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  ها  پایان نامه

مقطع دکتري استاد راهنما: l {مصطفی صادق الرافعی {نویسنده معاصر مصربررسی و نقد آثار و آراء  .1
م دکتر ابراهی )استادان مشاور: دکتر فیروز حریرچی(حفظه اهللا تعالی )دکتر محمدعلی آذرشب(حفظه اهللا تعالی

 )دیباچی(حفظه اهللا تعالی

مقطع ارشد استاد راهنما:  {نقد و بررسی آثار و آراء نقدي طه حسین در ادب عربی{نویسنده معاصر مصر .2
 )دکتر فیروز حریرچی(حفظه اهللا تعالی :استاد مشاور )حفظه اهللا تعالی)دکتر صادق آئینه وند 

  مقاالت علمی پژوهشی

پژوهشی  -فصلنامه علمی ) 1393مجوز چاپ پذیرش و ( زهرا ابراهیمی نظري، علی و کبري خسروي و .1
 .نھج البالغھ پژوھشنامھ 

ز مجوپذیرش و ( حامد ساالروند، علی نظري، نسرین مرادي گراوند،  مریم ساالروند، شهین  ساالروند        .2
علمی علوم پزشکی از تحقیق و تدبر درباره سالمت جسمی در  تجارب اعضاي هیئت )1393چاپ 

 قرآن و طب. پژوهشی -فصلنامه علمیقرآن؛ مطالعه ایی کیفی، 

پژوهشی  -بین الرومانسیۀ و الواقعیۀ، فصلنامه علمی فاروق جویدة )1391نظري، علی و سمیه اونق ( .3

 . 80-60، صص4، العدد )پژوهش هاي نقد و ترجمه دانشگاه عالمه طباطبایی(ره

توصیفی  -معناشناسی تاریخی )1393خسروي، کبري و علی نظري، سمیرا جدي (پذیرش و مجوز چاپ،  .4
 قرآنی  -ی فصلنامه مطالعات ادبیقرآن -واژه ریح در قرآن کریم، فصلنامه مطالعات ادبی

سایه شجره یقطین قرآن کریم بر شاخ نبات حافظ،  )93-7-7/ع/58ظري، علی(مجوز چاپ مجوز چاپن .5
 )پژوهشی ادب عربی دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران -فصلنامه علمی

ي ده  هانقد و ارزیابی ترجمه) 1393اپ، پذیرش و مجوز چنظري، علی و اصغر جاللوند و زهرا نظري( .6
 .نهج البالغه، قم، بنیاد نهج البالغه پژوهشی -فصلنامه علمیالبالغه، کنایه از نهج
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بدبینی در  )93-7-1/ك م/107نظري، علی، علی باقر طاهري نیا، یونس ولیی (مجوز چاپ مجوز چاپ .7
  .، دو فصلنامه ي نقد ادبی معاصر عربی دانشگاه یزد )شعر الیاس ابو شبکه (شاعر معاصر

سبک شناسی قصیدة النسر، فصلنامه  )1393نظري، علی و کبري خسروي و صغري ردویشی( مجوز چاپ  .8

   .علمی پژوهشی ادبیات پایداري علمی پژوهشی ادبیات پایداري دانشگاه شهید باهنر کرمان
دیوان حافظ  278بر غزل  )و داستان قرآنی حضرت سلیمان (ع "نظر"تاثیر تعبیر  )1393نظري، علی ( .9

  . 205-183، بهار، 2، شماره1قرانی ، دوره -، فصلنامه ي مطالعات ادبی)شیرازي (ره
میراث فکري و ادبی و کارکرد هاي آن در شعر مقاومت عراق بعد از  )1392نظري، علی و نعمت عزیزي( .10

-111 ، صصپاییز سیزدهم، شماره پنجم، سال مبین، لسان پژوهشی – علمی ،) م 2003 – 2010اشغال ( 
129.  

خف  "لجریر مع قصیدة  "قل للدیار "التناص فی قصیدة  )م،1391/2012نظري، علی و یونس ولیی( .11
لألخطل، فصلیۀ محکمۀ اضاء ات نقدیۀفی االدبین العربی و الفارسی، السنۀ الثانیۀ، العدد الثامن،  "القطین 

  . 179-163الشتاء، صص
 پژوهشی –در مژگان سیه حافظ، نشریه ي علمی  )ردپاي داستان قرآنی ابراهیم (ع )1391نظري، علی( .12

  . 263-233صص زمستان، و پاییز ،25 شماره سیزدهم، سال فارسی، ادبیات و زبان نامه کاوش
 –، مجله علمی  189از داستان حضرت سلیمان در غزل )اثر پذیري پنهان حافظ(ره )1391نظري، علی( .13

  215-193صص بهار، و زمستان ،9و8 سال ،)ادبی هاي پژوهش( فارسی ادبیات و زبان انجمن پژوهشی
تکلم و گفتگوي حیوانات در قرآن کریم،  )1389طاهري نیا، علی باقر ، علی نظري و مریم بخشی( .14

  . 198-179 صص دیماه، ،1 شماره ،)عربی ادب پژوهش( مبین لسان پژوهشی –فصلنامه ي علمی 
اثرپذیري پنهان حافظ از قرآن کریم در غزل پنجم دیوان  )1389نظري، علی و علی فتح اللهی، رضایی ( .15

  . 125-95ستان، زم نوزدهم، شماره فارسی، ادبیات و زبان پژوهش پژوهشی –او، علمی 
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اشغالگري در شعر امروزین عراق(از  )1389نظري، علی، سید محمود میرزایی الحسینی، نعمت عزیزي( .16
  158-137، پاییز، صص 16ی، شماره زبان و ادبیات عربمن ایرانی انج پژوهشی –، علمی )2003-2010

 –؟، فصلنامه علمی »جنّات تجري من تحتها األنهار«چشم داشت حافظ به کدام  )1389نظري، علی ( .17

  . 144-119 صص وتابستان، بهار ،20شماره ،)حدیث و قرآن(دینی پژوهش پژوهشی
 اسلوبهما الی نظرة المالئکۀ نازك و اعتصامی پروین " )2009/1430نظري، علی و علی عزیزنیا و رضایی( .18

 عشر ادسۀالس السنۀ الدولیۀ، االنسانیۀ العلوم پژوهشی – علمی ،"المشترکۀ الشعریۀ مضامینهما و الشعري

  . 134-113 صص الخریف، ،)3(16العدد
، مجله علمی "بازتاب مشروطیت درشعر نسیم شمال و احمد شوقی" )1386صحرایی، قاسم و علی نظري ( .19

  . 143-123پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، دوره جدید شماره هشتم، بهار و تابستان، صص 
 ي اندیشه در آن بازتاب و سینا ابن عینیه قصیده انگاري نماد " )1388فتح اللهی، علی و علی نظري( .20

  . 26-1صص پائیز، چهاردهم، شماره فارسی، ادبیات و زبان پژوهش پژوهشی – علمی ،"مسلمان عارفان
پژوهش هاي  "چگونگی رویکرد تاویلی عارفان مسلمان "،)1388فتح اللهی، علی و علی نظري و رضایی( .21

  . 102-80، سال چهارم شماره ، چهاردهم، تابستان، صص )اعتقادي کالمی( علوم اسالمی
 ،"کریم قرآن در )ع(موسی و )ع(یوسف داستان تطبیقی بررسی ")1387( نظري، علی و پروانه رضایی .22

  .  96-73، زمستان، صص5قرآن و حدیث، شماره  ي نامه پژوهش پژوهشی – علمی
ارائه یک الگوي آموزشی مناسب جهت کسب مهارت خواندن " )1384میرزایی، فرامرز، علی نظري( .23

  . 143-113 صص ،2 شماره اول، سال عربی، ادبیات و زبان انجمن پژوهشی – علمی مجله "زبان عربی
، مجله )اصالت و معاصرت در آثار نقدي مصطفی صادق الرافعی (ادیب معاصر مصر )1375نظري، علی ( .24

  علمی پژوهشی، علمی پژوهشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، مجوز چاپ. 
نقد و بررسی آراء و آثار انتقادي طه حسین در ادب عرب، مجله علمی پژوهشی  )1375نظري، علی ( .25

  . 137-119، صص1375مدرس دانشگاه تربیت مدرس، دوره دوم/ شماره اول، زمستان 
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  : سایر مقاالت چاپ شده

ترویجی فصلیۀ -ظاهرة اإلنزیاح فی شعر أدونیس، علمی  )ه.ق1393/1435نظري، علی و یونس ولیئی( .1

  106-85شوال/ مرداد،  5السنۀ )دراسات االدب المعاصر(محکمۀ

راهکارهاي ایجاد وحدت در  )1393علی نظري(-حامد ساالروند-ساالروند، شهین و محمدفوالدوند .2
، خرداد،  23سال سوم، سال  -198جامعه از دیدگاه قرآن، ماهنامه علمی ترویجی معرفت، دوره 

  .144-131صص

(خسروي، کبري، علی ن .3 تصویر پردازي انسان درعرصه قیامت(در جزء سی ام  )1392ظري، سمیرا جدي

 ، صص 118، مجله علمی ترویجی مشکوة، شماره )قرآن کریم

 معتبر پژوهش -فاروق جویدة بین الرومانسیۀ و الواقعیۀ، فصلنامه علمی )1391نظري، علی و سمیه اونق ( .4

  .80-60، صص4، العدد )هاي نقد و ترجمه دانشگاه عالمه طباطبایی(ره

إستدعاء شخصیات الشعراء فی شعر محمود درویش{شاعر مقاومت  )1391نظري، علی و یونس ولیئی( .5
ترویجی دراسات ا الدب المعاصر، السنۀ الرابعۀ العدد الخامس عشر، خریف، -فلسطینی}، فصلیۀ علمی

  .42-21صص 

6. ) معتبر -شناسی سوره تکویر، فصلنامه علمیسبک " )1391نظري، علی و کبري خسروي، سمیرا جدي

  .36-11، صص1قرآن و علوم بشري، سال اول ، شماره 

، علمی "در سوره کهف)تحلیل داستان موسی و عبد(خضر " )1386نظري، علی و پروانه رضایی ( .7

 ، تابستان تترویجی مشکا

  ...شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و
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همایش در ، محمدبن عمران المرزبانی میراث ایران و عراق)1393(و زهرا طاهري زاده نظري، علی  .1
  همایش میراث مشترك ایران و عراق

یک ترجمه ي قرآن کریم منسوب به چند نفر (بررسی و مقایسه ي )1393نظري، علی و محمد شکري( .2
همایش بین المللی ترجمه قرآن کریم، )ترجمه ي قرآن منسوب به مصباح زاده، شعرانی و صفی علیشاه

 .آذرماه-25، ، ارائه شفاهی)پژوهشکده مطالعات ترجمه، دانشگاه عالمه طباطبایی(ره

جستاري در ترجمه هاي گوناگونِ کنایه در قرآن کریم (بررسی )1393نظري، علی و اصغر جاللوند( .3
ژوهشکده مطالعات ترجمه، پهمایش بین المللی قرآن کریم، )ترجمه هاي تحت اللفظی، وفادار و آزاد

 .آذرماه-25 ت،در مجموعه مقاال چکیدچاپ ، )دانشگاه عالمه طباطبایی(ره

بررسی تطبیقی مضامین پایداري در شعر محمدتقی  )1392نظري، علی و طیبه یاوري و معصومه یوسفوند( .4
 .شعر فارسی، دانشگاه پیام نور همدانبهار و محمود درویش، دومین همایش ادبیات مقاومت در 

همایش ملی  ،رویکرد بینامتنیت درام حکایۀ المدینۀ )ه.ش 1393نظري، علی و جاسم نگارش( .5
بینامتنیت(التناص)، مجموعه مقاالت برگزیده براي چاپ، ج ششم، به کوشش دکتر سید محمد رضی 

 .532-513 صص انتشارات پویشگر،  پاییز، ، قم اول، ،، چاپمصطفوي نیا

بررسی کارکرد سیاسی تناص قرآنی در شعر  )ه.ش 1393نظري، علی و نعمت عزیزي، طوبی خلیلی( .6
همایش ملی بینامتنیت(التناص)، مجموعه مقاالت برگزیده براي چاپ، ج ششم، به کوشش معاصر عراق، 

 ..552-533صص  انتشارات پویشگر،  پاییز، قم،  اول، ،، چاپدکتر سید محمد رضی مصطفوي نیا

همایش تناص قرآنی درصحیفه سجادیه،  )ه.ش 1393نظري، علی و سیده خدیجه موسوي، امیره مرمزي( .7
ملی بینامتنیت(التناص)، مجموعه مقاالت برگزیده براي چاپ، ج ششم، به کوشش دکتر سید محمد رضی 

 .470-457صص  انتشارات پویشگر،  پاییز، قم،  اول، ،، چاپمصطفوي نیا

آمیختگی متن قرآنی در شعر عبدالعزیز المقالح(در مجموعه  )ه.ش 1393و محمد شکري( نظري، علی .8
همایش ملی بینامتنیت(التناص)، مجموعه مقاالت برگزیده االم و شعر من حولیات یوسف فی السجن، 

گر،  انتشارات پویشقم،  اول، ،، چاپبراي چاپ، ج ششم، به کوشش دکتر سید محمد رضی مصطفوي نیا
 .494-471صص   پاییز،
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همایش ملی تناص قرآنی در شعر ابوالعالء المعري،  )ه.ش 1393نظري، علی و اصغر جاللوند( .9
بینامتنیت(التناص)، مجموعه مقاالت برگزیده براي چاپ و ارائه در همایش (سوم آبان)، به کوشش دکتر 

   .551-527صص انتشارات پویشگر،  پاییز،قم،  اول، ،، چاپسید محمد رضی مصطفوي نیا

بینامتنیت قرآنی  )ه.ش 1393نظري، علی و زینب فتاحی، فاطمه صیدي، پروین آزادبخت، منور فتاحی ( .10
مجموعه مقاالت برگزیده براي چاپ، ج ششم، به کوشش دکتر سید محمد  در اشعار حیدر محمود، 

 .670-653صص  انتشارات پویشگر،  پاییز، قم،  اول، ،، چاپرضی مصطفوي نیا

همایش ملی بینامتنیت(التناص)، مجموعه  تناص قرانی دعاي ندبه، )ه.ش 1393نظري، علی و فریبا اسدي ( .11
قم،  اول، ،، چاپمقاالت برگزیده براي چاپ، ج ششم، به کوشش دکتر سید محمد رضی مصطفوي نیا

 .590-577صص   انتشارات پویشگر،  پاییز، 

موعظه هاي قرآنی در شعر النابغۀ الجعدي، همایش  بازتاب )ه.ش 1393نظري، علی و اصغر جاللوند( .12
 .دي ماه، صص-3، بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقاالت

التّناص القرآنی فی أشعار الشّاب الظّریف،  )ه.ش 1393نظري، علی و مجید مهدوي، احمد کرمی ( .13
 ج ششم، به کوشش دکتر سیدهمایش ملی بینامتنیت(التناص)، مجموعه مقاالت برگزیده براي چاپ، 

 .636-611.صص انتشارات پویشگر،  پاییز، قم،  اول، ،، چاپمحمد رضی مصطفوي نیا

تجلیات القرآن الکریم فی شعر فاروق جویدة ،  )ه.ش 1393نظري، علی و سمیه أونق، قاسم خالدي نزاد ( .14
ید به کوشش دکتر س همایش ملی بینامتنیت(التناص)، مجموعه مقاالت برگزیده براي چاپ، ج ششم،

 .652-637صص انتشارات پویشگر،  پاییز، قم،  اول، ،، چاپمحمد رضی مصطفوي نیا

فراخوانی شخصیت هاي دینی درشعر  )ه.ش 1393نظري، علی و حسین چراغی وش، ابوذر زارع قشالقی ( .15
ه ب همایش ملی بینامتنیت(التناص)، مجموعه مقاالت برگزیده براي چاپ، ج ششم،محمود درویش، 

 .610-591صص انتشارات پویشگر،  پاییز، قم،  اول، ،، چاپکوشش دکتر سید محمد رضی مصطفوي نیا

جلوه هاي آیات قرآنی و  )ه.ش 1393نظري، علی و وحید مبارك، سمیه کونانی ، علی اصغر سلطان پور ( .16
همایش ملی بینامتنیت(التناص)، مجموعه مقاالت برگزیده براي شخصیات دینی در اشعار سپیده کاشانی، 
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انتشارات پویشگر،  قم،  اول، ،، چاپچاپ، ج ششم، به کوشش دکتر سید محمد رضی مصطفوي نیا
 .694-671صص پاییز، 

بازتاب مضامین دینی در شعر  )ه.ش 1393نظري، علی و نعمت عزیزي، کلثوم باقري ، الهام صحراي ( .17
همایش ملی بینامتنیت(التناص)، مجموعه مقاالت برگزیده ، )عبوشی(شاعر مقاومت فلسطینیبرهان الدین 

گر،  انتشارات پویشقم،  اول، ،، چاپبراي چاپ، ج ششم، به کوشش دکتر سید محمد رضی مصطفوي نیا
 .576-553صص پاییز، 

،  "مقصوره"دةاقتباسات قرآنی حازم القرطاجنی در قصی )ه.ش 1393نظري، علی و محمد فرهادي ( .18
همایش ملی بینامتنیت(التناص)، مجموعه مقاالت برگزیده براي چاپ، ج ششم، به کوشش دکتر سید 

 .512-495صص انتشارات پویشگر،  پاییز، قم،  اول، ،، چاپمحمد رضی مصطفوي نیا

همایش ملی نقد و آسیب شناسی رویکرد به بینامتنیت در ایران،  )ه.ش 1393نظري، علی( .19
بینامتنیت(التناص)، مجموعه چکیده هاي برگزیده براي چاپ،  به کوشش دکتر سید محمد رضی 

 . 733ص انتشارات پویشگر،  پاییز، قم،  اول، ،، چاپمصطفوي نیا

، همایش ادبیات معاصر )سیري در رمان رماد الشرق(واسینی االعرج )ه.ش 1392نظري، علی، سمیه اونق ( .20
  .16-15ه الجزایر، چاپ چکیده، مهرما

بازنمایی واقعیت هاي اجتماعی الجزایر پس از  )ه.ش 1392نظري، علی، جاسم نگارش، صادق البوغبیش( .21
 .16-15استعمار در رمان ذاکرة الجسد، همایش ادبیات معاصر الجزایر، چاپ چکیده، مهرماه 

سوره ي مبارکه الرحمن از منظر سبک شناسی، دومین همایش  )ه.ش 1392نظري، علی، افتخار لطفی ( .22
 .بهمن، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقاالت16اعجاز علمی قرآن کریم، دانشگاه شهید بهشتی،

اي و ساختاري در داستانهاي کوتاه هاي درونمایهسانیگذري بر هم )ه.ش 1392)نظري، علی، طباطبایی  .23
، دومین همایش ملی  «سمیره عزّام«اثر » طیر الرخ فی شهربان«و » احمدجالل آل«اثر » جشن فرخنده»

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، آبان، چاپ 
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بررسی حوزه هاي معنایی صالة با تاکید بر مفاهیم اقتصادي، همایش  )ه.ش 1392نظري، علی، رضایی ( .24
-14اجالس سراسري نماز، رتبه اول و ارائه در صحن اجالس و پخش مستقیم از شبکه سراسري قرآن، 

 .شهریور، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقاالت16

، )دث داستان قرآنی موسی (عبست واژگانی و سیستم شبکه واژگان موسایی در حوا )1391نظري، علی ( .25
اولین همایش اعجاز قرآن کریم، انجمن علمی اعجاز قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت، ارائه 

 .شفاهی و چاپ در مجموعه مقاالت

اعجاز لفظی قرآن کریم از منظر تناسب و بست کلمات طیبه،  " )1391نظري، علی، معصومه یوسفوند( .26
یم، انجمن علمی اعجاز قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت، ارائه اولین همایش اعجاز قرآن کر

 پوستر و چاپ در مجموعه مقاالت، 

، )2003-2011)بینامتنی قرآن در شعر پایداري عراق بعد از اشغال  " )1390نظري، علی، نعمت عزیزي( .27
 .آبان6و5همایش قرآن و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، 

و خان  "شاکه"بررسی جلوه هاي طبیعت و کارکرد آن در شعر  )1389ي(نظري، علی، نعمت عزیز .28
 ، اولین همایش بین المللی ادبیات کردي، دانشگاه کردستان،"منصور

نهج البالغه در باب اول بوستان سعدي،  53بازتاب نامه  )1389نظري، علی و زهرا نظري کله جوب( .29
دانشگاه لرستان، ارائه شفاهی، رتبه  )سیره علوي سومین همایش سیره علوي(بازشناسی اخالق اجتماعی در

 سوم همایش

رفتار شناسی و اقلیم در نهج البالغه، سومین همایش سیره  )ه.ش 1389نظري، علی و همکاران ( .30
دانشگاه لرستان و بنیاد بین المللی غدیر استان لرستان  )علوي(بازشناسی اخالق اجتماعی در سیره علوي

 .ستان ، چکیده مقالهدفتر نمایندگی استان لر

(شاعر مقاومت  "بازتاب مقاومت در شعر یحیی السماوي  )ه.ش 1388نظري، علی، نعمت عزیزي ( .31
 ، همایش ملی ادبیات مقاومت، دانشگاه گیالن، صص)عراقی

، )(شاعر مقاومت عراقی "بازتاب مقاومت در شعر یحیی السماوي  )ه.ش 1388نظري، علی، رضایی ( .32
 قاومت، دانشگاه گیالن، صصهمایش ملی ادبیات م
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، فصلنامه علمی "در سوره کهف)تحلیل داستان موسی و عبد(خضر " )ه.ش 1386نظري، علی، رضایی ( .33
 ترویجی، مشکاه، تابستان، صص

در نحو  )آسیب شناسی روش توصیفی و روش معیاري(روش استاندارد )ه.ش 1386نظري، علی، رضایی ( .34
 تیرماه، صص 20-19عربی کشور، دانشگاه بوعلی، عربی، سومین همایش مدیران گروه هاي 

تجلیات الخوف فی الشعراالیرانی الحدیث من " )1385م. (ا.2006 )نظري، علی و قاسم صحرایی .35
، موتمر فیالدلفیا الدولی الحادي عشر :ثقافه الخوف فی اآلداب و "الثورةالدستوریۀ الی الثورة االسالمیۀ

 آوریل/اردیبهشت، صص اردن، -دانشگاه فیالدلفیا -)الفنون

ثقافۀ المقاومۀ عند معین " )1384(اردیبهشت 25-28.م. 2005نظري، علی و کبري خسروي( .36
،{شاعر مقاومت فلسطینی}، دهمین کنفرانس موتمر فیالدلفیا الدولی العاشر :ثقافۀ المقاومۀ فی "بسیسو

 اردن، ارائه شفاهی و چاپ، صص -دانشگاه فیالدلفیا -)اآلداب و الفنون

 : کتب منتشر شده

 در دست تدوین ان شاء اهللا  )کتاب قرآن کریم و حافظ شیرازي (ره .1

تر جمه کتاب استدعاء شخصیۀ الحسین بن علی ع فی الشعر العربی الحدیث اثر ابراهیم محمد محمد  .2

 عبدالرحمن در دست اقدام ان شاء اهللا 

ر نهج البالغه(براي کارشناسی ارشد رشته علوم بالغی د )1391فایز، قاسم و محمد ادیبی و علی نظري( .3

  .، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت)اصول الدین و نهج البالغه

اسلوب تعلیمی للنصوص العرفانیۀ باللغۀ العربیۀ، چاپ اول، قم،  )1388فتح اللهی، علی و علی نظري( .4

  .انتشارات عرشه اندیشه

اسلوب تعلیمی للنصوص العرفانیۀ باللغۀ العربیۀ، چاپ اول، قم،  )1388فتح اللهی، علی و علی نظري( .5

  .انتشارات عرشه اندیشه
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المیسور لتعلّم اللغه العربیه، چاپ اول، قم، انتشارات عرشه " )1386نظري، علی و علی فتح اللهی، رضایی( .6

  .اندیشه

نظر ي  ، ترجمه و تعلیق علی"یپژوهش تطبیقی تاثیر داستایوسکی در ادبیات عرب" )185ممدوح ابوالوي( .7

  .و علی عزیزنیا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه لرستان

، چاپ سوم )تعلیم اللغه العربیه(ویژه دانشجویان حقوق " )ه.ش 1385میرزایی، فرامرز و علی نظري( .8

 ، انتشارات دانشگاه بوعلی همدان 1392

ان و ادبیات عربی ، پاسخ تشریحی به سواالت پردازش زب"مجموعه )1379ادیبی مهر، محمد . علی نظري( .9

  .، چاپ اول)کنکور کارشناسی ارشد، تهران، پردازش (ناشر کتاب جوانان

 : کسب شده رتبه هاي

 .1390پژوهشگر نمونه دانشگاه لرستان و استان در سال  .1

سراسري رتبه اول مقاالت همایش اجالس سراسري نماز در بخش مفاهیم اقتصادي در همایش اجالس  .2
 .با ارائه مقاله بررسی حوزه هاي معنایی صالة با تاکید بر مفاهیم اقتصادي 1392نماز 

 بسیج نمونه استانی .3

 :دوره هاي کارشناسی، ارشد و دکتري بق تدریسسوا

 متون تفسیري .1

 فسیر قرآن کریم،ت  .2

  ترجمه قرآن کریم  .3

 تفسیر موضوعی قرآن کریم .4

 نهج البالغهتفسیر موضوعی  .5
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 و نهج البالغهمتون حدیث  .6

 متون ادبی در راستاي نهج البالغه .7

 تاثیر نهج البالغه در ادب عربی و فارسی .8

 تاثیر قرآن کریم در ادب فارسی و عربی .9

 مباحث بالغیتحقیق در   .10

 عربی صرف و نحو .11

 مکالمه و محاضره عربی .12

 نگارش و انشاء به زبان عربی .13

 دوره جاهلی و اسالمی تاریخ ادبیاتمتون نظم و نثر  .14

 ن نظم و نثر تاریخ ادبیات دوره عباسیمتو .15

 متون نظم و نثر تاریخ ادبیات دوره انحطاط .16

 متون نظم و نثر تاریخ ادبیات دوره جاهلی و اسالمی .17

 متون نظم و نثر معاصر عربی .18

 ادبیات تطبیقی .19

 نقد ادبی .20

 به زبان عربی سمینار و سخنرانی .21

 و ارشد حقوق جزاآیات االحکام کارشناسی حقوق  .22

 روش تحقیق ارشد حقوق خصوصی  .23

 متون فقه .24

 اصول فقه .25

 وقی به زبان عربیاصطالحات حق .26

  عربی، کارشناسی حقوق .27

 عربی دکتري زبان و ادبیات فارسی  .28
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 .عربی ادب اندلس، دکتري زبان و ادبیات .29

 .بان و ادبیات عربیتحلیل متون نظم و نثر معاصر، دکتري ز .30

 .ادبیات عربی ان وتحلیل متون نظم و نثر معاصر، ارشد زب .31

 شیوه هاي نگارش و گویندگی در صدا و سیما .32

  سوابق اجرایی

 )معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه لرستان(سابق - .1

 )رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان(سابق - .2

 )مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان(سابق - .3

 )دانشگاه لرستان(سابقمدیرگروه زبان و ادبیات عربی  - .4

 )عضو کمیته انضباطی دانشگاه لرستان(سابق - .5

 )دبیر شوراي معاونین پژوهشی دانشگاههاي غرب کشور(سابق - .6

 )دبیر کمیته منتخب ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(سابق - .7

 )عضو هیئت ممیزه دانشگاه لرستان (هم اکنون - .8

 )یئت ممیزه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (هم اکنونعضو کمسیون تخصصی ه - .9

 )عضو هیئت أمناي موسسه نوآوران(هم اکنون - .10

 )عضو شوراي راهبردي اساتید دفتر نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه آزاد اسالمی (هم اکنون .11

 )عضو شوراي پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان (هم اکنون- .12

 )(هم اکنون"پژوهشنامه نهج البالغه"هیئت تحریریه نشریه علمی عضویت در - .13

 )دانشگاه لرستان(هم اکنون "ادبیات حماسی"عضویت در هیئت تحریریه نشریه علمی  .14

 )مدیرگروه زبان و ادبیات عربی و نهج البالغه دانشگاه لرستان(هم اکنون - .15

 )اکنونرئیس کرسی هاي آزاد اندیشی بسیج اساتید استان لرستان(هم - .16

 )مدیر اتاق فکر استانی استان لرستان زیر نظر نهاد ریاست جمهوري (هم اکنون - .17
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 )سر دبیر دوفصلنامه پژوهش هاي قرآنی در ادبیات دانشگاه لرستان(هم اکنون .18

 )مدیرگروه دینی و عربی، دانشگاه آزاد خرم آباد(سابق .19

 راهنمایی پایان نامه            

ي نقد و بررسی رمان هاي واسینی االعرج، دانشجو سمیه اونق، دانشگاه راهنمایی پایان نامه دکتر .1
 .لرستان، در حال اجراء

 در قرآن کریم ، دانشجو» قتل« راهنمایی پایان نامه ارشد با عنوان بررسی واژگان حوزه معنایی .2

  )خدیجه رضایی، دا نشگاه لرستان( در حال اجراء

بررسی جایگاه شخصیت هاي تاریخی در نهج البالغه ، دانشجو راهنمایی پایان نامه ارشد با عنوان  .3

 )فاطمه صیدي، دا نشگاه لرستان( در حال اجراء

ي کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل محتواي کتب عربی دبیرستان بجز علوم -راهنمایی پایان نامه .4

 .1392-11-29انسانی، دانشجو سیف، مشاور د. مرادیان، دانشگاه لرستان، 

ي کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مضامین دینی و ابزار زبانی قصه هاي -ایی پایان نامهراهنم .5
-11-28کودکانه طارق البکري، دانشجو کبري قلی پور، مشاور د.میرزایی الحسینی، دانشگاه لرستان، 

92. 

 ي کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی داستان موسی ع در سوره هاي-راهنمایی پایان نامه .6

 .92-11-27طه و قصص، دانشجو رویا مقصودي، مشاور د.چراغی وش، 

ي کارشناسی ارشد با عنوان سبک شناسی خطبه اشباح نهج البالغه، دانشجو -راهنمایی پایان نامه .7

 .92-11-2زهرا ابراهیمی، مشاوره د. کبري خسروي، دانشگاه لرستان،
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راخوانی شخصیت هاي دینی درشعر شاعران ي کارشناسی ارشد با عنوان ف-راهنمایی پایان نامه . .8

 .92-10-3تاکنون، دانشگاه لرستان، 1970مقاومت فلسطین ازسال 

ي کارشناسی ارشد با عنوان عدول الکالم عن مقتضی الظاهر فی القرآن -راهنمایی پایان نامه .9

 .1391الکریم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد اصفهان،

ارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی ترجمه هاي قرآن کریم در آیات ي ک-راهنمایی پایان نامه .10

 .االحکام، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

ب نجی» زقاق المدق«ي کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عناصر داستانی -راهنمایی پایان نامه .11

 92-11-30محفوظ، دانشجو رشنو، مشاور د.مرادیان، دانشگاه لرستان، 

ي کارشناسی ارشد با عنوان فراخوانی شخصیت هاي دینی درشعر شاعران -پایان نامه راهنمایی .12

 .92-10-3تاکنون، دانشجو ابوذر زارع، دانشگاه لرستان، 1970مقاومت فلسطین ازسال 

ي کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مقاومت و مضامین سیاسی در شعر نزار -راهنمایی پایان نامه .13
 .1385اسالمی واحد قم، قبانی، دانشگاه آزاد 

ي کارشناسی ارشد با عنوان عدول الکالم عن مقتضی الظاهر فی القرآن -راهنمایی پایان نامه . .14

 .1391الکریم دانشجو احمدي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد اصفهان،

یات آ ي کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی ترجمه هاي قرآن کریم در-راهنمایی پایان نامه .15

 .االحکام، دانشجو حاجیوند، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

 مکارم اهللا آیت ي¬ي کارشناسی ارشد با عنوان بررسی سبک ترجمه-راهنمایی پایان نامه .16

 .1391شیرازي در قرآن کریم،دانشگاه لرستان ، دانشجو سمیه کونانی، زمستان 

ررسی سیر تحول صور خیال در شعر نازك ي کارشناسی ارشد با عنوان ب-راهنمایی پایان نامه .17

 .1390المالئکۀ، ، دانشجو ر حیمیان ثابت، دانشگاه لرستان، 



١٦ 
 

ي کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رویکرد زبان و ادبیات معاصر عربی به -راهنمایی پایان نامه .18

  .1389تکنولوژي، دانشجو خداکرم نادري، دانشگاه لرستان ، 

کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اجتماعیات جبران خلیل جبران، دانشجو ي -راهنمایی پایان نامه .19
  .1390نوروزي، دانشگاه لرستان، 

بازتاب اوضاع عراق از آغاز اشغال تاکنون  "ي کارشناسی ارشد با عنوان -راهنمایی پایان نامه .20
فارابی دانشجو م. کسب مقام اول پایان نامه ها در پنجمین جشنواره  2009-2003درمعاصر شعر عراق 

 1389-4-26نعمت عزیزي، مشاور د. میرزایی الحسینی، دانشگاه لرستان، 

ي کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سه کتاب االشباه و النظائر مقاتل -راهنمایی پایان نامه .20
بن سلیمان و... در قرآن کریم، دانشجو معصومه تراوش، مشاور د. محمود میرزایی، دانشگاه 

 .1389-3-8ن، لرستا

ي کارشناسی ارشد با عنوان تأثیر آثار جبران خلیل بر آثار پائولو کوئلیو، -راهنمایی پایان نامه .21

  .1389دانشجو لهراسبی، دانشگاه لرستان، 

ي کارشناسی ارشد با عنوان حوزه هاي معنایی مشترك در آثار جبران خلیل -راهنمایی پایان نامه .22

  .1389یمه سلیمانی، دانشگاه لرستان، و میخائیل نعیمه، دانشجو سل

ي کارشناسی ارشد با عنوان بررسی و تحلیل آثار محمد ماغوط، دانشجو -راهنمایی پایان نامه .23

  .1388اخالقی، دانشگاه لرستان، 

ي کارشناسی ارشد با عنوان بررسی و عناصر و مضامین آثار داستانی محمود -راهنمایی پایان نامه .24

  .1386دانشگاه لرستان، تیمور، دانشجو ، 

ي کارشناسی ارشد با عنوان بررسی و تحلیل عناصر و موضوعات االیام طه -راهنمایی پایان نامه .25

  .1386حسین ، دانشجو خسروي، دانشگاه لرستان، 



١٧ 
 

ي کارشناسی ارشد با عنوان نقد و بررسی کتب عربی دوره دبیرستان رشته -راهنمایی پایان نامه .26

 .1390جو مخدومی، دانشگاه لرستان، علوم انسانی، دانش

 مشاوره پایان نامه

انشگاه ، دسیدمحمود میرزایی الحسینی ، راهنما دکتریونس ولیی، دانشجو ..... دکتري مشاوره پایان نامه .1
 (در حال اجراء)لرستان، 

تر راهنما دکمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد توحید افعالی در نهج البالغه، دانشجو فاطمه احمد پور،  .2

 .92-11-29فالحی، دانشگاه لرستان، 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد سیماي شرق در شعر معاصر عربی(مطالعه موردي نزار قبانی،  .3
.92-11-7، دانشجو علی محمدي، راهنما کبري خسروي، دانشگاه لرستان،)عبدالوهاب البیاتی و سعاد الصباح

 
شد تحلیل معناشناختی بایدها و نبایدهاي اخالقی در مجمع االمثال میدانی، مشاوره پایان نامه کارشناسی ار .4

 .1391دانشگاه لرستان، بهمن 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد نقد و بررسی ترجمه موسوي گرمارودي از قرآن کریم در جزء هاي  .5

 .1391، دانشگاه سمنان، 30و  29

یزان اثر پذیري سعدي از نهج البالغه در سیره کارگزاران، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی م .6

 .1390دانشگاه پیام نور تهران، 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی ادبیات مقاومت ایران و فلسطین با تأکید بر سه شاعر  .7

 .1385ایرانی و فلسطینی،دانشگاه لرستان،

  



١٨ 
 

  
  داوري:

البالغه، دانشجو صدیقه کرمی، راهنما  در نهج» شتر«ها ومحورهاي معنایی داللت "داوري پایان نامه ارشد  .1
ساعت نه ، نمره  93-11-6دکتر علی اکبر مرادیان، مشاور دکتر سیدمحمود میرزایی الحسینی، تاریخ دفاع 

 ، درجه عالی. 19

 بوعلی روح اهللا مهدیان، .................. دانشگاه        داوري پایان نامه دکتري .2

ولی  آقاي "بررسی زیبایی شناسی گذر از هنجار زبانی در زبان عربی "داوري پایان نامه دکتري .3
بهاروند، با راهنمایی       و مشاوره         در کنار داوري استاد ارجمند دکتر فیروز حریرچی  و 

 ، دانشگاه شهید چمران اهواز.دکتر شکیب انصاري 

 عالقه مندي ها 

 :زمینه هايتحقیق در 

 موضوعات قرآنی

 نهج البالغه

 ادبیات پایداري

 ادبیات فلسطین

 حافظ و اثر پذیري وي از قرآن کریم

 موضوعات فرهنگی

   ادبیات مقاومت و پایداري



١٩ 
 

  اخیرا هم موضوعات حقوقی و فقهی با تاکید بر:

  آیات االحکام - 

 مسئولیت مدنی- 

  


