بخارایی و متنبی

سال هشتم ،شماره 31

قصیده مرآت الصفای خاقانی از

پژوهشنامه ادبیاتتعلیمی

دیدگاه ادبیات تعلیمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

پاییز 1393

علمی -ترویجی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
نسرین ایزدی

75

دهاقان ،سال ششم،
شماره 24

13

زمستان 1393

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
مسلم رجبی

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
76

77

سبکشناسی منظومه خسرو و

سبک شناسی نظم و نثر

شیرین عبدالوهاب بن

فارسی (بهار ادب) ،سال

محمد معموری

هفتم ،شماره ، 4پیاپی 26

نگاه بینامتنیت حدیثی به اشعار

مطالعات قرآنی جیرفت،

والیی شاهنامه

دوره چهارم ،شماره 16

بررسی زبان شعر طاهره صفارزاده

زیبایی شناسی ادبی

در دوره دوم شاعری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

زمستان 1393

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
اکرم کشفی

پاییز 1393

علمی -ترویجی

دکتر احمدرضا
یلمه ها ،
مسلم رجبی

78

زمستان 1393

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها  ،مهدیه

اراک ،سال  ،13پیاپی 22
79

بررسی سبکشناسی داستان

سبک شناسی نظم و نثر

شاهرخ و گلرخ

فارسی (بهار ادب) ،سال

ولی محمدآبادی
بهار 1394

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
راضیه جمشیدی

هشتم ،شماره اول ،پیاپی
27
80

پژوهشی پیرامون مکتب سیر سر

عرفان اسالمی ،دانشگاه

زانو

آزاد اسالمی واحد زنجان،

بهار 1394

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،

سال دوازدهم ،شماره 43
81

بینامتنیت قرآنی در غزلیات حافظ

مطالعات قرآنی جیرفت،

شیرازی

دوره پنجم ،شماره 19

بررسی و تحلیل منظومه غنایی

سبک شناسی نظم و نثر

لیلی و مجنون پرتو

فارسی (بهار ادب)،

مسلم رجبی
تابستان 1394

علمی -ترویجی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
مسلم رجبی

82

زمستان 1394

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها  ،سیده

شماره 30
83

فرحناز امامی

بررسی و تحلیل منظومه غنایی

سبک شناسی نظم و نثر

فیروز و شوخ برگرفته از دیوان

فارسی (بهار ادب)،

محمد حسین وفای فرهانی

شماره29

پاییز 1394

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
فاطمه آگاه

14

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
84

بینامتنیّت آیات و روایات در
گلستان سعدی

پژوهش های ادبی -قرآنی زمستان 1394
دانشگاه اراک ،سال سوم،

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،

شماره ( 2پیاپی)12
85

مسلم رجبی

النوستالوجیایه أوالحنین للوطن

دراسات دانشگاه آزاد

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

فی اشعار طاهره صفارزاده

اسالمی جیرفت

1394.08.09

()ISC

یلمه ها ،

مفهوم نمادین اشک و

فنون ادبی دانشگاه

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

کارکردهای هنری ـ ادبی آن در

اصفهان

1394.07.18

()ISC

یلمه ها ،

مسلم رجبی
86

شعر صائب
87

مسلم رجبی

واکاوی الیههای تعلیمی پنهان

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی،

در طنز گلستان

سال هفتم ،شماره 27

پاییز 1394

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
مسلم رجبی

88

تصحیح و تحلیل عرفانی معارج

عرفان اسالمی دانشگاه

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

السالکین ،اثر خطی عبدالوهاب

آزاد اسالمی واحد زنجان

1394.08.06

()ISC

یلمه ها ،

بن محمود دزفولی
89

اکرم کشفی

تحلیل عرفانی خرابات در اشعار

عرفان اسالمی دانشگاه

نامةپذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

موالنا

آزاد اسالمی واحد زنجان

1394.08.06

()ISC

یلمه ها ،

ناسپاسی و کفران نعمت از منظر

عرفان اسالمی دانشگاه

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

قرآن و متون عرفانی زبان فارسی

آزاد اسالمی واحد زنجان

1394.11.21

()ISC

یلمه ها ،

«مودت نامه» منظومه غنایی

سبک شناسی نظم و نثر

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

نفیس و ناشناخته از ابجدی

فارسی (بهار ادب)

1394.12.08

()ISC

یلمه ها  ،مهدیه

مسلم رجبی
90

حسن قربانی
91

هندی
92

ولی محمدآبادی

بررسی و تحلیل منظومه

سبک شناسی نظم و نثر

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

ناشناخته مهر و وفا

فارسی (بهار ادب)

1394.12.08

()ISC

یلمه ها  ،مهدیه
ولی محمدآبادی

15

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
93

94

بررسی تطبیقی مدایح رضوی در

کاوش نامه ادبیات

شعر عربی و فارسی از ابتدا تا

تطبیقی ،سال پنجم،

پایان قرن دهم

شماره 20

عناصر و اشیاء فراطبیعی در

مطالعات شبه قاره

منظومة کامروپ و کاملتا

سیستان و بلوچستان ،سال

زمستان1394

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها  ،مهدیه
ولی محمدآبادی

زمستان 1394

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،

هفتم ،شماره 25
95

تمثیل و کاربرد گونههای آن در

تحقیقات تعلیمی و غنایی

مخزناالسرار نظامی

بوشهر ،شماره 27

زیبا فالحی
بهار 1395

علمی -پژوهشی

هاله اژدرنژاد ،

()ISC

دکتر احمدرضا
یلمه ها

96

نگاهی تحلیلی ـ تطبیقی به

بالغت کاربردی و نقد

پاییز و زمستان

علمی -پژوهشی

هاله اژدرنژاد ،

اساس الفضل قندزی

بالغی دانشگاه پیام نور

1395

()ISC

دکتر احمدرضا

تهران ،سال اول ،شماره 2
97

بررسی ویژگیهای برجسته

پژوهشهای نقد ادبی و

سبکی دیوان مکین دهلوی

سبک شناسی دانشگاه آزاد

یلمه ها
زمستان 1395

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
هاله اژدرنژاد

اسالمی واحد شهرکرد،
شماره 26
98

دراسه النوستالوجیا و تجلیاته فی

دراسات دانشگاه آزاد

اشعار محمود درویش

اسالمی واحد جیرفت،

زمستان 1395

علمی -ترویجی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،

دورة هشتم ،شماره 32
99

بازتاب پیر ،گونه ها و نمونه های

عرفان اسالمی دانشگاه

آن در شعر صائب تبریزی

آزاد اسالمی واحد زنجان،
سال دوازدهم ،شماره 47

16

مسلم رجبی
بهار 1395

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
مسلم رجبی

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
 100بررسی مؤلفههای سبکی منظومه

پژوهشهای نقد ادبی و

یوسف و زلیخا خاوری کوزه

سبکشناسی دانشگاه آزاد

کنانی

اسالمی شهرکرد ،شماره

بهار 1395

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
کرامت نامجو

( 3پیدرپی )23
101

بررسی و تحلیل داستان عاشقانه

مطالعات ایرانی دانشگاه

بهار و تابستان

علمی -ترویجی

دکتر احمدرضا

گلریز ضیاء الدین نخشبی

شهید باهنر کرمان ،سال

1395

()ISC

یلمه ها  ،زهرا

پانزدهم ،شماره 29
102

103

شاهزاده هرمز و نازنین گل،

سبک شناسی نظم و نثر

داستان غنایی منثور نفیس و

فارسی (بهار ادب) ،سال

ناشناخته

نهم ،شمارة 33

احمدشمسی
پاییز 1395

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها  ،عادل
علی گل زاده

تقابل عقل و عشق در نظیرهای

عرفان اسالمی دانشگاه

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

تازه یافته از داستان حسن و دل

آزاد اسالمی واحد زنجان

1395.10.02

()ISC

یلمه ها ،

فتاحی نیشابوری
104

105

اعظم خادم

تحلیل شکر و ناسپاسی در متون

عرفان اسالمی دانشگاه

عرفانی با تکیه بر مثنوی عمده

آزاد اسالمی واحد زنجان،

االشعار

شماره 49

پاییز 1395

علمی -پژوهشی

حسن قربانی ،

()ISC

دکتر احمدرضا
یلمه ها

سبکشناسی منظومه ناشناخته

سبک شناسی نظم و نثر

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

فردوس خیال

فارسی (بهار ادب)

1395.11.21

()ISC

یلمه ها ،

«شاهزاده هرمز و نازنین گل»

سبک شناسی نظم و نثر

زمستان 1395

علمی -پژوهشی

عادل علی گل

داستان غنایی منثور نفیس و

فارسی (بهار ادب) ،سال

()ISC

زاده  ،دکتر

ناشناخته

نهم ،شماره 34

مژگان زمانی
106

107

احمدرضا یلمه ها

سبک شناسی کتاب المعنویه

سبک شناسی نظم و نثر

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

الخفیه از گلشنی بردعی

فارسی (بهار ادب)

1395.11.21

()ISC

یلمه ها ،
کرامت نامجو

17

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
108

سبک شناسی رساله عین المعانی

سبک شناسی نظم و نثر

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

فی شرح اسماء ربانی

فارسی (بهار ادب)

1395.11.21

()ISC

یلمه ها  ،مهدیه

بازتاب مضامین عرفانی در

عرفان اسالمی دانشگاه

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

پری مالملی،

مثنوی تازه یافته ظهیر کرمانی

آزاد اسالمی واحد زنجان

1395.05.15

()ISC

دکتر احمدرضا

ولی محمدی
109

یلمه ها و دکتر
پریسا داوری
110

تجلّی آیات الهی در اشعار سنایی پژوهش های ادبی -قرآنی تابستان 1396
بر اساس بینامتنیت ژرارژنت،

دانشگاه اراک ،سال پنجم،

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،

شماره 18
 111بررسی تمثیل در دو داستان کلیله
و دمنه و مرزبان نامه

مسلم رجبی

تحقیقات تمثیلی در زبان

زمستان1396

و ادب فارسی دانشگاه آزاد

علمی -پژوهشی

هاله اژدرنژاد ،

()ISC

دکتر احمدرضا

واحد بوشهر شماره 34
112

113

تجلّی قرآنی -شاعرانه حضرت

مطالعات قرآنی دانشگاه

علی علیه السالم در شعر کهن

آزاد اسالمی واحد جیرفت،

فارسی

دوره  ،8شماره 31

تحلیل عرفانی مثنوی المعنویه

عرفان اسالمی دانشگاه

الخفیه اثر ابراهیم گلشنی

آزاد اسالمی واحد زنجان،

بردعی– سده نهم هجری

سال چهاردهم ،شماره 53

 114بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر

115

مطالعات ادبیات تطبیقی

سهراب سپهری و

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

عبدالوهاب بیاتی

جیرفت ،شماره 41

یلمه ها
پاییز 1396

علمی -ترویجی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
مسلم رجبی

پاییز 1396

علمی -پژوهشی

اکرم کشفی ،

()ISC

دکتر احمدرضا
یلمه ها

بهار 1396

علمی -ترویجی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
مسلم رجبی

بازتاب مضامین عرفان در

عرفان دانشگاه آزاد

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

شاهنامه سلیمانی

اسالمی واحد زنجان

1396.03.23

()ISC

یلمه ها  ،نسرین
اسکندری

18

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
116

بررسی ویژگیهای تحمیدیه از

عرفان اسالمی دانشگاه

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

منظر عرفانی در سفینة

آزاد اسالمی واحد زنجان

1396.04.10

()ISC

یلمه ها ،
ایران ناصری

سعدالهی

سی سخت
117

تأثیر مضامین قرآنی در

پژوهشهای ادبی -قرآنی

شهنامه شرر

دانشگاه اراک

جستاری در مثنوی المعنویه

نسخهشناسی متون نظم و

الخفیه اثر ابراهیم گلشنی بردعی

نثر فارسی دانشگاه آزاد

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
حمیدرضا
دهقانیپور

118

بهار 1396

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،
کرامت نامجو

اسالمی واحد دهاقان،
شماره 3
119

بررسی سبک شناسی چند شاعر

سبک شناسی نظم و نثر

در جنگ مونس العشاق و

فارسی (بهار ادب)

با نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها  ،راضیه
جمشیدی

تحفه االفاق
 120معرفی نسخه خطی سفینه مونس نسخهشناسی متون نظم و

121

122

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

1396.09.05

()ISC

یلمه ها  ،راضیه

العشاق و تحفه االفاق سلیمان

نثر فارسی دانشگاه آزاد

قونوی

اسالمی واحد دهاقان

معرفی و بررسی مجموعه

بهارستان سخن دانشگاه

رباعیات نویافتة قرن دهم از

آزاد اسالمی واحد خوی،

حکیم الهی

سال چهاردهم،

ایران ناصری

شماره 37

سی سخت

جمشیدی
پاییز 1396

معرفی نسخه خطی شاهنامه

سبک شناسی نظم و نثر

نامة پذیرش

سلیمانی و بررسی ویژگیهای

فارسی (بهار ادب)

1396.06.29

ادبی آن

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها ،

علمی -پژوهشی نسرین اسکندری
()ISC

 ،دکتر احمدرضا
یلمه ها

19

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
123

بررسی و تحلیل عناصر عرفانی

عرفان اسالمی دانشگاه

نامة پذیرش

در منظومه حماسی  -مذهبی

آزاد اسالمی واحد زنجان

1396.06.28

علمی -پژوهشی مصطفی جوادی،
()ISC

اعجاز نامه

دکتر احمدرضا
یلمه ها  ،دکتر
پریسا داوری

124

بازتاب مضامین عرفانی در

عرفان اسالمی دانشگاه

نامة پذیرش

ضیاءالقلوب فی اخالق المطلوب

آزاد اسالمی واحد زنجان

1396.09.28

علمی -پژوهشی زهرا احمدشمسی
()ISC

حسینی مرعشی

 ،دکتر احمدرضا
یلمه ها  ،دکتر
محمد حکیم آذر

125

پژوهشی در ضعفهای

سبک شناسی نظم و نثر

نامه پذیرش

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

تصویرسازی نیما یوشیج

فارسی (بهار ادب)

1396.06.29

()ISC

یلمه ها ،

نگاهی به ویژگی های سبکی

سبک شناسی نظم و نثر

بهار 1397

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

شاهنامه سلیمانی اثری از فتح

فارسی )بهار ادب) ،دوره

()ISC

یلمه ها ،

اهلل عارف به تقلید از شاهنامه

( 11شماره پی در پی

فردوسی

)39

نگاهی تحلیلی -تطبیقی به

تحقیقات تمثیلی در زبان

تمثیل از دیدگاه قندزی و بالغت

و ادب فارسی ،شماره36

زهره اصفهانی
126

127

نسرین اسکندری
تابستان 1397

علمی -پژوهشی

هاله اژدرنژاد ،

()ISC

دکتر احمدرضا
یلمه ها  ،دکتر

نویسان قبل و بعد وی

مهرداد چترایی
128

معرفی و بررسی سبکی «ضیاء

نثر پژوهی ادب فارسی،

بهار و تابستان

القلوب فی الخالق المطلوب»

شماره 43

1397

علمی -پژوهشی زهرا احمدشمسی
()ISC

یک اثر تازه یافته منثور به تقلید

 ،دکتر احمدرضا
یلمه ها

از گلستان سعدی
129

ویژگیهای سبکی دیوان گلشنی

سبک شناسی و نقد ادبی

بردعی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهرکرد ،شماره31

20

بهار 1397

علمی -پژوهشی

حسن شعبانی

()ISC

آزاد  ،دکتر
احمدرضا یلمه ها

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
130

بررسی تأثیر مضامین قرآنی در

پژوهشهای ادبی -قرآنی

بهار 1397

دیوان شعر ابراهیم گلشنی بردعی دانشگاه اراک ،دوره ششم،

علمی -پژوهشی

حسن شعبانی

()ISC

آزاد  ،دکتر

شماره ( 1پیاپی )21
131

بررسی و تحلیل مضامین تعلیمی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی،
در منظومه عاشقانه هشت بهشت

احمدرضا یلمه ها
بهار 1397

سال دهم ،شماره 37

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها  ،آسیه

امیرخسرو دهلوی
132

ذبیح نیا عمران

بررسی کتاب طب منظوم اثر

مجله تاریخ پزشکی ،دوره

عبدالکریم اعرج متخلص به

دهم ،شماره 37

سال 1397

علمی -پژوهشی

مریم کمالوند ،

وزارت علوم

دکتر احمدرضا
یلمه ها  ،دکتر

عجزی (قرن هشتم قمری)

مریم محمودی
133

نیما یوشیج در عرصه شعر

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

نمایشی (بررسی نظریات و برخی

اسالمی واحد مشهد،

از اشعار نیما در حوزه تلفیق

شماره 59

سال 1397

علمی -پژوهشی

زهره اصفهانی ،

()ISC

دکتر احمدرضا
یلمه ها  ،دکتر
ابوالقاسم

شعر و نمایش)

حیدرآبادی
 134ویژگی های سبکی عمده االشعار
قاسمی گنابادی

پژوهش های نقد ادبی و

تابستان 1397

سبک شناسی،

علمی -پژوهشی

حسن قربانی ،

()ISC

دکتر احمدرضا

شماره 32
135

یلمه ها

معرفی و بررسی رساله عین

نسخه شناسی متون نظم

المعانی فی شرح اسماءالربانی

و نثر فارسی ،دوره سوم،

بهار 1397

علمی -پژوهشی

مهدیه ولی

()ISC

محمدآبادی ،

شماره7

دکتر احمدرضا
یلمه ها

136

منظومه ی «شهنامه» اثر

بهارستان سخن دانشگاه

حماسی تازه یافته از سده

آزاد واحد خوی،

دوازدهم هجری

شماره 39

بهار 1397

علمی -پژوهشی

حمیدرضا

()ISC

دهقانی پور ،
دکتر احمدرضا
یلمه ها

21

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
137

138

بررسی و تحلیل دوسوگرایی

عرفان اسالمی دانشگاه

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

اکرم شرکت ،

انسان از منظر عرفانی در شرح

آزاد اسالمی واحد زنجان

1397.07.28

()ISC

دکتر احمدرضا

اسماءالحسنی عبدالعزیز بن نصیر

یلمه ها  ،دکتر

طبری

مریم محمودی

بررسی عرفان ابن عربی در

عرفان اسالمی دانشگاه

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

سیده فرحناز

منظومه مجمع البحرین اسیری

آزاد اسالمی واحد زنجان

1397.09.15

()ISC

امامی شهرضایی،

مضامین عرفانی در منظومه های

عرفان اسالمی دانشگاه

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

محمدرضا

حماسی با تکیه بر منظومه

آزاد اسالمی واحد زنجان

1397.12.19

()ISC

امیرخانی

دکتر احمدرضا
یلمه ها  ،دکتر
امید مجد
139

شهنامه سلیمانی

دهباالیی  ،دکتر

(شاهنامه عارف)

احمدرضا یلمه ها
و دکتر مریم
محمودی

140

تمثیل ماهیان در جستجوی آب

141

تحقیقات تمثیلی در زبان

پاییز 1398

و ادب فارسی،

علمی -پژوهشی

مژگان زمانی ،

()ISC

دکتر احمدرضا

شماره 41

یلمه ها  ،دکتر
ابراهیم ایرج پور

روایت شناسی منظومه فیروز و

روایت شناسی ،دوره ،3

پاییز و زمستان

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

شهناز بر اساس الگوی

شماره 2

1398

()ISC

یلمه ها ،

گریماس
142

هاله اژدرنژاد

روایت شناسی منظومه سام و

بهارستان سخن دانشگاه

بهرام فیاض الهیجی براساس

آزاد واحد خوی ،سال

الگوی گرماس

شانزدهم ،شماره 43

22

بهار 1398

علمی -پژوهشی

هاله اژدرنژاد ،

()ISC

دکتر احمدرضا
یلمه ها

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
143

144

بهار 1398

نکات تعلیمی در منظومه های

زبان و ادب فارسی

حماسی با تکیه بر مثنوی

دانشگاه آزاد واحد سنندج،

هفت لشکر

سال یازدهم،

یلمه ها  ،دکتر

شماره 38

مریم محمودی

علل و انگیزه های رویکرد

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی،

تعلیمی در منظومه های عاشقانه

سال یازدهم،

شیرین وخسرو و مجنون و لیلی

شماره 41

علمی -پژوهشی فهیمه گردگیران،
()ISC

بهار 1398

دکتر احمدرضا

علمی -پژوهشی

دکتر احمدرضا

()ISC

یلمه ها  ،آسیه
ذبیح نیا عمران

امیرخسرو دهلوی
145

پاییز 1398

علمی -پژوهشی

یوسف صفیان

رویکردی تعلیمی بر مفهوم واژه

زبان و ادب فارسی

()ISC

بلداجی ،دکتر

عشق در گزیده ای از منظومه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

های غنایی قرن های

سنندج ،سال یازدهم،

احمدرضا یلمه ها

هشتم تا نهم

شماره 40

 ،دکتر عطا

کیفیّت هنری سازه های بالغی

بهارستان سخن دانشگاه

نامة پذیرش

در اثری نویافته از

آزاد واحد خوی

1398.12.17

محمد رادمنش
146

علمی -پژوهشی محمدرضا امیر
()ISC

فتح اهلل عارف

خانی دهباالیی ،
دکتر احمدرضا
یلمه ها  ،دکتر
مریم محمودی

147

تحلیل عرفانی عشق از دیدگاه

عرفان اسالمی دانشگاه

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

قباد مهرپور ،

میر زیورالدین پادشاه صاحب

آزاد اسالمی واحد زنجان

1398.08.20

()ISC

دکتر احمدرضا

معرفی نسخه خطی المجامع

نسخه شناسی متون نظم

بهار 1398

علمی -پژوهشی

سیما حاتمی ،

الصوفیه و المراهص العلویه

نثر فارسی ،دوره ،4

()ISC

دکتر احمدرضا

یلمه ها  ،دکتر
مریم محمودی
148

شماره 11

یلمه ها  ،دکتر
مریم محمودی
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149

بررسی و تحلیل نسخه خطی

نسخه شناسی متون نظم

«طب منظوم» اثر عبدالکریم

نثر فارسی

با نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

مریم کمالوند ،

()ISC

دکتر احمدرضا
یلمه ها  ،دکتر

اعرج متخلص به عجزی

مریم محمودی
150

علمی -پژوهشی ناصر گلمحمدی

تعابیر و مضامین عرفانی در

عرفان اسالمی دانشگاه

نامة پذیرش

مثنوی طرازالعارفین

آزاد اسالمی واحد زنجان

1398.10.02

()ISC

عرفان اسالمی ،دانشگاه

تابستان 1398

علمی -پژوهشی

فاطمه آگاه ،

()ISC

دکتر احمدرضا

سامانی  ،دکتر
احمدرضا یلمه ها
 ،دکتر پریسا
داوری

 151اشارات و درون مایه های عرفانی
در دیوان وفای فراهانی

اسالمی واحد زنجان،
شماره 60

یلمه ها  ،دکتر
مریم محمودی

152

نگاهی به ویژگیهای سبکی

سبک شناسی نظم و نثر

منظومه مجمع البحرین اسیری

فارسی (بهار ادب) ،دوره

بهار 1398

علمی -پژوهشی

سیده فرحناز

()ISC

امامی شهرضایی

 ،12شماره ( 1پی در

 ،دکتر احمدرضا

پی)43

یلمه ها  ،دکتر
امید مجد

153

تاثیر رذایل اخالقی بر اختالالت

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

نظام معرفتی با تکیه بر

نامة پذیرش

علمی -پژوهشی

علی اخالقی ،

1398.04.25

()ISC

دکتر مریم

داستانهای بلعم باعورا ،برضیصا،

محمودی  ،دکتر

هاروت و ماروت از مثنوی

احمدرضا یلمه ها

المعنویه الخفیه گلشنی بردعی
154

تحفه العجم اثری تازه یافته از

بهارستان سخن دانشگاه

سید حسین شاه

آزاد واحد خوی ،سال
هفدهم ،شماره 48

تابستان 1399

علمی -پژوهشی

مهدیه رضوی

()ISC

زاده  ،دکتر
احمدرضا یلمه ها
 ،دکتر مریم
محمودی
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 155معرفی نسخه خطی مرآت الخیال
و بررسی سبک ادبی آن

سبک شناسی نظم و نثر

فروردین  1399علمی -پژوهشی
()ISC

فارسی (بهار ادب) ،دوره
 ،13شماره47

ماهرخ آهمه ،
دکتر احمدرضا
یلمه ها  ،دکتر
مریم محمودی

156

علمی -پژوهشی ناصر گلمحمدی

معرفی و بررسی محتوایی نسخه

پژوهش های نقد ادبی و

نامة پذیرش

خطی طرازالعارفین

سبک شناسی

1399.06.01
.

()ISC

بررسی و تحلیل مؤلفه های

مطالعات ادبیات تطبیقی

بهار 1399

علمی -پژوهشی

فاطمه آگاه ،

سبکی دیوان تازه یافته

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

()ISC

دکتر احمدرضا

وفای فراهانی

جیرفت ،دوره،14

سامانی  ،دکتر
احمدرضا یلمه ها
 ،دکتر پریسا
داوری

157

یلمه ها

شماره53
158

علمی -پژوهشی فهیمه گردگیران،

معرفی و بررسی سبک شناسی

پژوهشنامه ادب حماسی،

بهار و تابستان

مثنوی هفت لشکر

سال دوازدهم ،شماره 29

1399

()ISC

علل و انگیزه های کاربرد

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی،

بهار 1399

علمی -پژوهشی

یوسف صفیان

مضامین تعلیمی در منظومه ی

شماره  ،45دوره 12

()ISC

بلداجی  ،دکتر

دکتر احمدرضا
یلمه ها  ،دکتر
مریم محمودی

159

غنایی ازهر و مزهر

احمدرضا یلمه ها

نزاری قهستانی

 ،دکتر عطا
محمد رادمنش
 -2انتشار کتاب

الف) تالیف :
 .1دیوان ادیب صابر ترمذی مقدمه ،تصحیح و تنقیح ،انتشارات نیک خرد ،تهران  512 ،1385صفحه چاپ
اول.
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 .2زبان و ادبیات فارسی (عمومی) ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد ،با همکاری قربانعلی ابراهیمی،
چاپ اول  350 ،1385صفحه.
 .3از آفاق ادب فارسی ،انتشارات نقش مانا ،با همکاری قربانعلی ابراهیمی ،چاپ اول  320 ،1386صفحه.
 .4میراث روزهای خستگی ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،چاپ اول  358 ،1389صفحه.
 .5در سایه سار خیال ،دومین مجموعه مقاالت ادبی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،پاییز .1390
 .6مقدمه و تصحیح محب و محبوب ،منظومه نفیس و ناشناخته ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،پاییز
.1390
 .7مناظره بغداد و اصفهان ،عبدالسالم بن ابی الماجد کمال اصفهانی ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد
دهاقان ،تابستان .1391
 .8زالل اندیشه ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،چاپ اول ،بهار  301 ،1391صفحه.
 .9ترنم خیال ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،چاپ اول ،بهار  299 ،1391صفحه.
.10تصحیح تفسیر منظوم سورة یوسف از راجی دزفولی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،تابستان .1391
.11شب نشینی مهتاب ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،چاپ اول ،زمستان .1391
.12مقدمه و تصحیح مثنوی شاهد عرشی به تقلید از مثنوی معنوی ،شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی ،چاپ
اول ،زمستان .1391
 .13مقدمه و تصحیح انیس الطالبین صفایی کاتب ،با همکاری دکتر آقاحسینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان،
چاپ اول ،پاییز .1391
.14قصر بیقراری ،بررسی و تحلیل هشت منظومة غنایی ناشناخته ،شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی ،بهار
.1392
.15فیروز و شهناز ،منظومه غنایی ناشناخته از ناظم تبریزی ،شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی ،بهار .1392
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 .16مقدمه و تصحیح دلکش و پریوش از عبدالوهاب گلشن ایرانپور ،با همکاری دکتر مریم محمودی ،انتشارات
آیندهسازان ،تابستان .1392
 .17رعنا و زیبا ،منظومه غنایی نفیس از شعله گلپایگانی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تابستان
.1393
 .18آوای باران ،دومین مجموعه مقاالت فرهنگی ،با همکاری مسلم رجبی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات راشدین،
تابستان .1394
 .19پنجره ای رو به مهتاب ،تهران ،چاپ اول ،انتشارات راشدین ،تابستان .1394
.20یوسف زلیخا ،سروده میرزا معصوم خاوری کوزه کنانی ،تهران ،انتشارات راشدین ،چاپ اول.1394 ،
.21پرنیان پرنگار ،بررسی وتحلیل چهارده منظومه داستان غنایی ناشناخته ،تهران ،انتشارات راشدین ،تابستان
.1394
 .22مقدمه و تصحیح تذکره عذری بیگدلی (عذری اسحاق بیگ بیگدلی) ،با همکاری فاطمه سلحشور ،چاپ اول،
تهران .1394
.23مقدمه و تصحیح دیوان ناصرقلی یاوری طالخونچه ،تهران ،انتشارات راشدین ،تابستان .1395
 .24دانشنامه رجال و مشاهیر طالخونچه ،تهران ،چاپ اول ،انتشارات راشدین.1395 ،
.25فیروزو نسرین ،منظومه غنایی از نیاز شیرازی ،تهران ،چاپ اول ،نشر نو.1395 ،
 .26سلیم و سلمی ،منظومة غنایی از مفتون دنبلی ،تهران ،چاپ اول ،نشر نو.1395 ،
.27منظومه غنایی شهناز و ایاز از سراینده ای با تخلص مقیم ،چاپ اول ،تهران.1396 ،
.28زین و محمود ،اثر امیر اشرف بن عارف عباسی ،سروده  ،1186چاپ اول.1396 ،
.29تصحیح فراق نامة راغب هندی (میر مبارک اهلل خان) بر اساس دو نسخة خطی نفیس ،زمستان .1396
.30مقدمه و تصحیح خسرو و شیرین ،جرعه تبریزی ،براساس نسخه منحصر به فرد موجود ،زمستان .1396
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.31مقدمه و تصحیح دیوان راغب هندی (میر مبارک اهلل خان ) براساس نسخههای خطی موجود ،چاپ اول،
زمستان .1396
آثار آماده چاپ :
 .1تصحیح منظومه مهر و وفا (مهر و ماه) ،منظومه ای تازه یافته از عارف ،سروده  976هجری قمری.
 .2تصحیح منظومه غنایی حسن جهانگیر یا شاهنامه عشق  :این اثر منظومهای است از شاعری با نام
غیاثالدین ورامینیرازی با تخلص ریاضی که در حدود  2020بیت سروده شده و روایت عشق واقعی
نورالدین جهانگیر پادشاه ،به نور جهان بیگم است که به نام جهانگیر و نورجهان نیز از آن یاد شده است.
 .3شیرین و فرهاد کوثری  :شیرین و فرهاد که به نام خسرو شیرین و فرهاد و شیرین نیز از آن در فهرست
نسخههای خطی یاد شده است  ،مثنویای است غنایی از میرعقیل کوثری همدانی  ،سراینده سده اواخر
دهم و اوایل سده یازدهم هجری قمری که پنج نسخه و دست نوشته از آن تا کنون در ایران یافت شده
است .این اثر نفیس در حدود  3800بیت سروده شده و قدیمترین نسخه آن دست نوشتهای است که در
مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی نگهداری میشود.
 .4منظومه غنایی شهزاده نیاز و شاهزاده ناز  .نسخه منحصر به فرد این اثر که با عنوان نیاز و ناز هم از آن یاد
شده است  ،دست نوشتهای است که با شماره  M435در کتابخانه دانشگاه  U.C.L.Aلسآنجلس
نگهداری میشود .مصحح با به دست آوردن نسخه نفیس مذکور به مقدمه ،تصحیح و تحشیه این اثر
پرداخته و به زودی به چاپ خواهد رسید.
 .5الفتنامه  :منظومه ای است که در سال  903قمری سروده شده و نسخه منحصر به فرد این اثر در
کتابخانه حضرت آیتاهلل گلپایگانی قم موجود است.
 .6تصحیح انتقادی جمشید و خورشید (شبستان وصال) مستور بیگدلی بر پایه نسخههای متعدد موجود.
 .7مقدمه و تصحیح انیسالطالبین و عدهالسالکین با همکاری دکتر آقاحسینی ،مؤسسه مطالعات اسالمی
دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه مک گیل مونترال کانادا.
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ج) مقالت ارائه شده در همایش های بین المللی داخل و خارج به همراه نام کشور برگزار کننده:
 .1اجتماعیات در مثنوی موالنا ،همایش بینالمللی علوم انسانی ،اسپانیا ،مادرید )Jun 2014( ،خرداد .1392
 .2زن از دیدگاه موالنای روم ،سیزدهمین همایش بین المللی علوم انسانی ،ونکوور ،کانادا ( ،)Jun 2015خرداد
.1394
 .3بازتاب مفاهیم حقوقی در مثنوی مولوی ،دوازدهمین همایش بین المللی حقوق ،آتن ،یونان (.)July2015
 .4تکامل اجتماعی در دیوان کبیر موالنای روم ،چهاردهمین کنفرانس بینالمللی ،علوم انسانی ،شیکاگو2016( ،
.)June
 .5ادبیات رسانهای و تأثیر آن بر کودکان امروز ،دومین کنفرانس ارتباطات و مطالعات رسانه ،دانشگاه u.b.c
ونکوور کانادا (.)November 2017
 .6نوع دوستی از دیدگاه موالنای روم ،پنجمین کنفرانس علوم انسانی ،فرهنگ و جامعه ،سانفرانسیسکو (2016
.)October
 .7بازتاب مفاهیم اجتماعی در متون ادبی ،با همکاری اکرم کشفی ،اولین کنفرانس بینالمللی تحقیقات علمی و
پژوهشهای علمی ،مالزی (.)December 2015
 .8یک نسخه نفیس آسیایی در کتابخانه « U.C.L.A»Fifth international conference on
 Asian studies 2017(icas2017 --27خرداد ماه  1396در شهر اوتاوا کشور کانادا18--
.June 2017
 .9تأملی بر شعر جهانگیرخان قشقایی ،مجموعه مقاالت کنگره بین المللی بررسی اندیشههای جهانگیرخان
قشقایی ،تهران.1380 ،
.10بازتاب فرهنگ و ادب ایرانی در فرهنگ و ادبیات هند در اثر گورکانی ،همایش بینالمللی نقش زبان و ادبیات
فارسی در میراث مکتوب هند و ایران26 ،ـ 24فوریه ،هندوستان ،دانشگاه اسالمی علیگره ،سال .2009
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.11بازتاب نماز در اولین منظومه عرفانی ،هفتمین مجمع بینالمللی استادان زبان و ادبیات فارسی ،شورای
گسترش زبان و ادبیات فارسی ،دی .1389
.12معرفی چند اثر تازه یافته از شیخ آذری اسفراینی ،همایش بینالمللی شیخ آذری اسفراینی ،اسفراین ،آذر
.1390
 .13ز جادو سخن هر چه گویند هست ،همایش بینالمللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در هزارة دوم
شاهنامه ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دی .1390
 .14ذرة لکهنوی ،شاعری ناشناخته در دیار هند ،نهمین همایش بینالمللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
بجنورد ،شهریور .1393
 .15تحلیلی بر اندیشههای تربیتی موالنا در مثنوی و دورکیم از منظر جامعهشناسی ،با همکاری سیده مریم
حسینی ،نهمین همایش بینالمللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی بجنورد ،شهریور .1393
.16اقتدار وبری و حاکمان در اشعار مولوی ،با همکاری ندا راکعی ،نهمین همایش بینالمللی انجمن ترویج زبان و
ادب فارسی بجنورد ،شهریور .1393
.17بررسی تطبیقی کارکرد شاهان در شاهنامه فردوسی و تاریخ بلعمی ،با همکاری هاله اژدرنژاد ،کنفرانس
بینالمللی ادبیات و پژوهشهای تطبیقی در آن ،دی .1394
.18سبکشناسی مثنوی مهر و محبت شفایی اصفهانی ،با همکاری هاله اژدرنژاد ،دومین کنفرانس بینالمللی
زبان و ادبیات فارسی ،بهمن .1394
.19مطالعه تطبیقی جایگاه اندیشه های اجتماعی خیام نیشابوری در جامعه شناسی و شباهت او با امیل دورکیم ،با
همکاری یاسین سلیمی زنگبار ،دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ،شهریور
.1394
 .20درون مایه نامههای عاشقانه در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون ،با همکاری رقیه رستمی ،دهمین همایش
بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی ،تابستان .1394
.21بررسی جامعه شناختی خودستایی در قصاید ناصر خسرو ،با همکاری محمدرضا نظارتی زاده ،دهمین همایش
بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ،شهریور .1394
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.22جلوههای فرهنگ عامه در آثار اخوان ثالث با تکیه بر دو مجموعة از این اوستا و زمستان ،با همکاری هاله
اژدرنژاد ،همایش بینالمللی جستارهای ادبی ،زبان و ارتباطات فرهنگی ،مرداد .1395

د) مقالت ارائه شده در همایش های ملی و منطقه ای:
 .1تجلّی معشوق عرفانی در دیوان حافظ ،همایش منطقهای رابطه متقابل عرفان اسالمی و ادبیات فارسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،اردیبهشت .1384
 .2سیمای محمد (ص) در منطقالطیر عطار ،همایش ملی سیره سیاسی اجتماعی پیامبر ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحدهای شهرضا و دهاقان ،اسفند .1385
« .3این شعر از حافظ نیست» ،همایش منطقهای حافظ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،آذر .1386
 .4نگرشی نو بر دیوان رشیدالدین وطواط ،همایش ملی استادان زبان و ادبیات فارسی کشور ،تهران ،شهریور
.1387
 .5بررسی و تحلیل گونهها و نمونههای اثرپذیری مأذون قشقایی از حافظ شیرازی ،همایش ملی ادب محلی و
محلیسرایان ایران زمین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ،اردیبهشت .1390
 .6حافظ و سراجی ،همایش ملی حافظ ،شیراز ،مهر .1390
 .7بازتاب قرآن و حدیث در وجه دین ناصرخسرو همایش ملی قرآن و ادب و هنر ،دانشگاه بوعلی سینا همدان،
آبان .1390
 .8مهدویت در دیوان شیخ آذری ،همایش ملی مهدویت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،اردیبهشت .1391
 .9معرفی نسخه نفیس و ناشناخته در فضائل حضرت مهدی ،همایش ملی مهدویت ،دانشگاه سیستان و
بلوچستان ،اردیبهشت .1391
.10خیام و ناصرخسرو ،همایش ملی خیام شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور ،اردیبهشت .1391
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«.11نصیرای همدانی» شاعری در آرزوی هند ،همایش ملی سبک هندی و ادب فارسی ،دانشگاه بوعلی سینای
همدان ،تیر .1391
.12منظومه فیالصاله ،اثری ناشناخته دربارة نماز در قرن هفتم هجری ،همایش ملی نیایش خاکیان افالک
نشین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،خرداد .1391
.13نسخهای تازه یافته با عنوان پندیات پنج گنج نظامی ،همایش ملی ادبیات تعلیمی و گونههای آن ،دهاقان ،آذر
.1391
.14استقامت در مثنوی ،همایش ملی ادبیات پایداری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،اسفند .1391
.15تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی در سفرنامه ناصر خسرو با تأکید بر نظریات فوکویاما با همکاری نسرین قالنی،
نهمین همایش استانی دانشگاه پیام نور ،استان اصفهان ،آذر .1394
.16تأثیرپذیری عالمان برجسته از آرای ابوعلی فارسی ،با همکاری بهنام قاسمی و سمیه موسیپور ،نخستین
همایش ملی آراء و اندیشههای ابوعلی فارسی (نحوی) ،آبان .1394
.17منظریه اخالقی اثری نفیس در زمینة ادبیات تعلیمی از شاعری ناشناخته ،با همکاری کرامت نامجو ،همایش
ملی ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،آذر .1394
.18معارجالسالکین ،اثر خطی عبدالوهاب بن محمود دزفولی همدانی ،با همکاری اکرم کشفی ،همایش ملی ادبیات
تعلیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،آذر .1394
.19بررسی مردمشناختی زندگی اجتماعی با تأکید بر مؤلفههای دیدگاه تضاد ،با همکاری رسا صدفیان ،سومین
کنگره سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی جامعهشناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ،انجمن توسعه و
ترویج علوم وفنون بنیادین ،خرداد .1395
.20بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه از کلیله و دمنه و مرزبان نامه بر اساس الگوی گریماس ،با همکاری هاله
اژدرنژاد ،دومین همایش متن پژوهی ادبی(نگاهی تازه به متون داستانی کهن کلیله و دمنه  -مرزبان نامه)،
تهران ،آبان .1395
.21مجموعهای در طرز گلستان ،اثری ناشناخته در نثر فارسی ،با همکاری اکرم کشفی ،نخستین همایش متن
پژوهی ادبی ،اردیبهشت .1395
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.22معرفی نسخه خطی خسرو و شیرین عبدالوهاب معموری ،با همکاری اکرم کشفی ،نخستین همایش ملی
ادبیات غنایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد ،اردیبهشت .1395
.23بررسی سیمای امام رضا (ع) در آیینة ادبیات پایداری ،با همکاری مهدیه ولی محمدآبادی ،همایش سیمای
امام رضا و فرهنگ رضوی در ادبیات پایداری ،مرداد .1395
.24نگاهی به مکانیسم دفاعی برون فکنی موالنا در دیوان شمس ،با همکاری هاله اژدرنژاد ،سومین همایش متن
پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار موالنا) ،تهران ،اردیبهشت .1396
.25بررسی روایتشناسانة مثنوی «رعنا و زیبا» براساس نظریة گرماس ،با همکاری هاله اژدرنژاد ،چهارمین
همایش ملی متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به متون تاریخی) ،تهران ،آذر .1396
.26تحلیل نسخه خطی داستان سرو و گل از شاعر ناشناخته قرن سیزدهم (فلکنازنامه ای دیگر) ،با همکاری ایران
ناصری سی سخت ،چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به متون تاریخی) ،تهران ،آذر
.1396
.27بررسی سطح زبانی دیوان مکین دهلوی ،با همکاری هاله اژدرنژاد ،پنجمین همایش متن پژوهی (سبک
شناسی ،بالغت ،نقد ادبی) ،تهران ،اردیبهشت .1397
 .28بازتاب ضرب المثل های عامیانه در آثار داستانی محمدعلی جمال زاده ،با همکاری هاله اژدرنژاد ،ششمین
همایش متن پژوهی (نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر) ،تهران ،آذر .1397

-3طرح پژوهشی
طرح های پژوهشی مصوب (در دست اجرا ،خاتمه یافته) به همراه سال اجرا یا خاتمه طرح:
 « .1تأثیر قرآن و حدیث بر متون منثور فارسی تا آغاز قرن هفتم هجری»  ،مجری طرح  ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد دهاقان  ،پاییز .1389
 .2مجری طرح « مقدمه و تصحیح داستان محب و محبوب »  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان  ،تابستان
.1390
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 .3مجری طرح « مقدمه و تصحیح مناظرة بغداد و اصفهان »  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان پائیز .1390
 .4مجری طرح « مقدمه و تصحیح تفسیر منظوم سوره یوسف»  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان .1391
 .5منظومه فی الصاله  ،اثری ناشناخته دربارة نماز در قرن هفتم هجری  ،همایش ملی نیایش خاکیان افالک
نشین  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  ،خرداد .1391

سوابق اجرایی ( :هرگونه فعالیت مدیریتی و اجرایی در این بخش گنجانده شود)
 .1رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (بین سال های  1393تا .)1396
 .2معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (بین سالهای  1387تا .)1393
 .3مدیرگروه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی (بین سال¬های  1384تا .)1387
 .4مدیر مسئوول فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (در
حال حاضر ).
 .5سردبیر فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشنامة ادبیات تعلیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (در حال
حاضر).

سوابق آموزشی
به تفکیک ،لیست عناوین پایان نامههای تحت راهنمایی و مشاوره کارشناسی ارشد و دکتری بهمراه دانشگاه آن.
 :1پایان نامه های دفاع شده راهنما (دکتری) /دانشگاه آزاد واحد دهاقان
نام و نام خانوادگی

ردیف

عنوان پایان نامه

1

مقدمه و تصحیح منظومه فردوس خیال

تاریخ دفاع

دانشجو

34

مژگان زمانی

1395
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2

تصحیح بخش نخست مثنوی المعنویهالخفیه اثر ابراهیم گلشنی

اکرم کشفی

1395

بردعی
3

مقدمه و تصحیح عمدهاالشعار و بررسی تطبیقی آن با زبدهاالشعار

حسن قربانی

1395

قاسمی گنابادی
4

تصحیح بخش دوم مثنوی المعنویهالخفیه

کرامت نامجو

1396

5

تصحیح رساله عینالمعانی فی شرح اسماء ربانی

مهدیه ولی محمدآبادی

1395

6

مقدمه و تصحیح مونسالعشاق وتحفهاالفاق

راضیه جمشیدی

1396

7

تصحیح نسخه خطی بالغت قندزی

هاله اژدرنژاد

1396

8

تصحیح مثنوی شهنامه

حمیدرضا دهقانی پور

1396

9

تصحیح دیوان گلشنی بردعی

حسن شعبانی

1396

10

تصحیح و تعلیق شاهنامه سلیمانی بخش سوم

نسرین اسکندری

1396

11

تصحیح گلچین رباعیات از سعدبن ابی بکر الهی

ایران ناصری

1396

12

بررسی و تحلیل ویژگیهای سبکی اشعار نیمایوشیج و مقایسه آن

زهره اصفهانی

1396

با شعر کالسیک
13

تصحیح دیوان ظهیر کرمانی

پری مالملی

1397

14

تصحیح ضیاء القلوب فی اخالق المطلوب مرعشی حسینی

زهرا احمدشمسی

1397

15

تصحیح مجمعالبحرین اسیری

سیده فرحناز امامی

1397

16

تصحیح اعجازنامه یا گنجنامه

مصطفی جوادی

1397
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17

تصحیح شرح اسماءالحسین عبدالعزیزبن طبری

اکرم شرکت

1397

18

بررسی و مقایسه جنبه های تعلیمی اخالقی منظومه های غنایی

یوسف صفیان بلداجی

1397

قرن  6تا 9
19

تصحیح و تعلیق شاهنامه سلیمانی بخش دوم

مریم السادات خبوشانی

1397

20

تصحیح دیوان وفای فراهانی

فاطمه آگاه

1397

21

تصحیح و تعلیق شاهنامه سلیمانی بخش نخست

محمدرضا امیرخانی

1398

22

تصحیح کنزالمعارف

مرجان باقرزاده

1398

23

تصحیح عین الحقیقه

قباد مهرپور

1398

24

تصحیح مثنوی طراز العارفین

ناصر گل محمدی

1398

25

تصحیح نسخه طب منظوم اثر عبدالکریم اعرج

مریم کمالوند

1398

جدول .2پایان نامه های دفاع شده مشاور (دکتری)  /دانشگاه آزاد واحد دهاقان
ردیف

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

تاریخ دفاع

دانشجو
1

تصحیح اخالق نوری

نسرین ایزدی

1396

2

تصحیح مثنوی شاهنامه بزمی حماسی هفت لشگر

فهیمه گردگیران

1397

3

تصحیح حصن االیمان مجیربن وجیه

محبوبه منصورزاده

----

4

تصحیح بخش سوم مثنوی الخفیه

علی اخالقی

1398

36
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5

تصحیح مجمع البحرین ظهیر کرمانی

رقیه رستمی

1398

6

تصحیح نسخه حق الیقین استرآبادی

رؤیا امیر پور

1398

سیما حاتمی

1398

ماهرخ آهمه

1398

7
8

تصحیح نسخه المجامع الصوفیه و المراهص العلویه
تصحیح نسخه خطی مرآت الخیال

جدول  .3پایان نامه های دفاع شده راهنما (کارشناسی ارشد)  /دانشگاه آزاد واحد دهاقان
نام و نام خانوادگی

ردیف

عنوان پایان نامه

1

تأویالت آیات قرآن کریم در خصوص پیامبر اسالم در متون

تاریخ دفاع

دانشجو
اکرم کشفی نجفآبادی

86/09/26

منظوم فارسی
2

بررسی تحلیل سیمای پیامبر(ص) در ادب فارسی درسبک بازگشت

حسین الفتی

86/11/14

ادبی
3

جایگاه پیر و ولی در آثار موالنا

زهره اسدیان

87/10/26

4

عرفان در فرهنگ ،ادبیات و آداب و رسوم ایل قشقایی

فضلاله علینژاد

86/06/24

5

بازتاب اندیشة مالمتیه در شعر عرفانی فارسی تا پایان قرن هشتم

سیدحجتاله رضوی

86/06/31

6

شرح مشکالت قصاید دیوان مجیرالدین بیلقانی

ماندانا طالبیان شهرضا

88/11/25

7

مقدمه ،تصحیح و تحشیة قصاید ملک قمی

خدیجه منصورزاده

88/11/29

8

جادو و جادوگری در شاهنامه فردوسی

شکوفه باغبان

88/05/29

9

بررسی و تحلیل طلوع و غروب در آثار منظوم فارسی تا پایان قرن

معصومه صابری

88/05/29

ششم
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10

شرح سی و پنج قصیده از دیوان کمالالدین اسماعیل اصفهانی

سیفاله روحانی قهنویه

88/06/23

11

تجلی آیات و احادیث در آثار (منظوم و منثور) جامی

مریم یوسفزاده

88/06/28

12

مقدمه و تصحیح مثنوی منبعاالنهار و منظومة گلزار ابراهیم ملک

زهرا بشیری

88/12/24

قمی
13

بررسی و تحلیل عطریات و بوهای خوش در سبک عراقی (از

آرزو رضایی

1388

خاقانی تا جامی)
14

مقدمه ،تحشیه و تصحیح قصاید ملک قمی

خدیجه منصورزاده

1388

15

تصحیح نسخة خطی مثنوی می رنگ

محمد نادری سمیرمی

89/02/23

16

تصحیح دیوان اشعار الهام اصفهانی

یوسف افشاری نیا

89/02/23

17

مقدمه تصحیح و تحشیة روضهالعشاق

رحیمه طایی

89/12/14

18

مقدمه و تصحیح انتقادی دیوان هاللی جغتایی

حسین امانی

89/12/03

19

تصحیح دیوان طوفان هزار جریبی

عصمت منصورزاده

89/11/27

20

تصحیح گزیده غزلیات منصف طهرانی

ساقی احتشامی

89/07/16

21

تصحیح مثنویهای پیر جمال اردستانی

نفیسه میرزا امیری

89/07/16

22

تصحیح قصاید نسخة نفیس عکسی دانشگاه کمبریج با شماره

شهال رنجبر

89/06/30

( 843بخش اول )
23

بررسی جایگاه ادیب الممالک فراهانی در ادبیات مشروطه با تکیه

افسانه وفایی

89/06/29

بر شرح مشکالت قصاید دیوان ادیب الممالک
24

بررسی درد در آثار عطار نیشابوری

نینا طلوعی

89/06/29

25

بررسی و تحلیل ابتال و امتحان در آثار موالنا

زهره فیروزی

89/06/03

38

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
26

تصویرگری در دیوان مجد همگر

دالرام آقاسی

1389

27

مقدمه و تصحیح دیوان خلیفه

منصوره حاجی هادیان

90/06/30

28

مقدمه و تصحیح نسخة خطی نگارستان کمال پاشازاده

حسن رحیمی بالن

90/06/30

29

مقدمه  ،تحشیه و تصحیح نسخة خطی گوهر یگانه از عماد بن

محمد رفیعزاده

89/10/27

عبداهلل ابوالخیر محمد حکیم
30

تصحیح و تحشیه نیمه اول نسخه خطی مثنوی محمود و ایاز اثر

ماهور ایرانپور

1390

زاللی خوانساری
31

تصحیح و تحشیه نسخه خطی دیوان شایق لرستانی

محمدمهدی عموآقایی

1390

32

مقدمه و تصحیح دیوان اشعار نصیبی

مجید خسرویدهقی

1390

33

مقدمه و تصحیح دیوان اکبر اصفهانی

سیده مریم بابا مطلب

1390

اصفهانی
34

مقدمه و تصحیح دیوان حجت مشهدی

افسانه شیرانیبیدآبادی

1390

35

مقدمه و تصحیح دیوان گلشن

سیدهزهرا شریفی

1390

36

مقدمه و تصحیح دیوان هارون

بنفشهالسادات صفوی

1390

37

تصحیح و تحشیه نسخه خطی دیوان میرزا محمدامین دفتری

احمدرضا سلیمی

90/12/15

بروجنی
38

بررسی و تحلیل طمع در آثار موالنا

منیر مسایلی

90/11/20

39

تصحیح نیمه دوم نسخه خطی دیوان نعمت خان عالی

فاطمه یارعلی

90/07/20

40

مقدمه و تصحیح غزلیات نثاری تونی

فرشاد اسعدی

90/06/31

41

بررسی سیر تحول روحی عرفای قرن ششم و هفتم هجری

سیما حقیقی

90/07/06

39

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
42

مقدمه و تصحیح دیوان منصف شاعر ناشناخته

کلثوم طبخ کار حسن کیاده

91/11/23

43

مقدمه و تصحیح دیوان محمدحسین سیرتی قزوینی

محمد ملکوتی

91/11/18

44

مقدمه و تصحیح نیمه اول دیوان مسکین

فاطمه بهرامیان

91/11/18

45

مقدمه و تصحیح دیوان دانش مشهدی

زهره شهری شهرضا

91/10/27

46

مقدمه و تصحیح نیمه نخست دیوان نویدی (شاعر ناشناخته)

داود جعفرپور سمیرمی

91/06/30

47

مقدمه و تصحیح نیمه دوم دیوان نویدی

طیبه السادات قائم مقامی

91/06/30

48

مقدمه و تصحیح نسخه خطی مصطفی ابن محمد

مرضیه ولی محمدآبادی

1392

49

مقدمه و تصحیح دیوان حاج سیدعلی تقوی

ماه منیرالسادات مدنی زاده

1392

50

تصحیح نسخه مثنوی یوسف و زلیخا اثر منظوم اصفهانی

مژگان مهدیخانی

1392

51

مقدمه و تصحیح دیون منظوم اصفهانی

مریم اسدی

1392

52

مقدمه و تصحیح دیوان وصفی

مهناز ایرانپور

1392

53

مقدمه و تصحیح تذکره عذری بیگدلی

فاطمه سلحشور

1392

54

مقدمه و تصحیح بخش اول دیوان نعیم

امالبنین نصیری

1392

55

مقدمه و تصحیح دیوان جرس تهرانی

لیلی خلیلزاده

1393

56

مقدمه و تصحیح دیوان میرزا محمدحسین غفاری

نصراله زمانی

1392

57

مقدمه و تصحیح نیمه دوم دیوان عالی گیالنی

هاجر محمدی

1392

58

مقدمه و تصحیح منظومه زهره و خالد

الهه صادقی

1393

59

مقدمه و تصحیح دیوان همای مروزی

سارا سیامکی

1394

60

مقدمه و تصحیح نیمه دوم مجمعالعشاق

زهرا قاسمی

1394

40

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
61

مقدمه و تصحیح دیوان اشعار نصیبی کرمانشاهی (قسمت اول)

شیما بهادریوند

1394

62

مقدمه و تصحیح دیوان اشعار نصیبی کرمانشاهی (قسمت دوم)

شهال نجفپور

1394

63

مقدمه و تصحیح دیوان نظمی بهبهانی

مریم ملکوتی

1394

64

مقدمه و تصحیح دیوان حیاتالمحبّین

مهسا گرجیان

1394

65

مقدمه و تصحیح نیمه اول مجمعالعشاق

رویا چلبی

1395

66

مقدمه و تصحیح دیوان سلیم

پریسا مهرنیکان

1395

67

تصحیح و مقدمه نسخه خطی دیوان سبحانی

زهره خدادادی

1395

68

مقدمه و تصحیح دیوان زاهد تبریزی

بتول محمدی

1395

69

مقدمه و تصحیح دیوان مقبول السالطین

فرزانه سالک

1395

70

مقدمه و تصحیح دیوان جرس طهرانی

سمیه نجاتی

1395

 .4پایان نامه های دفاع شده مشاور (کارشناسی ارشد)  /دانشگاه آزاد واحد دهاقان
ردیف

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

تاریخ دفاع

دانشجو
1

جایگاه دعا از دیدگاه جاللالدین محمد مولوی

لیال دهخیری

85/07/24

2

اهمیت و جایگاه والیت اهل بیت در آثار عرفا تا قرن هفتم

عزت پرچم

86/03/16

3

بررسی و تحلیل توکل در متون عرفانی از قرن دوم تا هفتم

اشرفالسادات طبیبیان

86/06/24

هجری
4

انسان کامل از دیدگاه سید حیدر آملی

41

مصعب ایزدی اسعدی

86/06/27

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
5

بررسی ابزار و ادوات جنگی در شاهنامه فردوسی

عادل علی گلزاده

88/11/14

6

ذکر در متون منثور عرفانی قرن پنجم تا هفتم هجری قمری

ساره هزارخانی

86/11/17

7

بررسی و تحلیل «من» در سبک عراقی

محمدحسین محمدی

87/06/28

دهاقانی
8

تصحیح دیوان اثیرالدین اومانی

مژگان ربیعی

87/11/15

9

شرح دوازده قصیده خاقانی

پری منعمیان

88/11/25

10

شکلشناسی ده حکایت از تاریخ بیهقی

فریبا صادقپور

88/11/30

11

مقدمه و تصحیح غزلیات ملک قمی

بتول پیرمرادیان

88/12/09

12

بازنویسی و تصحیح نسخه خطی دستورالشعرا

زهرا شعاعی

88/30/17

13

نقش مریدان در سرایش مثنوی

زهره اسمعیلی دهاقانی

88/05/29

14

مقدمه ،تحشیه و تصحیح قصاید شانی تکلو

بتول اولیایی

88/06/31

15

تصحیح دیوان شهاب ترشیزی

شکوفه ربیعی

88/12/24

16

مقدمه و تصحیح دیوان نعمت خان عالی

شیرین کبیری

90/06/19

17

تصحیح چند رساله از نسخه نفیس عرفانی محفوظ در کتابخانه

مریم سامی

89/12/19

کمبریج
18

تصحیح نسخه خطی تنبیهالعارفین پیر جمالالدین محمد اردستانی

فرشته تیموری

89/12/19

19

مقدمه و تصحیح دیوان شهرت

کبری حیدری

89/12/03

20

شرح دشواریهای قصاید دیوان شمس طبسی

محمدجواد شفیعی

89/12/23

21

تصحیح مثنویهای یوسف و زلیخا و خسرو و شیرین شهاب

فرحناز اسفندیاری

89/12/28

ترشیزی

42

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
22

مقدمه و تصحیح معرفت نامه و صنم و برهمن

رقیه افشاری

89/12/21

23

شرح کامل دیوان فلکی شروانی

نجمه طالبیان

89/12/21

24

مقدمه و تصحیح دیوان جالل طاهر

احمدرضا زارعان

89/07/16

25

تصحیح قصاید نسخه نفیس عکسی دانشگاه کمبریج با شماره

اکرم رنجبر

89/06/30

( 843بخش اول)
26

شرح قصاید دیوان رفیعالدین لنبانی

اوستا طحانی

89/06/08

27

مقدمه و تصحیح و تحشیه دیوان حمید همدانی

راضیه ولی

88/12/27

28

سیر تحول ظروف از قرن چهارم تا هشتم

شهین صادقی

90/06/30

رضا کاویانی

90/06/24

30

تقابل عقل و عشق در آثار عطار

عباس تیموریان

90/06/24

31

توبه در مثنوی و حدیقه الحقیقه سنایی

فاطمه عمرانپور

89/12/12

32

وحدت وجود در مثنوی مولوی

مهناز پوالدی

89/07/29

33

مقدمه ،تصحیح و تحشیه قصاید و غزلیات اشعری

ندا رنجبر

1390

34

تصحیح و مقدمه دیوان مجرم تفرشی

شهال ایرانپور

1390

زهرا صالحی

1391

36

مقدمه و تصحیح دیوان روح االمین اصفهانی

علی باقری

1391

37

مقدمه و تصحیح نیمه دوم دیوان مسکین

اسماعیل بهرامی

1391

38

مقدمه و تصحیح دیوان حکیم شارق

سیدعلیرضا صدرینائینی

1391

39

تصحیح و تحشیه نسخه خطی دیوان عیسی مخدوم بخارایی

اکبر توکل

90/11/29

29

35

تجلی و اشراق در آثار عطار

تصحیح و مقدمه دیوان محمد تقی قصاب مازندرانی

43

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
40

مقدمه و تصحیح و تحشیة دیوان گمنام

منوچهر سلطانی

90/10/15

41

مقدمه و تصحیح دیوان طوسی

عصمت حمزئینژاد

90/06/26

42

شهادت در آثار موالنا جاللالدین محمد بلخی

محسن زمانی

90/11/17

آزاده افشاری

90/12/17
91/06/29
91/05/17

43

مقدمه و تصحیح بخش دوم دیوان فیاض

44

شرح قصاید رضیالدین نیشابوری

محمدرضا بکرانی

45

تصحیح و تحشیة شرح گلشن راز حاج میرزا ابراهیم سبزواری

راضیه اشرفیان

(وثوق الحکما) نیمة نخست
46

تصحیح و تحشیة شرح گلشن راز حاج میرزا ابراهیم سبزواری

فائزه اشرفیان

91/05/17

(وثوق الحکما) نیمة دوم
47

مقدمه و تصحیح دیوان روحاالمین اصفهانی

علی باقر پژوه

91/05/24

48

مقدمه و تصحیح دیوان میرزا احمدخان شیدای نایینی

یداله عابدی

1392

49

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پیدایش و رواج شعر نو

عباس نوذری

1392

در ایران
50

توبه در آثار عطار

آهو جاوید خیری

1392

51

مقدمه و تصحیح دیوان والی

سپیده امینالرعایا

1392

52

مقدمه و تصحیح دیوان دانش قزوینی

محبوبه محمودی

1392

53

مقدمه و تصحیح نیمه نخست دیوان دلجو

مژگان هاشمی

1392

54

مقدمه و تصحیح دیوان مطلع مازندرانی

فریبا مقصودی

1392

55

شرایط اجتماعی ایران در فاصله دو انقالب و تأثیر آن بر ورود زنان

زهره اسکندری

1392

به عرصه ادبیات

44

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
56

مقدمه و تصحیح دیوان موفق قزوینی

طاهره نرهای

1392

57

مقدمه ،تصحیح و تحشیه قصاید اشعری

ندا رنجبر

1392

جوایز و افتخارات علمی :
 .1پژوهشگر برگزیدة استان اصفهان در گروه علوم انسانی ،هفته پژوهش و فناوری سال .1389
 .2پژوهشگر برتر منطقه  4دانشگاه آزاد اسالمی در سال .1390
 .3پژوهشگر برتر استان در هشتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اصفهان در سال
.1391
 .4چهرة برگزیده سال  1391در اولین جشنوارة پژوهشی بسیج اساتید استان اصفهان ،دی ماه .1391
 .5استاد منتخب دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان در سالهای  1385و  1389و .1390
 .6استاد برگزیده پژوهشی استان و واحد دهاقان در سال .1391
 .7تجلیل شده در همایش آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی پاییز ( 1390سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسالمی ایران).
 .8تجلیل شده در همایش تجلیل از چهرههای ماندگار استان در عرصه کتابخوانی و نهضت کتابخوانی مفید،
آذرماه  ،1390دانشگاه اصفهان.

عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):

45

