
 دکتر فروغ پارسا:

 

 پژوهشی –مقاالت علمی 
 ایزاى در چاج ، 73 ؽوارُ ، 36 دٍرُ ، 1382 عال تزرعیْا، ٍ هماالت ي هجلِ لزآى، در آعواًْا  

 61 ؿ ، 41 ؽوارُ ، 1381 عال الشّزا، داًؾگاُ اًغاًی ػلَم فصلٌاهِ سٍجِ، حمَق در هثاحخی  

 ایزاى در چاج ، 88 تا

 ِػلَم تحمیمات فصلٌاهِ ّفتگاًِ، لزاات یافتي رعویت در هؤحز اجتواػی - عیاعی ّاي هؤلف  

 ایزاى در چاج ، 52 تا 33 ؿ ،5 ؽوارُ ، 1385 عال حذیج، ٍ لزآى

 44 ؽوارُ ، 1386 عال حذیج، ػلَم ، The collection of the Quran ِلزآى جوغ تزجو 

 126 تا 97 ؿ

 1 ؽوارُ ، 1383 عال حذیج، ٍ لزآى ػلَم فصلٌاهِ ،"لزآى جوغ" در ًَیي رٍیکزد ٍ خاٍرؽٌاعاى 

 ایزاى در چاج 71 تا 52 ؿ

 1331عال  تزرعیْا، ٍ هماالت خاٍرؽٌاعاى، ّاي دیذگاُ تطثیمی تزرعی در حذیج ًمل ّاي عٌت 

 ایزاى در چاج ، 51 تا 31 ؿ ، 88 ؽوارُ

 1386 اعالم، جْاى داًؾٌاهِ فارعی، ،(عَرُ)حجز  

 ُ31ؿ ،2 ؽوارُ ، 1389 تزرعیْا، ٍ خاٍرؽٌاعاى،هماالت ًگاُ اس اعالهی فمِ هصادر ٍ ّا خاعتگا  

 102   تا

 ِتوذى ٍ فزٌّگ تاریخ طْواعة، ؽاُ ٍ اعواػیل ؽاُ عیاعی حیات تز هؤحز هذّثی فزٌّگی ّاي هؤلف 

 144 -121 ؿ ،2 1ٍ ؽوارُ ، 1390 اعالهی،

 تاریخی،سهغتاى  جغتارّاي لاجار، دٍراى در غایة اهام اس فمیْاى ًیاتت ًظزیِ ٍ ؽفتی تالز هحوذ عیذ
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 ترویجی –مقاالت علمی 

 1380 رضَي، لذط آعتاى اعالهی ّاي پضٍّؼ تٌیاد ًؾزیِ هؾکَُ، هجلِ لزآى، ػلوی اػجاس  

 ایزاى در چاج ، 20 تا 9 ؿ ، 71 ؽوارُ      

 ٌِایزاى در چاج ، 73 تا 67 ؿ ،8 ؽوارُ ، 1374 تیٌات، تفغیز، ٓاي اًگیشُ ٍ ّا سهی 

 73 ؽوارُ دیي، هاُ کتاب هاٌّاهِ حذیج، ٍ لزآى اس ّایی گشیذُ اعالم، در سى  

 1383 عال ، 87 ؽوارُ دیي، هاُ کتاب هاٌّاهِ االحزي، الجاهغ التفغیز کتاب هؼزفی  



 ِ1385 عال ،1 ؽوارُ داًؼ، ًؾز خاٍرؽٌاعاى، آحار در ػلیْا اهلل عالم سّزا فاطو  

 ُ1386 عال 6 ؽوارُ پضٍّاى، تاریخ اًجوي خثزًاهِ کتیثِ، ؿ، هحوذ عیز  

 1387 عال دیي، هاُ کتاب هاٌّاهِ هَتغکی، ّارالذ ؽٌاختی حذیج هطالؼات تز درآهذي  

 1388 پضٍّؾگزاى، غزب،فصلٌاهِ ؽٌاختی حذیج هطالؼات تز درآهذي  

 66،1389 ػ تیٌات، کزین،هجلِ لزآى تِ ًغثت جذلی رٍیکزد تذاٍم ٍ هغیحی رٍحاًیت  

 175 ؽوارُ ، 1391 ، دیي هاُ کتاب فارعی، الٌْز، هاٍراء گوؾذُ حذیخی هیزاث  

 111  ؽوارُ ، 1391 دیي، هاُ کتاب فارعی، ػزتی، کتاب ًخغتیي لزآى  

 

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها 

 داخلی
 ُتَعؼِ، ٍ صٌؼت ػلن، سى، کٌفزاًظ، ػٌَاى سى، ًمؼ ٍ تکٌَلَصي ٍ ػلن تِ ًغثت اعالم دیذگا  

 1374 عال تْزاى

 عال عٌٌذد اعالم، در سى حمَق کٌفزاًظ، ػٌَاى اعالم، فمْی هکاتة در سًاى هالی حمَق  
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 1384  عال تْزاى اعوا، ّوایؼ پضٍّی، لزآى در خاٍرؽٌاعاى ًَیي رٍیکزدّاي تزرعی  

 خارجی

 ًَِدیذگاُ اس تؾیغ کٌفزاًظ، ػٌَاى ط فاطوِ درتارُ خاٍرؽٌاعاى آحار ؽٌاعی گ  

 1387 عال لن خاٍرؽٌاعاى،

 در عیاعت ٍ لذرت گفتواى سى، کٌفزاًظ، ػٌَاى لذرت، در سًاى حضَر تزاي ػولی راّثزدّاي  

 1387 عال تْزاى اعالهی، کؾَرّاي

 1390 هزداد 13 ، پزداسي ًظزیِ ّاي ،کزعی لزآى ًوایؾگاُ ، لزآى ستاى تَدى ػزفی ًظزیِ ًمذ  

 / Motzki’s Methodology on Hadith Studies ُ24/3/30آلواى، گَتیٌگي داًؾگا 

  

 

 

 

 

 



 دکتر مریم قبادی:
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 "ِپضٍّؾی، داًؾگاُ  -، هجلِ هماالت ٍ تزرعیْا، هجلِ ػلوی"جایگاُ هذّة راٍي در تَحیمات رجالی ؽیؼ

 .ُ.ػ6=68، 7>تْزاى، ؽوارُ 

 "A Survey of an Ancient Shi  ite Legacy: The Commentary of Furat al- Kufi, 

Al-Mustafa Journal of Islamic Studies, 2012, V1,N2,  

  ًؾَس؛ هصادیك ٍ ؽیَُ ّاي تزخَرد تا آى در لزآى کزین، پذیزفتِ ؽذُ اس عَي هجلِ تحمیمات ػلَم لزآى

 79ٍ حذیج، تزاي چاج در ؽوارُ 

  داًؾٌاهِ جْاى اعالم "رٍم، الغَرُ"هجَس چاج هذخل ، 

  داًؾٌاهِ جْاى اعالم  "ق، الغَرُ "هجَس چاج هذخل 

  مقاالت علمی ترویجی

  ِ9>تزٍیجی، ؽوارُ  -، هجلِ هؾکَٓ، هجلِ ػلوی"تحزین خوز در لزآى کزین"تزجوِ ٍ ًمذ همال  ٍ<: ،

  .ُ.ػ 6=68عال 

  ُ68، آتاى ;;، عال ّفذّن، پیاپی 7رٍایات تحزیف در تفغیز فزات کَفی، هجلِ تیٌّات، ؽوار=> 

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها 

  ُعیز تحَل هفَْم اصطالحی اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز، کٌفزاًظ اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز، داًؾگا

 9>68 -8>68تْزاى، 



  ؛ تزگشار <=68الحیآ، تفغیز سًذگی تز پایِ لزآى، ػؾك، ٍ خزد؛ ّوایؼ تیي الوللی تاًَاى لزآى پضٍُ؛ آتاى

: جْاد داًؾگاّی، خثز گشاري لزآًی ایزاى؛ عاسهاى فزٌّگ ٍ ارتثاطات؛ هجوغ جْاًی تمزیة کٌٌذگاى

هذاّة اعالهی؛ ؽْزداري تْزاى؛ هؼاًٍت اهَر اجتواػی ٍ فزٌّگی ؽْزداري تْزاى؛ هؤعغِ هؼارف 

ٌی ، عؼذ حغی"هزستاى تَحیذ"چاج ؽذُ در کتاب }اعالهی اهام رضا)ع( هزکش فزٌّگی تاًَاى لزآى پضٍُ. 

 {6<68فزٌّگی الحیآ،  -تا ّوکاري هزتضی کیا ٍ... ، تْزاى، اًتؾارات ػلوی

 


