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 سوابق آموزشي: .3

 زمان درس یا دروس تدریس شده دانشگاه محل تدریس

 1314تا  1341از ساخ  زبان انگليسي وزارت آموزش و پرورش

مثنوي، خاقاني، نظامي، منطق الطيار، نقاد  دانشگاه پيام نور

 قرائت و قواعد عربيادبي، انواع ادبي، 

 1314-1314ساخ تحصيلي 

 1314تا  1311ساخ از  فارسي عمومي بيرجندكاربردي  –جامع علمي 

 1312 -1312ساخ تحصيلي  مثنوي، حافظ، ادبيات جهان، معاني و بيان،  مركزآموزش عالي فرهنگيان

 

مثنوي، حافظ، معاني و بيان، بدیع، غزليات  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند

شااامس، مخااازن ا سااارار، تحقياااق در 

، تحقيق در معاني )كارشناسي ارشد(دستور

، تااااریخ )كارشناساااي ارشاااد( و بياااان

)كارشناساااااي ارشاااااد(، زباااااان بيهقي

 تخصصي)كارشناسي و كارشناسي ارشد(

 تا كنون 1312از ساخ 

مثنااوي، مباااني عرفااان و تصااو،، دسااتور،  دانشگاه بيرجند

قواعاد خاقاني، سبك شناسي، اناواع ادباي، 

عربي، صائب، مرصادالعباد، قصاید و غزليات 

منطااق  ،مخاازن ا ساارار ساعدي، بوسااتان،

 الطير، تأثير قرآن و حدیث در ادب فارسي،

زبان تخصصي، رودكي و منوچهري، فرخاي 

و كسایي، ناصرخسرو و سنایي)كارشناساي 

ارشاااد(، تحقياااق در دستور)كارشناساااي 

ارشد(، تحقيق در معاني و بيان )كارشناسي 

، خاقااني ارشد(، مثنوي )كارشناسي ارشد( 

زباااان  ،) كارشناساااي ارشاااد (و نظاااامي

تاثير نهاا  صصااي )كارشناسااي ارشااد(تخ

البالغه بر ادب فارسي ) كارشناساي ارشاد 

، بالغت كاربردي )كارشناساي نه  البالغه (

)كارشناساي  ارشد ادبيات روایي(، سامينار

و روابط ادبي ایران و جهان  تتعامال ارشد(،

، بررسااي و ) كارشناسااي ارشااد تطبيقااي(

تحليل داستانهاي رمزي )كارشناسي ارشاد 

تحقياااق در متاااون ادبياااات روایاااي(، 

نظم)دكتااااري(، تحقيااااق در ادبيااااات 

شخصايتها بررسي تطبيقي غنایي)دكتري(،

و مضامين ادبي جهاان )كارشناساي ارشاد 

ادبياااات جهاااان تطبيقاااي(، ادئبياااات 

تحقيق در )كارشناسي دانشگاه فرهنگيان(، 

 ، مباااني)دكتااري(مكتبهاااي ادبااي جهااان 

 تا كنون 1314از ساخ 



ادبياااات غناااایي)دكتري ادبياااات  نظاااري

، تحقيق در متون عرفاني و حكماي غنایي(

هااي عرفااني در هنرهااي ، جنبه)دكتري(

اسالمي)كارشناسي ارشد هنر اسالمي( سير 

آرا و عقایااد اسااالمي و تاااثير آن در ادب 

 فارسي) كارشناسي ارشد ادیات محض(

دستور زبان فارسي، تاریخ ادبياات، مكالماه  ستدانشگاه بخار

 فارسي، ادبيات معاصر، ادبيات كالسيك

)ماأمور از وزارت  1316تاا  1311از ساخ 

 علوم به دانشگاه بخارست روماني(

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجرایي:علمي سوابق  .1

 زمان خدمت محل خدمت سمت

و  1311تااا  1312و از  1314تااا  1311از ساااخ  دانشگاه بيرجند مدیر گروه زبان و ادبيات فارسي 

  1313تا  1311از

 1312تا  1311از ساخ  دانشكده ادبيات و علوم انساني مسؤوخ پژوهشي 

 1313تا  1312از ساخ  دانشگاه بيرجند مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشاااگاه آزاد اساااالمي واحاااد  معاون پژوهشي دانشگاه

 بيرجند

 1311تا  1311از ساخ 

 مدیر گروه زبان و ادبيات فارسي

 

دانشاااگاه آزاد اساااالمي واحاااد 

       بيرجند

                              1311تا  1311از ساخ 

 

 تا اكنون 1311از ساخ  دانشگاه بيرجند عضو شوراي انتشارات دانشگاه

شوراي آموزشي دانشاگاه  حقيقي عضو

 بيرجند

 1312تا  1314از ساخ           دانشگاه بيرجند

عضو هيات داوري گروه تخصصي علوم 

 انساني

 تا كنون 1316از ساخ           دانشگاه بيرجند

شوراي نظاارت و ارزیاابي  حقيقي عضو

 دانشگاه

 1312تا  1311از ساخ           دانشگاه بيرجند

عضو حقيقي كميسيون تخصصي علوم 

 انساني

 1316 تا 1312از ساخ           دانشگاه بيرجند

نماینااده شااوراي انتشااارات در كميتااه 

 هاي تخصصي علوم انساني

 تا كنون 1313از ساخ           دانشگاه بيرجند

 تا كنون 1316از ساخ  دانشگاه فرهنگيانعضو تخصصاي كميتاه ترفياع اساتان 



 خراسان جنوبي

 تا كنون 13/11/1311از           دانشگاه بيرجند عضو هيات مميزه

 تا كنون 11/12/1311از           دانشگاه بيرجند كميسيون تخصصي علوم انسانيرئيس 

عضاااو حقيقاااي شاااوراي راهباااردي 

 دیپلماسي علمي

 1144تا  1311از           دانشگاه بيرجند

 

 پژوهشي:سوابق  .4

 

 تأليفات: .4.1
  

 ساخ تأليف نام انتشارات محل انتشار عنوان

و مركز چاپ دانشاگاه فردوساي  قهستان بيرجند دانشگاهي(فارسي عمومي )درسنامه 

 مشهد

1311 
چاپ چهاارم باا 

تجدیاااد نظااار 

، 1311كامااال 

چااااپ هفاااتم 

، چاااااپ 1311

 1316نهم

، چاااااپ 1311 (به نشر آستان قدس رضوي ) انتشارات مشهد وحي دخ مو نا

 1312دوم 

 1311 دانشگاه بيرجندانتشارات  بيرجند اقليم سخن خاقان

انتشااارات كنگاارر بزرگداشاات ساارداران  مشهد فرهنگنامة شهداي بيرجند 

 شهيد

1311 

 1311 حوزه هنري خراسان جنوبي بيرجند اندیشه و بيان ابن حسام خوسفي

فرهنگ تحليلاي اصاطالحات و تعبيارات كناایي 

 گویش اسفاد

 1311 چهار درخت بيرجند

 1311 چهار درخت بيرجند سخنداني و زیبایي در حدیث سعدي و متنبي

مجموعااه مقااا ت همااایش ملااي نقااد و تحلياال 

 زندگي، شعر و اندیشه حكيم نزاري قهستاني

 1313 انتشارات دانشگاه بيرجند  بيرجند

مجموعه مقا ت نهمين همایش ملي پژوهشاهاي 

 زبان و ادبيات فارسي

انتشارات دانشاگاه بيرجناد باا همكااري  بيرجند

انجماان علمااي اسااتادان زبااان و ادبيااات 

 فارسي 

1316 

-هلوك هلوك )تحليل ساختاري محتاوایي نظام

 هاي شفاهي در بازیهاي كودكان خراسان جنوبي

 1311 طنين قلم مشهد

 

 چاپ شده در نشریات مقاالت :.4.2

  

 مشخصات چاپ مقاله عنوان

 11پيك كویر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند، تابستان  از حافظساخت معنایي در غزلي 

پژوهشاي -) علماي مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مولوي و تأویل



-214،صا 1311، شماره اوخ و دوم، ساخ سي و یكم، بهار و تابساتان (
241 

صحيفه مبين ) نخستين مجلاه قارآن پژوهاي باه زباان فارساي (، مركاز  آیه تجلي در دیوان امام

، 1شاماره فعاليتهاي پژوهشهاي قارآن و عتارت، سااخ هفاتم، دوره دوم، 

 .1311، 21شماره پياپي 

مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشاگاه بيرجناد، شاماره دوم، بهاار  دنيا از دیدگاه مولوي با استناد به آیات قرآني
1311 

پژوهشي ( -) علمي مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مقایسه سبك باروك و سبك هندي

، تابسااتان  111، شااماره دوم، ساااخ سااي و ششاام، شااماره پااي در پااي 

 41-63،ص 1312

بلوچساتان، سااخ اوخ، مجله زبان و ادبياات فارساي دانشاگاه سيساتان و  بررسي تمثيلها و تحليل داستان في حاله الطفوليه

 41-64ص 1312، نيمه دوم، ساخ 1شماره پياپي

، پژوهشاگاه علاوم انسااني و 2و 1، شماره 11فرهنگ ) ویژه ادبيات( ساخ  جادو و خرافات در دیوان خاقاني

 .1314مطالعات فرهنگي، بهار و تابستان 

، سااخ اوخ، شاماره  بيرجناد مياداره فرهنگ و ارشاد اساال، نشریه باقران ور عرفانيثسماع در آثار من

 .1314اوخ، بهار 

نشریه باقران، اداره فرهنگ و ارشاد اساالمي بيرجناد ، سااخ اوخ، شاماره  عقاید طبي در دیوان ابن حسام خوسفي

 .1314سوم، پایيز .

نشریه معلم، انتشارات مركز آموزش عالي فرهنگيان بيرجناد، شاماره اوخ،  ادب از دیدگاه مولوي در مثنوي

 .1311بهار 

جاذبه هاي زندگي حضرت علي)ع( و كاربرد آنها در دیوان 

 ناصرخسرو

مشاهد، ، مركاز خراساان شناساي «از علي آموز اخالص عمال» مجموعه 
1311 

The Unity of Humanity in Rumi's thought Anallele universitatii Bucuresti ،limbi si literature 

straine, Anule Lvi- 2007 

Ferdowsi, arhitectul limbii persane  Poezia , Anul xii, nr.2 (40) 2007 

 تحليل سبك و ساختار مكاتيب سنایي

 

.پاااایيز و دانشاااگاه الزهرا ادبياااات عرفااااني پژوهشاااي-مجلاااه علماااي

 1311زمستان

 1-31ساخ اوخ،شماره اوخ ص 

پژوهشاي -) علمي دانشگاه تبریز ي دانشكده ادبيات و علوم انسانينشریه آیا خاقاني زن ستيز است؟

 .،21-12ص ،  43شماره ،1311پایيز و زمستان،(

تحليل تطبيقي دژهوشربا با گنبد سار  در هفات پيكار 

 نظامي

,  )  جيرفتآزاد اسالمي واحادادبيات تطبيقي دانشگاه مطالعات فصلنامه 

 . 1311، بهار  13چهارم، شماره  ،ساخعلمي پژوهشي (

فصلنامه تخصصي مولوي پژوهي، دانشاگاه تربيات معلام آذربایجان،سااخ  زاویه دید مو نا در مثنوينقد خانقاه از 

 .11-124.ص 1314پنجم، شماره یازدهم تابستان

، دانشااگاه عالمااه ) علمااي پژوهشااي (  ادبااي فصاالنامه مااتن پژوهااي در اسطوره و حماسه هم سنجي روایت جم

 . 31 – 1، ص   1314ز ، پایي 11ساخ پانزدهم، شماره  طباطبایي،

پژوهشاي -) علمي زبان وادبيات فارسي، دانشگاه تربيت معلم تهرانمجله نجوم در شگردهاي تصویرگري خاقاني علم بازتاب

 .14-16ص 1311زمستان  .66، ساخ هفدهم،شماره ( 

 سنایياز دیدگاه  و دین ورزي عاشقانه درد  دین

 

دانشااگاه سيسااتان و -پژوهشااي ( _) علمااي ي ادب غنااایيپژوهشاانامه

 21-42،ص 1311،پایيز و زمستان 14بلوچستان.ساخ هشتم.شماره 



ي  علمااي تخصصااي سااه عالمااه نامااه پژوهشااي ادبيااات و عرفان،مجلااه ي دخ در مثنوي مقام و مرتبه

 2-31.ص 1311.بهار و پایيز 26دانشگاه تبریز.ساخ دهم.شماره پياپي

ي جمشايد براسااس منطاق هاساطور عناصار نگاهي باه

 مكالمه اساطير

ي ادبيااات و علااوم انساني،دانشااگاه دانشااكده و زبااان، ادب ي نشااریه

 34دوره جدیااد شااماره  .پژوهشااي (-) علمااي شااهيدباهنر كرمااان

 . 121-141ص  ،1314زمستان

.بهااار و 1ي فرهنااگ و ادب،ساااخ پاانجم و ششم،شااماره پااژوهش نامااه با سازكن چنگ شعر مثنوي

 211-261،ص 1،شماره 1311ان تابست

تحليل ساختاري محتوایي نظم هاي شفاهي در بازیهااي 

 كودكان خراسان جنوبي

 .                                                                              31-11، ص  1312، بهار  4فصلنامه زبانشناس، ساخ دوم، شماره 

 14-21،ص 3شماره 1311ي كلك خياخ انگيز، ساخ اوخ بهارمجله سلوك عرفاني سير وسفر و

هااا و تركيبااات گویشااي جنااوب خراسااان در اشااعار واژه

 رودكي

 11-113،ص 1311،تابستان 2ي پاژ،ساخ اوخ، شمارهمجله

-111،صا 1311،پاایيز و زمساتان 1-1ي پاژ،ساخ دوم، شماره مجله شاهنامه و خاوران نامه دو جلوه از هویت ملي ایرانيان
111 

آن در  تجلي كوه در ایران باستان و نگاهي به جلوه هااي

 ادب فارسي

بهاار ، 21ساخ یازدهم، شاماره  مطالعات ایراني، دانشگاه كرمان،ي مجله

 . 111-111ص  1311

)ع( بار ویژگي هاي زباني و ادبي تعزیه حضرت ابوالفضال

 اساس جنگ روستاي سرخنگ

سااخ ششام، شاماره اوخ،  اجتماعي خراساان،ي مطالعات فرهنگي مجله

 . 32-21، ص  1314پایيز 

 عارفانااه و كااوه و معاااني نمااادین آن در بيااان عواطااف

 در مثنوي مو نا عاشقانه 

گاه سيسااتان و ، دانشااپژوهشااي ( -) علمااي ي ادب غنااایيپژوهشاانامه

،  1311ساااخ دهاام، شااماره نااوزدهم، پااایيز و زمسااتان بلوچسااتان، 

 . 44-33ص 
Tolerance and forbearance in Mir Seid 

Ali Hamadan's Zakhirat-al-moluk 
، دانشاگاه سيساتان و پژوهشاي (-) علمايي مطالعات شابه قاارهفصلنامه

 . 13-11، ص   1311، تابستان  11ساخ چهارم، شماره بلوچستان،

Feminist Criticism In the story of  

Homaye Chehrzad in Shahnameh 

Theory and Practice in language studies, ISSN 1799-

2591, volume 2, Number 9, September 2012, pp 1980-

1987.  

-41، صا   1311، زمستان  1ساخ اوخ، شماره ي زبان شناس،فصلنامه ر تفأخ پ یري شعر حافظموثر بعوامل درون متني بررسي 
61  

، 21، ساخ هفتم، شاماره دانشگاه گيالن پژوهشي ( -) علمي ادب پژوهي، در شعر شاملو اسطوره شكني و اسطوره سازي رمانتيك 

 .121-144، ص  1312تابستان 

 دیشه در انو گریز از آن مالخ حليلي ت -رویكرد تطبيقي

 شوپنهاورسنایي و 

ساخ چهارم، ، دانشگاه الزهرا، پژوهشي(-) علمي ادبيات عرفاني دو فصلنامه

                                     . 13-11، ص   1311و زمستان ، پایيز  1شماره 

واژه هااا و تركيبااات گویشااي جنااوب خراسااان در اشااعار 

 سعدي و حافظ

فصلنامه علمي و پژوهشي باين المللاي چهارزباناه زبانشاناس، سااخ دوم، 

                           . 11 – 63، ص  1312، تابستان  6شماره 
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 1سااخ ، بيات عرفاني، دانشاگاه الزهارا )س(دوفصلنامه علمي پژوهشي اد
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 مقاالت ارائه شده در همایش ها: .3.5
  

 زمان برگزاري مكان برگزاري عنوان همایش عنوان مقاله

ششمين همایش ساا نه زباان و  اهدا، معنایي و انگيزشي مولوي از كاربرد آیات در مثنوي

 ادب فارسي

 1311 دانشگاه هرمزگان

هفتمين همایش ساا نه زباان و  غم در دیوان حافظ

) در مجموعااااه  ادب فارسااااي

 مقا ت همایش چاپ شده (

 1311 دانشگاه هرمزگان
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 1)چاپ شده در شماره  خوسفي

مركاز خراساان  خراسان پژوهاي
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 1311 دانشگاه بيرجند

همایش بزرگداشت عالمه فارزان  علم از دیدگاه مو نا در مثنوي
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 1314 دانشگاه بيرجند همایش خورشيد بي غروب

نخستين گردهمایي پژوهشاهاي  نفس از دیدگاه مو نا در مثنوي

زباااان و ادبياااات فارساااي) در 

مجموعه مقا ت هماایش چااپ 

 شده (

مركز بين المللي 

تحقيقات زباان و 

ادبيات فارساي و 

 ایران شناسي

1314 

دخ ) قلب ( از دیدگاه مولوي در مثنوي با استناد باه آیاات 

 قرآني

دومااين گردهمااایي پژوهشااهاي 

زباااان و ادبياااات فارساااي) در 

مجموعه مقا ت هماایش چااپ 

 شده (

مركز بين المللي 

تحقيقات زباان و 

ادبيات فارساي و 

 ایران شناسي

1312 

باورهااا و اصااطالحات نجااومي در رسااالة آداب الفالحااه 

 عبدالعلي بيرجندي

كنگرر باين المللاي بزرگداشات 

) در عالمااه عباادالعلي بيرجناادي

مجموعه مقا ت هماایش چااپ 

 شده (

 1311 دانشگاه بيرجند

) در همااایش خاقاااني شناسااي طب در قصاید خاقاني

مجموعه مقا ت هماایش چااپ 

 1311 دانشگاه اروميه



 شده (

همایش بزرگداشت عالمه فارزان  علم از دیدگاه مو نا در مثنوي

) در و تحقيقااات ادبااي معاصاار

مجموعه مقا ت هماایش چااپ 

 شده (

 1316 دانشگاه بيرجند

دانشااااااااااگاه  همایش مولوي شناسي مثنوي با استناد به آیات قرآنيعشق از دیدگاه مو نا در 

 كردستان

1316 

سومين گردهمایي انجمن تروی   جایگاه زبان و ادب پارسي در روماني

 زبان و ادب فارسي ایران

بنياااااد ایااااران 

 شناسي

1311 

هماااایش بزرگداشااات رودكاااي        واژه ها و تركيبات گویشي جنوب خراسان در اشعار رودكي

،  2) چاپ شاده در پااژ شاماره 

فرهنگسراي فردوساي، تابساتان 

1311 ) 

 1311 تاجيكستان

سمينار بين المللي ادبيات  تاثير زبان عامه بر شعر فرخي یزدي

 فارسي در قرن بيستم ميالدي

دانشگاه اسالمي 

 عليگر هندوستان

1311 

گوني اندیشه و تغيير مخاطب دو ویژگي عمده شعر دگر

 مشروطه

 

چهارمين گردهمایي انجمن 

 تروی  زبان و ادب فارسي ایران

 1311 دانشگاه تبریز

 2441 هندوستان تاریخ نویسي در ادب فارسي  تحليل سبكي راحه الصدور راوندي

نخستين همایش ملي زبان و  تحليل روانشناختي خودستایي هاي خاقاني

ادبيات فارسي و پژوهش هاي 

 ميان رشته اي

 1311 دانشگاه بيرجند

نخستين همایش ملي زبان و  تحليل روانشناختي رنگ در شعر خاقاني

ادبيات فارسي و پژوهش هاي 

 ميان رشته اي

 1311 دانشگاه بيرجند

نخستين همایش ملي زبان و  تحليل روانشناختي خواب و رویا در مثنوي

ادبيات فارسي و پژوهش هاي 

 ميان رشته اي

 1311 دانشگاه بيرجند

نخستين همایش ملي زبان و  انقالب اسالمي بر اشعار شهریارتأثير 

ادبيات فارسي و پژوهش هاي 

 ميان رشته اي

 1311 دانشگاه بيرجند

ي آیات قرآن در تفسير كشف ویژگي هاي صرفي ترجمه

 ا سرار ميبدي

 1311 دانشگاه بيرجند سمينار ملي مطالعات ترجمه

ي زبان همایش سا نهپنجمين  در شعر خاقاني  هنري ابهام

 و ادب فارسي

دانشگاه تربيت 

 معلم سبزوار

1311 

ي زبان پنجمين همایش سا نه اساطير ملي و م هبي در شعر خاقاني

 و ادب فارسي

دانشگاه تربيت 

 معلم سبزوار

1311 



ي زبان پنجمين همایش سا نه عدد چهار در دیوان خاقاني

 و ادب فارسي

دانشگاه تربيت 

 سبزوارمعلم 

1311 

ششمين همایش بين المللي  دخ و شگردهاي بالغي در مثنوي

انجمن تروی  زبان و ادبيات 

 فارسي

 1314 دانشگاه بابلسر

ششمين همایش بين المللي  ي خاقاني با رشيدالدین وطواطتحليل و بررسي رابطه

انجمن تروی  زبان و ادبيات 

 فارسي

 1314 دانشگاه بابلسر

 1314 دانشگاه بيرجند همایش ملي هنر اسالمي نگارگريادبيات و 

همایش بزرگداشت فردوسي در  ي پيوند اسطوره و حماسه كاوه حلقه

 هزاره دوم

دانشگاه سيستان 

 و بلوچستان

1314 

همایش نظم و امنيت در  نقش ادبيات در نظم و امنيت 

 خراسان جنوبي

 1312 دانشگاه بيرجند

Adab al-falaheh of Abd-al-Ali Birjandi and 

its Representation of Astrological Belefs 

Anniversary of  th500

Abd-ol-Ali Birjandi's 

Active life and 

Scientific 

Achievements 

Unesco, 

france 

1311 

ششمين همایش انجمن تروی   صاحبدخ در مثنوي

 زبان و ادبيات فارسي

دانشگاه عالمه 

 طباطبایي

1311 

ششمين همایش انجمن تروی   هاي خاقانييهایتحليل شكو

 زبان و ادبيات فارسي

دانشگاه عالمه 

 طباطبایي

1311               

مقایسه دیدگاه مو نا، چامسكي و ریكور در باب نقش 

 در تاویل خطا تجزیه زباني

دومين سمپوزیوم بين المللي 

 مثنوي معنوي

دانشگاه وان 

 تركيه و دانشگاه

 اروميه

        1312بهار 

سومين سمپوزیوم بين المللي  آفات دخ در مثنوي

 مثنوي معنوي

مهر  21 و23 دانشگاه اروميه
1313 

همایش ملي ادبيات و  در مثنوي)زباني، بالغي و عرفاني( موتيف درخت 

 زبانشناسي

تا  34/1 دانشگاه بيرجند

1/1/1313 

نهمين همایش بين المللي  الشعراي بهاررباعيات ملك بررسي ساختاري و مفهومي 

زبان و ادبيات  تروی انجمن 

 فارسي

، دانشگاه پيام 

 نور، واحد بجنورد

پنجم تا هفتم 

 1313شهریور 

نهمين همایش بين المللي  در شعر خاقاني و كبوتر بازيكبوتر

زبان و ادبيات  تروی  انجمن

 فارسي

، دانشگاه پيام 

 نور، واحد بجنورد

پنجم تا هفتم 

 1313شهریور 



تحليل  جلوه ها و ابعاد زیبا یي شناختي و تصویري كوه  

 در مثنوي معنوي

هفتمين همایش بين المللي 

 زبان و ادبيات فارسي

دانشگاه 

 هرمزگان

اسفند  11و 13
1312 

همایش ملي نقد و تحليل  تجلي عشق در شعر حكيم نزاري قهستاني

زندگي، شعر و اندیشه حكيم 

 نزاري قهستاني

اردیبهشت تا  31 دانشگاه بيرجند

اوخ خرداد 
1313 

همایش بين المللي فرهنگ  اندیشه هاي درون گرایانه و بيرون گرایانه استاد شهریار

 مردم در شعر استاد شهریار

شهریور  21و  26 دانشگاه تبریز
1313 

همایش ملي نقد و تحليل  جایگاه خرد در دیوان نزاري قهستاني

زندگي، شعر و اندیشه حكيم 

 نزاري قهستاني

اردیبهشت تا  31 دانشگاه بيرجند

اوخ خرداد 
1313 

همایش ملي نقد و تحليل  سيماي پيامبران در دیوان نزاري قهستاني

زندگي، شعر و اندیشه حكيم 

 نزاري قهستاني

اردیبهشت تا  31 دانشگاه بيرجند

اوخ خرداد 
1313 

همایش ملي نقد و تحليل  نزاري قهستاني و متنبيبررسي تطبيقي زندگي و آثار 

زندگي، شعر و اندیشه حكيم 

 نزاري قهستاني

اردیبهشت تا  31 دانشگاه بيرجند

اوخ خرداد 
1313 

همایش ملي نقد و تحليل  مضامين اخالقي در غزليات حكيم نزاري

زندگي، شعر و اندیشه حكيم 

 نزاري قهستاني

اردیبهشت تا  31 دانشگاه بيرجند

اوخ خرداد 
1313 

همایش ملي نقد و تحليل  نقد ناهنجاریهاي اجتماعي در دیوان حكيم نزاري قهستاني

زندگي، شعر و اندیشه حكيم 

 نزاري قهستاني

اردیبهشت تا  31 دانشگاه بيرجند

اوخ خرداد 
1313 

همایش ملي نقد و تحليل  نقد نظام حكومتي در دیوان حكيم نزاري قهستاني

اندیشه حكيم زندگي، شعر و 

 نزاري قهستاني

اردیبهشت تا  31 دانشگاه بيرجند

اوخ خرداد 
1313 

همایش ملي نقد و تحليل  نقد و تحليل سفرنامه حكيم نزاري قهستاني

زندگي، شعر و اندیشه حكيم 

 نزاري قهستاني

اردیبهشت تا  31 دانشگاه بيرجند

اوخ خرداد 
1313 

بين المللي دهمين همایش  جایگاه دستوري كسرر اضافه

انجمن تروی  زبان و ادبيات 

 فارسي

شهریور  6تا  1 دانشگاه اردبيل
1311 

تركيبات تصویري تلميحي ملهم از آیات و احادیث در 

 قصاید خاقاني

دهمين همایش بين المللي 

انجمن تروی  زبان و ادبيات 

 فارسي

شهریور  6تا  1 دانشگاه اردبيل
1311 

دهمين همایش بين المللي  و دوم مثنوي معنوي توصيف شخصيتها در دفترهاي اوخ

انجمن تروی  زبان و ادبيات 

 فارسي

شهریور  6تا  1 دانشگاه اردبيل
1311 

بر داستان  ديپست مدرن با تاك رمان و يزمان در مثنو 

  در مثنوي یيو روستا يشهر

هشتمين همایش بين المللي 

 زبان و ادبيات فارسي

پژوهشگاه علوم 

 انساني

بهمن  21تا  21
1311 



همایش بين المللي بزرگداشت  اندیشه هاي درونگرایانه و برونگرایانه  استاد شهریار
 استاد شهریار

 

شهریور  21-26 تبریز
1313 

نخستين همایش ملي نكوداشت  تاثير زندان بر زبان و اندیشه مهدي اخوان ثالث
 مهدي اخوان ثالث

 1311مهر  یزد

در تفسير كشف ا سرار  تحليل سبكي ترجمه آیات قرآن

 ميبدي

 

همایش ملي ترجمه و مطالعات 
 بينارشته اي

 1314 دانشگاه بيرجند
 اردیبهشت

كنفرانس بين المللي شرق  آن در بوستان تحليل كنایه و رمز غلبه ي

 شناسي، تاریخ و ادبيات پارسي

 )خارجي بين المللي(

 

دانشگاه دولتي 

 ایروان ارمنستان

/ 1314خرداد 
2416  

 جایگاه زن در مثنوي سالمان و ابساخ جامي

 
همایش بين المللي خاتم الشعرا 

 عبدالرحمن جامي

 

 1314مرداد  تربت جام

 تحليل روانشناختي مخزن ا سرار نظامي گنجوي

 
یازدهمين گردهمایي انجمن 

 تروی  زبان و ادبيات فارسي

 

 1314شهریور  گيالندانشگاه 

 ارمان رنو فرانسويتاثير شعر مولوي بر اشعار 

 
اولين همایش بين المللي ادبيات 

 تطبيقي فارسي و فرانسه

 

دانشگاه فردوسي 

 مشهد

 مهر

1314/2416 

 بازتاب مرگ و جلوه هاي آن در آثار مو نا

 
 كنگره بين المللي زبان و ادبيات

 
دانشگاه تربت 

 حيدریه

 1314مهر 

اوخ و دوم نقش پارادوكس در بيان مفاهيم عرفاني در دفاتر 

 مثنوي

 

 كنگره بين المللي زبان و ادبيات

 
دانشگاه تربت 

 حيدریه

 1314مهر 

 كليله و دمنه از منظر جبرگرایي

 
دومين همایش ملي متن پژوهي 

 ادبي

 

دانشگاه عالمه 

 طباطبایي

 1314آبان 

 رایزني در كليله و دمنه نصراهلل منشي

 
دومين همایش ملي متن پژوهي 

 ادبي

 

عالمه دانشگاه 

 طباطبایي

 1314آبان 

زیبا شناسي مرگ و زندگي در شعر كودك و نوجوان قيصر 

 امين پور

 

اولين همایش ملي ادبيات 

 فارسي معاصر

 

دانشگاه و یت 

 ایرانشهر

 1314بهمن 

تحليل تطبيقي ناگه غروب كدامين ستاره اخوان با 

عروسك فروشي چوبك بر اساس مولفه هاي مكتب 

 ناتوراليسم

 

دوازدهمين گردهمایي بين 

المللي انجمن تروی  زبان و ادب 

 فارسي

 

دانشگاه رازي 

 كرمانشاه

 1316شهریور 

 پدیدارشناسي عشق در اندیشه مولوي و فرخي

 
نهمين همایش ملي پژوهشهاي 

 زبان و ادبيات فارسي

 

 1316اسفند  دانشگاه بيرجند



تحليل تطبيقي محتواي شكوایيه در قصاید متنبي و 

 خاقاني

 

نهمين همایش ملي پژوهشهاي 

 زبان و ادبيات فارسي

 

 1316اسفند  دانشگاه بيرجند

 گ شته گرایي رمانتيك در شعر مهدي اخوان ثالث

 
نهمين همایش ملي پژوهشهاي 

 زبان و ادبيات فارسي

 

 1316اسفند  دانشگاه بيرجند

 جنگ وصلح در مثنوي

 

نهمين همایش ملي پژوهشهاي 

 فارسيزبان و ادبيات 

 

 1316اسفند  دانشگاه بيرجند

بررسي مولفه هاي مكتب رئاليسم در سووشون سيمين 

 دانشور

 

اولين همایش بين المللي زبان و 

 ادبيات فارسي

 

اردیبهشت  استان همدان
1311 

همایش بين المللي شاهنامه در  ضحاك و محمود در آیينه تقابل ساختارهاي شاهنامه

دانشگاه گ رگاه جاده ابریشم، 

 فردوسي.

 

اردیبهشت  دانشگاه فردوسي
1311 

سيزدهمين گردهمایي بين  تامالتي در جایگاه ادبي و بالغي رباعيات شيخ ميهنه 

المللي انجمن تروی  زبان و ادب 

 فارسي

 1311مهر ماه  دانشگاه شيراز.

 رئالیسم جادویی در رمان خوف شیوا ارسطویی

 
پانزدهمین گردهمایی انجمن 

یزبان و ادبیات فارسترویج   

 

دانشگاه شهيد 

 چمران اهواز

 1بهمن تا  21

 1311اسفند 

رانپانزدهمین کنفرانس آمار ای ادبیات و آمار                        

 
 21تا  11 دانشگاه یزد

 1311شهریور 

 



 طرحهاي پژوهشي: .3.5
  

 زمان اجرا مكان اجرا سمت عنوان طرح

 1311 دانشگاه بيرجند مجري ناصرخسرو سيماي امام علي)ع( در دیوان

 1311 دانشگاه بيرجند همكار زندگي، اندیشه و آثار ابن حسام خوسفي

 1311-1312 دانشگاه بيرجند مجري طرح ارزیابي درون گروهي زبان و ادبيات قارسي

    

 

 راهنمایي و مشاوره رساله ها .3.3

 

 

 ارشدكارشناسي دكتري  و  راهنمایي رساله هاي دورر 

ف
دی
ر

 

 مقطع ساخ دانشگاه دانشجو عنوان

 52و  12تعهد در شعر فارسي دهه  1

 

مصطفي ملك 
 پایين

 دكتري 1314 دانشگاه بيرجند

تحليل تطبيقي شعر مهدي اخوان ثالث و  2

عبدالوهاب البياتي از منظر مكتب هاي 

 رمانتيسم و سمبوليسم

 

 دكتري 1316 دانشگاه بيرجند بهارك ولي نيا

مناسبات بنيادین اسطوره و عرفان ایراني  3

 ))با تاكيد بر یشت ها و مثنوي مولوي

 

 دكتري 1316 دانشگاه بيرجند یونس تيموریان

بررسي تطبيقي مباني اندرزي دینكرد  1

 ششم و شاهنامه

 

 دكتري 1311 دانشگاه بيرجند زهرا دلپ یر

بازتاب بالغي و عرفاني آیات استرجاع  4

 و نور در مثنوي مولوي الست امانت تجلي

 

 دكتري 1311 دانشگاه بيرجند عليرضا باغبان

و  تحليل تطبيقي مباني فكري مولوي 6

 گاندي

 دكتري 1311 دانشگاه بيرجند صدیقه احراري

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند ع را رحمدخ رایزني در ادب فارسي 1

 كارشناسي ارشد 1314 دانشگاه بيرجند محمد ميرزایي بررسي سيماي كعبه در شعر فارسي 1

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند غالمحيدر عباسي زبان عامه در غزليات صائب 1

علي اكبر  مثنوي و هرمنوتيك 14
 رضادوست

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند

 ارشدكارشناسي  1311 دانشگاه بيرجند مریم قدسيان تقابل صورت و معني در مثنوي 11

تحليل روانشناختي خواب و رؤیا در مثنوي  12
 و تطبيق آن با مكتب سوررئاليسم

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند الهام درستكار

حبيب اهلل خاني  نگاه خاقاني به دنيا 13
 علي سرد

 كارشناسي ارشد 1314 دانشگاه بيرجند



بررسي تطبيقي روایت چند آوا در پن   11
 و برادران كارامازو، داستان مثنوي

 كارشناسي ارشد 1314 دانشگاه بيرجند زهرا فالمرزي

 كارشناسي ارشد 1314 دانشگاه بيرجند صدیقه احراري نقد مولوي از صوفي و خانقاه در مثنوي 14

مصطفي  مرگ اندیشي در آثار سنایي 16
خورسندي 

 شيرغان

 كارشناسي ارشد 1314 دانشگاه بيرجند

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند گلناز ميرسا ري در شعر اخوان ثالث رستاخيز كلمات 11

مهدي نيازي  تحليل تطبيقي مراثي خاقاني و متنبي 11
 خاتون آبادي

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند

ت هاي نمایشي منطق الطير با يبررسي قابل 11
تكيه بر نمایشنامه مجمع مرغان اثر ژان 

 كلود كري یر

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند محسن زمانيان

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند محمود خليلي بازتاب  فرهنگ ایراني در تصو، اسالمي 24

 كارشناسي ارشد         1311 دانشگاه بيرجند فاطمه قلي زاده رنگ در شعر خاقاني  21

تحليل روانشناختي شخصيت در  22
اصغر الهي بر مبناي دیدگاه داستانهاي 

 كارن هورناي

/ 21/6 دانشگاه بيرجند زینب طالیي
1312         

 كارشناسي ارشد

بررسي مولفه هاي پست مدرن در یكصد  23
 غزخ از مو نا

محمد رضا 
 صبوري خراساني

/24/1 دانشگاه بيرجند
1312 

 كارشناسي ارشد

تاثير مثنوي مو نا بر سروده هاي فارسي  21
 اقباخ  هوري

/24/1 دانشگاه بيرجند پرویز درویشي
12 

 كارشناسي ارشد

/24/1 دانشگاه بيرجند مهري حيدري نماز در آثار مو نا 24
12 

 كارشناسي ارشد

 كارشناسي ارشد 1312 دانشگاه بيرجند منوچهر توسلي مولوي و تولستوي 26

 كارشناسي ارشد 1313 دانشگاه بيرجند سعيده رحماني بينامتنيت در سووشون 21

بررسي تعامالت خاقاني  و شاعران هم  21
 عصرش

محبوبه حسين 
 زاده

 كارشناسي ارشد 1313 دانشگاه بيرجند

تحليل بالغي و عرفاني موتيف چاه در  21
 مثنوي مو نا

خدیجه فخر 
 النظام

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند

بازتاب عرفاني و بالغي مباحث فقهي در  34
 مثتنوي مولوي

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند فاطمه محسني

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند فاطمه اسماعيلي بررسي سبكي منشات خاقاني 31

 عدخ و ظلم در مثنوي 32

 

 كارشناسي ارشد 1314 دانشگاه بيرجند زهره نوروز نژاد

نقد صوفي و خانقاه در مقا ت شمس  33
 تبریزي

سيده فرخنده 
 ناصري

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند

اصطالحات  و تعبيرات كنایي گویش   31
 سربيشه

غالمعلي سلطاني 
 مقدم

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند

اصطالحات و تعبيرات كنایي  تحليل 34
 درخشگویش 

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند یاسر نقاشسيد 

تطبيقي جایگاه انسان در مثنوي تحليل  36
 مولوي و مكتب اومانيسم

 دكتري 1311 دانشگاه بيرجند حسن روشان

بررسي و مقایسه تطبيقي غزليات سنایي و  31
مو نا بر اساس مولفه هاي مكتب 

 سوررئاليسم

 دكتري 1311 دانشگاه بيرجند مصطفي غریب

 دكتري 1311 دانشگاه بيرجند حسين زنگویيتحليل زباني و ادبي متون تعزیه هاي  31



 
 

 

 

 

 هاي دورر كارشناسيراهنمایي رساله 

 

ف
دی
ر

 

 ساخ دانشگاه دانشجو عنوان

 1316 دانشگاه بخارست روماني نتاباتالكساندراترا تعار، در زبان فارسي 1

 1316 دانشگاه بخارست روماني الينا سيكا مدرنيسم در آثار جمالزاده 2

مركزآموزش عالي فرهنگيان  حسين رحماني طنز در دوران مشروطه 3

 بيرجند

1314 

مركزآموزش عالي فرهنگيان  محمد رضا باقري مجاز در دیوان ملك الشعراي بهار 1

 بيرجند

1314 

بررسي صور خياخ در دیوان پروین  4

 اعتصامي

مركزآموزش عالي فرهنگيان  محمد صحراگرد

 بيرجند

1314 

مركزآموزش عالي فرهنگيان  محمد عاشوري صنایع لفظي در دیوان استاد شهریار 6

 بيرجند

1314 

مركزآموزش عالي فرهنگيان  غالمرضا شربتدار اسطوره گرایي در شعر اخوان ثالث 1

 بيرجند

1314 

صنایع لفظي در شعر حكيم نزاري  1

 قهستاني

محمد علي قلي 

 نژاد

مركزآموزش عالي فرهنگيان 

 بيرجند

1314 

ویژگيهاي سبكي دیوان حكيم نزاري  1

 قهستاني

فرهنگيان مركزآموزش عالي  شيما سا ري

 بيرجند

1314 

مركزآموزش عالي فرهنگيان  فرامرز یاري آبيز تشبيه در دیوان حكيم نزاري قهستاني 14

 بيرجند

1314 

 1314مركزآموزش عالي فرهنگيان  محمد رضا آقایيصنایع لفظي در شعر محمدبن حسام  11

بر اساس سبك شناسي  خراسان جنوبي
  یه اي

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند فاطمه هجرتي تحليل گفتمان انتقادي منشات خاقاني 31

تحليل تطبيقي مرگ در مثنوي مولوي و  14
 نمایشنامه هاي شكسپير

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند عارفه حسيني

عاطفه كاسه  سيماي اقوام و ملل در مثنوي معنوي 11
 سنگي

 كارشناسي ارشد 1311 رجنديدانشگاه ب

تحليل ساختار زباني فيه ما فيه بر اساس  12
 سبك شناسي  یه اي

 دانشگاه بيرجند مينا زارع
 

 كارشناسي ارشد 1311

سير استعاره مفهوم عشق با تاكيد بر شعر  13
 سنایي، حافظ و منزوي

 كارشناسي ارشد 1311 دانشگاه بيرجند حسين شيدري

 كارشناسي ارشد 1144 دانشگاه بيرجند حجت خوافي شناسي توصيفي شيخ جامكتاب 11

بازتاب بالغي و عرفاني نوروز و بهار در  14
 غزليات شمس تبریزي

محمد جواد  
 مشاوري نيا

 كارشناسي اشد 1144 دانشگاه بيرجند



 بيرجند خوسفي

تحليل موضوعي و سبكي شعر فرخي  12

 یزدي

قائم  نمحمدحس

 پناه

مركزآموزش عالي فرهنگيان 

 بيرجند

1314 

مركزآموزش عالي فرهنگيان  غالمرضا حسني ویژگيهاي سبكي شعر ابن حسام خوسفي 13

 بيرجند

1314 

غالمرض یعقوب  ميرزا رجای تحليل موضوعي و سبكي شعر 11

 نژاد

مركزآموزش عالي فرهنگيان 

 بيرجند

1314 



      

 كارشناسي ارشددكتري و مشاورر رساله هاي                                             

ف
دی
ر

 

 مقطع ساخ دانشگاه دانشجو عنوان

تحليل محتوایي مثنوي مولوي بر اساس  1

 تحریفات شناختي

 

 دكتري 1316 دانشگاه بيرجند مریم وفایي فرد

جماخ شناسي مرگ و زندگي در شعر سيد  2

 حسيني و قيصر امين پورحسن 

 

 دكتري 1316 دانشگاه بيرجند فاطمه بيدختي

تحليل گفتمان روایي قص  پيامبران در  3

 قرآن

دانشگاه سيستان و  بتوخ اشرفي
 بلوچستان

 دكتري 1314

گزینش داستانهاي مثنوي به منظور  1

پرورش تفكر انتقادي در كودكان دبستاني 

اثر )پایه پنجم و ششم( و تعيين ميزان 

 بخشي آنها

دانشگاه آزاد اسالمي  مصطفي محمد زاده
 اراك

 دكتري 1313

تحليل ازهر و مزهر با رویكرد سبك  4

و  شناسي  یه اي) یه هاي آوایي، واژگاني

ي(نحو  

 دكتري 1311 دانشگاه بيرجند فرشته گلسرخي

تحليل تطبيقي قص  انبيا در تفسير قرآن  6

 مشهور به كمبری  با مثنوي معنوي

دانشگاه آزاد اسالمي  نازنين احساني
 مشهد

 دكتري 1314

بازتاب حملة مغوخ در آثار اندیشمندان  1
 سده هاي هفتم و هشتم هجري

كارشناسي  1311 دانشگاه بيرجند خدیجه نصري
 ارشد

 = 1311 دانشگاه بيرجند علي معمارزاده مضامين اخالقي در دیوان ناصرخسرو 1

 = 1311 دانشگاه بيرجند جعفر عباسي قهستاني نقد جامعه در شعر نزاري 1

 از شاهنامه تاثير پ یري خاوران نامه  14
 

حسين غالمپور 
 حصارسر 

 = 1311 دانشگاه بيرجند

توصيف شخصيت ها در دفاتر اوخ و دوم  11
 مثنوي

/34/6 دانشگاه بيرجند مسلم قوي
12 

= 

/23/6 دانشگاه بيرجند مریم افشار اسطوره و آیين در سينماي بهرام بيضایي 12
12 

= 

 = 1311 دانشگاه بيرجند فرامرز روشندخ دنيا در شعر سنایي 13

نقد و تحليل جامعه شناختي دیوان  11
 شهریار

هادي جوادي امام 
 زاده

 = 1311 دانشگاه بيرجند

نقد و تحليل محتوایي دیوان فخر الدین  14
 عراقي

سيده سميه موسوي 
 فرد

/31/6 دانشگاه بيرجند
12 

= 

بررسي بازتاب شاهنامه فردوسي در شعر  16
 انقالب اسالمي بر اساس نظریه ترامتنيت

 = 1313 دانشگاه بيرجند علي محمد عربپور

 = 1313 دانشگاه بيرجند شكر اله بيكي تحليل محتوایي غزليات حكيم نزاري 11

بررسي مولفه هاي شاعرانگي در سينماي  11
 محمد رضا اصالني

 = 1312 دانشگاه بيرجند بيلندآسيه داوري 

تحليل شخصيتهاي مساله دلر در شاهنامه  11
 فردوسي بر اساس نظریة گلدمن

 = 1313 دانشگاه بيرجند محسن مرادي ثاني



  طاهره  ري گل نيایش در آثار سنایي 24
 دانشگاه بيرجند

1311 = 

بررسي عرفاني و بالغي چهارفصل در  21
 مثنوي مو نا

 1311 دانشگاه بيرجند سليمانسيما فاخ 
 

 

= 

مقایسه نظریه ي انسان كامل در كتاب  22
ا نسان ا كامل عزیزالدین نسفي و نظریه 
ي قهرمان در كتاب قهرمان هزار چهره 

 جز، كمپل

 = 1311 دانشگاه بيرجند زهرا  مو یي

بررسي تطبيقي ترجمه درون زباني رزم     23
درون رستم و سهراب بر اساس نظریة 

 زباني یاكوبسن

 = 1311 دانشگاه بيرجند مهسا حقيقيان

 دشمن از منظر نه  البالغه 21

 

 = 1314 دانشگاه بيرجند ليال فلسفي

دغدغه هاي وطني در آثار محمدعلي  24

 اسالمي ندوشن

 

 = 1316 دانشگاه بيرجند ایوب ایلخاني

بررسي درد و رن  در حدیقه الحقيقه  26

 سنایي

 

 = 1316 دانشگاه بيرجند شوكتيمعصومه 

نقد روانشناختي شخصيت در چهار رمان  21

فارسي بر اساس نظریه ترتيب تولد 

آدلر)سمفوني مردگان، عادت مي كنيم، 

چراغ ها را من خاموش مي كنم و جاي 

 )خالي سلوچ

 

 = 1316 دانشگاه بيرجند زهرا عربزاده

نقش هاي زن در شعر محمدرضا شفيعي  21

علي موسوي گرمارودي و فریدون كدكني، 

 مشيري

 

 = 1316 دانشگاه بيرجند سميرا پودینه

 رابطه انسانيت و دین و اخالق 21

 

 = 1316 دانشگاه بيرجند حسين بسك آبادي

 مقایسه موسيقي شعر قصاید خاقاني و 34

 استقباخ هاي ابن حسام از این قصاید

 = 1311 دانشگاه بيرجند حسين كارگر

ب در تطبيق توصيف صبح و شتحليل و  31

 قصاید خاقاني و مسعود سعد

عصمت ابراهيمي 
 كارشك

 = 1311 دانشگاه بيرجند

تحليل موضوعي اشعار آیيني شاعران  32

 قائنات پس از انقالب اسالمي

 = 1311 دانشگاه بيرجند حسين صادق

ه مستحسنات صوفيه در حدیقه الحقيق 33

 سنایي

 = 1311 دانشگاه بيرجند فرشته الهياري

بررسي جامعه شناختي طنز مكتوب از  31

 آغاز انقالب اسالمي تا كنون

 سيد جواد حيدري
 پور طراحان

 دكتري 1311 دانشگاه بيرجند

كارشناسي  1311 دانشگاه بيرجند عبدالناصر فرامرزي تحليل ادبي و تاریخي سوره كهف 34



 ارشد

ين بررسي سير تحوخ كاركرد عقالي مجان 36

هاي حدیقه، مصيبت نامه و  در منظومه

 مثنوي مولوي

كارشناسي  1311 دانشگاه بيرجند خدیجه نيكي
 ارشد

31 
 نقد فرماليستي اشعار عماد خراساني

كارشناسي  1144 دانشگاه بيرجند سميرا رجبيان
 ارشد

31 
 تحليل ادبي و تاریخي سوره كهف

كارشناسي  1311 دانشگاه بيرجند عبد الناصر فرامرزي
ادبيات  ارشد
 عرب

بررسی و تحلیل آرایه های ادبی در  31

 قصاید ملک الشعرای بهار

 

كارشناسي  1311 دانشگاه بيرجند سيد محمود هاشمي
 ارشد

ر تأثیر روایات و اشارات كتاب مقدس د 14

 هفت رمان برگزیده فارسي

 

كارشناسي  1311 دانشگاه بيرجند پریسا صابري منش
 ارشد

ا ابر انسان كامل موالنا ببررسي تطبیقي  11

 انسان نیچه

 

كارشناسي  1311 دانشگاه بيرجند حميده پير محمدي
 ارشد

های  بررسی بینامتنیت دینی در سروده 12

 امام شافعی براساس نظریه ژرار ژنت

 

سليمان ناصمي 
 طبس

كارشناسي  1311 دانشگاه بيرجند
ارشد ادبيات 

 عرب

 

 

 عضویت در انجمنها و كميته هاي علمي: .6
  

 زمان همكاري موسسه/ نهاد نوع همكاري نام انجمن یا كميته

 تا كنون 1314  عضو انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي

 تاكنون 1311شهریور   عضو انجمن تروی  زبان و ادب فارسي ایران

 تا كنون 1311 فردوسيدانشگاه  عضو هسته مركزي قطب علمي شاهنامه و فردوسي 

كميته علمي هماایش بزرگداشات ابان حساام 

 خوسفي       

 1311 دانشگاه بيرجند  عضو

 1311 دانشگاه بيرجند   عضو كميته علمي همایش ادبيات كودك و نوجوان

 1314 دانشگاه بيرجند   عضو كميته علمي همایش خورشيد بي غروب 

كميتااه تخصصااي علااوم انساااني در سااومين 

 جشنواره فردوسي 

 1314 دانشگاه فردوسي عضو

كميته علمي جشنواره شعر و ادب دانشاجویان 

 سراسر كشور ) دانشگاه بيرجند (

 1311 دانشگاه بيرجند   مسؤوخ

همایش ملي بازنگري برنامه هاي آموزشي زبان 

 انشگاههاي كشور و ادبيات فارسي د

 1312 دانشگاه شيراز دانشگاه بيرجندنماینده 

كميته علمي همایش بزرگداشت عالمه فارزان 

 و تحقيقات ادبي معاصر) دانشگاه بيرجند (

 1316 دانشگاه بيرجند   عضو

انجمن تاجيكان و فارسي زبانان جهان ) 

 پيوند (

 1311  عضو



كميته تدوین وتاليف پژوهشهاي بنياد 

 شهيد ، استان خراسان جنوبي

بنياد شهيد خراسان  عضو

 جنوبي

1311 

اداره كل فرهنگ و  عضو كميته علمي جشنواره شعر رضوي 

ارشاد اسالمي خراسان 

 جنوبي

1311 

كميته نظارت بر نامگ اري اماكن ) ویژه 

 استان 

 خراسان جنوبي (

استانداري خراسان  عضو

 جنوبي

1311 

 1314 دانشگاه بيرجند   عضو كميته علمي همایش ملي هنر اسالمي

كميته علمي همایش نظم و امنيت  

 خراسان جنوبي

 عضو
نيروي انتظامي استان 

 خراسان جنوبي

1931 

 1312 دانشگاه بيرجند   عضو كميته علمي جشنواره قربان تا غدیر

هيات تحریریه فصلنامه بين المللي 

 زبانشناس

 1312  عضو

ریه مجله پژوهشي فرهنگ و هيات تحری

 دانشگاه بيرجند (ادبيات آیيني)

 1311 دانشگاه بيرجند   سر دبير  عضو و

هيات تحریریه نشریه نگارینه هنر 

 اسالمي

 1311 دانشگاه بيرجند عضو

هيات تحریریه فصلنامه مطالعات 

 فرهنگي و اجتماعي خراسان

اداره كاال فرهنااگ و  عضو

ارشاد اسالمي خراسان 

 جنوبي

1311 

فصلنامه پژوهش هاي هيات تحریریه 

 ادبي و بالغي

 1311 دانشگاه پيام نور عضو

هيات تحریریه فصلنامه متون ادبي دوره 

 عراقي

دانشاااااااااگاه رازي  عضو

 كرمانشاه

1311 

همایش نكوداشت عالمه عبد العلي 

 بيرجندي ) یونسكو (

اداره كل فرهنگ و  دبير علمي

ارشاد اسالمي خراسان 

 جنوبي

1311 

تحليل زندگي و همایش ملي نقد و 

اندیشه حكيم نزاري قهستاني ) دانشگاه 

 بيرجند (

 1313 دانشگاه بيرجند   دبير و عضو كميته علمي همایش

 1313 دانشگاه بيرجند   عضو كميته علمي همایش ملي ادبيات و زبانشناسي

 1311 دانشگاه بيرجند   عضو كميته علمي جشنواره شعر و مشاعره رضوي

و مطالعات بينارشته  همایش ملي ترجمه

 اي

 1311 دانشگاه بيرجند   عضو كميته علمي



 مطالعات بينهيات تحریریه  نشریه  

 اي ادبيات، هنر و علوم انساني رشته

 1311 دانشگاه بيرجند  عضو

نهمين همایش ملي پژوهشهاي زبان و 

 ادبيات فارسي

 1316 دانشگاه بيرجند   دبير  و عضو كميته علمي همایش  

عضو شوراي سياست گ اري شعبه  انجمن تروی  زبان و ادبيات فارسي

 خراسان

 1316 

عضو شوراي انجمن شعبه خراسان  انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي

 جنوبي

 1316 

گروه پژوهشي افغانستان دانشگاه  
 بيرجند

 تا كنون 1312 دانشگاه بيرجند   عضو

 1316 دانشگاه بيرجند   عضو هيات داوري گروه تخصصي علم انساني

 1312 شهرداري بيرجند عضو كميته نامگ اري شهرداري

اولين جشنواره ملي ترانه و شعر سپيد 
 رضوي

اداره كل فرهنگ و  دبير تخصصي

ارشاد اسالمي خراسان 

 جنوبي

1311 

 

 . افتخارات و جوایز:7

 1311و  1311 ،1316، 1311، 1312، 1314، 1312، 1311استاد نمونه دانشگاه در سالهاي  -

 1311و  1311،  1316 ،1311، 1314،1312، 1312ر سالهاي پژوهشگر نمونه دانشگاه د -

 1314پزوهشگر برتر استان در ساخ  -

 )خاقان اقليم سخن(1311كتاب شایسته تقدیر در ساخ  -

 اسفاد() فرهنگ تحليلي اصطالحات و تعبيرات كنایي گویش 1316كتاب شایسته تقدیر در ساخ  -

نقد و تحليل بالغي و عرفاني  "با عنوان رشته زبان و ادبيات فارسي مقطع كارشناسي ارشددر1313ساخ  كشوري،راهنمایي رساله برتر -

 ، به كوشش فاطمه محسني، دانشگاه گيالنمباحث فقهي در مثنوي

 (1363ساخ  1در رشته علوم انساني )منطقه سراسري رتبه اوخ كنكور  -

 در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه رتيه اوخ -

 

 

 
 


