باسمهتعالي

سوابق علمي دكتر احمدرضا یلمهها
دكتر احمدرضا یلمهها ،در سال  3131در یک خانواده مذهبی در شهر طالخونچهه ا وواعهش شهرسهتاب مباركهه ارهش در اسهتاب
اصفهاب متولد شده هم اكنوب ساكن اصفهاب می عاشند.
ایشاب د راب وحصیلات اعتدایی راهنمایی خود را در مدرسه امام صادق (ع) شهر طالخونچهه عهه اومهام رسهانید سهس
دعیرستاب طالقانی این شهر شد در سال  3133در رشته فرهنگ ادب موفق عه اخذ مدرک دیسلم گردید .سس

ارد

در هماب سهال

( )3133موفق عه ربولی در رشته كارشناسی عاب ادعیات فارسی ،دانشگاه اصفهاب شد در سال  3133عا معدل كل  33/49عا
درجه ممتا فارغ التحصیل گردید .ي علافاصله در سال  ،3133در مقطش كارشناسی ارشد رشته عاب ادعیات فارسهی دانشهگاه
اصفهاب پذیرفته شد در عین حال جزء ا لین دانشجویاب المسیاد علمی كشور نیز شناخته شده اسه ..در سهال  3133عها معهدل
 33/49عا كسب روبه ممتا  ،موفق عه دریاف .مدرک كارشناسی ارشد ا دانشهگاه اصهفهاب گردیهد .نهامبرده در سهال  3133در
آ موب دكتري دانشگاه اصفهاب عا روبه كتبی  3یک پذیرفته شد در سال  3131موفق عه دریاف .دكتري وخصصی ا آب دانشگاه

گردید .وی در حال حاضر یکی از جوانترین کسانی است که دارای مرتبة استادی در رشته زبان و ادبیات فارسی
در کشور است و دارای  72جلد کتاب چاپ شده و بیش از  011مقاله علمی – پژوهشی است.
ردیف

سال دریافت رتبه
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مرجع اعطای رتبه

4

4931

پژوهشگر برتر علوم انسانی استان اصفهان

استانداری استان اصفهان

2

4939

پژوهشگر برتر علوم انسانی کشور

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

9

4934

پژوهشگر برتر استان در هشتمین جشنواره

استاندار و ریئس ستاد دائمی بزرگداشت

پژوهشی

هفته پژوهش استان

1

4931

پژوهشگر برتر منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دهاقان

رئیس منطقه چهار
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سوابق علمي – پژوهشي دكتر احمدرضا یلمهها
سوابق علمی:

 دیسلم فرهنگ ادب  ،ا دعیرستاب طالقانی طالخونچه سال . 3133 كارشناسی عاب ادعیات فارسی ا دانشگاه اصفهاب عا معدل  ،33/49فارغ التحصیل .3133 كارشناسی ارشد عاب ادعیات فارسی ا دانشگاه اصفهاب عا معدل  ، 33/13فارغ التحصیل .3133 عضو ا لین المسیاد علمی دانشجویی كشور در سال .3133 دكتري وخصصی عاب ادعیات فارسی ا دانشگاه اصفهاب عا معدل  ،33/22فارغالتحصیل سال .3131 استاد ومام پایه  33عاب ادعیات فارسی عضو هیأتعلمی ومام ر. .سوابق اجرایی:

 -3ریی

دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب (در حال حاضر)

 -2معا ب آمو شی دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب ( در عین سالهاي  3133وا . ) )3141
 -1مدیرگر ه مقطش كارشناسی كارشناسی ارشد رشته عاب ادعیات فارسی (عین سال هاي  3139وا . )3133
 -9مدیر مسئو ل فصلنامه علمی -پژ هشهی پژ هشهنامه ادعیهات وعلیمهی ،دانشهگاه آ اد اسهلامی احهد دهارهاب
( در حال حاضر ).
 -3سههردعیر فصههلنامه علمههی – پژ هشههی پژ هشههنامه ادعیههات وعلیمههی ،دانشههگاه آ اد اسههلامی احههد دهارههاب
( در حال حاضر ).
 -9دعیر كمیته منتخب احد دهاراب اعسته عه هیأتممیزه دانشگاه آ اد اسلامی ( در حال حاضر ) .
 -3عضو دعیر هیأت اجرایی جذب هیأتعلمی استاب اصفهاب ( . ) 3143
 -3عضو ریی

كمیسیوب موارد خاص آمو شی دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب ( در حال حاضر ) .

 -4عضو اصلی كمیته طرح عرنامه عودجه دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب.
 -33عضو كمیته جذب هیأتعلمی دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب.
 -33عضو شوراي انتشارات دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب
 -32عضو اصلی كمیته انتظامی هیأت علمی دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب .

2

 -31عضو كمیسیوب وخصصی فرهنگی ،ورعیتی اجتماعی احد دهاراب ،اعسهته عهه هیهأت ممیهزه دانشهگاه آ اد
اسلامی (.)3143
 -39عضو كار گر ه پژ هانه شوراي پژ هشی دانشگاه آ اد اسلامی استاب اصفهاب.
 -33عضو كمیته وخصصی عاب ادعیات فارسی گر ه علوم انسانی كشور اعسته عه سا ماب مركزي دانشهگاه آ اد
اسلامی( در حال حاضر)
 -39عضو استعدادهاي درخشاب دانشگاه آ اد اسلامی اعسته عه عاشگاه پژ هشگراب جواب نخبگاب دانشگاه (در
حال حاضر)

سوابق پژوهشی :
مقالات

 -3ضر رت وصحیح مجدد دیواب ادیب صاعر ورمذي  ،مجلة علميی – پژوهشيی  ) ISCدانشهگاه اصهفهاب ،
د ره د م  ،شمارة  ، 13پاییز . 31
 -2طلوع غر ب در شاهنامة فرد سی  ،نشریة كیهاب فرهنگی  ،شمارة  33ویرماه . 3133
 -1نقد دیواب ادیب صاعر ورمذي  ،وصحیح احمد عبدالله  ،ماهنامة ادعیات فلسفه  ،آعابماه .3139 ،
 -9در كمند عقل  ،ماهنامة ادعیات فلسفه  ،شمارة  ، 9 3 9عهمن اسفند  39فر ردین .3133 ،
 -3عبندي یا نبندي  ،وأملی عر عیتی ا حافظ  ،مجله ادعی حافظ  ،شمارة  – 13مهرماه .3133 ،
 -9دیواب امیر معزي لز م وجدید وصحیح  ،فصلنامة علمی  -پژوهشی  ) ISCدانشگاه الزهرا  ،سال هفدهم،
شمارة  ، 94 93مستاب  3139عهار .3133
 -3وأثر حافظ ا ادیب صاعر  ،حافظ پژ هی  ،مركز حافظ شناسی شیرا  ،دفتر یا دهم  ،سال . 3133
 -3وأملی عر دیواب نافرجام امیر معزي  ،مجلة علمی – پژوهشی  ) ISCدانشگاه كرماب  ،د رة جدیهد شهمارة
 ( 29پیاپی  ، ) 23مستاب . 3133
 -4شعري ا امیر معزي در دیواب حافظ  ،مجلة ادعی حافظ ویرماه .3139 ،
 -33نقد دیواب امیر معزي نیشاعوري وصحیح محمدرضا رنبري  ،ماهنامة ادعیات فلسفه ویرماه .3139،
 -33حافظ یک غزل ناب پزشكی  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد خوي  ،علمی – ترویجی  ،سال سوم  ،شهمارة
 3پاییز . 3133
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 -32نما ا دیدگاه عرفاب  ،مجلة علمی – پژوهشی  ) ISCعرفاب دانشگاه آ اد اسلامی احد نجاب  ،سهال
پنجم  ،شمارة  ، 33پاییز . 3133
 -31اثرپذیري حافظ ا ادیب صاعر ورمذي ،مجلة ادعی حافظ  ،شماره  ، 93عهمن اسفند .3139،
 -39وصحیح یک رصیده مشهور  ،مجلة علمی ي پژوهشی  ) ISCدانشكدة ادعیهات علهوم انسهانی دانشهگاه
اصفهاب  ،شمارة  ، 32عهار .3133 ،
 -33وصحیح چند عی .عرعی ا رصاید ملمش دیواب رشیدالدین طواط  ،مجلهة علميی  -ترویجيی عهاب ادب
دانشگاه علامه طباطبایی  ،سال سیزدهم  ،شمارة چهلم  ،واعستاب .3133
 -39جایگاه ر دكی در شعر امیرمعزي دیگر شاعراب  ،مجلة علمی ي پژوهشی  ) ISCپژ هشهاي عهاب
ادعیات فارسی دانشكده ادعیات علوم انسانی دانشگاه اصفهاب  ،سال چهل پنجم  ،د ره جدید  ،شهمارة
 ، 2واعستاب .3133
 -33وجلی ر ه در متوب عرفانی  ،فصلنامة علمی ي پژوهشی  ) ISCدانشگاه آ اد اسلامی احد نجاب  ،سال
ششم  ،شمارة عیس .چهارم  ،واعستاب . 3134
 -33وصحیح چند عی .ا دیواب ناصرخسر ( عر اسها

نسهخهاي وها ه یافتهه )  ،نشهریة علميی ي پژوهشيی

 ) ISCگوهر گویا  ،انجمن ور یج عاب ادعیات فارسی ایراب  .شمارة د م  ،واعستاب . 3133
 -34نگرشی نو عر دیواب اثیر اخسیكتی  ،مجلة علمی ي ترویجی آینة میراث ( میراث مكتهوب )  ،د رة جدیهد ،
سال هشتم  ،شمارة ا ل  ( ،پیاپی  ، ) 99عهار واعستاب . 34
 -23نسخههایی وا ه یافته ا شاعري گمنام ( نجیب جرفادرانی )  ،مجلة علمی ي پژوهشی  ) ISCآینة میراث
( میراث مكتوب )  ،سال نهم  ( ،پیاپی  ، ) 93عهار واعستاب . 3143
 -23نقد وحلیل وحریفات دیواب فلكی شر انی  ،فصلنامة علميی – پژوهشيی  ) ISCفنهوب ادعهی دانشهگاه
اصفهاب  ،سال د م  ،شمارة د م  ،پیاپی  ، 1پاییز

مستاب . 34

 -22وصحیح چند عی .ا دیواب اثیر اخسیكتی  ،فصلنامة علمی ي پژوهشی  ) ISCپژ هشهاي ادعهی  ،انجمهن
عاب ادعیات فارسی  ،سال هفتم  ،شمارة  ، 29مستاب . 3133
 -21ضر رت وصحیح مجدد دیواب رشیدالدین طواط  ،مجلة علمی – پژوهشی  ) ISCدانشهكدة ادعیهات
علوم انسانی دانشگاه شهید عاهنر كرماب  ،شماره  ، 23مستاب . 34
 -29گنجینهاي عا یافته  ( ،معرفی نسخهاي نفی
پژوهشی  ) ISCادب

فراموش شده ا دیواب ا رری ههر ي )  ،نشهریة علميی ي

عاب دانشگاه شهید عاهنر كرماب  ،شمارة  ( 24پیاپی  ، ) 29عهار . 43
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 -23گمنامی عنام در واریخ ادب فارسی  ،فصلنامة علمی – پژوهشی  ) ISCآینة میهراث (میهراث مكتهوب) ،
د رة جدید  ،سال دهم  ،شمارة ا ل  ( ،پیاپی  ، ) 33عهار واعستاب . 3143
نسخه وا ه یافتهه ،مجلهة علميی – پژوهشيی ) ISC

 -29وصحیح چند عی .ا دیواب عمعق عخارایی عراسا

دانشگاه علامه طباطبایی  ،سال پانزدهم ،شماره  ،93واعستاب .3143
 -23صم .خاموشهی ا دیهدگاه عرفها  ،مجلهة علميی – پژوهشيی  ) ISCعرفهاب دانشهگاه آ اد اسهلامی
نجاب  ،سال هشتم  ،شمارة  ، 12واعستاب . 3143
 -23عررسی وطبیقی رعاعیات مجد همگر نسخة عریتانیا عا دیگر نسخ خطی چاپی  ،فصلنامة علمی – پژوهشی

 ) ISCمتن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهاب  ،د رة جدید  ،سال چهارم  ،شمارة ا ل ( ،پیهاپی ، )31
عهار . 3143
 -24شاخ گو ب ،وركیبی نادر در شعر فارسی ،مجلة علمی – ترویجی مطالعات ایرانی دانشكده ادعیات علهوم
انسانی دانشگاه شهید عاهنر كرماب ،سال دهم  ،شمارة نو دهم  ،عهار . 3143
 -13عررسی وطبیقی ووصیف ممد ح معشوق در دیواب امیر معزي شاعراب ادب عهرب  ،فصيلنامة علميی –

پژوهشی  ) ISCلساب مبین  ،دانشگاه عینالمللی رز ین  ،سال د م  ،شمارة سوم  ،عهار .3143
 -13عررسی

وحلیل نوعی ا وصرفات كاوباب در نسهخهههاي خطهی ،فصهلنامة علميی – پژوهشيی ) ISC

پژ هشنامة عاب ادعیات فارسی دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب  ،عهار . 3143
 -12حافظ سید سراجالهدین سهگزي ،مجلهة علميی – پژوهشيی  ) ISCادب غنهایی دانشهگاه سیسهتاب
علوچستاب ،سال نهم ،شمارة شانزدهم ،عهار واعستاب . 3143
 -11وأثیر سر دههاي عرعی عر اشعار لامعی گرگانی  ،مجلة علمی – پژوهشی  ) ISCادعیات وطبیقی دانشگاه
شهید عاهنر كرماب  ،سال د م  ،شماره  ، 9واعستاب . 3143
 -19عررسی وطبیقی مضامین اشعار امیر معزي اعن معتز عباسی  ،فصلنامة علميی – پژوهشيی  ) ISCلسهاب
مبین  ،دانشگاه عینالمللی رز ین  ،سال سوم  ،د رة جدید  ،شماره  ، 9مستاب . 3143
 -13اعوالفرج ر نی ادعیات عرب  ،مجلة علمی – ترویجی  ) ISCادعیهات وطبیقهی  ،دانشهگاه آ اد اسهلامی
احد جیرف ، .سال چهارم  ،شماره پانزدهم  ،واعستاب . 3134
 -19آمو ههاي وعلیمی در منظومة غنایی محهب محبهوب  ،فصهلنامة علميی – پژوهشيی  ، ) ISCادعیهات
وعلیمی – غنایی عوشهر  ،شماره نهم  ،پاییز . 3143
 -13مصارعالشعرا شاعري ناآشنا  ،فصلنامه علمی – پژوهشی  ، ) ISCآینه میهراث (میهراث مكتهوب)  ،د رة
جدید  ،سال دهم  ،شمارة د م  ( ،پیاپی  ، ) 33پاییز
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 -13محب محبوب منظومه غنایی نفی

ناشناخته  ،فصلنامه علمی – پژوهشيی  ) ISCادعیهات غنهایی ،

دانشگاه سیستاب علوچستاب  ،شمارة  ، 33عهار واعستاب . 3143
 -14وأثیر سر دههاي عرعی عر اشعار فرخی سیستانی  ،مجله علمی – پژوهشی  )ISCادعیات وطبیقی  ،دانشگاه
شهید عاهنر كرماب ،عا نامه پذیرش .41 /9/1
 -93عررسی وطبیقی اشعار وعلیمی فرد سی حافظ  ،مجله علمی – پژوهشی  ) ISCادعیات وعلیمی دانشهگاه
آ اد اسلامی احد دهاراب  ،د رة سوم  ،شماره یا دهم  ،پاییز . 3143
 -93روف عر اطلال دمن گونههاي آب در شعر فارسی ،مجله علمی – پژوهشيی  ) ISCادعیهات وطبیقهی
دانشگاه شهید عاهنر كرماب  ،شماره  ، 3عهار . 3143
 -92آمو ههاي وعلیمی در واریخ عیهقی ،فصلنامه علمی – پژوهشی جستارهاي ادعی دانشگاه آ اد اسهلامی احهد
وهراب شمال  ،سال سوم  ،شمارة  ، 32پاییز . 3143
 -91مناظره در نثر فارسی عا وكیه عر معرفی مناظرهاي نفی

ناشناخته ،فصهلنامه علميی – پژوهشيی ) ISC

فنوب ادعی  ،دانشگاه اصفهاب  ،عا نامة پذیرش . 43/3/39
 -99اُستن این عالم اي جاب غفل .اس ،.فصلنامه علمی – پژوهشيی  ، ) ISCعرفهاب دانشهگاه آ اد اسهلامی
احد نجاب ،سال نهم  ،شمارة  ، 11پاییز . 3143
 -93ار ش ادعی كتاب انی

الطالبین  ،فصلنامه علمی – پژوهشی  ) ISCپژ هشهاي نقد ادعی سبکشناسی

دانشگاه آ اد اسلامی احد شهركرد  ،عا همكاري دكتر حسین آراحسینی  ،شمارة سوم  ،پی در پهی  ،سهال
د م  ،عهار . 3143
 -99عررسی وطبیقی اشعار مدحی عنصري متنبی ،فصلنامه علمی – پژوهشی  ) ISCادعیات وطبیقی ،دانشگاه
شهید عاهنر كرماب  ،سال چهارم  ،شماره هشتم  ،عهار واعستاب . 3142
 -93عسم الله الرحمن الهرحیم در منظومههههاي غنهایی ادب فارسهی  ،فصهلنامه علميی – پژوهشيی ، ) ISC
وحقیقات وعلیمی غنایی عاب ادب فارسی  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد عوشهر  ،شمارة سیزدهم  ،پهاییز
. 3143
 -93وفاسیر منظوم ررآب در ادب فارسی  ،فصلنامه علمی – پژوهشی  ) ISCمطالعهات ررآنهی  ،دانشهگاه آ اد
اسلامی احد جیرف ، .سال سوم  ،شمارة  ، 33پاییز . 3143
 -94نگاهی عه نگارستاب اعن كمال پاشا  ،اثري ناشناخته عه وقلید ا گلستاب سعدي  ،فصلنامه علمی – پژوهشيی

 ) ISCعاب ادب فارسی دانشگاه آ اد اسلامی احد سنندج  ،سال سوم  ،شمارة  ، 3پاییز . 3143
 -33دیواب اشعار حسرت مشهدي  ،عه خط خود شاعر  ،فصلنامه علمی – پژوهشی  ) ISCمطالعات شبه راره
دانشگاه سیستاب علوچستاب  ،سال چهارم  ،شمارة دهم  ،عهار . 3143
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 -33اسههتقام.نامههه  ،اثههري ناشههناخته ا رههرب نهههم هجههري در شههرح اسههرار مفههاهیم اسههتقام ، .فصييلنامه

علمی – پژوهشی  ) ISCادعیات پایداري دانشگاه شهید عاهنر كرماب  ،سال چهارم  ،شماره هشتم  ،عهار
واعستاب . 3142
 -32مضموب رعایی ا خویش در شعر فرخهی سیسهتانی  ،فصهلنامه علميی – پژوهشيی  ) ISCادب
دانشگاه شهید عاهنر كرماب  ،د ره  ،33شمارة  ، 12پاییز
 -31نگاهی عه عرخی ا

عهاب

مستاب . 3143

یژگیهاي سبكی شهاهد عرشهی  ،فصهلنامه علميی – پژوهشيی  ) ISCعههار ادب ،

دانشگاه وهراب  ،سال پنجم  ،شمارة چهارم  ،پی در پی  ، 33مستاب . 3143
 -39د شاعر عا یک وخلص  ،عرشی اكبر آعادي عرشی یزدي  ،فصهلنامه علميی – پژوهشيی  ) ISCفنهوب
ادعی دانشگاه اصفهاب  ،سال پنجم  ،شماره نهم  ،پاییز

مستاب . 3142

 -33شعلة آه  ،فصلنامه علمی – پژوهشی  ) ISCمطالعات شهبه رهاره دانشهگاه سیسهتاب علوچسهتاب  ،سهال
چهارم  ،شمارة سیزدهم  ،مستاب . 3143
 -39نور علی نور  ،اثر عرفانی ررب نهم هجري  ،فصلنامه علميی – پژوهشيی  ، ) ISCعرفهاب  ،دانشهگاه آ اد
اسلامی احد نجاب  ،سال نهم  ،شماره  ، 13عهار . 3142
 -33اندر نامه  ،اثري ناشناخته ا عسمل شهیرا ي  ،فصيلنامه علميی – پژوهشيی  ) ISCپژ هشهنامه ادعیهات
وعلیمی  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب  ،سال چهارم  ،شمارة شانزدهم  ،مستاب . 3143
 -33عررسی وحلیل وحریفات دیواب امامی هر ي  ،فصلنامه علمی – پژوهشی  ) ISCكهن نامه ادب پارسی ،
پژ هشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی  ،سال چهارم  ،شمارة ا ل  ،عهار واعستاب . 3142
 -34پیامهاي جهانی شهریار  ،مجله علمی – پژوهشی  ) ISCبین المللی علوم انسانی دانشگاه ورعی .مهدر

،

د ره د م ،شماره  ، 23عهار . 2339
 -93رعنا

یبا ،منظومة غنایی فراموش شده ا شعلة گلسایگانی ،فصلنامه علميی – پژوهشيی  ) ISCمطالعهات

شبه راره دانشگاه سیستاب علوچستاب  ،سال یا دهم  ،شماره  ، 23پاییز
 -93عررسی وحلیل عناصر مؤلفههاي سبكی در منظومة غنایی فیر

مستاب . 3142

نسرین  ،فصهلنامه علميی – پژوهشيی

 ) ISCعهار ادب ،سال هفتم  ،شماره د م  ،واعستاب .41
 -92سبکشناسی مثنوي فیر

شهنا ا ناظم وبریزي  ،فصهلنامه علمی – پژوهشيی  ) ISCعههار ادب  ،سهال

ششم  ،شمارة د م  ،پیاپی  ، 23واعستاب . 3142
 -91فیر

نسرین ،منظومه غنایی عه خط سراینده ،فصلنامه علمی – پژوهشيی  ) ISCفنهوب ادعهی دانشهگاه

اصفهاب  ،عا نامة پذیرش . 42/2/3
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 -99فیر

شهنا  ،منظومة غنایی ناشناخته ا ناظم وبریزي ،فصهلنامه علميی – پژوهشيی  ) ISCفنهوب ادعهی

دانشگاه اصفهاب  ،عا نامة پذیرش . 42/2/3
 -93عررسی وحلیل مشاعه.هاي فكري خیام ناصرخسر  ،فصلنامه علمی – پژوهشيی  ) ISCعهاب ادب
دانشگاه شهید عاهنر كرماب ،سال  ، 33شماره  ، 13عهار واعستاب .3141
 -99عررسی مؤلفههاي سبكی در منظومه عاشقانه ین محمود ،فصلنامه علمی  -پژوهشی  ) ISCعهار ادب،
عا نامه پذیرش . 49/3/33
 -93رطراب وبریزي ادعیات عرب ،فصلنامه علمی  -پژوهشی  ) ISCادعیات وطبیقهی ،دانشهگاه شههید عهاهنر
كرماب ،عا نامه پذیرش . 49/3/4
مقالات مشترک:
 -93وأثیرپذیري گلستاب سعدي ا آمو ههاي وعلیمی راعو نامه ،عا همكاري مسهلم رجبهی ،فصيلنامه علميی –
پژوهشی (  ) ISCپژ هشنامه ادعیات وعلیمی ،دانشگاه آ اد اسلامی احد دهارهاب ،د ره ششهم ،شهماره ،23
عهار . 3141
 -94یوسف

لیخا ،منظومه غنایی فراموش شده ا میر ا معصوم خا ري كو هكنانی ،عا همكاري كرام .نامجو،

فصلنامه علمی – پژوهشی (  ) ISCوحقیقات وعلیمی غنایی عاب ادعیات فارسی ،دانشگاه آ اد اسهلامی
احد عوشهر ،شماره  ،23پاییز . 3141
 -33مقایسه وطبیقی اشعار مدحی عمعق عخارایی متبنی ،عا همكاري نسرین ایزدي ،فصلنامه علمی – ترویجيی
 ) ISCادعیات وطبیقی جیرف ،.سال هشتم ،شماره  ، 13پاییز . 3141
 -33عینامتنی .ررآنی در غزلیات حافظ شیرا ي ،عا همكاري مسلم رجبی ،فصلنامه علمی ي ترویجيی ماالايات
قرآنی جیرفت ،د ره پنجم ،شماره  ،34واعستاب . 3149
 -32رصیده مرآت الصفاي خارانی ا دیدگاه ادعیات وعلیمی ،عا همكاري مسلم رجبی ،فصلنامه علمی – پژوهشی
 ) ISCپژ هشنامه ادعیاتوعلیمی دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب ،سال ششم ،شماره  ،29مستاب . 3141
 -31سبک شناسی منظومه خسر

شیرین عبدالوهاب عن محمد معموري ،عا همكهاري اكهرم كشهفی ،فصيلنامه

علمی – پژوهشی  ) ISCعهار ادب ،سال هفتم ،شماره 9پیاپی  ،29مستاب . 3141
 -39نگاه عینامتنی .حدیثی عه اشعار لایی شاهنامه ،عا همكاري مسلم رجبی ،فصلنامه علمی ي ترویجی ) ISC
ماالاات قرآنی جیرفت ،د ره چهارم ،شماره  ،39پاییز . 3141
 -33عررسی سبکشناسی داستاب شاهرخ گلرخ ،عاهمكاري راضیه جمشیدي ،فصلنامه علميی – پژوهشيی
 )ISCعهار ادب ،سال هشتم  ،شماره ا ل  ،پیاپی  ، 23عهار . 3149
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 -39پژ هشی پیراموب مكتب سیر سر انو ،عا همكاري مسلم رجبی ،فصلنامه علمی – پژوهشی  ) ISCعرفان،
دانشگاه آ اد اسلامی احد نجاب ،سال د ا دهم  ،شماره  ، 91عهار . 3149
 -33عررسی وحلیل داستاب عاشقانه گلریز ،عا همكاري هرا احمدشمسی ،مجله علميی – ترویجيی ) ISC
ماالاات ایرانی ،دانشگاه شهید عاهنر كرماب ،سال پانزدهم ،شماره  ،24عهار واعستاب . 3143
 -33عررسی وحلیل منظومه غنایی لیلی مجنوب پروو ،عا همكاري سیده فرحنها امهامی ، ،فصيلنامه علميی –
پژوهشی  ) ISCبهار ادب ،عا نامه پذیرش جه .چاپ در شماره  ، 13مستاب . 3149
 -34عررسی وحلیل منظومه غنایی فیر

شوخ  ،عا همكاري فاطمه آگهاه  ،فصلنامه علمی – پژوهشی )ISC

بهار ادب ،سال هشتم ،شماره سوم ،پیاپی  ،24پاییز . 3149
 -33انعكا

مظاهر النوستالوجیه فی اشعار محمود در یش ،عا همكاري مسلم رجبی ،مجله علميی – پژوهشيی

 )ISCدراسات ،دانشگاه آ اد اسلامی جیرف .عا نامه پذیرش . 49/3/4
 -33امق عذرا  ،منظومه غنایی ار شمند ،ا ملایعقوب كشمیري  ،فصلنامه علمی – پژوهشی  )ISCمطالعات
شبه راره دانشگاه سیستاب علوچستاب  ،عا همكاري محمدرضا امیرخانی دهبالایی  ،عا نامه پذیرش.
 -32عا واب پیر  ،گونه ها نمونه هاي آب در شعر صائب وبریزي  ،عا همكاري مسهلم رجبهی ،مجليه علميی –
پژوهشی  )ISCعرفاب اسلامی ،دانشگاه آ اد اسلامی احد نجاب ،سال د ا دهم  ،شماره  ، 93عهار . 43
 -31وحلیل منظومه غنایی امق عذرا فكري اردعیلی  ،فصلنامه علمی – پژوهشی  )ISCادب غنهایی دانشهگاه
سیستاب علوچستاب  ،عا همكاري مژگاب مانی  ،عا نامه پذیرش.
 -39شاهزاده هرمز نا نین گل  ،داستاب غنایی منثور نفی

ناشناخته  ،فصلنامه علمی – پژوهشی  )ISCعهار

ادب  ،عا همكاري عادل علی گل اده  ،عا نامه پذیرش . 49/3/4
 -33النوستالوجیایه أ الحنین للوطن فی اشعار طهاهره صهفار اده  ،عها همكهاري مسهلم رجبهی ،مجليه علميی –
پژوهشی  )ISCدراسات ،دانشگاه آ اد اسلامی جیرف .عا نامه پذیرش . 49/3/4
 -39عررسی مؤلفههاي سبكی منظومه یوسف

لیخا خا ري كو ه كنانی ،عا همكاري كرامه .نهامجو ،فصيلنامه

علمی – پژوهشی پژ هشهاي نقد ادعی سبکشناسی دانشگاه آ اد اسلامی شهركرد ،شماره  ،1پیدرپی ،21
عهار . 3143
 -33مفهوم نمادین اشک كاركردهاي هنري ه ادعی آب در شعر صهائب ،عها همكهاري مسهلم رجبهی  ،فصيلنامه
علمی – پژوهشی ( )ISCفنوب ادعی دانشگاه اصفهاب ،عا نامه پذیرش . 49/3/33
 -33اكا ي لایههاي وعلیمی پنهاب در طنز گلستاب ،عا همكاري مسلم رجبی  ،فصلنامه علمی – پژوهشی ()ISC
پژ هشنامه ادعیات وعلیمی ،سال هفتم ،شماره  ،23پاییز . 49
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 -34وصحیح وحلیل عرفانی معارج السالكین ،اثر خطی عبدالوهاب عن محمود د فولی ،عا همكاري اكرم كشفی،
مجله علمی ي پژوهشی  )ISCعرفاب اسلامی ،دانشگاه آ اد اسلامی احد نجاب ،عا نامه پذیرش . 49/3/9
 -43وحلیل عرفانی خراعات در اشعار مولانا ،عا همكاري مسلم رجبی ،فصلنامه علمی ي پژوهشی  )ISCعرفهاب
دانشگاه آ اد اسلامی نجاب  ،عا نامه پذیرش. 49/3/9 ،
 -43ناسساسی كفراب نعم .ا منظر ررآب متوب عرفانی عاب فارسی ،عها همكهاري حسهن ررعهانی ،فصيلنامه
علمی ي پژوهشی  )ISCعرفاب دانشگاه آ اد اسلامی نجاب  ،عا نامه پذیرش. 49/33/23 ،
 -42مودت نامه ،منظومه غنایی نفی

ناشناخته ا اعجدي هندي ،عا همكاري مهدیه لی محمدآعادي ،فصيلنامه

علمی ي پژوهشی  )ISCسبک شناسی ،عهار ادب ،عا نامه پذیرش. 49/32/3 ،
 -41عررسی وح لیل منظومه ناشناخته مهر

فا ،عا همكهاري مهدیهه لهی محمهدآعادي ،فصيلنامه علميی ي

پژوهشی  )ISCسبک شناسی ،عهار ادب ،عا نامه پذیرش. 49/32/3 ،
 -49عررسی وطبیقی مدایح رضوي در شعر عرعی فارسی ا اعتدا وا پایاب رهرب دههم ،عها همكهاري مهدیهه لهی
محمدآعادي ،فصيلنامه علميی – پژوهشيی ( )ISCكها شنامهه ادعیهات وطبیقهی ،سهال پهنجم ،شهماره ،23
مستاب .49
 -43عینامتنی .آیات ر ایات در گلستاب سعدي ،عا همكاري مسلم رجبهی ،فصلنامه علمی – پژوهشيی ()ISC
پژ هشهاي ادعی ه ررآنی دانشگاه اراک ،شماره  ،9مستاب . 49
 -49عناصر اشیاء فراطبیعی در منظومة كامر پ كاملتا ،عا همكاري یبا فلاحی ،فصلنامه علميی – پژوهشيی
( )ISCمطالعات شبه راره سیستاب علوچستاب ،سال هفتم ،شماره  ،23مستاب . 49
 -43ومثیل كارعرد گونههاي آب در مخزبالاسرار نظامی ،عا همكاري هاله اژدرنژاد ،فصلنامه علمی – پژوهشيی
وحقیقات وعلیمی غنایی عوشهر ،شماره  ،23عهار . 3143
 -43وقاعل عقل عشق در نظیره اي وا ه یافته ا داستاب حسن دل فتاحی نیشاعوري ،عا همكهاري اعظهم خهادم،
فصلنامه علمی – پژوهشی ( )ISCعرفاب نجاب ،عا نامه پذیرش.
 -44عررسی یژگیهاي عرجسته سبكی دیواب مكهین دهلهوي ،عها همكهاري هالهه اژدرنهژاد ،فصيلنامه علميی –
پژوهشی پژ هشهاي نقد ادعی سبک شناسی دانشگاه آ اد شهركرد ،نامه پذیرش.
-333

نگاهی وحلیلی ه وطبیقی ،اثر علاغی وا ه یافته ا سدة نهم هجري ،عا همكاري هاله اژدرنژاد ،دو فصلنامه

علمی – پژوهشی ( )ISCعلاغ .كارعردي نقد علاغی ،دانشگاه پیام نور ،شماره  ،1عهار واعستاب . 3143
-333
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کتابها :

 -3دیواب ادیب صاعر ورمذي مقدمه  ،وصحیح ونقیح ،انتشارات نیک خرد  ،وههراب  332 ،3133صهفحه چهاپ
ا ل.
 -2عاب ادعیات فارسی ( عمومی )  ،انتشارات دانشگاه آ اد اسلامی احد نجفآعهاد  ،عها همكهاري ررعهانعلی
اعراهیمی  ،چاپ ا ل  133 ، 3133صفحه .
 -1ا آفاق ادب فارسی  ،انتشارات نقش مانا  ،عا همكاري ررعانعلی اعراهیمی  ،چاپ ا ل  123 ، 3139 ،صفحه .
 -9میراث ر هاي خستگی  ،انتشارات دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب  ،چاپ ا ل  133 ، 3134،صفحه .
 -3در سایه سار خیال  ،د مین مجموعه مقالات ادعی  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب پاییز . 3143
 -9مقدمه وصحیح محب محبوب  ،منظومه نفی

ناشناخته  ،دانشگاه آ اد اسهلامی احهد دهارهاب  ،پهاییز

. 3143
 -3مناظره عغداد اصفهاب  ،عبدالسلام عن اعی الماجد كمال اصفهانی  ،انتشهارات دانشهگاه آ اد اسهلامی احهد
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لال اندیشه ،انتشارات دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب ،چاپ ا ل ،عهار  133 ،3143صفحه.

 -4ورنم خیال ،انتشارات دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب ،چاپ ا ل ،عهار  244 ،3143صفحه.
 -33وصحیح وفسیر منظوم سورة یوسف ا راجی د فولی  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب  ،واعستاب . 3143
 -33مقدمه وصحیح دلكش پریوش ا عبدالوهاب گلشهن ایرانسهور  ،عها همكهاري دكتهر مهریم محمهودي ،
انتشارات آیندهسا اب  ،واعستاب . 3142
 -32شب نشینی مهتاب  ،انتشارات دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب  ،چاپ ا ل  ،مستاب . 3143
 -31مقدمه وصحیح مثنوي شاهد عرشی عه وقلید ا مثنوي معنوي  ،شوراي گسترش عاب ادعیات فارسهی ،
چاپ ا ل  ،مستاب . 3143
 -39مقدمه وصحیح انی

الطالبین صفایی كاوب  ،عا همكاري دكتر آراحسهینی  ،دانشهگاه آ اد اسهلامی احهد

دهاراب  ،چاپ ا ل  ،پاییز . 3143
 -33فیر

شههنا  ،منظومهه غنهایی ناشهناخته ا نهاظم وبریهزي ،شهوراي گسهترش عهاب ادعیهات فارسهی،

عهار .3142
 -39رعنا

یبا ،منظومه غنایی نفی

ا شعله گلسایگانی ،پژ هشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگهی ،واعسهتاب

.3141
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 -33رصر عی رراري  ،عررسی وحلیل هش .منظومة غنایی ناشناخته  ،شوراي گسترش عاب ادعیات فارسهی ،
عهار . 3142
 -33فیر

نسرین ،منظومه غنایی ا نیا شیرا ي ،وهراب  ،چاپ ا ل  ،نشر نو . 3143 ،

 -34سلیم سلمی  ،منظومة غنایی ا مفتوب دنبلی  ،وهراب  ،چاپ ا ل  ،نشر نو . 3143 ،
 -23آ اي عاراب  ،د مین مجموعه مقالات فرهنگی  ،عا همكاري مسلم رجبهی  ،چهاپ ا ل  ،وههراب  ،انتشهارات
راشدین  ،واعستاب . 3149
 -23پنجره اي ر عه مهتاب  ،وهراب  ،چاپ ا ل  ،انتشارات راشدین  ،واعستاب . 3149
 -22یوسف لیخا  ،سر ده میر ا معصوم خا ري كو ه كنانی  ،انتشارات راشدین ،چاپ ا ل . 3149 ،
 -21پرنیاب پرنگار  ،عررسی وحلیل چهارده منظومه داستاب غنایی ناشناخته ،انتشارات راشدین ،واعستاب . 3149
 -29منظومه غنایی شهنا

ایا  ،چاپ ا ل ،وهراب ،نشر نو. 3143 ،

 -23ین محمود  ،اثر امیر اشرف عن عارف عباسی  ،سر ده  ، 3339چاپ ا ل  ،واعستاب . 3149
 -29مقدمه وصحیح دیواب ناصررلی یا ري طالخونچه ،انتشارات راشدین ،واعستاب . 3143
 -23دانشنامه رجال مشاهیر طالخونچه ،چاپ ا ل ،انتشارات راشدین ،وهراب. 3143 ،
آثار آماده چاپ :

 -3مقدمه وصحیح خسر

شیرین ،جرعه وبریزي ،عراسا

نسخه منحصر عه فرد موجود.

 -2وصحیح انتقادي جمشید خورشید (شبستاب صال) مستور عیگدلی عر پایه نسخههاي متعدد موجود.
 -1مقدمه وصحیح دیواب راغب هندي (میر مبارک الله خاب ) عر اسا

نسخهههاي خطهی موجهود  ،چهاپ

ا ل ،مستاب . 3149
 -9وصحیح فراق نامة راغب هندي ( میر مبارک الله خاب ) عهر اسها

د نسهخة خطهی نفهی

 ،چهاپ ا ل ،

مستاب . 3149
 -3مقدمه وصحیح انی الطالبین عدهالسالكین عها همكهاري دكتهر آراحسهینی  ،مؤسسهه مطالعهات اسهلامی
دانشگاه وهراب عا همكاري دانشگاه مک گیل مونترال كانادا ( یرچاپ ) .
 -9خورشید پر انه  ،منظومة غنایی وا ه یافته عه خط سراینده.
 -3خرم

یبا ،منظومه غنایی ناشناخته ،عر اسا

نسخههاي وا ه یافته.

آثار در دست تصحیح :

 -3وصحیح منظومه مهر

فا (مهر ماه)  ،منظومه اي وا ه یافته ا عارف  ،سر ده  439هجري رمري
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 -2وصحیح مثنوي مودت نامه اعجدي  ،عراسا

نسخه اي وا ه یافته .

 -1وصحیح منظومة گلشن آرا ( انوار سهیلی منظوم ) ا عبدالوهاب گلشن ایرانسور عر اسا
 -9وصحیح داستاب سیفالملوک عدیشالجمال عر اسا

چند نسخه نفی

 -3مقدمه وصحیح نقاش صورت ا ناصر علی سهرندي عر اسا
 -9وصحیح منظومة ا هار گلشن ا گلشنی عردعی  ،عر اسا

.

نسخههاي موجود .

نسخههاي وا ه یافته .

 -3مقدمه وصحیح دیواب ذرة لكنویی  ،شاعر ناشناخته فارسی گوي شبه راره  ،عر اسا
 -3مقدمه وصحیح ر نق المجال
اسا

نسخههاي موجود .

نسخههاي موجود .

طریق الن جات  ،ا نصیبی كرمانشاهی  ،شاعر رهرب سهیزدهم هجهري  ،عهر

نسخههاي موجود .

 -4مقدمه وصحیح دیواب نشانی دهلوي  ،شاعر ناشناختة شبه راره هند در ررب یا دهم هجري .
 -33مقدمه وصحیح منظومه عاشقانه حیدر عیگ دختر راضی كشمیر  ،عر اسا
 -33مقدمه وصحیح داستاب حیدر عیگ صنم عر  ،عر اسا

نسخههاي متعدد .

ونها نسخة موجود .

 -32مقدمه وصحیح دیواب عرشی یزدي ،شاعر ناشناخته ررب دهم هجري عر اسا

نسخة منحصر عه فرد موجود.

ارائه مقاله در همایشها

 « -3وجلی معشوق عرفانی در دیواب حافظ »  ،همایش منطقهاي راعطه متقاعل عرفاب اسلامی ادعیات فارسهی ،
دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب اردیبهش. 39 .
 « -2وأملی عر شعر جهانگیرخاب رشقایی »  ،مجموعه مقالات كنگره عین المللی عررسی اندیشههاي جهانگیرخاب
رشقایی ،وهراب .3133 ،
 -1سیماي محمد (ص) در منطقالطیر عطار  ،همایش ملی سیره سیاسی اجتماعی پیامبر  ،دانشهگاه آ اد اسهلامی
احدهاي شهرضا دهاراب اسفند .3133 ،
 « -9این شعر ا حافظ نیس ، » .همایش منطقهاي حافظ  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب  ،آذرماه .3139 ،
 -3نگرشی نو عر دیواب رشیدالدین طواط  ،همایش ملی استاداب عاب ادعیات فارسی كشور  ،وهراب  ،شهریور،
.3133
 -9عا واب فرهنگ ادب ایرانی در فرهنگ ادعیات هند در اثر گوركانی  ،همهایش عهینالمللهی نقهش عهاب
ادعیات فارسی در میراث مكتوب هند ایراب 29 ،ه 29فوریه  ،هندوستان  ،دانشگاه اسلامی علیگره .
 -3عا واب نما در ا لین منظومه عرفانی  ،هفتمین مجمش عینالمللی اسهتاداب عهاب ادعیهات فارسهی  ،شهوراي
گسترش عاب ادعیات فارسی ،ديماه .3134 ،
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 -3عررسی وحلیل گونهها نمونههاي اثرپذیري مأذ ب رشقایی ا حافظ شیرا ي ،همایش ملی ادب محلی
محلیسرایاب ایراب مین  ،اردیبهش.ماه  ، 3143دانشگاه آ اد اسلامی احد یاسوج .
 -4حافظ سراجی  ،همایش ملی حافظ  ،شیرا  ،مهرماه . 3143
 -33عا واب ررآب حدیث در جه دین ناصرخسر همایش ملی ررآب ادب هنهر  ،دانشهگاه عهوعلی سهینا
همداب  ،آعابماه . 3143
 -33معرفی چند اثر وا ه یافته ا شیخ آذري اسفراینی  ،همایش عینالمللی شیخ آذري اسهفراینی  ،آذرمهاه 3143
اسفراین .
 -32جاد سخن هر چه گویند هس، .همایش عینالمللی عزرگداش .حكیم اعوالقاسم فرد سی در ههزارة د م
شاهنامه  ،ديماه  ، 3143دانشگاه سیستاب علوچستاب .
 -31مهد ی .در دیواب شیخ آذري ،همایش ملی مهد ی ،.دانشگاه سیستاب علوچستاب ،اردیبهش .ماه 3143
 -39معرفی نسخه نفی

ناشناخته در فضائل حضرت مههدي ،همهایش ملهی مههد ی ،.دانشهگاه سیسهتاب

علوچستاب ،اردیبهش .ماه 3143
 -33خیام ناصرخسر  ،همایش ملی خیام شناسی ،دانشگاه آ اد اسلامی احد نیشاعور ،اردیبهش .ماه 3143
 -39نصیراي همدانی ،شاعري در آر ي هند ،همایش ملی سبک هندي ادب فارسی ،دانشگاه عهوعلی سهیناي
همداب ،ویر ماه .3143
 -33منظومه فیالصلاه  ،اثري ناشناخته درعارة نما در ررب هفتم هجري  ،همهایش ملهی نیهایش خاكیهاب افلهاک
نشین  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد وهراب شمال  ،خرداد ماه . 3143
 -33نسخه اي وا ه یافته عا عنواب پندیات پنج گنج نظامی  ،همایش ملی ادعیات وعلیمی گونههاي آب  ،دهاراب،
آذر ماه . 3143
 -34استقام .در مثنوي  ،همایش ملی ادعیات پایداري  ،دانشگاه شهید عاهنر كرماب  ،اسفند ماه . 3143
 -23ذرة لكهنوي ،شاعري ناشناخته در دیار هند ،نهمین همایش عینالمللی انجمن وهر یج عهاب ادب فارسهی
عجنورد ،شهریور .3141
 -23وحلیلی عر اندیشههاي ورعیتی مولانا در مثنوي د ركیم ا منظر جامعهشناسهی ،عها همكهاري سهیده مهریم
حسینی ،نهمین همایش عینالمللی انجمن ور یج عاب ادب فارسی عجنورد ،شهریور .3141
 -22ارتدار عري حاكماب در اشعار مولوي ،عا همكاري ندا راكعی ،نهمین همایش عینالمللهی انجمهن وهر یج
عاب ادب فارسی عجنورد ،شهریور .3141
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 -21در ب مایه نامه هاي عاشقانه در خسر

شیرین لیلی مجنوب ،دهمین همایش عین المللی ور یج عاب

ادب فارسی  ،عا همكاري رریه رستمی  ،واعستاب . 3149
 -29مطالعه وطبیقی جایگاه اندیشه هاي اجتماعی خیام نیشاعوري در جامعه شناسی شباه .ا عا امیل د ركیم،
عا همكاري یاسین سلیمی نگبار  ،انجمن ور یج عاب ادعیات فارسی  ،شهریور . 3149
 -23عررسی جامعه شناختی خودستایی در رصاید ناصر خسر  ،عا همكاري محمدرضها نظهاروی اده  ،انجمهن
ور یج عاب ادعیات فارسی  ،شهریور . 3149
 -29عررسی مردمشناختی ندگی اجتماعی عا وأكید عر مؤلفههاي دیدگاه وضاد ،عا همكاري رسا صدفیاب ،سومین
كنگره سراسري ووسعه ور یج علوم ورعیتی جامعهشناسی علوم فرهنگی اجتماعی ایراب ،انجمن ووسهعه
ور یج علوم فنوب عنیادین ،خرداد ماه . 3143
 -23مجموعهاي در طر گلستاب ،اثري ناشناخته در نثر فارسی ،عا همكاري اكرم كشفی ،نخستین همهایش مهتن
پژ هی ادعی ،اردیبهش. 43 .
 -23معرفی نسخه خطی خسر

شیرین عبدالوهاب معموري ،عا همكاري اكرم كشفی ،نخستین همهایش ملهی

ادعیات غنایی دانشگاه آ اد اسلامی احد نجفآعاد ،اردیبهش. 43 .
 -24وأثیرپذیري عالماب عرجسته ا آراي اعوعلی فارسی ،عا همكاري عهنام راسمی سهمیه موسهیپور ،نخسهتین
همایش ملی آراء اندیشههاي اعوعلی فارسی (نحوي) ،آعاب . 49
 -13جلوههاي فرهنگ عامه در آثار اخواب ثالث عا وكیه عر د مجموعة ا این ا ستا

مستاب ،عا همكاري هالهه

اژدرنژاد ،همایش عینالمللی جستارهاي ادعی ،عاب اروباطات فرهنگی ،مرداد ماه . 3143
 -13عررسی وطبیقی كاركرد شاهاب در شاهنامه فرد سی واریخ علعمی ،عا همكهاري هالهه اژدرنهژاد ،كنفهران
عینالمللی ادعیات پژ هشهاي وطبیقی در آب ،دي ماه . 3149
 -12وبیین مفهوم سرمایه اجتماعی در سفرنامه ناصر خسر عا وأكید عر نظریهات فوكویامها عها همكهاري نسهرین
رلانی ،نهمین همایش استانی دانشگاه پیام نور ،استاب اصفهاب ،آذر . 49
 -11سبکشناسی مثنوي مهر محب .شفایی اصفهانی ،عا همكاري هاله اژدرنژاد ،د مهین كنفهران

عینالمللهی

عاب ادعیات فارسی ،عهمن . 49
 -19منظریه اخل اری اثري نفی

در مینة ادعیات وعلیمی ا شاعري ناشناخته ،عا همكاري كرام .نامجو ،همایش

ملی ادعیات وعلیمی دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب ،آذر ماه . 49
 -13معارجالسالكین ،اثر خطی عبدالوهاب عن محمود د فولی همدانی ،عا همكاري اكرم كشهفی ،همهایش ملهی
ادعیات وعلیمی دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب ،آذر ماه . 49
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 -19عررسی سیماي امام رضا (ع) در آیینة ادعیات پایداري ،عا همكاري مهدیه لی ،همایش سیماي امهام رضها
فرهنگ رضوي در ادعیات پایداري ،مرداد ماه . 43
ارائه مقاله در همایشهای بینالمللی خارجی

 -3اجتماعیات در مثنوي مولانا ،همایش عینالمللی علوم انسانی ،اسپانیا ،مادرید ) 2014 Jun ( ،خردادمهاه
. 3142
 -2ب ا دیدگاه مولاناي ر م  ،سیزدهمین همایش عین المللی علوم انسانی  ،ونکوور ،کانادا (،)2015 Jun
خرداد ماه . 3149

 -1عا واب مفاهیم حقوری در مثنهوي مولهوي  ،د ا دهمهین همهایش عهین المللهی حقهوق  ،آتين  ،یونيان
()2015 July
 -9وكامل اجتماعی در دیواب كبیر مولاناي ر م ،چهاردهمین كنفران

عینالمللی ،علهوم انسهانی  ،شيیکاوو،

(.)2016 June
 -3مبانی انسابگرایی در اشعار نیمایوشیج گارسیا لوركا ،عیس .یكمین كنفران

ادعیات وطبیقی ،دانشگاه

وین (.)2016 July
 -9ادعیات رسانه اي وأثیر آب عر كودكاب امر  ،د مهین كنفهران

اروباطهات مطالعهات رسهانه ،دانشيگاه

 u.b.cونکور کانادا (.)2017 November

علوم انسهانی ،فرهنهگ جامعهه ،سانفرانسیسيکو

 -3نوع د ستی ا دیدگاه مولاناي ر م ،پنجمین كنفران
(.)2016 October

 -3عا واب مفاهیم اجتماعی در متوب ادعی ،عا همكاري اكرم كشفی ،ا لین كنفران

عینالمللی وحقیقات علمی

پژ هشهاي علمی ،مالزی (.)2015 December
دیگر سوابق :

 -3پژ هشگر عرگزیدة استاب اصفهاب در گر ه علوم انسانی  ،هفته پژ هش فنا ري سال .3134 ،
 -2پژ هشگر عرور منطقه  9دانشگاه آ اد اسلامی در سال . 3143
 -1پژ هشگر عرور استاب در هشتمین جشنواره نمایشگاه دستا ردهاي پژ هشی فنا ري استاب اصهفهاب در
سال . 3143
 -9چهرة عرگزیده سال  3143در ا لین جشنوارة پژ هشی عسیج اساوید استاب اصفهاب  ،دي ماه . 3143
 -3عضو پیوستة انجمن ور یج عاب ادب فارسی ایراب .
 -9عضو انجمن عاب ادعیات فارسی كشور .
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 -3دعیر علمی همایش منطقهاي حافظ  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب  ،آذر .3139 ،
 -3استاد منتخب دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب در سالهاي . 3143 3134 3133
 -4استاد عرگزیده پژ هشی استاب

احد دهاراب در سال . 3143

 -33وجلیل شده در همایش آیین عزرگداش .حامیاب نسخ خطی پاییز  ( 3143سها ماب اسهناد كتاعخانهه ملهی
جمهوري اسلامی ایراب )
 -33وجلیل شده در همایش وجلیل ا چهرههاي ماندگار استاب در عرصه كتاعخوانی نهض .كتهاعخوانی مفیهد،
آذرماه  ، 3143دانشگاه اصفهاب .
 -32فعال حو ه كتاب كتاعخوانی دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب در ا لین همایش وجلیل ا فعالاب عرضهه
كتاب كتاعخوانی شهرستاب.
 -31مسئول عرنامهریزي اجراي در

كارآفرینی عرگزاري د رة ورعی .مدر

در دانشهگاه آ اد اسهلامی عها

دریاف .لوح ا مركز آمو ش وحقیق فارغ التحصیلاب دانشگاه آ اد اسلامی .
 -39عضو هیأت وحریریه فصلنامه وخصصی ادعیات

عابهاي محلی ایراب مین ،دانشهگاه آ اد اسهلامی احهد

یاسوج.
 -33عضو هیأت وحریریه فصلنامه وخصصی ادعیات غنائی (درّ دري) دانشگاه آ اد اسلامی احد نجفآعاد.
 -39دعیر علمی همایش ملی ادعیات وعلیمی گونههاي آب  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب  ،آذر ماه .3143
طرح پژوهشی :

 « - 3وأثیر ررآب حدیث عر متوب منثور فارسی وا آغا ررب هفتم هجري»  ،مجري طرح  ،دانشگاه آ اد اسلامی
احد دهاراب  ،پاییز . 3134
 – 2مجري طرح « مقدمه وصحیح داستاب محب محبوب » ،دانشگاه آ اد اسهلامی احهد دهارهاب  ،واعسهتاب
. 3143
 -1مجري طرح « مقدمه وصحیح مناظرة عغداد اصفهاب »  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب پائیز .3143
 -9مجري طرح « مقدمه وصحیح وفسیر منظوم سوره یوسف»  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب (. )3143

18

جدول  )0مشخصات تفصیلی  -7س 01تا  : 71 -7پایان نامه های دفاع شده راهنما
نام و نام خانوادوی عضو :دکتر احمدرضا یلمه ها
ردیف

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادوی دانشجو

تاریخ دفاع

ارشد

0

تأویلات آیات قرآن کریم در خصوص پیامبر اسلام در متون
منظوم فارسی

اکرم کشفی نجفآبادی

62/1/72



7

بررسی تحلیل سیمای پیامبر ص) در ادب فارسی درسبک
بازوشت ادبی

حسین الفتی

62/00/01



3

جایگاه پیر و ولی در آثار مولانا

زهره اسدیان

62/01/72



1

عرفان در فرهنگ ،ادبیات و آداب و رسوم ایل قشقایی

فضلاله علینژاد

62/2/71



5

بازتاب اندیشة ملامتیه در شار عرفانی فارسی تا پایان قرن
هشتم

سیدحجتاله رضوی

62/2/30



2

شرح مشکلات قصاید دیوان مجیرالدین بیلقانی

ماندانا طالبیان شهرضا

66/00/75



2

مقدمه ،تصحیح و تحشیة قصاید ملک قمی

خدیجه منصورزاده

66/00/71



6

جادو و جادووری در شاهنامه فردوسی

شکوفه باغبان

66/5/71



1

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

ماصومه صابری

66/5/71



01

شرح سی و پنج قصیده از دیوان کمالالدین اسماعیل
اصفهانی

سیفاله روحانی قهنویه

66/2/73



00

تجلی آیات و احادیث در آثار منظوم و منثور ) جامی

مریم یوسفزاده

66/2/76



07

مقدمه و تصحیح مثنوی منبعالانهار و منظومة ولزار ابراهیم
ملک قمی

زهرا بشیری

66/07/71



03

بررسیو تحلیلعطریاتو بوهایخوشدر سبک
عراقی از خاقانیتا جامی)

آرزو رضایی

0366



01

مقدمه ،تحشیهو تصحیحقصاید ملکقمی

خدیجه منصورزاده

0366



05

تصحیح نسخة خای مثنوی می رنگ

محمد نادری سمیرمی

61/7/73



02

تصحیح دیوان اشاار الهام اصفهانی

یوسف افشاری نیا

61/07/73



02

مقدمه تصحیح و تحشیة روضهالاشاق

رحیمه طایی

61/07/01



06

مقدمه و تصحیح انتقادی دیوان هلالی جغتایی

حسین امانی

61/07/3



01

تصحیح دیوان طوفان هزار جریبی

عصمت منصورزاده

61/00/72



19

دکتری

71

تصحیح وزیده غزلیات منصف طهرانی

ساقی احتشامی

61/2/02



70

تصحیح مثنویهای پیر جمال اردستانی

نفیسه میرزا امیری

61/2/02



77

تصحیح قصاید نسخة نفیس عکسی دانشگاه کمبریج با شماره
 613بخش اول )

شهلا رنجبر

61/2/31



73

بررسی جایگاه ادیب الممالک فراهانی در ادبیات مشروطه با
تکیه بر شرح مشکلات قصاید دیوان ادیب الممالک

افسانه وفایی

61/2/71



71

بررسی درد در آثار عاار نیشابوری

نینا طلوعی

61/2/71



75

بررسی و تحلیل ابتلا و امتحان در آثار مولانا

زهره فیروزی

61/2/3



72

مقدمه تصحیح و تحشیة مثنوی می رنگ

محمد نادری

61/7/73



72

تصویرگریدر دیوانمجد همگر

دلارام آقاسی

0361



76

مقدمه و تصحیح دیوان خلیفه

منصوره حاجی هادیان

11/2/31



71

مقدمه و تصحیح نسخة خای نگارستان کمال پاشازاده

حسن رحیمی بلان

11/2/31



31

مقدمه  ،تحشیه و تصحیح نسخة خای ووهر یگانه از عماد بن
عبدالله ابوالخیر محمد حکیم

محمد رفیعزاده

61/01/72



30

تصحیح و تحشیه نیمه اول نسخه خای مثنوی محمود و ایاز
اثر زلالی خوانساری

ماهور ایرانپور



37

تصحیح و تحشیه نسخه خای دیوان شایق لرستانی

محمدمهدی عموآقایی



33

مقدمه و تصحیح دیوان اشاار نصیبی

مجید خسرویدهقی



31

مقدمه و تصحیح دیوان اکبر اصفهانی

سیده مریم بابامالباصفهانی



35

مقدمه و تصحیح دیوان حجت مشهدی

افسانه شیرانیبیدآبادی



32

مقدمه و تصحیح دیوان ولشن

سیدهزهرا شریفی



32

مقدمه و تصحیح دیوان هارون

بنفشهالسادات صفوی



36

تصحیح و تحشیه نسخه خای دیوان میرزا محمدامین دفتری
بروجنی

31

بررسی و تحلیل طمع در آثار مولانا

احمدرضا سلیمی

11/07/05



منیر مسایلی

11/00/71



11

تصحیح نیمه دوم نسخه خای دیوان نامت خان عالی

فاطمه یارعلی

11/2/71



10

مقدمه و تصحیح غزلیات نثاری تونی

فرشاد اسادی

11/2/30



21

سیما حقیقی

11/2/2



کلثوم طبخ کار حسن کیاده

10/00/73



10/00/06




17

بررسی سیر تحول روحی عرفای قرن ششم و هفتم هجری

13

مقدمه و تصحیح دیوان منصف شاعر ناشناخته

11

مقدمه و تصحیح دیوان محمدحسین سیرتی قزوینی

محمد ملکوتی

15

مقدمه و تصحیح نیمه اول دیوان مسکین

فاطمه بهرامیان

10/00/06

12

مقدمه و تصحیح دیوان دانش مشهدی

زهره شهری شهرضا

10/01/72



12

مقدمه و تصحیح نیمه نخست دیوان نویدی شاعر ناشناخته)

داود جافرپور سمیرمی

10/2/31



16

مقدمه و تصحیح نیمه دوم دیوان نویدی

طیبه السادات قائم مقامی

10/2/31



11

مقدمهو تصحیحدیوانعالی

مرضیه ولیمحمدآبادی

0317



51

مقدمهو تصحیحدیوانحاجسید علیتقوی

ماهمنیرالسادات مدنیزاده

0317



50

تصحیحنسخهخطیمثنوییوسفو زلیخا اثر
منظوماصفهانی

مژگان مهدیخانی

0317



57

مقدمهو تصحیحدیوانمحمدمهدیمنظور اصفهانی

مریم اسدی

0317



53

مقدمهو تصحیحدیوانوصفی

مهناز ایرانپور

0317



51

مقدمهو تصحیحتذکرهعذریبیگدلی

فاطمه سلحشور

0317



55

مقدمهو تصحیحدیواننعیم

امالبنین نصیری

0317



52

مقدمهو تصحیحدیوانجرستهرانی

لیلا خلیلزاده

52

مقدمهو تصحیحدیوانمیرزا محمدحسینمشرقی
غفاریکاشانی



نصراله زمانی

0317



56

مقدمهو تصحیحنیمهدومدیوانعالیگیلانی

هاجر محمدی

0317



51

مقدمهو تصحیحمنظومهیزهرهو خالد

الهه صادقی

0313



21

پایان نامههای دفاع شده مشاور

نام و نامکبری
حیدریدانشجو
خانوادوی

61/07
/3
دفاع
تاریخ


ارشد

71
0

محمدطبسی
شمس
دیوان
قصاید
دشواریهای
شرح
مولوی
الدین
جلال
دیدواه
جایگاه دعا از

شفیای
محمدجوادخیری
لیلا ده

65//07
2//71
61
73



7
70

شیرین
خسرو و
یوسف و
تصحیح ومثنوی
قرن هفتم
عرفا تا
زلیخادرو آثار
اهل بیت
هایولایت
جایگاه
اهمیت
شهاب ترشیزی
بررسی و تحلیل توکل در متون عرفانی از قرن دوم تا هفتم

عزت پرچم
فرحناز اسفندیاری

62/3/02
61/00/76




اشرفالسادات طبیبیان
رقیه افشاری

62/2/71
61/00/70




مصاب ایزدی اسادی
نجمه طالبیان

62/2/72
61/00/70




عادل علی ولزاده
احمدرضا زارعان

62/00/01
61/2/02




ساره هزارخانی
اکرم رنجبر

62/00/02
61/2/31




محمدحسین محمدی دهاقانی
اوستا طحانی

62/2/76
61/2/6




62/00/05
66/07/72






01
شهرت
ردیف مقدمه و تصحیح دیوان
پایان نامه
عنوان

3
77

هجریو تصحیح مارفت نامه و صنم و برهمن
مقدمه

1
73

انسان کامل از دیدواه سیدحیدر آملی
شرح کامل دیوان فلکی شروانی

5
71

بررسی ابزار و ادوات جنگی در شاهنامه فردوسی
مقدمه و تصحیح دیوان جلال طاهر

2
75

هجری باقمری
پنجم تا
نفیس قرن
نسخهعرفانی
قصایدمنثور
تصحیح متون
ذکر در
هفتمکمبریج
دانشگاه
عکسی
شماره  613بخش اول )

2
72

بررسی و تحلیل «من» در سبک عراقی
شرح قصاید دیوان رفیعالدین لنبانی

6
72

تصحیح دیوان اثیرالدین اومانی
مقدمه و تصحیح و تحشیه دیوان حمید همدانی

مژوان ربیای
راضیه ولی

1
76

شرح دوازده قصیده خاقانی
سیر تحول ظروف از قرن چهارم تا هشتم

پری منامیان
شهین صادقی

66/00/75
11/2/31

01
71

شکلشناسی ده حکایت از تاریخ بیهقی
تجلی و اشراق در آثار عاار

فریبا صادقپور
رضا کاویانی

66/00/31
11/2/71




00
31

مقدمه و تصحیح غزلیات ملک قمی
تقابل عقل و عشق در آثار عاار

بتول پیرمرادیان
عباس تیموریان

66/07/1
11/2/71




07
30

بازنویسی و تصحیح نسخه خای دستورالشارا
توبه در مثنوی و حدیقه الحقیقه سنایی

زهرا شااعی
فاطمه عمرانپور

66/3/02

03

نقش مریدان در سرایش مثنوی

زهره اسمایلی دهاقانی

37

وحدت وجود در مثنوی مولوی

مهناز پولادی

01
33

مقدمه ،تحشیه و تصحیح قصاید شانی تکلو
مقدمه ،تصحیح و تحشیه قصاید و غزلیات اشاری

بتول اولیایی
ندا رنجبر

61/2/71
66/2/30








05
31

تصحیح دیوان شهاب ترشیزی
تصحیح و مقدمه دیوان مجرم تفرشی

شکوفه ربیای
شهلا ایرانپور

66/07/71




02
35

مقدمه و تصحیح دیوان نامت خان عالی
تصحیح و مقدمه دیوان محمد تقی قصاب مازندرانی

شیرین کبیری
زهرا صالحی

11/2/01




02
32

تصحیح چند رساله از نسخه نفیس عرفانی محفوظ در
مقدمه و تصحیح دیوان روح الامین اصفهانی
کتابخانه کمبریج

سامی
مریم باقری
علی

61/07/01



32
06

جمالالدین محمد
مسکین
الاارفین پیر
دوم دیوان
نیمهتنبیه
تصحیحخای
تصحیح نسخه
مقدمه و

اسماعیل بهرامی
فرشته تیموری

61/07/01




36

اردستانی
مقدمه و تصحیح دیوان حکیم شارق

سیدعلیرضا صدرینائینی

نام و نام خانوادوی عضو :دکتر احمدرضا یلمه ها

22

61/07/07
66/5/71



دکتری

31

تصحیح و تحشیه نسخه خای دیوان عیسی مخدوم
بخارایی

11

مقدمه و تصحیح و تحشیة دیوان ومنام

10

مقدمه و تصحیح دیوان طوسی

17

شهادت در آثار مولانا جلالالدین محمد بلخی

محسن زمانی

13

مقدمه و تصحیح بخش دوم دیوان فیاض

آزاده افشاری

10/07/02

11

شرح قصاید رضیالدین نیشابوری

محمدرضا بکرانی

10/2/71



15

تصحیح و تحشیة شرح ولشن راز حاج میرزا ابراهیم
سبزواری وثوق الحکما)

راضیه اشرفیان

10/5/02



12

تصحیح و تحشیة شرح ولشن راز حاج میرزا ابراهیم
سبزواری وثوق الحکما)

فائزه اشرفیان

10/5/02



12

مقدمه و تصحیح دیوان روحالامین اصفهانی

علی باقر پزوه

10/1/71



16

مقدمهو تصحیحدیوانمیرزا احمدخانشیدای
نایینی

یدالهعابدی

0317



11

بررسیعواملاجتماعیموثر در پیدایشو رواج
شعر نو در ایران

عباس نوذری

0317



51

توبهدر آثار عطار

آهو جاویدخیری

0317



50

مقدمهو تصحیحدیوانوالی

سپیده امینالرعایایمینی

0317



57

مقدمهو تصحیحدیواندانشقزوینی

محبوبه محمودی

0317



53

مقدمهو تصحیحنیمهنخستدیواندلجو

مژگان هاشمی

0317



51

مقدمهو تصحیحدیوانمطلعمازندرانی

فریبا مقصودی

0317



55

شرایط اجتماعیایراندر فاصلهدو انقلابو
تاثیر آنبر ورود زنانبهعرصهادبیات

زهره اسکندری

0317



52

مقدمهو تصحیحدیوانموفققزوینی

طاهرهنرهای

0317



52

مقدمه ،تصحیحو تحشیهقصاید اشعری

ندا رنجبر

0317



اکبر توکل

11/00/71



منوچهر سلاانی

11/01/05



عصمت حمزئینژاد

11/2/72



11/00/02
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رزومه فرهنگي دکتر احمد رضا يلمهها
برخی از اهم فاالیتهای فرهنگی :
 -3پژ هشگر عرور عسیج اساوید استاب اصفهاب در سال . 3143
 -2استاد منتخب فرهنگی – پژ هشی دانشگاه در سال  3143نیز استاد منتخب دانشگاه آ اد اسلامی احد
دهاراب در سالهاي . 3133 3139
 -1عضو اصلی كمیسیوب وخصصی فرهنگی  ،ورعیتی اجتماعی احد دهاراب اعسته عه هیأت ممیزه دانشگاه
آ اد اسلامی ا سال  3143وا كنوب .
 -9عضو كمیته اجرایی هستههاي علمی – پژ هشی دانشجویاب شاهد ایثارگر دانشگاه آ اد اسلامی احد
دهاراب ا سال  3133وا كنوب .
 -3عضو اصلی كمیته جذب هیأت علمی احد دهاراب ا سال  3133وا كنوب .
 -9عضو اصلی ستاد ارامة نما

احد دهاراب ا سال  3133وا كنوب .

 -3عضو پیوسته عسیج اساوید استاب اصفهاب ا سال  3139وا كنوب .
 -3عضو دعیر هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استاب اصفهاب در سال . 3143
 -4عضو ستاد شاهد ایثارگر دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب ا سال  3143وا كنوب .
 -33روبة د م هفدهمین د رة مساعقات سراسري ررآب عترت در رشته وفسیر ررآب كریم  ،دانشگاه آ اد اسلامی
احد دهاراب سال . 3143
 -33مدیر مسئول سردعیر فصلنامه علمی – پژ هشی پژ هشنامه ادعیات وعلیمی دانشگاه آ اد اسلامی احد
دهاراب ا سال  3133وا كنوب .
 -32عضو اصلی شوراي انتشارات دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب ا سال  3133وا كنوب .
 -31عضو هیأت وحریریة نشریة ررآنی متین  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب ا سال  3133وا كنوب .
 -39عضو هیأت وحریریه نشریة نما (عطر جاب) احد دهاراب  ،ا سال  3134وا كنوب .
 -33پژ هشگر عرگزیدة استاب اصفهاب در گر ه علوم انسانی در سال 3134
 -39پژ هشگر عرور منطقه چهار دانشگاه آ اد اسلامی در سال . 3143
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 -33پژ هشگر عرور استاب در هشتمین جشنواره پژ هشی فنا ري استاب اصفهاب در سال . 3143
 -33چهرة عرگزیدة سال در ا لین جشنوارة پژ هشی عسیج اساوید استاب اصفهاب در سال . 3143
 -34دا ر آثار نمایشگاه آثار هنري دانشگاه آ اد اسلامی منطقه چهار عا محوری .نما .
 -23دا ر مقالات همایش استانی اوحاد ملی انسجام اسلامی .
 -23عضو عسیج اساوید احد در واریخ  31/1/23وا كنوب .
 -22احرا روبه ا ل در رشته كتاب عا موضوع نما .
 -21احرا روبه د م عراي طرح پژ هشی وأثیر ررآب حدیث عر متوب منثور فارسی در جشنواره هنر ادعیات
دینی .
 -29احرا روبه د م در میاب استاداب شرك.كننده در رشته وفسیر ررآب كریم دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب
سال . 43
 -23حائز روبه د م در میاب استاداب شرك.كننده در رشته ورجمه وفسیر ررآب كریم سال . 43
 -29دعیر علمی همایش منطقهاي راعطه متقاعل عرفاب اسلامی ادعیات فارسی . 39/2/21
 -23عضو فعال كانوب هم اندیشی اساوید استاب اصفهاب .
مقالات و آثار فرهنگی :
 -3نما ا دیدگاه عرفاب  ،مجلة علمی – پژوهشی  ) ISCعرفاب دانشگاه آ اد اسلامی احد نجاب  ،سال
پنجم  ،شمارة  ، 33پاییز . 3133
 -2وجلی ر ه در متوب عرفانی  ،فصلنامة علمی ي پژوهشی  ) ISCدانشگاه آ اد اسهلامی احهد نجهاب ،
سال ششم  ،شمارة عیس .چهارم  ،واعستاب . 3134
 -1وفاسیر منظوم ررآب در ادب فارسی  ،فصلنامه علمی – پژوهشيی  ) ISCدیهن پژ هشهی كتاعشناسهی
ررآب ( فدک سبز اراب )  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد جیرف ، .عا نامه پذیرش . 3143/1/33
 -9عسم الله الرحمن الرحیم در منظومههاي غنایی ادب فارسی  ،فصلنامه علمی – پژوهشی وحقیقات وعلیمهی
غنایی عاب ادب فارسی  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد عوشهر  ،عا نامه پذیرش . 3143/1/23
 -3عینا متنی .ررآنی در غزلیات حافظ  ،عا همكاري مسلم رجبی  ،فصلنامه علمی ه ور یجی مطالعهات ررآنهی
جیرف ، .د ره پنجم  ،شماره  ، 34واعستاب . 3149
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 -9نگاه عینا متنی .حدیثی عه اشعار لایی شاهنامه  ،عا همكاري مسهلم رجبهی  ،فصهلنامه علمهی ه ور یجهی
مطالعات ررآنی جیرف ، .د ره چهارم  ،شماره  ، 39پاییز . 3141
همایشها :
 -3سیماي محمد (ص) در منطقالطیر عطار  ،همایش ملی سیره سیاسی اجتماعی پیامبر  ،دانشگاه آ اد اسهلامی
احدهاي شهرضا دهاراب اسفند .3133 ،
 -2عا واب نما در ا لین منظومه عرفانی  ،هفتمین مجمش عینالمللی استاداب عاب ادعیهات فارسهی  ،شهوراي
گسترش عاب ادعیات فارسی ،ديماه .3134 ،
 -1عا واب ررآب حدیث در جه دین ناصرخسر همایش ملی رهرآب ادب هنهر  ،دانشهگاه عهوعلی سهینا
همداب  ،آعاب ماه . 3143
 -9مهد ی .در دیواب شیخ آذري ،همایش ملی مهد ی ،.دانشگاه سیستاب علوچستاب ،اردیبهش .ماه 3143
 -3معرفی نسخه نفی

ناشناخته در فضائل حضرت مههدي ،همهایش ملهی مههد ی ،.دانشهگاه سیسهتاب

علوچستاب ،اردیبهش .ماه . 3143
 -9عررسی وطبیقی مدایح رضوي در اشعار عرعی فارسی ا اعتدا وا پایاب ررب دهم  ،عا همكاري مهدیه لهی ،
سیزدهمین همایش امام رضا (ع) در آیینه ادعیات وطبیقهی ،دانشهگاه را ي اداره فرهنهگ ارشهاد اسهلامی
كرمانشاب  ،واعستاب . 3141
طرح پژوهشی :
 -3منظومه فیالصلاه  ،اثري ناشناخته درعارة نما در ررب هفتم هجري  ،همهایش ملهی نیهایش خاكیهاب افلهاک
نشین  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد وهراب شمال  ،خرداد ماه . 3143
 -2وأثیر ررآب حدیث عر متوب منثور فارسی وا آغا ررب هفتم هجري»  ،مجري طرح  ،دانشگاه آ اد اسلامی
احد دهاراب  ،پاییز . 3134
 -3مجري طرح « مقدمه وصحیح وفسیر منظوم سوره یوسف»  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب (. )3143

کتابها :
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-3

لال اندیشه ( ،مجموعه مقالات فرهنگی ) انتشارات دانشگاه آ اد اسلامی احد دهارهاب ،چهاپ ا ل ،عههار
 133 ،3143صفحه.

 -2وصحیح وفسیر منظوم سورة یوسف ا راجی د فولی  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب  ،واعستاب . 3143
-1

لال عاراب (د مین مجموعه مقالات فرهنگی)  ،عا همكاري مسلم رجبی  ،چاپ ا ل  ،واعستاب . 3149

دیگر سوابق فرهنگی :
 -3وجلیل شده در همایش ملی نما عا عنواب نیایش خاكیاب افلاک نشین  ،دانشگاه آ اد اسهلامی احهد وههراب
شمال  ،خرداد ماه . 3143
 -2وجلیل شده در همایش وجلیل ا چهرهههاي مانهدگار اسهتاب در عرصهة كتهاعخوانی نهضه .كتهاعخوانی
مفید  ،آذر ماه  ، 3143دانشگاه اصفهاب .
 -1وجلیل شده در همایش ملی مهد ی ، .دانشگاه سیستاب علوچستاب  ،اردیبهش .ماه . 3143
 -9دریاف .لوح سسا

ا همایش ملی نما  ،دانشگاه آ اد اسلامی احد چالو

. 3143 ،

 -3شرك .در هفتمین مجمش عینالمللی استاداب عاب ادعیات فارسی  ،عا مقالة عا واب نما در حدیقه سهنایی
غزنوي  ،دي ماه . 3134
 -9دریاف .لوح سسا

ا همایش ملی وأثیر فرهنگ اسلامی عر شعر وعلیمی  ،معا نه .فرهنگهی دانشهگاه آ اد

اسلامی احد وهراب شمال  ،سال . 3143
 -3دریاف .گواهینامه شرك .در د رة شهر ند مسئول  ،درآمدي عر امر عهه معهر ف نههی ا منكهر  ،منطقهة
چهار دانشگاه آ اد اسلامی . 3133 ،
 -3دریاف .گواهینامه شرك .در د رة طرح ضیاف .اندیشه یژه اساوید  ،مرداد ماه . 3143
 -4كسب روبة چهارم مساعقات عهار ررآب  ،آشنایی عا وفسیر سورة ارعه  ،منطقه  4دانشگاه آ اد اسلامی  ،مرداد
ماه . 3143
 -33دریاف .لوح سسا

ا همایش ررآب ادب هنر  ،دانشگاه عوعلی سینا همداب  ،آعاب ماه . 3143

 -33وجلیل شده در همایش آیین عزرگداش .حامیاب نسخ خطی در سال . 3143
 -32استاد منتخب دانشگاه آ اد اسلامی احد دهاراب در سالهاي . 3143 3143 ،3134 ،3133
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ردیف

عنوان رتبه

4

پژوهشگر برگزیدة استان اصفهان در گروه علوم انسانی در

2
9
1

5

6

لوح تقدیر

سال 4993

مرجع تعیین کننده
استاندار و رئیس ستاد دائمی

×

بزرگداشت هفته پژوهش
استان

پژوهشگر برتر منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی در سال
4931
پژوهشگر برتر استان در هشتمین جشنواره پژوهشی و
فناوری استان اصفهان در سال 4934
چهرة برگزیدة سال در اولین جشنوارة پژوهشی بسیج
اساتید استان اصفهان در سال 4934
تجلیل شده در همایش آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی
در سال 4931

×
×
×

رئیس منطقه چهار دانشگاه
آزاد اسلامی
استاندار و رئیس ستاد دائمی
بزرگداشت هفته پژوهش
ریاست سازمان بسیج اساتید
ریاست سازمان اسناد و

×

کتابخانه ملی جمهوری
اسلامی ایران

استاد منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان در سالهای
 4993 ،4995و 4934

×

7

استاد منتخب فرهنگی سال 4931

×

9

پژوهشگر برتر بسیج اساتید استان در سال 4931

×

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دهاقان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دهاقان
ریاست سازمان بسیج اساتید
استان

ردیف

عنوان فعالیت

مرجع تأیید کننده

4

عضو اصلی ستاد اقامه نماز

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2

عضو هیأت تحریریه نشریه قرآنی متین

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی

9

عضو هیآت تحریریه نشریه نماز (عطر جان)

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی

1

عضو کمیسیون تخصصی فرهنگی  ،تربیتی و اجتماعی
واحد دهاقان

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

عضو کمیته اجرایی هستههای علمی – پژوهشی
5

دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

دهاقان
6

7
9

عضو ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد
دهاقان
داور آثار نمایشگاه آثار هنری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه
چهار با محوریت نماز
داور مقالات همایش استانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی

28

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
معاون سیاسی – امنیتی استاندار اصفهان

3

عضو بسیج اساتید واحد از تاریخ  99/9/21تا کنون

مسئول کانون بسیج اساتید واحد دهاقان

41

احراز رتبه اول در رشته کتاب با موضوع نماز

دبیر منطقه چهار دانشگاه

44

احراز رتبه دوم برای طرح پژوهشی تأثیر قرآن و حدیث
بر متون منثور فارسی در جشنواره هنر و ادبیات دینی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

احراز رتبه دوم در میان استادان شرکتکننده در رشته
42

تفسیر قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

سال 31
49

41
45

حائز رتبه دوم در میان استادان شرکتکننده در رشته
ترجمه و تفسیر قرآن کریم سال 34
دبیر علمی همایش منطقهای رابطه متقابل عرفان اسلامی
و ادبیات فارسی 91/2/29
عضو کانون هم اندیشی اساتید استان اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

دفتر فرهنگ اسلامی واحد
دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی

29

عناوين برخي از فعاليتهاي پژوهشي
تاریخ

نوع نشریه

ردیف

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

علمی مروری

4997

ادامه دارد

سایر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ( پژوهشنامه

شروع

مدیر مسئول فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
×

شماره و تاریخ حکم انتصاب

پایان

4

عنوان فعالیت

انجام فعالیت

زبان و ادبیات فارسی سابق )
2

97/1/21
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
9/412697/9

سردبیر و مدیر مسئول فصلنامه پژوهشنامه

4934

×

ادبیات تعلیمی

97/422695

ادامه دارد

34/7/3
نامه وزارت علوم و تحقیقات و
فناوری

9

1

عضو هیأت تحریریه فصلنامه تخصصی ادبیات و
×

زبانهای محلی ایران زمین
عضو هیأت تحریریه فصلنامه تخصصی ادبیات

×

غنایی ( درّ دری)

4931

4931

ادامه دارد

ادامه دارد

444/3212
31/7/27
-

رديف

عنوان فعالیت

محل انجام فعالیت

0

داور سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي در فصلنامههاي رشته زبان و ادبیات فارسي

دفتر گسترش تولید علم

31

عناوين برخي از فعاليتهاي آموزشي
مدت فعالیت
مشخصات ابلاغ

شماره

تاريخ

از تاريخ

تا تاريخ

سال

رديف

پذيرش مسئولیت قواي سه گانه

/78/9292م

78/11/92

78/11/92

72/11/92

9

/879297م

78/11/92

78/11/92

72/11/92

9

90077

78/11/2

78/11/2

تاکنون

-

7 -13690

78/8/91

78/8/91

77/8/90

1

13766

77/8/91

77/8/91

تاکنون

1

6

عضو کمیته منتخب واحد دهاقان 77/692877

77/7/12

77/7/12

تاکنون

8

عضو و دبیر هیأت اجرايي جذب 79/788936
استان اصفهان

72/19/1

72/19/1

20/19/1

عضو و رئیس کمیسیون موارد

32/19069

77/1/93

77/11/1

تاکنون

عضو شوراي انتشارات واحد

7-2719

78/9/90

78/9/90

تاکنون

77/631666

20/10/18

21/10/18

21/10/18

9
3
7
9

7
2
10

عضو اصلي کمیته انتظامي هیأت
علمي
عضو اصلي کمیته طرح و برنامه
و بودجه
سرپرست حوزه معاونت
آموزشي واحد
معاون آموزشي واحد

خاص واحد

عضو کمیسیون تخصصي
فرهنگي  ،تربیتي و اجتماعي

ماه

1

عضو کمیته جذب هیأتعلمي

انجام فعالیت

روز

1

1

واحد
11

عضو پیوسته انجمن ترويج زبان
و ادب فارسي ايران

801

79/10/1

21/10/1

29/19/92

عضو کمیته تخصصي زبان و
19

ادبیات فارسي آموزشکده فني

9/30/338

21/7/98

21/7/98

شهید مهاجر اصفهان

31

تاکنون

8

3

روز

عنوان فعالیت

تاريخ

بر حسب سال /ماه/

مدت بر حسب ساعت
براي شرکت در
جلسات
شوراها /کمیته ها و ...

بند پنجم  :اسامي رشتههاي اضافه شده و تصويب شده با پيگيري معاون آموزشي واحد ( احمدرضا يلمهها)

ردیف

نام رشته و گرایش تحصیلی

مقطع

شماره نامه

4

زبان وادبیات فارسی

دکتری

31

2

جامعه شناسی فرهنگی

دکتری

93

9

جامعه شناسی اقتصاد وتوسعه

دکتری

93

1

جامعه شناسی گروههای اجتماعی

دکتری

93

5

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

دکتری

93

6

مهندسی صنایع -سیستمهای اقتصادی اجتماعی

کارشناسیارشد

11/47939
31/12/5

7

مهندسی صنایع – مهندسی مالی

کارشناسی ارشد

31

9

مدیریت دولتی -مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

کارشناسی ارشد

93

3

مدیریت دولتی -مدیریت تشکیلات و روشها

کارشناسی ارشد

93

41

مدیریت دولتی-مدیریت مالی دولتی

کارشناسی ارشد

93

44

مدیریت دولتی-مدیریت تحول

کارشناسی ارشد

93

42

مدیریت دولتی-مدیریت نیروی انسانی

کارشناسی ارشد

93

49

مهندسی رباتیک

کارشناسی پیوسته

34

41

مهندسی مکانیک

کارشناسی

1-47199
مورخ93/41/42

45

مهندسی صنایع

کارشناسی

1-47199
مورخ93/41/42

46

مهندسی تکنولوژی کنترل -ساخت وتولید

کارشناسی ناپیوسته

32

47

ایمنی صنعتی و محیط کار

کارشناسی ناپیوسته

49

مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید –ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته

43

مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید -قالبسازی

21

مهندسی تکنولوژی ساختمان

کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی پیوسته

32

31
93
93
1-47199
مورخ93/41/42

بند ششم  :اسامي رشتههاي در حال پيگيري فعلي ( در دفترگسترش )

ردیف

نام رشته و گرایش تحصیلی

مقطع

شماره و تاریخ مصوبه منطقه

شماره و تاریخ ارسال
پرونده رشته به
سازمان مرکزی

شماره و تاریخ ارسال
پرونده رشته از
سازمان مرکزی به
شورای گسترش

4

ادبیات فارسی

دکتری

11 -49252
95/3/46

11/45/2/2936
99/4/94

131/6/41
31/6/41

2

مدیریت بازرگانی– مدیریت تحول

کارشناسیارشد

9

مدیریت مالی

کارشناسیارشد

1

مدرسی معارف اسلامی

کارشناسی ارشد

11 -1764
91/5/45
1 -7947
99/1/29
1-49771
31/44/41

11/45/4 -49131
97/3/91
11/45/4 -7519
99/5/42
11/45/4-5599
31/5/21

11/929131
97/41/4
11/465935
99/5/47
11/479911
31/5/25

5

مطالعات زنان و خانواده

کارشناسیارشد

1 -4977
99/2/3

1/45/2/9369
99/2/24

11/31593
99/9/49

6

مهندسی عمران

کارشناسیپیوسته

1591
91/41/25

11/15/4/7511
99/5/42

-

7

مهندسی کامپیوتر

کارشناسیپیوسته

عطف به نامه شماره
 11/442169مورخ 99/1/1

11/45/4 -46372
99/41/4

11/962341
99/41/2

9

حسابداری  -حسابرسی

کارشناسی پیوسته

3

حسابداری دولتی

کارشناسی پیوسته

41

حسابداری

کارشناسی پیوسته

1 -9162
96/9/7
1-1426
31/9/47
1 -9162
96/9/7

11/4544 -7121
93/6/91
11/45/4-5596
31/5/21
11/45/4 -46372
99/41/4

11/262193
93/6/94
11/962341
99/41/2

کارشناسی ناپیوسته

-

11/45/4
93/9/25

11/31736
31/9/29

44

مهندسی تکنولوژی سخت افزار
کامپیوتر

33

 * 6 -2اسامي رشتههاي ارسال شده به منطقه چهار ( مصوب نشده )
ردیف

نام رشته و گرایش تحصیلی

مقطع

شماره و تاریخ ارسال نامه به منطقه

4

مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی

کارشناسیناپیوسته

9266
31/9/24

اسامي رشتههاي مصوب شده منطقه چهار و در مراحل تنظيم پرونده براي ارسال به سازمان مرکزي
ردیف

نام رشته و گرایش تحصیلی

مقطع

شماره و تاریخ مصوبه منطقه

4

مدیریت استراتژیک

دکتری تخصصی

2

مدیریت بحران

کارشناسیارشد

9

علوم اجتماعی – مطالعات فرهنگی

کارشناسیارشد

1 -1394
93/9/49
1 -1394
93/9/49
1 -1394
93/9/49

1

مدیریت  ( MBAمدیریت بازرگانی و بازاریابی بینالمللی)
بازاریابی بینالمللی

کارشناسیارشد

1 -1394
93/9/49

5

مدیریت  ( MBAمدیریت بازرگانی و بازاریابی بینالمللی)
مدیریت مالی بینالمللی

کارشناسیارشد

1 -1394
93/9/49

6

مدیریت  – MBAاقتصاد مدیریت

کارشناسیارشد

7

مدیریت  – MBAمدیریت بازاریابی

کارشناسیارشد

9

مدیریت اجرایی

کارشناسیارشد

3

مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی

کارشناسیارشد

41

مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه

کارشناسیارشد

44

مدیریت امور شهری

کارشناسیارشد

42

آمار اقتصادی اجتماعی

کارشناسیارشد

49

جامعهشناسی ورزشی

کارشناسیارشد

1 -1394
93/9/49
1 -1394
93/9/49
1 -1394
93/9/49
1 -1394
93/9/49
1 -1394
93/9/49
1 -1394
93/9/49
1 -49173
93/9/5
3115
93/9/22

41

مهندسی صنایع -سیستم و بهره وری

کارشناسی ارشد

45

مدیریت بازاریابی

کارشناسی پیوسته

46

مدیریت مالی

کارشناسی پیوسته

47

مهندسی عمران-نقشه برداری

کارشناسی پیوسته

49

علوم اجتماعی – برنامهریزی اجتماعی

کارشناسی پیوسته

43

مدیریت صنعتی

کارشناسی

21

مدیریت دولتی

ناپیوسته
کارشناسی

24

حقوق حمل و نقل

ناپیوسته
کارشناسی

22

جامعهشناسی ورزشی

ناپیوسته
کارشناسیارشد

1-1426
31/9/47
1 -1394
93/9/49
1 -1394
93/9/49
1-49162
96/9/7
11 -46123
95/44/42
1 -1394
93/9/49
1 -1394
93/9/49
1 -49173
93/9/5
3115
93/9/22

29

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT

کارشناسی

21

مهندسی تکنولوژی کنترل – ساخت و تولید

ناپیوسته
کارشناسی
ناپیوسته

34

3116
93/9/22
3111
93/9/22

35

