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 علمي ي پژيَشي  مقاالتفُرست                               

 

 گزٍّ سببى ّ ادبیبت فبرطی،  داًؼگبٍ الشُزاء ۲۹ پاِٗ  اػتاد ،هشٗن حؼٌٖ٘

  1۳۹۴ّ عضْ اًجوي ًقد ادبی ایزاى اس طبل  رئیض

 عضْ اًجوي تزّیج اطتبداى سببى فبرطی

 عضْاًجوي اطتبداى سببى فبرطی

 ضْ قطب عزفبًی داًؼگبٍ اصفِبىع

 1۳۹۲تب  1۳۹۰طزدبیز ًؼزیَ ادبیبت عزفبًی اس طبل 

عضْ ُیئت تحزیزیَ ًؼزیبت علوی پژُّؼی ًقد ادبی، ادبیبت عزفبًی، ًقد ّ ًظزیَ ادبی، جبهعَ ػٌبطی ٌُز ّ 

 ادبیبت، هتي پژُّی، رّایت ػٌبطی.

 آثاس هٌتـش ؿذُ ۺ

 کتاب َا:

  ۱۳۸۰ؿشح احَال ٍ آثاس جٌ٘ذ تغذادٕ اًتـاسات داًـگاُ الضّشاء  دس پیر پردٌ وشیهكتاب  – ۱

  ۱۳۸۲ػٌاٖٗ غضًَٕ اًتـاسات ًـش داًـگاّٖ  حذیقٍ الحقیقٍ ي شریعٍ الطریقٍتصح٘ح كتاب  – ۲

 (دس سؿتِ ادت٘ات  اػت. ۱۳۸۳ػال  كتاب ) اٗي اثش كتاب تـَٗقٖ

 ۱۳۸۵الوتؼثذات ػلوٖ، ًـش ػلن، ،تِ ّوشاُ تشجوِ كتاب ركش الٌؼَُ وخستیه زوان صًفي – ۳

  ۱۳۸۸، ًـش چـوِ، پاٗ٘ض ریشٍ َای زن ستیسی در ادتیات کالسیک فارسي – ۴

  ۱۳۹۲، ًـش خاًِ كتاب، سىایي -۵

  ۱۳۹۳، اًتـاسات ػخي، تصحیح ي ترجمٍ کتاب کشف االسرار ريزتُان تقلي شیرازی -۶

 ، اًتـاسات فاطوٖ. ۱۳۹۶،مکتة َای ادتي جُان  -۷

 ، تا ّوکاسٕ سقِ٘ ٍّاتٖ دسٗاكٌاسٕ ٍ صّشا ػاهشٕ.چاج داًـگاُ ؿْ٘ذ تْـتٖ.۱۳۹۵ ایتشىاسي مطالعات اسطًرٌکتا -۸

 دس حال ًگاسؽ.، اًتـاسات ػوت، ۱۳۹۶،یيسىا شٍیدر شعر ي اوذ يگلگشت -۹

  ۱۳۹۳، اًتـاسات ػخي، تصحیح ي ترجمٍ کتاب کشف االسرار ريزتُان تقلي شیرازی -۶

 ، اًتـاسات ػوت، صٗش چاج۱۳۹۶،ي اوذیشٍ سىایيگلگشتي در شعر -۷

 ، اًتـاسات فاطوٖ، صٗش چاج۱۳۹۶،مکتة َای ادتي جُان -۸

 ، تا ّوکاسٕ سقِ٘ ٍّاتٖ دسٗاكٌاسٕ ٍ صّشا ػاهشٕ.چاج داًـگاُ ؿْ٘ذ تْـتٖ.۱۳۹۵ای کتاتشىاسي مطالعات اسطًرٌ -۹

 

 

 پژيَشي –مقاالت علمي 

 

 ۲۳ػال ّفتن ؿواسُ   ۱۳۷۶پظٍّـٖ داًـگاُ الضّشاء   -اهِ  ػلوٖ حذٗقِ اح٘اٖٗ دس ؿؼش فاسػٖ ، فصلٌ .۱



 ۲ 

ػال دّن  ۱۳۷۹پظٍّـٖ داًـگاُ الضّشاء   -تصح٘ح ات٘اتٖ اص حذٗقِ ػٌاٖٗ تش اػاع قذٗوٖ تشٗي ًؼخِ خطٖ ، فصلٌاهِ ػلوٖ  .۲

  ۳۵ٍ  ۳۴ؿواسُ ّإ 

 ۱۸۴ – ۱۸۳ؿواسُ ّإ  ۴۵ػال  ۱۳۸۱پظٍّـٖ داًـگاُ تثشٗض   -صتاى فاخش ٍ لؼاى ٍاجذ تصَف ، فصلٌاهِ ػلوٖ  .۳

  ۴۹ٍ  ۴۸، ؿواسُ ّإ  ۱۳۸۳ٍ  ۱۳۸۲پظٍّـٖ داًـگاُ الضّشاء   -اص غضًِ تا ؿ٘شاص ، فصلٌاهِ ػلوٖ  .۴

ػال دٍم  ۱۳۸۳پظٍّـٖ اًجوي صتاى ٍ ادت٘ات فاسػٖ   -ؿؼَاًِ پاسػا صى ػاسف ؿاػش اٗشاًٖ قشى دٍم ّجشٕ ، فصلٌاهِ ػلوٖ  .۵

 ؿواسُ پٌجن

ؿواسُ  ۱۳۸۳حکاٗت جذال ػؼذٕ تا هذػٖ ، دٍ فصلٌاهِ پظٍّـکذُ ػلَم اًؼاًٖ ٍ اجتواػٖ جْاد داًـگاّٖ  تحل٘ل ػاختاسٕ .۶

 ػَم

 هجلِ ػلوٖ پظٍّـٖ داًـگاُ الضّشاء۸۵ٍ تْاس  ۸۴سهضپشداصٕ تاد دس آثاس ػٌاٖٗ،صهؼتاى  - .۷

، صهؼتاى  ۱۸، ادت٘ات ٍ صتاى ، ؿواسُ  ؿؼش صًاى ػاسف ، ًـشِٗ ػلوٖ پظٍّـٖ داًـکذُ ادت٘ات ٍ ػلَم اًؼاًٖ داًـگاُ كشهاى .۸

۸۴  

 ۸۵،پاٗ٘ض ۳، ؿواسُ ۴،دٍسُ آسهاًـْش صًاى ، هجلِ پظٍّؾ صًاى  .۹

ًـشِٗ ػلوٖ پظٍّـٖ داًـکذُ ادت٘ات ٍ ػلَم اًؼاًٖ داًـگاُ كشهاى ،  تشسػٖ تطث٘قٖ ػ٘وإ صى دس آثاس خاقاًٖ ٍ ًظاهٖ، .۱۰

   ۸۷تْاس  ۲۳ؿواسُ ادت٘ات ٍ صتاى ،

  ۱۳۸۶، پاٗ٘ض ٍ صهؼتاى  ۱۵ى دس ؿؼش هَلَٕ ، كاٍؽ ًاهِ ؿواسُ ػوثَل٘ؼن ًشدتا .۱۱

   ۲،  ؿواسُ  ۵،دٍسُ  ۸۶اٗشاًٖ دس ادب كالػ٘ک فاسػٖ، پظٍّؾ صًاى، پاٗ٘ض  –هقاٗؼِ تطث٘قٖ حکاٗت ّإ ٌّذٕ  .۱۲

 ۸۶ؿطح٘ات هٌظَم هَالًا دس غضل٘ات ؿوغ، ًاهِ فشٌّگؼتاى، دٍسُ ًْن ؿواسُ ػَم، پاٗ٘ض  .۱۳

  ۸۷ٍ تْاس  ۸۶پظٍّـٖ داًـگاُ الضّشاء، صهؼتاى  -ا، ًـشِٗ ػلوٖپشٕ دس ؿؼش هَالً .۱۴

   ۱۳۸۷ؿواسُ ٗاصدّن صهؼتاى ًقذ كْي الگَٖٗ غضلٖ اص هَالًا، پظٍّؾ صتاى ٍ ادب فاسػٖ، .۱۵

پاٗ٘ض  ۷۳پظٍّـٖ داًـگاُ الضّشاء ،ؿواسُ  –هجلِ ػلوٖ سهاًت٘ؼن دس ؿؼش حو٘ذٕ ؿ٘شاصٕ، هجلِ ػلَم اًؼاًٖ داًـگاُ الضّشاء،  .۱۶

۱۳۸۷ 

 ػال ؿـن ۲۲ؿواسُ ، ۸۷صهؼتاى ، ٍّؾ ّإ ادتٖٖٗ دس آفشٌٗؾ داػتاى ّإ سهضٕ، پظتأث٘شپزٗشٕ ّإ ػْشٍسدٕ اص ػٌا .۱۷

 ۱۳۸۸تْاس هجلِ پظٍّؾ صًاى داًـگاُ تْشاى سهضپشداصٕ صى دس ادب ػشفاًٖ فاسػٖ پظٍّؾ صًاى  .۱۸

ت ػشفاًٖ اػطَسُ ا٘پظٍّـٖ داًـگاُ آصاد ادت –وٖ سهضپشداصٕ غاس دس فشٌّگ هلل ٍٗاس غاس دس غضل ّإ هَلَٕ، فصلٌاهِ ػل .۱۹

 ۸۸ؿواسُ پاًضدّن تاتؼتاى ؿٌاختٖ، 

هقاٗؼِ ٕ تطث٘قٖ ػ٘وإ صى دس داػتاى ّإ ّضاس ٍ ٗکـة ٍ ًگاسُ ّإ صٌ٘غ الولک ًقاؽ، پظٍّؾ صًاى، فشٌّگ ٍ ٌّش،  .۲۰

 ، هشٗن حؼٌٖ٘ فْ٘وِ صاسع صادُ ۸۸، صهؼتاى ۲ؿواسُ  ۱دٍسُ 

  ۸۹تْاس  ۴۳شدٕ دس حذٗقِ، صتاى ٍ ادب، ؿواسُ آٗ٘ي فتَت ٍ جَاًو .۲۱

  ۸۹تشسػٖ تطث٘قٖ صًذُ تِ گَس ّذاٗت تا ٗادداؿت ّإ ٗک دَٗاًِ گَگَل، ًـشِٗ ادت٘ات تطث٘قٖ، ػال اٍل ؿواسُ دٍم تْاس  .۲۲

 

، هشٗن حؼٌٖ٘، فشاًک جْاًثخؾ، اى ّإ تشگضٗذُ ٕ هحوذ هحوذ ػلٖ تا تأك٘ذ تش ًقذ ادتٖ فوٌ٘٘ؼتٖػ٘وإ صى دس سه .۲۳

   ۱۳۸۹تْاس  ۳پظٍّؾ صًاى، دٍسُ اٍل، ؿواسُ 
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 ۳ 

 ۸۸صهؼتاى  ۴ؿواسُ  ۷لِ صًاى داًـگاُ الضّشاء، ػال تشداؿت ّا ٍ تحشٗف ّإ هشدػاالساًِ اص هتَى دٌٖٗ دس ادب فاسػٖ، هج .۲۴

   ۱۳۸۹ پاٗ٘ض،  ۱ؿواسُ  ۲، پظٍّؾ صًاى فصلٌاهِ فشٌّگ ٍ ٌّش دٍسُ اثش ًَٗافتِ إ اص پشٍٗي اػتصاهًٖقذ فوٌ٘ؼتٖ  .۲۵

  ۸۹پاٗ٘ض  ۲۰اد ادت٘ات ػشفاًٖ اػطَسُ ؿٌاختٖ، ؿواسُ فصلٌاهِ ػلوٖ پظٍّـٖ داًـگاُ آص ؿْش خذإ ػٌاٖٗ،  .۲۶

 ۸۸پاٗ٘ض ٍ صهؼتاى  شِٗ هطالؼات ػشفاًٖ، ؿواسُ دّن، ـصى ػَف٘اٖٗ دس سٍٗاّإ ػاسفاى، ً .۲۷

   ۲ؿواسُ  ۱۳۸۹ًـشِٗ ادت٘ات ػشفاًٖ داًـگاُ الضّشاء،، ۸۹تْاس ٍ تاتؼتاى ًقذ كْي الگَٖٗ قصِ الغشتِ الغشتِ٘ ػْشٍسدٕ،  .۲۸

 دٍسُ ٗاصدّن ؿواسُ ػَم ۴۳ؿواسُ ، ۸۹پاٗ٘ض ًقذ ٍ تشسػٖ كتاب سٍح هي صى اػت، ًاهِ فشٌّگؼتاى،  .۲۹

 صتاى ٍ ادب هشٗن حؼٌٖ٘، حو٘ذُ قذستٖ، ًـشِٗ ٗکـة ، ًام گضٌٖٗ صًاى دس داػتاى ّإ ّضاس ٍ  .۳۰

 ۲۳ْٖ ًاهِ ػطاس، كاٍؽ ًاهِ، ؿواسُ ًقذ كْي الگَٖٗ ال .۳۱

 ۹۱پظٍّـٖ داًـگاُ اصفْاى، تْاس  –، ًـشِٗ ػلوٖ ۱۳۹۱سًٍذ قصِّ گَٖٗ ؿْشصاد دس تَالٖ قصِّ ّإ ّضاس ٍ ٗک ؿة،  .۳۲

 ۹۱، جؼتاسّإ ادتٖ هـْذ، تاتؼتاى ۱۳۹۱ٖ، تي هاِٗ ّإ آٗ٘ي ّإ هْشٕ ٍ صستـتٖ دس ّفت پ٘کش ًظاه .۳۳

 فصلٌاهِ ادت٘ات ػشفاًٖ ٍ اػطَسُ ؿٌاختٖ،  ۱۳۹۱پ٘کشگشداًٖ دس داػتاى ّإ ّضاس ٍ ٗکـة،  .۳۴

ٍ كاسل گَػتاٍ ًَٗگ،  تش اػاع ؿَُ٘ ٕ تحل٘ل  جَصف كوپثل« حوام تادگشد»دس داػتاى « ػ٘شػفش قْشهاى»تحل٘ل  .۳۵

 .۱۳۹۱صهؼتاى  ۲۲ًَٗؼٌذُ دٍم ًؼشٗي ؿک٘ثٖ، ادب پظٍّٖ، ػال ؿـن ؿواسُ  ادب پظٍّٖ.

ًَٗؼٌذُ دٍم ػاسا پَسؿؼثاى،هتي پظٍّٖ ادتٖ، ػال  ۱۳۹۱دالٗل پ٘کشگشداًٖ دس داػتاى ّإ ّضاس ٍ ٗکـة،  .۳۶

 ۵۲ؿاًضدّن، ؿواسُ 

االسك٘ا، هتي پظٍّٖ ادتٖ، ، ًَٗؼٌذُ دٍم هظدُ ػ۱۳۹۱*تحل٘ل سهاى سٍٗإ تثت تش اػاع اػتؼاسُ ًواٗـٖ گافوي،  .۳۷

 ػال ؿاًضدّن ؿواسُ پٌجاُ ٍ ػَم

،ًَٗؼٌذُ دٍم ػاطفِ گضهِ، فصلٌاهِ صتاى ٍ ادت٘ات فاسػٖ ۱۳۹۰*كْي ًوًَِ ّا دس داػتاًٖ اص ّضاس ٍ ٗکـة،  .۳۸

  ۷۰داًـگاُ تشت٘ت هؼلن، ػال ًَصدّن ؿواسُ 

ًَگ، ًَٗؼٌذُ دٍم ًؼشٗي ؿک٘ثٖ، ادب *ػفش قْشهاى دس داػتاى حوام تادگشد تش اػاع ؿَُ٘ تحل٘ل كوپثل ٍ ٗ .۳۹

  ۱۳۹۱صهؼتاى  ۲۲پظٍّٖ، ػال ؿـن ؿواسُ 

 نٗ. دكتش هشاىٗپش ٍٕ قصِ ّا اًِ٘ػاه ٕتَلذ قْشهاى دس اػطَسُ ّا افؼاًِ ّا قصِ ّا ٕـکاسٗاًَاع خَ ٕطثقِ تٌذ .۴۰

 ػاهِ، ػال اٍل ؿواسُ اٍل ات٘هوتاص، دٍفصلٌاهِ فشٌّگ ٍ ادت ٖث٘ؿک يٍٗ ًؼش ٌٖ٘حؼ

 صتاى پظٍّٖ داًـگاُ الضّشا صٗش چاج"ل ًـاًِ ػاصٕ اجتواػٖ ف٘لوٌاهِ آطاًغ ؿ٘ـِ إ * تحل٘ .۴۱

 ۹۲*تشسػٖ ًؼخِ ّإ خطٖ ؿشح ؿطح٘ات ٍ ضشٍست تصح٘ح دٍتاسُ آى، گَّش گَٗا، اصفْاى، تْاس  .۴۲

 ۹۲اػطَسُ ٗاد ٍ فشاهَؿٖ دس داػتاى ّإ سهضٕ ٍ توث٘لٖ، فصلٌاهِ الْ٘ات ٍ ٌّش، صهؼتاى  .۴۳

ٖ هفَْم َّٗت اجتواػٖ دس آثاس ًاتال٘ا گٌ٘ضتَسگ ٍ فشٗثا ٍفٖ،فصلٌاهِ ادت٘ات تطث٘قٖ ج٘شفت ؿواسُ هقاٗؼِ تطث٘ق .۴۴

۲۹. 

گٌ٘ضتَسگ تش اػاع آسإ َٗسگي ّاتشهاع. پظٍّؾ ادت٘ات هؼاصش جْاى.  اتشسػٖ صٗؼت جْاى دس آثاس ًاتال٘ .۴۵

 .۲ؿواسُ  ۱۸دٍسُ هـتشک تا ػفت هٌ٘شٕ.

. هجلِ ًقذ ادتٖ، هـتشک تا ل٘ال اقاٗاًٖ اص ًظش ؿاسل ػٌت تٍَ ک٘ػهفَْم كال ٖتاصخَاً ک؛٘اثش كالػ .۴۶

 .۲۷چاٍٍؿٖ.ؿواسُ 



 ۴ 

 ۹۳پاٗ٘ض  ، هـتشک تا ًؼشٗي ؿک٘ثٖ هوتاص.اػطَسُ تَلذ قْشهاى، هجلِ ادب پظٍّٖ .۴۷

ّإ  ّا، داػتاى ؿٌاػأً دػَت ٍ طلة ٍ ًقؾ آى دس آؿٌاػاصٕ ٍ تـشّف دس ػفش قْشهاى )دس اػطَسُ تحل٘ل سٍاى .۴۸

 ِ داًـگاُ تشت٘ت هؼلن.هجل (ّإ ػشفاًٖ ّإ ػاه٘اًِ ٍ سٍاٗت ّإ پشٗاى، قصِ قصِ سهضٕ،

 ۹۳صهؼتاى ًٖ ٍ اػطَسُ ؿٌاختٖ.تکشاسّإ اػاط٘شٕ دس كـف االػشاس سٍصتْاى تقلٖ ؿ٘شاصٕ، فصلٌاهِ ادت٘ات ػشفا .۴۹

 .۳۸ -۲۱..صص  ۴ؿواسُ  ۴۷ػال   ۹۳اصدٍاج جادٍٖٗ دس ّفت پ٘کش ًظاهٖ، جؼتاسّإ ادتٖ،صهؼتاى  .۵۰

 ، تا ًف٘ؼِ هشادٕ.هجلِ پظٍّؾ صتاى ٍ ادت٘ات فاسػیٖ. كاسكشد اػطَسُ دس گفتواى پؼااػتؼواسٕ سهاى هؼاصش فاسػٖ .۵۱

  ۱۳۹۴تاتؼتاى 

 ۲۹-۷. صص  ۶۴ؿواسُ  ۱۹، ػال ۹۴سٍاًـٌاػٖ اػطَسُ تا ًؼشٗي ؿک٘ثٖ، هتي پظٍّٖ تاتؼتاى  .۵۲

 ۹۴ػَلواص دّقاًٖ، پظٍّؾ صتاى ٍ ادت٘ات فاسػٖ، پاٗ٘ض ، تا ًٖظاه« اػکٌذسًاهِ»دس  ًَگٗ تٗفشد ٌذٗفشا ٖتشسػ   .۵۳

 ۹۴تشسػٖ ًؼخِ هصَس ًاهِ خؼشٍاى، تا هاُ هٌ٘ش ؿ٘شاصٕ، هجلِ ًگشُ، تْاس  .۵۴

. ًَٗؼٌذُ اٍلۺ ۹۴*جذال صًاى ػ٘اس دس تشاتش اػطَسُ هغَل دس آثاس تْشام ت٘ضاٖٗ، صى دس فشٌّگ ٍ ٌّش، صهؼتاى  .۵۵

 سقِ٘ ٍّاتٖ دسٗاكٌاسٕ

هَالًا «  نٗسٍ ٍٖ تاال ه ن٘ها ص تاال ئ» غضل تِ ٖتا ًگاّ ٕشگشٗدس ؿؼش ٍ تصَ ٖهفَْه ٓاػتؼاس ًٗٔظش ٖق٘تطث ٔؼٗهقا* .۵۶

 طزًّبس پزیؼبًشادٍ. ًْیظٌدٍ اّل:  1۸ػوبرٍ .ػال پٌجن ۹۵ك٘و٘إ ٌّش، تْاس آغذاؿلَ* يٗذٗآ ٕشػاصٗتا تصَ

، بِبر ّ 1۲بًی طبل ُفتن ػوبرٍ *هعزفی تحلیلی ّ هقبیظۀ طَ طیزت ًبهَ هحوْد بي عثوبى، ادبیبت عزف  .۵5

 رجبی ًیب اّل هزین. ًْیظٌدٍ ۹۴تببظتبى 

الِبم رّطتبیی، هجلَ سى در  ًْیظٌدٍ هظئْل. ًْیظٌدٍ دّم:* هجبًیي العقالی سى در تصْف اطالهی، .۵۸

 ۹۵،  بِبر 1ػوبرٍ  ۸فزٌُگ ّ ٌُز،دّرٍ 

. ًْیظٌدٍ هظئْل. 1۸ػوبرٍ  ،۹۵*تحلیل ًؼبًَ ػٌبطی اجتوبعی آژاًض ػیؼَ ای، سببى پژُّی، بِبر  .۵۹

 ًْیظٌدٍ دّم دکتز طبطبًی

. ًْیظٌدٍ اّل: * اًْاع ببسطبسی ّ ببسآفزیٌی بیضبیی اس داطتبًِبی کِي داًؼگبٍ تزبیت هعلن.پذیزع هقبلَ .۶۰

 رقیَ ُّببی دریبکٌبری.

ت تحلیل ًقغ هبیَ ُبی اطبطیز آى جِبًی، هؼتزک بب دکتز دادّر ّ طزًّبس پزیؼبًشادٍ. ًؼزیَ هعزف .۶1

 . ًْیظٌدٍ طْم ۹۵، تببظتبى ۲5طبل ُفتن، ػوبرٍ طْم، پیبپي ،ادیبى

 1۳۹۵تببظتبى  ۴طبل  ۹* تحلیل قصَ ُبی ایزاًی بز اطبص آرای بتلِبین، فزٌُگ ّ ادبیبت عبهَ ػوبرٍ  .۶۲

 ُوکبر دّم هزضیَ عظیوی

.  1۳۹۵ شییپب ۳ػوبرٍ  ۸ ۀسى در فزٌُگ ّ ٌُز، دّر ییضبیدر آثبر بِزام ب شدببًْاىیا زی* تصْ .۶۳

 .یبکٌبریدر یُّبب َیاّل رق ظٌدٍیًْ

، فٍیمً واصرخسرَ دیقصا یگفتماو یدر سبک شىاس سکىىديیرمسگان َ َجً: دَ عامل متما*-۶۴             

 . دَماٌىامً جستارٌای زباوی.۹۵خراساوی غالمحسیه زادي، مٍر َ آبان 

، شماري ۱۳۹۵ٌش زبان َ ادبیات فارسی تابستان ، پژَآثار عطار  یشىاس ییبایتضاد در ز کارکرد تقابل َ -۶۵

 دکتر قبادی، مریم حسیىی َ  عطیً مشاٌری فرد ۸۱ – ۵۱چٍل َ یکم، صص 

پاییس  ۴۸اسطُري قرباوی در آثار بٍرام بیضایی، ادبیات عرفاوی َ اسطُري شىاختی، سال سیسدٌم شماري  – ۶۶

 ، رقیً ٌَابی دریاکىاری َ مریم حسیىی۱۳۹۶

 

 

 

 

 تشٍٗجٖ –لوٖ هقالِ ػ



 ۵ 

 

 ۲۵ؿواسُ   ۸۷هشٍاسٗذ جاى دس صذف تي ، ًـشِٗ داًـگاُ ػوٌاى، صهؼتاى  .۱

 ۹۰فلؼفِ فشحٖ ٍ خَؿذلٖ دس دَٗاى ػؼذٕ، ػؼذٕ ؿٌاػٖ دفتش چْاسدّن، اسدٗثْـت  .۲

 ۱۳۹۱هقاٗؼِ تطث٘قٖ قصاٗذ ػٌاٖٗ ٍ ػؼذٕ، ػؼذٕ ؿٌاػٖ، دفتش پاًضدّن، اسدٗثْـت  .۳

اى هلکَت تْشام صادقٖ، هشٗن حؼٌٖ٘، هؼشٍسُ هختاسٕ، فصلٌاهِ داًـکذُ تشسػٖ ػٌاصش ػَسسئال٘ؼتٖ دس داػت .۴

 ۱۳۹۱پاٗ٘ض ٍ صهؼتاى  ۷ادت٘ات ٍ ػلَم اًؼاًٖ اسٍهِ٘، ػال دٍم ؿواسُ 

داًـگاُ ساصٕ كشهاًـاُ  ،۱۳۹۲، تشسػٖ كاستشد خَٗـکاسٕ ّإ هزّثٖ دس داػتاى هْش ٍ هاُ، ادت٘ات داػتاًٖ  .۵

 ۱ؿواسُ 

، ؿواسُ چْاسم ػال  ۱۳۹۲، تْوي ۸۲ِ اص هقالِ ػاچ٘کَ هَساتا، كتاب هاُ دس ادت٘ات ؿواسُ تائَ دس اػالم، تشجو  .۶

 ّفذّن.

 ، صٗش چاجآٗ٘ي هْش ٍ تاصتاب آى دس ؿؼش ًَرس پشًگ، آٌِٗ ادب هجلِ ػلوٖ داًـگاُ اسٍهِ٘ .۷

ًت، ًَٗؼٌذُ دٍم، هقاٗؼِ تطث٘قٖ سٍاٗت دس سهاى چشاغْا سا هي خاهَؽ هٖ كٌن ٍ دفتشچِ هوٌَع تش اػاع آسإ ط  .۸

 ۱۳۹۴ صهؼتاى ۲ًَٗؼٌذُ اٍل سقِ٘ ٍّاتٖ، فصلٌاهِ پظٍّؾ ّإ تطث٘قٖ صتاى ٍ ادت٘ات هلل، ػال اٍل ؿواسُ 

 

 

  

 هقالِ دس داٗشُ الوؼاسف

 

  ۱۲، ؿواسُ حذٗقِ ػٌاٖٗ دس داًـٌاهِ جْاى اػالم

 ،_________________حک٘ن ػٌاٖٗ 

 

 دكتش هشٗن حؼٌٖ٘


