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دانشگاه تهراندانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مقدمۀ رئیس 
یی بوده تا جا   ی سوابق مشخص  ی دانشکده دارا  ی سازمان اتی است که در طول ح     یتیامور پراهم  از جمله    نگاریسالنامه
شـود کـه    مـی مـشاهده ،1322–23یلی دانشکده، مربـوط بـه سـال تحـص         ی رسم های سالنامه نی از نخست  یکیکه در   

آوری جمـع تی مـسئول »رینگـا  سـالنامه ۀتـ یکم« نـام  با دانشکده انی و دانشجوارانی متشکل از استادان و دانش     ایتهیکم
.  و انتشار آن را برعهده داشته استنیاطالعات و تدو

،ی آموزشـ هـای تیـ  از فعالای بخـش عمـده  ۀ ارزشمند درباری اطالعاتۀرندی که دربرگروشی سالنامه پ  نی تدو طرح
یم پژوهش  معاون محتر  ،ی دکتر حسن حضرت   ی جناب آقا  شنهادی است، با پ   1398 دانشکده در سال     یی و اجرا  یپژوهش

 و انجام آن    دی رس بی به تصو  17/10/98خیر دانشکده به تا   ۀسی رئ ئتی ه ۀ جلس نی و هشتاد و پنجم    کصدیدانشکده در   
 مختلـف   واحـدهای وهـا  معاونـت  ری تالش و مساعدت سا    ،ی دانشکده با همکار   ی نظر معاونت پژوهش و فناور     ریز

.  در دستور کار قرار گرفتاسیشن باستانۀالملل و مؤسسنیبدانشکده از جمله دفتر امور
 سالنامه وجود ندارد، امـا در نـوع         نی آن در ا   ی فرهنگ هایتی فعال ی دانشکده از جمله برخ    هایتی همه فعال  گرچه

ـ ا. ستیـ  از لطف نی آن خالحی است که توض ی ارزشمند هایخود واجد جنبه    از ای سـالنامه حجـم قابـل مالحظـه    نی
 دانشگاه تهـران انجـام شـده و         ی و علوم انسان   اتی ادب ۀدر دانشکد 1398 طول سال     که در  دهدی را نشان م   هاییتیفعال

 به عنـوان  تواندی منیهمچن.  برخوردار استی فراوانتی از اهمیخی سند تارکی آن به عنوان یثبت و ضبط و نگهدار 
ردیـ  دانشگاه قـرار گ انری مداری بزرگ دانشگاه تهران در اخت   های از دانشکده  یکیۀ سال کی از گزارش عملکرد     ییالگو

بـرداری  مختلف دانشگاه بهره   یها درحوزه یتیری مد ی و شوراها  ی علم أتی و سنجش عملکرد ه    یابی ارز ی برا نتا از آ  
هـای تی شرح فعالۀآورد تا با مالحظی محترم دانشکده فراهم م  رانی از مد  کی هر   ی فرصت را برا   نیدرضمن ا . ندینما

ـ ارز واحدها گری آن با دۀسیمقاو  خود   هـای  برنامـه نی تـدو یبـرا  داشـته و گـران ید خـود و  تیـ  از فعالی مـؤثر یابی
.ندی خود از نقاط قوت وضعف آن استفاده نماای توسعهکیاستراتژ

 کـه در   ی همکـاران گرانقـدر    ۀ خـود را بـه همـ       مانهی صـم  ی مراتب سپاس و قدردان    دانمی بر خود الزم م    انیدر پا 
ـ و بـه م،ی نمـا  متقـدی انـد  بوده میلنامه حاضر سه   و نگارش سا   نی اطالعات و تدو   یآورجمع رانی از معاونـان و مـد  ژهی

ـ  یمحـرم باسـتان   دکتـر    کتابخانه،   سی رئ ی امام رضای دکتر عل  انی از آقا  زیدانشکده و ن   نیرحـس ی پـژوهش، ام   ۀ ادار سی رئ
ینشکده، جنـاب آقـا     دا ۀ کارشناسان محترم کتابخان   ینی ام می مر  و سرکار خانم   ی مطلب نی حس ،ی امور ادار  سیباباالر رئ 
 و ی فرهنگـ ۀ سـالنامه و موسـس  نی و تدویورآ بابت گرد یشناس باستان ۀسسؤ کارشناس محترم م   ی آقاجان رزایاسداله م 
ی باشـد طـوالن    ی سالنامه آغاز راه   نی ا نی است تدو  دیام.  سپاسگزارم ی فن یساز بابت آماده  شهی نگارستان اند  یاتانتشار

ـ یهاارتر در سال پرباری بسهایی سالنامهنی تدویبرا  ـ  ی علمـ هـای تیـ  از فعالی مکتـوب خی و بـا اسـتمرار آن تـار   ی آت
رانمـدی وپژوهـان  دانش ان،ی دانشجو یاز اطالعات آن برا   مندی دانشکده ثبت شود تا امکان بهره      ی و سازمان  یپژوهش

. کهن مرز و بوم فراهم گرددنی اۀندیآ
دوستانغالمحسین کریمی

 انسانی ادبیات وعلومۀرئیس دانشکد
1399اردیبهشت 





1ههاي دانشکد و فعالیتپیشینهنگاهی به
یدانـشکده بـرا   شش،  دی رس ی مل ی مجلس شورا  بی دانشگاه به تصو   سیسأ که قانون ت   1313تم خردادماه سال    در هش 
 کـه  یزمـان پیـشتر از آن هـم، یعنـی    . بوداتی ادبۀ از آنها دانشکدیکی شد که حیو در قانون تصر  ینیبشی پ آنلیتشک

را » ایـ  و جغرافخیتار«و » اتیفلسفه و ادب«ۀ  آن دو رشتی بود، قسمت ادبری دا ی عال نی و دارالمعلم  ی مرکز نیدارالمعلم
نـود و  یعنـ ی1307 به سـال  ی و کالسی بطور رسمی فارساتی ادبی عالۀ برنامسی تدر ۀ سابق ،نیبنابرا. گرفتدربر می 

.گرددی باز مشیپ سال یک
فلـسفه و علـوم     «و  » ی فارسـ  اتیـ ادب«ۀ به دو رشت   اتی فلسفه و ادب   یلیتحصهای  رشته1311-12یلی سال تحص  از
ـ  اضافه گرد  دانشکدۀ ادبیات التی به شعب تحص   زین» زبان خارجه «رشتۀ شد و    هیتجز» یتیترب یلی و از سـال تحـص   دی
. شدح افتتابیاتدانشکدۀ اد در هم» یشناسباستان «رشتۀ15-1314

:  قرار بودنی از ادانشکدۀ ادبیاتیماتی تعلهیأت دانشگاه تأسیسهنگام
،فـه ی ظر عی صـنا  خی پـاکروان معلـم تـار      نهیام،  یتی علوم ترب  اری دانش ژنی، اسداهللا ب  اتیالزّمان فروزانفر استاد ادب   عیبد

خی شفق استاد تـار    ۀزادرضاصادق  ، دکتر   ینشناس استاد روا  یاسیاکبر س یعل، دکتر  عرب اتی استاد ادب  نی محمد تد  دیس
ۀ فلـسف اتیـ کاظم عـصار اسـتاد کل    محمد دی س ،ی عموم خی استاد تار  )دالملکیوح(یبانی ش نی فلسفه، عبدالحس  اتیو کل 
ـ    ی فاضل تـون   نیحس محمد ،ی و اقتصاد  ی انسان یای جغراف اری دانش ی غفار نیالد سهام ری ام ،میقد ۀ و فلـسف   ی اسـتاد عرب
ۀهاز استاد فلـسف   ویلهلم   دکتر   ،روم و   ونانی ملل شرق و     خی استاد تار  یسی نف دی سع ا،ی استاد جغراف  هانی ک  مسعود م،یقد
ریـ  دب یانیـ  ب ی مهـد  ، بعد از اسـالم    رانی ا خی استاد تار  یاسمیدی رش ، فرانسه اتی استاد زبان و ادب    هیتی دکتر ژان ه   د،یجد
اتیـ  ادب ریـ  صـورتگر دب   ی لطفعلـ  ، معلـم ورزش   یفـضل صـدر    ابوال ،یسیـ  زبان انگل  ری دب اری عبداهللا فر  ،ی فارس اتیادب
.یسیانگل

 از طـرف دکتـر      ی دکتر دورۀی که برا  یمقررات.  شد تأسیسدانشکدۀ ادبیات  در   اتی ادب ی دکترا ۀ دور 1316مهر  در
: قرار بودنی و علوم وضع شد از ادانشکدۀ ادبیات و ی عالی دانشسراسیاعلم رئقی صدیسیع

: کندلی را تحصلی دروس ذدی دارد بای فارساتی در زبان و ادبسانسی که لی کس،یر دکتدرجۀ گرفتن یبرا«
، آموخته استسانسی گرفتن لی که برای از زبانری زبان خارجه غکی)1
،یشناسزبان از اسالم و شی پرانی ایهازبان)2
،رانی مفصل اخیتار)3
، عرباتی ادبی عالدورۀ)4
، نظم و نثریها روشۀسی و مقایشناس سبک وی زبان فارسانی ب ویمعان)5
.اتی ادبخی مختلف و روش تاریها زباناتیسنجش ادب)6

توسـط  »  در نگاهی گذراۀ ادبیات و علوم انسانیدانشکد«ت عنوان  راهنمایی است که تح  ۀاین بخش عمدتاً برگرفته از کتابچ     .1
 و از هآقایان امیرحسین باباالر و همایون رضوان قهفرّخی در معاونت دانشجوئی و فرهنگی وقت دانشکده تهیـه و تـدوین شـد                 

.گیرد تاکنون هر سال در اختیار نودانشجویان مقطع کارشناسی قرار می1383-84سال تحصیلی 
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و ...  استادان به ثبوت برساند    هیأت و نزد    سدی بنو یعی بد ۀ رسال ینی در موضوع مع   ، کامل ی پس از بررس   ،اضافه به و
 داشـته   یشوند که اسـتعداد فطـر     یول م  رشته قب  نی دارند و داوطلب ا    ی دکتر درجۀ و گرفتن    لی حق تحص  ی کسان زین

.)2/7/1316 مورخ ،3263ۀ شمار،اطالعاتۀروزنام(»ندی نماقی کار تصدشرفتی آنها را در پقیباشند و استادان توف
نیمعـ محمـد  و دکتـر  یخانلرپرویز ناتل   دکتر   ، صفا اهللا ذبیح  دکتر ،دانشکدۀ ادبیات ی اول دکتر  دورۀاز شاگردان   
.شد دانشگاه تهران یپزشکری دکتر غنی خود را گذراند و اولۀ رسالانگرید زودتر از نیمعبودند که دکتر 

اکبرخـان  یکـار کـرد و دکتـر علـ        ه   آغاز ب  دانشکدۀ ادبیات ی روانشناس شگاهی آزما 1316 سال   ماهی د 14خی تار در
 داد  حی بود توض  دهی که رس  ییاه اسباب ۀلیوسه کرد و مطالب خود را ب      ی آن سخنران  ۀ در تاالر اجتماعات دربار    یاسیس

.)15/10/1316 مورخ ،3360ۀ شمار،اطالعاتۀروزنام(و روشن ساخت 
دانشکدۀ ادبیـات   از   زی ن ی عال ی دانشسرا 1334 و در سال     نداز هم جدا شد    و علوم  دانشکدۀ ادبیات 1321 سال   در

 خـود   التی تحـص  لی تکم ی برا یکسلوااز چک » آدلف پاتر «و  » ی تورتسک لوشیم «،1326 بهمن سال  در.مجزا گشت 
 دو نفر در کشور خـود  نیا.  به تهران آمدنددانشکدۀ ادبیات از ی دکتردرجۀلی و تحصی فارساتی زبان و ادب ۀدر رشت 

.ز بودی نیفاتی تألی داراتورتسکی نائل آمده بودند و ی و دکترسانسی لدرجۀبه 
» ی رضـا علـ  دیسـ « همـان سـال   وریو در شـهر یسیـ  انگلیدانشجو»  اوونستیمرد «1328 سال  بهشتی ارد 5در  
ی بـه کـشور خـود بازگـشتند و بـرا           ، انجام داده بودند   دانشکدۀ ادبیات  خود را در     التی که تحص  ی پاکستان یدانشجو

. در دانشگاه انجام شدیبازگشت آنها مراسم
 در  تی زبان سانـسکر   سی تدر یبرا» کن هان راجا   «تی صالح دانشکدۀ ادبیات شنهادی بنا به پ   17/8/1329خی تار در
. شدبی دانشگاه مطرح و تصوی شورا404ۀ در جلسی فارساتی زبان و ادبی دکترادورۀ

ـ  به خرج دانشگاه مانند      نکهی ا ر ب  مبنی   یسیمستشرق سوئ » رِدارپروفسور ژرژ  «ی با تقاضا  همان سال   محـصل   کی
ـ      ی از طـرف شـورا     ،دیا نم بی تعق ی فارس اتی زبان و ادب   دربارۀ مطالعات خود را      و  آمده رانیبه ا  ه  دانـشگاه موافقـت ب

.عمل آمد
زیـر یهای کرسی فارساتی ادبرشتۀی دانشگاه برای شورا،دانشکدۀ ادبیاتشنهادی بر طبق پ1330 سال   ماهی د در
: کردبیرا تصو
یدو کرس شامل ی فارساتی ادبخیتار)الف
: عبارت ازی شامل پنج کرسیزبان فارس)ب
ی فارسیفنون ادب) 1
یشناسسبک) 2
ی در متون فارسقیتحق) 3
ی زبان فارسخیتار) 4
یدستور زبان فارس) 5
 تصوفخی تاریکرس)ج
دانـشکدۀ  شنهادیـ  بر طبـق پ 1330 اسفند سال 17 دانشگاه مورخ ی شوراجلسۀنی در چهارصد و چهل و چهارم     و
می به عبدالعظ  یور زبان فارس   دست یاصغر حکمت و کرس   ی و مذاهب به عل    انی اد خی تار ی شد که کرس   بی تصو ادبیات
بـه احمـد    عـرب اتیـ  ادب خی تـار  ی و کرسـ   ی همائ نیالد به جالل  ی و عرب  ی فارس ی فنون ادب  ی و کرس  ،یانکگرقریب  
ـ  بـه دکتـر پرو     ی زبان فارس  خیتاری کرس زی شود و ن   واگذاراضی به محمد ف   ی زبان عرب  ی و کرس  اریبهمن  و  ی خـانلر  زی
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ـ      ی فارس اتی ادب خی تار ی و کرس  نی محمد مع   به دکتر  ی در متون فارس   قی تحق یکرس ی اهللا صـفا و کرسـ      حی بـه دکتـر ذب
. گرددلی تبدی استادۀی به پاری چهار نفر اخیاری دانشۀی و پایبی خطنی به دکتر حسیشناسسبک

هـای   مطالعـه در لهجـه     لی تکم ی برا 6/7/1330خی که در تار   وشاتلی ن دانشکدۀ ادبیات  استاد   ،الذکر ردار سابق  ژرژ
،سی خـود، سـوئ    هنی بازگشت بـه مـ     ی برا 1331 ماه   بهشتی ارد 28 روز   ، به دعوت دانشگاه به تهران آمده بود       یارسف

 داده  بیـ  در باشگاه دانشگاه ترت    ی شام افتی ض جلس م 31/2/1331 مناسبت در روز جمعه      نیتهران را ترک کرد و به ا      
ـ در آزما» لنـر یم« شـد کـه از معلومـات     دانـشگاه مقـرر  ی شـورا بی به موجب تصو  ،سالهمان  در آذر ماه    .شد شگاهی
ـ » وریـ  گایـ نیرجی ویمـار «ت خـانم   و از اطالعـا ی عـال ی و دانشسرادانشکدۀ ادبیاتی بصر ماتیتعل کتابخانـۀ  سیرئ
. استفاده شوددانشکدۀ ادبیات در یوجرسی نر شهی عالیسرادانش

 آغاز شـد و بـه دعـوت         روتیژوزف ب سن در دانشگاه    ی فارس اتی و ادب  رانی ا خی تار سی تدر ،سالاین  ماهیدر د 
. بپردازدسی در آن دانشگاه به تدرمی مدت دو ماه و نافتیتی مأموری ناتل خانلرزی دکتر پروروتیدانشگاه ب

 زبـان  ی کرسـ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه موافقت کرد که در ی دولت پاکستان شوراشنهادی به پ،1331در اسفند سال   
. مزبور را بپردازدی کرستأسیستان قبول کرد که مخارج  شود و دولت پاکستأسیساردو 

 و  تأسیسیای متوسطه کرس  ماتی تعل ی درس مبان  ی کرد که برا   شنهادی پ دانشکدۀ ادبیات ،1332 سال   نیدر فرورد 
.دی رسبی دانشگاه به تصوی در شوراشنهادی شود و هر دو پضی تفوژنیبه اسداهللا ب

دانـشکدۀ  ی شـورا  ، همـان سـال    ریـ  ت 23خی در تار  زی و ن  افتی انتشار   بیاتدانشکدۀ اد ۀ مجل 1332در مهرماه سال    
 دانـشگاه سـند را   ی زبان فارسـ رشتۀ صادره در    سانسی فوق ل  درجۀ خود ارزش    جلسۀنی و دوم  ی در صد و س    ادبیات
قـت  توانند پس از مواف   ی مزبور م  درجۀرندگان کرد که دا   بی داد و تصو   صی تشخ ی فارس اتی ادب رشتۀسانسیمعادل ل 
. شونداتی ادبی دکترادورۀ وارد ،ی نظارت دکترهیأت

انی آغاز شد و تاکنون دانـشجو      ی خارج انی دانشجو ی برا رانی دروس زبان و فرهنگ ا     دورۀ،سالهمین  در آذر ماه    
،هی سـور ، اردن، فرانـسه ، انگلستان ،)زبان هستند یهر چند فارس  ( افغانستان   ، پاکستان ، هندوستان یها از کشور  یاریبس
ـ  از ا  گـر ی و چند کـشور د     کای آمر ،کرهن،یچنیااوکر ژاپن، ، مصر ،ای اسپان ،یسالووگینان،  لب لیالتحـص  دوره فـارغ   نی

. اندشده
 و  دانشکدۀ ادبیـات  ی شورا بی با تصو  ی خارج انی کرد که دانشجو   بی دانشگاه تصو  ی شورا ،1332 اسفند سال    در
ـ  و فرهنـگ ا    ایـ  و جغراف  خی و تـار   یرس فا اتی زبان و ادب   لی تکم ی برا ،ی مقررات ادار  تیبا رعا  یشناسـ باسـتان  و رانی

.زند اشتغال ورلی به تحصدانشکدۀ ادبیاتتوانند بطور مستمع آزاد در یم
 اسـتاد کـالس   .شـد سیسـ أ در دانـشکده ت   کی درامات یهاکالس هنر ،1334 بهمن ماه سال   25در روز شنبه مورخ     

طبـق  نیـز کـه     ی غرب یاینیرجی در دانشگاه و   یشگیتاد درام و هنرپ   اس» بلچر« دکتر   . بود ییکایآمر» دسنیوید«پروفسور  
در مهرمـاه  .  داشـت ی با دانـشگاه تهـران همکـار   ه رشتنی مدت دو سال در ا بود دعوت شدهرانی به ا  تی فولبرا برنامۀ
.بود» ی بنیجورج کوئ«کالس تئاتر در دانشکده باز شده و معلم آن پروفسور ،1335سال

استاد زبان اردو در دانشگاه داکا که از طرف دولت          » ی سبزوار یعلشوکت «سی تدر تیح صال ،1333در آذر سال    
.دی دانشگاه رسبی به تصو، شده بودی دانشگاه تهران معرفبه زبان اردو سی تدریپاکستان برا

 بـه گـرفتن     ی، عراق ی دانشجو ، محفوظ ینعلیحس،   مهمان دانشگاه  ی خارج ی دانشجو نیاول،1334 ماه سال  آذردر
. شد نائلی فارساتی زبان و ادبرشتۀ در ی دکتردرجۀ

الزّمـان  عی افتتاح شد و مرحوم بد     روتی در دانشگاه لبنان در ب     ی فارس اتی زبان و ادب   ی کرس ،1335در تابستان سال    
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 دانـشگاه  ، کـرده بودنـد  متی عزروتی شرکت در مراسم افتتاح آن به ب       ی که برا  ی همائ الدینجاللفروزانفر و مرحوم    
. نمودندی معرفی وجهنین را به بهترتهرا

 بار دوم   ی مهمان دانشگاه و استاد دانشگاه کابل که برا        ی افغان ی دانشجو ،دیعبداهللا جاو همچنین در همین تابستان،     
ۀ رسـال ، به تهـران آمـده بـود   ی فارساتی زبان و ادبرشتۀ خود در  لی تحص لی تکم ی برا 1334 سال ماهی د 15خیدر تار 
نی او سـوم   .دیـ گذران»ی هجـر  14 قـرن    ۀمـ ی تـا ن   12 از آغاز قـرن      ، افغانستان انیسراسخن «عنوانبا خود را    یدکترا

 از دانـشگاه  ی فارسـ اتیـ  زبـان وادب رشتۀ بود که در رانیزبان خارج از ای فارسی دانشجونیو اول ی خارج یدانشجو
 بعنـوان مهمـان     لی تحـص  ی برا 1325 در سال    زی ن گری د کباری مزبور   یدانشجو.  نائل آمد  ی دکتر درجۀتهران به گرفتن    

دانـشکدۀ   از ی فارسـ اتی زبان و ادب   رشتۀ در   سانسی ل درجۀ بود و در آن هنگام عالوه بر گرفتن          ه آمد رانیدانشگاه به ا  
. نائل شدسانسی لدرجۀاخذ  به  نیزیاسی حقوق و علوم سۀ از دانشکدیاسی علوم سرشتۀ در ،ادبیات
ۀ پس از گذرانـدن رسـال      ، مهمان دانشگاه  ی هند ی دانشجو ،»یسدارنگان«کتر   د 2/3/1335 روز چهارشنبه مورخ     در

 در .افـت یقیـ  توفدانـشکدۀ ادبیـات  یبه گرفتن عنوان دکتـر   » وستان و هند  رانی در ا  ی شعر فارس  خی در تار  یمختصر«
ربـارۀ دبحـث   «بـا عنـوان   خـود را  ی دکترۀ رسال،ه مهمان دانشگای مصری دانشجو،ی بدودی عبدالمجنیامهمان روز   

ی عـال  التی تحص  بود که  یمحقق مصر نیاولاو  .  داده شد  ی به و  دانشکدۀ ادبیات ی و عنوان دکتر   دیگذران» نامهقابوس
.شد و موفق به گرفتن عنوان دکترا دی رسانانی دانشگاه تهران به پادانشکدۀ ادبیاتخود را در

میآثـار کلـ    «عنـوان بـا  خـود را     ۀ رسال ،اه مهمان دانشگ  ی هند ی دانشجو ،یحسن عابد ری ام دیس، روز نی در هم  نیز
. داده شدی به ودانشکدۀ ادبیاتی و عنوان دکتردیگذران» یکاشان

)پـور یجـ (تی اسـتاد زبـان سانـسکر      ،ندوشـکر ی بنا به دعوت دانـشگاه تهـران پروفـسور ا          ،1335ماه سال   در مهر 
. تهران آمد بهدانشکدۀ ادبیات در ی و هندشناستی زبان سانسکرسی تدری برا،هندوستان
ـ » نامـه  لغـت سـازمان «ز مجلس به دانشگاه واگذار شد و         ا  دهخدا لغتنامۀ چاپ ،1335 مهرماه سال  26خیدر تار  ه ب
.وجود آمد

.و دروس آن از آذر همان سال شروع شدگردید تأسیسای و جغرافخی فلسفه و تاری دکترادورۀ،1336از سال 
 انتقـال   ،دانشگاه که تـازه احـداث شـده بـود         فعلی  ۀ در محوط  یکنون به ساختمان    دانشکدۀ ادبیات ،1337در سال   

.افتی
یبنـا ری متر مربع ساخته شده و مساحت کل ز        17500 به مساحت    یا در محوطه  دانشکدۀ ادبیات دی جد ساختمان

 کوچـک و بـزرگ و       یها متر مکعب و مجهز به کالس      67000حجم کل ساختمان بالغ بر    .  متر مربع است   13500آن  
 در کشور جـزو اولـین بناهـای    ئاتر دانشکده کهتیآمف.  است زبانشگاهی پژوهش و مطالعه و آزما   یانه و تاالرها  کتابخ
 کـل  ۀنیهز.  داردستادهی ای جا150 و یصندل750شیگنجااست،  کی آکوست هایبا در نظر گرفتن ویژگی    شدهساخته

و  آن را سازمان برنامـه پرداختـه       ریالونیلی م 68 بوده است که حدود    الی ر صدوپانزده میلیون  دانشکده   نیساختمان ا 
 شـرکت   ۀلیوسـ همضاعف و ب  های  سلح و با سقف    ساختمان از بتن م    نیا.  شده است  نی دانشگاه تأم  ۀ از بودج   آن یباق
 اضـافه   یمی به ساختمان قد   ی پس از انقالب اسالم    یها چهارم دانشکده در سال    ۀ طبق البته. ساخته شده است   »سنتاب«

.شده است
ـ  ری شاعر بزرگ و شه    ،ینام فردوس ه   دانشکده تاالر دانشکده را ب     یشورا ساختمان، شیدر مراسم گشا   ـ ای ملّ ،رانی

 مـصوب پانـصد و   ۀ بر طبق اساسنامانهی و خاور مرانی مرکز مطالعات تمدن و فرهنگ ا  ،1337در خرداد سال    . نام نهاد 
 در تمدن و فرهنـگ   قیمرکز مطالعه و تحق   « بعداً به    کزمرنینام ا . وجود آمد ه   دانشگاه ب  ی شورا جلسۀنیپنجاه و سوم  
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 بـه   ی زبان فارسـ   سی و تدر  رانی تمدن و فرهنگ ا    ی مرکز معرف  نی ا تأسیسمقصود از   . یافترییتغ» انهی و خاور م   رانیا
 هـر کـالس دو   یشد و ساعات درس بـرا     می لی سه ماهه تشک   دورۀ مرکز در سه     یهاکالس.  بود رانی ا می مق انیخارج

یدرسـ هـای   واحدیخارجهای از دانشگاهای ه پار.شد میسی تدریسی دروس به زبان انگلۀی هفته بود و کل   درساعت  
. بودندرفتهی مرکز را پذنیا

 و در همـان     رفتی و دانـشجو پـذ      شـد  تأسیسدانشکدۀ ادبیات ی خارج یها زبان ۀ مؤسس ،1337 سال   وریدر شهر 
 اسـفند  19روز سـه شـنبه   17:30در سـاعت  .  شـد تأسیسۀ ادبیاتدانشکد در   ی علوم اجتماع  سانسی فوق ل  دورۀسال  
انیاز طـرف دانـشجو    ، اسداهللا غالـب   رزای م ، و اردو  ی فارس ری سال درگذشت شاعر شه    نی به مناسبت نودم   ،1337سال

. برپا شدی مجلسدانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران در یکالس اردو
 سـوم   ۀ دانـشکدۀ ادبیـات تأسـیس شـد و بـه اسـتناد مـاد                در یشناس باستان ۀ مؤسس ،1338یلیدر آغاز سال تحص   

 دانـشکدۀ  شنهادیـ  و بنـا بـه پ  )دی رسـ بی دانشگاه به تـصو ی جلسۀ شورا نیکمیو  که در پانصد و هفتاد    ( آن   ۀاساسنام
بـا، ی زی هنرهـا ۀ دانشکدۀ ادبیات، محسن مقدم استاد دانشکد    ی پهلو اتی استاد زبان و ادب    ایادبیات دکتر محمدصادق ک   

 انجمـن   سی رئ یاولهللا آق ا فرج مساری هنر دانشکدۀ ادبیات، ت    ی عموم خی و تار  یباشناسی استاد ز  یری وز ینقیلدکتر ع 
 پـورداود اسـتاد     می دانـشکدۀ ادبیـات، ابـراه      خی ماقبل تـار   یشناس باستان اریاهللا نگهبان دانش  ، دکتر عزت  رانی ا یآثار مل 
ـ  ا یشناس باستان اریدانش بهنام   یسی دانشکدۀ ادبیات، ع   ی باستان ی و زبانها  وطخط  و  ی و ساسـان   ی در دوران اشـکان    رانی

 مزبور منصوب شـدند و دکتـر نگهبـان          ۀ مؤسس ی شورا ی به سمت اعضا   یشناس باستان ۀ کل ادار  ری مد یمیصادق صم 
.افتی مؤسسه را تیریسمت مد
شرح حـال و  «ن  عنوا ت خود را تح   ۀ رسال ی، هند ی دانشجو ،نی محمد مرسل  ،1338 سال رماهی ت 11 روز دوشنبه    در

. دکتر دانشکدۀ ادبیات شناخته شد ودیگذران» یآثار طالب آمل
 دانشگاه کلکتـه کـه در    ی و فرهنگ اسالم   خیاستاد قسمت تار  »  چوبرا رااللیه« پروفسور   1338 سال   رماهی ت 26روز

» تـا یگدبهاگوا«ۀ فلـسف  دربارۀی به زبان فارس   ، که  خود ۀ از رسال  ، آمده بود  رانی به دعوت دانشگاه تهران به ا      1337سال  
 دانـشگاه تهـران نائـل       دانـشکدۀ ادبیـات    از   ی دکتر درجۀافتیدر دفاع کرد و به      ،هند نوشته بود   از متون مقدس   یکی

.دیگرد
ـ  در ا  خی ماقبـل تـار    ی اجتماعات کـشاورز   نیظهور اول  «نار سمی ،1338 سال  بهمن 25 روز 9:30 ساعت در  و  رانی

می قـد  یایـ  دن یشناس و مردم  یشناسباستان پروفسور   ،»دوودیرابرت بر «و دکتر   یاسی دکتر س  استیبه ر » ی غرب یایآس
ادیـ بن« بـا کمـک      ،1340 سـال    وریدر شـهر  .  بود ری اسفند دا  5 شد و تا     لی تشک ،رانی در ا  کاگوی دانشگاه ش  خیماقبل تار 

ـ  اتیـ  ادب  زبانها و  ،رانیاخی تار ،ی فارس اتیزبان و ادب  (یرانی مطالعات ا  ی برا ی مستقل یکرس» انیگورگ ) از اسـالم   شی پ
مـت ی عزکای به آمری کرسنی ای تصدی دعوت شد که براارشاطریاحسان  و از دکتر  دی گرد تأسیسایدر دانشگاه کلمب  

.دینما
 بـه  یشی آزما ی کودک و روانشناس   ی روانشناس ، باستان ۀ فلسف خی تار ، علوم خی تار ی چهار کرس  1341 خرداد سال    در
.ده شد افزودانشکدۀ ادبیاتهای یکرس

و در  و هنـر یشناسباستانو ای جغراف،خی تار،یروانشناسسانسی فوق ل  دورۀ،1341-42یلیدر سال تحص  همچنین
 فـوق   دورۀ بعـد    یلی و در سال تحـص     یشناسزبان، فلسفه ،ی فارس اتیادبسانسی فوق ل  دورۀ1344-45یلیسال تحص 

. شدری دای و فرانسه و سال بعد از آن زبان آلمانیسی زبان انگلسانسیل
دانـشکدۀ ادبیـات   ی برا یگروه آموزش 9العادهفوقجلسۀکی دانشکده در    ی شورا ،1342 هشتم مردادماه سال     در
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: قرارنی ابه، کردنییتع
ی فارساتی زبان و ادبیگروه آموزش)1
ی باستانیها و زبانی همگانیشناسزبانیگروه آموزش)2
 و هنریشناسباستانیگروه آموزش)3
 فلسفهیگروه آموزش)4
ی روانشناسیگروه آموزش)5
ی علوم اجتماعیگروه آموزش)6
ای جغرافیگروه آموزش)7
خی تاریگروه آموزش)8
. خارجهیها زبانیگروه آموزش)9
 دانـشکده  ی و شـورا ی آموزشـ ی گروههارانی مدی شورا بی دانشکده و تصو   شنهادیبنا به پ  ،13/9/1343خی تار در

ـ و ا افـت یرییتغ» ی و علوم انسان   دانشکدۀ ادبیات « به دبیاتدانشکدۀ ا نام   نی موضـوع در ششـصد و هفتـاد و دومـ      نی
.دی رسبی دانشگاه به تصوی شوراجلسۀ
 عرب فراهم شد و گروه مزبـور رسـماً          اتی زبان و ادب   ی گروه آموزش  لی مقدمات تشک  1348-49یلی سال تحص  در

.کار خود ادامه داده و بشد ریدا
: عبارتند ازاندده کرسی در آن تدردانشکدۀ ادبیاتتأسیسی که از ابتدایرج خااستادان

؛یشناسباستاناستاد » کرفتر«
 خـدمت او    1316وریکـرد و از اول شـهر       مـی  سی تـدر  ی عال یدر دانشسرا 1316 که تا خرداد سال    »هیتیژان ه «دکتر  

؛کردند میسی تدریر دو زبان فرانسو هنی استخدام شد و اهیتیهیجاه بکه » وی فاسیونی« و افتیانیپا
؛ بودی بدنتی که معلّم تربییکایآمر» بسنیتوماس گ«

 بود رانی در اکسالی آمدن از آن کشور به مدت      رونی آلمان که پس از ب     یهودیاز دانشمندان   »  هاز لهمیو «پروفسور
؛کرد میسی تدرخی تارۀ و فلسفدی جدۀو فلسف

و » کـارن بوکـارت  «و خـانم  » ی راسـ گیـ  نیامد «،یسیرتگر استاد زبان انگلهمسر مرحوم دکتر صو» وتیال«خانم  
 و  کـا یاز گروه صـلح آمر    » زری فر یال«و» روندا کرست «و خانم   » نایپولت کول «و  » یرولس ونسک «و  » هالند« و   »کارل«

؛یسی انگلرشتۀنامعلم» گتونیکارن« و تیاز فولبرا» آلبرت شوئنبرگ«و دکتر » لکرسنیلئون و«دکتر 
ـ  ا ی انجمـن فرهنگـ    ۀنـد ینما(» بـوالرژان «و» سانتا کروس  «،»یمی تعل زی لوئ یمار« خانم   ،»یبانیژان ش «خانم    و  رانی
؛ زبان فرانسهمعلمان» رولن«و » بودن «،»بوآسر «همچنین،)فرانسه

ـ          و  یمعلم زبان آلمان  » گاندیکورت و «دکتر   ـ گریز« خـانم    ،یمـأمور از طـرف دولـت آلمـان غرب همـسر  »  صـفا  دی
. آلمانی زباننامعلم»یشل«و » هلموت آدلر« دکتر ،صفاکترد

 این مجله .دش می منتشریپژوهش ـ  ی علمۀ که به صورت فصلنامداشتیامجلهعلوم انسانی  ودانشکدۀ ادبیات
از یعنـی   تحصیلی دانشکده به وقـوع پیوسـت بعـدها          های  تر شدن رشته  در تحوالتی که در مسیر توسعه و تخصصی       

ادب فارسـی،  ۀمجلزبانی، های پژوهشۀمجلهای ی ـ پژوهشی با نام م تخصصی علۀ به هشت مجل1390 دهۀ ابتدای
 ادب عربـی و     ۀ ایرانشناسی، مجلـ   ۀ مجل شناسی، باستان مطالعاتۀمجلعلوم تاریخی،   های   پژوهش ۀمجلفلسفه،  ۀمجل

 و علـوم انـسانی  دانشکدۀ ادبیاتارانیانش و دتادان است مجالسندگانی نوهیأت.تقسیم شدپژوهشنامۀ ادبی و بالغت    
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. هستند و جهان کشوری مراکز آموزش عالریو سا
 ساله خود با تغییرات و تحـوالت اساسـی نیـز       85 در طول سالیان حیات قریب به        ی و علوم انسان   دانشکدۀ ادبیات 

 از  ای و جغراف  ی روانشناس ،رجه خا یها زبان ،ی علوم اجتماع  یهارشتهتوان به جدا شدن      می از جمله ؛مواجه بوده است  
،تبـدیل شـدند   مـستقل   ای   دانـشکده   اشاره کرد که هر یک در سـاختار تـشکیالتی دانـشگاه تهـران بـه                 دانشکده ۀبدن
ی روانـشناس  ۀ دانشکد ،1367 خارجه در سال     یها زبان ۀ دانشکد ،1350 در سال    ی علوم اجتماع  ۀکه دانشکد ای  هگونبه

.درآمدندیمستقلهای دانشکدهصورت رسماً به 1380 در سالای جغرافۀو دانشکد1377در سال 
، عـرب اتیـ زبـان و ادب ، یشناسـ باسـتان ، ی فارسـ اتیـ  زبـان و ادب یهـا رشته دردانشکدۀ ادبیاتدر حال حاضر  

،یشناسـ زبـان یهـا رشـته  و در ،ی ارشد و دکتر  ی کارشناس ،ی و فلسفه در مقاطع کارشناس     خی تار ،ی زبان عرب  یمترجم
 دانـشجو  ی ارشـد و دکتـر     ی در مقاطع کارشناس   ها تن یشناسایرانو  ی آموزش زبان فارس   ،ی باستان یهازبانوفرهنگ

.ردیپذمی

12

. آقای دکتر محمد افشین وفایی این سمت را بر عهده گرفتند1398 اسفند 28س از اتمام دروۀ ایشان در تاریخ پ. 1
.انداصغری معاون پژوهشی بودهجواد  آقای دکتر 1398 در شش ماهه نخست سال .2
.اند بودهآموزشی معاون حسن حضرتی آقای دکتر 1398 در شش ماهه نخست سال .3

رئيس دانشكده
دوستاندكتر غالمحسين كريمي

معاون اجرایی
1دکتر عدنان طهماسبی

معاون آموزشی
2 اصغريجواددکتر 

 پژوهشیمعاون
3دکتر حسن حضرتی

شناسیرئیس موسسه باستان
پهلوانمصطفی دهدکتر 

المللمشاور امور بین
دکتر گودرز رشتیانی

امور دانشجویی
رضوانهمایون کتر د





اجرایی دانشکدهمعاونت 
هـای گونـاگون    دانشکده با ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط و همکاری مستمر با زیرمجموعه      اجرایی معاونت   ۀحوز

منـابع   کـل  ۀادار معاونت فرهنگی و معاونت دانشجویی دانشگاه و اداراتی نظیر    ،اداری و مالی  معاونت  انشگاه اعم از    د
عمرانـی، ادارۀ  های انسانی و امور رفاهی، ادارۀ کل امور مالی، ادارۀ کل تشکیالت و بودجه، ادارۀ کل پشتیبانی و طرح            

و مراکـزی   هـا   نشجویی، ادارۀ کل تربیت بدنی، ادارۀ کل امور خوابگـاه         امور دا کل امور فرهنگی و اجتماعی، ادارۀ کل        
منـدی از   دانـشجویان را در بهـره     اسـتادان، کارکنـان و      کنـد    دانشگاه تـالش مـی     ۀ مرکز بهداشت و مرکز مشاور     مانند

.اری نمایدیهاامکانات موجود در این عرصه

1398در سال ) ر اداري و پشتیبانیادارۀ امو(گزارش اقدامات انجام شده در معاونت اجرائی

ۀ پشتیبانی دانشکده با آغـاز پـروژ       ۀ برای حوز  1398آغاز سال   
از آنجا کـه در روزهـای       . ای کتابخانه گره خورد   بهسازی لرزه 
هائی در این زمینه صورت گرفتـه       بینی پیش 1397پایانی سال   

 اقـدام   1398بود و قرار بـود در اولـین روزهـای کـاری سـال               
 در همـان روزهـای      صورت گیرد سریع برای این کار     فوری و   

در همـاهنگی بـه عمـل آمـده بـا           ) 97 اسفند سـال     28 الی   25
ــدام ســریعی درخــصوص    ــه اق ــیس و کارشناســان کتابخان رئ

هـا و  مطالعه، صـندلی های جابجائی ملزومات اداری شامل میز    
میزهــا و تجهیــزات 
ــ ــالن طبق ۀاداری س

همکف کتابخانه به   
ــام  ــه اول انجـ طبقـ

در عــوض بــرای . طــور کامــل تخلیــه شــدو ســالن بــهپــذیرفت 
ــداد    ــت تع ــالف وق ــوگیری از ات ــارتن 1200جل ــت اول  ک دس

. یداری و در سالن مذکور نگهداری شدخر
هـای   سـالن ۀ عملیـات جابجـائی کتابهـا و تخلیـ      18/01/98از روز یکشنبه    

 نفـر از همکـاران دو       20مخزن کتابخانه به شرح زیر با بکـارگیری حـدود           
آغـاز  )  کارگر از بیـرون    30و به کارگیری حدود     (حوزه اجرائی و کتابخانه     

در تاریخ  ) 17 لغایت   8:30از ساعت   ( روز کاری  21و پس از مجموعاً     شد  
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: به اتمام رسید17/02/98
 کارتن در پنج نوبت2700 حدود ۀتهی)1
ۀبـرای ایـن کـار کلیـ    ). طـه های نفیس و سالن مطالعات مربو  تاالر مجالت، تاالر کتاب   ( سالن همکف    ۀتخلی)2

ها و مجالت فارسی و التین در        کتاب ۀهمآوری شد و   همکف جمع  ۀ طبق ۀسالن مطالع های  میزها و صندلی  
بندی دقیق  کتاب اهدایی و مجالت التین پس از بسته       های  از این میان، مجموعه   . بندی شد  کارتن بسته  2000

مراجعـۀ  از آنجاکـه  . تـاالر فردوسـی منتقـل شـد     بـه زیـر زمـین      هـا فهرست در کـارتن   های  براساس ردیف 
بندی بـه تـاالر قرائـت در طبقـه          مجالت فارسی بسیار زیاد است مجالت یادشده پس از بسته         به  دانشجویان  

هـای سـالن مـذکور نـصب شـده اسـت            هـایی کـه در انت     دوم دانشکده منتقل شده و درحال حاضر در قفسه        
 همکف تـاالر    ۀهای چاپ سنگی موجود در طبق     کتاب. شوده می شده و خدمات الزم به دانشجویان ارائ      چیده

. شود ریاست دانشکده نگهداری میۀحوزهای بندی در یکی از اتاقنفیس هم پس از بسته
از جمله ساخت سریع دو رمپ در ضلع شـمالی  (مخزن فارسی ـ عربی  های ریزی برای انتقال کتاببا برنامه)3

دوتایی مخزن مذکور بـا بکـارگیری چهـل صـندوق پالسـتیکی و      های  های موجود در قفسه   کتاب) دانشکده
. موجود در این طبقه چیده شدهای و در قفسهگردید های عمودبر باربری به سالن طبقه همکف منتقل چرخ

. انتقال یافتای انتهای مخزن التین به سالن همکف ومهرهپیچهای دوتایی مخزن فارسی و قفسههای قفسه)4
ـ  شد نویسی نصب  همکف و اتاق فهرستۀطبقادشده در سالن اصلی کتابخانه در یهای  قفسه)5 ۀتا امکـان ارائ

. فارسی ـ عربی فراهم شودهای خدمات به دانشجویان در بخش کتاب
ن دریافـت  ایدهی به متقاضـ آغاز روند سرویس( همکف ۀمخزن فارسی ـ عربی به طبق های  انتقال کتابۀادام)6

)کتاب
. کارتن و انتقال آن به زیرزمین تاالر فردوسی1500مخزن التین در حدود های بندی کتاببسته)7
و انتقـال آن بـه   )  کفـی 1200حـدود  ( تایی مخزن فارسی ـ عربـی   6 و 5های قفسههای  کفیۀباز کردن کلی)8

.حیاط شمالی تاالر فردوسی
.االر فردوسی تایی مخزن فارسی ـ عربی و انتقال آن به حیاط شمالی ت6 و 5های برش قفسه)9

التـین و انتقـال آن بـه حیـاط          هـای   مخزن کتاب های  باز کردن قفسه  ) 10
.شمالی تاالر فردوسی

بــاز کــردن همــه تجهیــزات شــامل کولرهــای گــازی، رادیاتورهــا و ) 11
و انتقال آن به حیاط شمالی تـاالر   ) بعد از برشکاری  (شوفاژهای  لوله

.فردوسی
خانم نقاشـیان تـصمیم گـرفتیم      بعد از اتمام این فرایند بنا به پیشنهاد         ) 12

مجالت فارسی را که برای نگهداری در داخل کارتن به تاالر قرائـت             
منتقل شده بود به دلیل مراجعات نـسبتاً زیـاد بـرای دریافـت آن در                

 داده و درواقـع نیمـی از تـاالر    قـرار ها  همان تاالر درون قفسه یانتها
ئـت جـای   مجالت در طبقه همکـف را در بخـش انتهـایی تـاالر قرا             

و با کمـک  گردید بندی از این رو با سرعت انتهای سالن قفسه      . دهیم
ـ شـد و    مجالت فارسـی انجـام       چینیها نقاشیان و عبهری کار قفسه     خانم  خـدمات در ایـن بخـش نیـز     ۀارائ
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. گردیدآغاز 
ر هـا در زیـرزمین تـاال    نگهـداری از کتـاب  ۀ نحـو ۀهـایی کـه در زمینـ   بحثبعد از گذشت حدود پنج ماه و     

جنـاب آقـای دکتـر رسـول     ( مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ۀفردوسی بین مسئولین دانشکده با رئیس کتابخان 
ای  جنـاب آقـای دکتـر نیلـی احمـدآبادی کمیتـه            ،به وجود آمد با دستور ریاست محترم دانـشگاه        ) جعفریان

انشکده و یک تن از اسـتادان        تن از کارشناسان کتابداری د     2 مرکزی،   ۀ تن از کارشناسان کتابخان    2متشکل از   
زمان به  هم. گروه کتابداری تشکیل و مقرّر شد برای استقرار کتابها در محلی مناسبتر اقداماتی صورت بگیرد              

پژوهـان و محققـان بـه کتابخانـه بـرای دریافـت       ای از دانشجویان، دانـش     تعداد قابل مالحظه   ۀدلیل مراجع 
ـ         های  کتاب دوسـتان، رئـیس محتـرم دانـشکده، دکتـر          ان دکتـر کریمـی    التین در نشستی که بـا حـضور آقای

طهماسبی، معاون اداری و مالی دانشکده، دکتـر اصـغری معـاون پژوهـشی دانـشکده، دکتـر امـامی، رئـیس                      
کتابخانه، باباالر رئیس امور اداری و پـشتیبانی دانـشکده و مطلبـی کارشـناس مـسئول کتابخانـه انجـام شـد                

 همکف به محـل مخـزن موقـت کتـب          ۀ در طبق  124 و   123یر کاربری دو اتاق     پیشنهاد آقای باباالر برای تغی    
ۀو کلیـ گرفـت   تا اواخر آذر ماه این پروژه انجام 98التین مورد موافقت قرار گرفت و از اواسط مهرماه سال     

هـای  شد بـه درون قفـسه     های التین که پیشتر در درون کارتن در زیرزمین تاالر فردوسی نگهداری می            کتاب
. گرفتو کار ارائه خدمات در این بخش نیز انجام شد ب مذکور منتقل کتا

ای کتابخانه و دانشکده که شرح آن در گزارش بخش          های کتابخانه برای پروژۀ بهسازی لرزه     جابجایی کتاب 
.کتابخانه آمده است

شکده و ارسال آن به آوری پروندۀ ارتقای یازده نفر از همکاران و طرح آن در کمیتۀ فرعی ارتقاء در دان               جمع
 چهـار نفـر     ارتقاءاز میان آنها کمیتۀ اصلی ارتقاء دانشگاه و هیأت اجرائی با            . ادارۀ کل منابع انسانی دانشکده    

. موافقت کردبه یک رتبه باالتر 
همکاری با ادارۀ کل تشکیالت و تحول سازمانی دانشگاه برای بازنگری چارت درختی و تفصیلی دانـشکده                 

285619/160 طی نامـۀ شـماره       10/10/1398نهایتاً این امر در تاریخ      . با هیأت رئیسۀ دانشکده   در هماهنگی   
ریزی و  با امضای آقای دکتر علی مقاری، معاون محترم برنامه        

فناوری اطالعات دانشگاه به دانشکده ابالغ شد ولی تـا زمـان            
. تنظیم این گزارش به صورت سیستمی اجرائی نشده است

26 اردیبهشت،   19 شورای عمومی در روزهای      برگزاری چهار 
در شورای آخر مراسـم انتخابـات     .  بهمن 14 مهر و    29خرداد،  

 شـد و در     برگـزار نمایندۀ دانشکده در هیأت ممیـزه دانـشگاه         
راد انتخاب، معرفـی و     مصطفی موسوی نهایت آقای دکتر سید   

با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به ایـن سـمت             
. دمنصوب ش

مربوط بـه تـشکیل پرونـدۀ    های نگاریانجام امور اداری و نامه 
جذب چهـار نفـر از اعـضای هیـأت علمـی جدیداالسـتخدام              

 آقــای دکتــر نــصیر :شناســی نفــر گــروه باســتان2(دانــشکده 
 یک نفر گروه زبـان      ؛اسکندری دامنه و خانم دکتر مژگان جایز      
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خـانم دکتـر   هـای باسـتانی    نفر گروه فرهنگ و زبان  و یک  ؛ آقای دکتر حسن اعظمی خویرد     :و ادبیات عربی  
) ورهراملیلی

از دیگر اقداماتی که این حوزه در پشتیبانی  اجرای آن نقش داشت، برگزاری مراسم تشییع جنازۀ دو تـن از                      
ری، استاد بازنشستۀ گروه فلسفه در اردیبهشت ماه و آقای دکتـر       یآقای دکتر محسن جهانگ   (استادان دانشکده   

در آبان ماه سال جاری نیز آقـای دکتـر مظـاهر            . بود) اشراقی، استاد بازنشستۀ گروه تاریخ در دی ماه       احسان  
 بنا به تصمیم خانوادۀ آن مرحـوم  اما؛ گروه زبان و ادبیات فارسی، به دیار باقی شتافت     ۀمصفا، استاد بازنشست  

.مراسم تشییع او در دانشکده برگزار نشد

 اتفاق افتـاد بـروز اخـتالل در فراینـدهای آموزشـی، پژوهـشی و                1398ر اواخر سال    از وقایع ناگواری که د    
گیـر بـا نـام کرونـا     اجرائی دانشگاه و به تبع آن دانشکده بود کـه بـه دلیـل شـیوع یـک نـوع بیمـاری همـه                    

)Covid -19 (و پـس از  شـد  شیوع این ویروس ابتدا از استان ووهان چین آغاز . در کشور به وقوع پیوست
از عالئم این بیمـاری تـب، کـوفتگی و    . ماه ابتدا از شهر قم و سپس به کل کشور عزیزمان توسعه یافت         یک  

در زمان تنظـیم ایـن      . شوداست که در موارد حاد منجر به مرگ انسان می         ) خشکهای  سرفه(عفونت ریوی   
انـد درگذشـته ابتال به آن  نفر و تعداد افرادی که به دلیل 6000گزارش تعداد مبتالیان در سطح کشور بالغ بر       

.  نفر اعالم شده است200حدود 
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98چارت درختی معاونت اجرائی دانشکده در سال 





 دانشکدهمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
آموزشی در مقـاطع  های رگزاری کالسریزی برای ب  نام نودانشجویان، برنامه  تمامی امور آموزشی دانشکده اعم از ثبت      

دکتـری و   هـای   کارشناسی ارشـد و رسـاله     های  نامهریزی برای طی شدن مراحل مختلف دفاع از پایان        گانه، برنامه سه
. آموختگی دانشجویان در حوزۀ عملیاتی این معاونت تعریف شده استاقدامات مربوط به دانش

ای هیأت علمـی و تبـدیل وضـعیت اسـتخدامی ایـشان نیـز در ایـن                  همچنین امور مربوط به ترفیع و ارتقای اعض       
آموزشـی  هـای   در خصوص مسائل آموزشی نیز ارتباط تنگاتنگی بین ایـن معاونـت بـا گـروه               . شودمعاونت انجام می  

هـا و معـاون آموزشـی    مستمر شورای آموزشی دانشکده بـا حـضور مـدیران گـروه    های نشست. دانشکده وجود دارد  
معاونـت  . دشـو آموزشی دانشکده در آن انجـام مـی  های گیری دربارۀ سیاست سال تشکیل و تصمیم    دانشکده در طول  

.دارد» ادارۀ آموزش و تحصیالت تکمیلی«ای تحت عنوان مجموعۀ خود ادارهآموزشی دانشکده در زیر

1398ادارۀ آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی در سال 

مقدمه
ـال             دانشکدۀ قدیمی دانشگاه تهران محسوب می      6ۀ ادبیات و علوم انسانی یکی از        دانشکد شود که فعالیـت آموزشـی خـود را از س
» فلسفه و ادبیات  «های تحصیلی این دانشکده     نخستین رشته .  همزمان با تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران آغاز کرده است          1313

هـا  های بسیاری به ایـن مجموعـه افـزوده شـد و برخـی از رشـته                 سالیان متمادی رشته   بوده است که در طول    » تاریخ و جغرافیا  «و  
.بصورت دانشکده مستقل منفک شدند

 دانـشکده در رشـتۀ   1392از سال .  گروه آموزشی با عناوین زیر در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی فعال است 7در حال حاضر    
ـال    اندازی رشتۀ ایران  و داشته است و ایجاد و راه      شناسی مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دانشج     ایران شناسی در مقطـع دکتـری در ح

شناسی و معاونت آموزشی دانشکده فعالیت      شناسی بصورت گروه مجزا تشکیل نشده است و زیر نظر کمیتۀ ایران           ایران.(انجام است 
)کندمی

فلسفه-3شناسیباستان-2زبان و ادبیات فارسی-1
شناسی همگانیزبان-6یزبان و ادبیات عرب-5تاریخ-4
های باستانیفرهنگ و زبان-7
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1398گزارش اقدامات و رویدادهاي آموزشی دانشکده در سال 
تواند شک نقش ادارۀ آموزش و تحصیالت تکمیلی در پیشبرد و رونق عملکرد دانشکده بسیار حائز اهمیت است که این امر می                   بی

ـارج دانـشجویان، بـازنگری و               با ایجاد رشتۀ جدید، جذب دانشجویان خارجی،        آموزش الکترونیکی، فرصت مطالعاتی داخـل و خ
. متبلور شود... های آموزش آزاد وروزآمد نمودن دروس، برگزاری دوره

: به شرح زیر است1398شده در سال برخی از اقدامات انجام
)اشتمال(برگزاری آزمون بسندگی زبان عربی -1
.اندس به دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی که حایز شرایط بودهانجام فرایندهای اداری اعطای بور-2
معرفی دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی برای شرکت در المپیاد دانشجویی-3
)الکترونیکی(های مجازی برگزاری کالس-4
ریزی و امتحانات ادارۀ آموزش و تحصیالت تکمیلیافزار برنامهطراحی و بکارگیری نرم- 5
سالۀ دانشکدهتابچۀ گزارش تطبیقی نیروی انسانی بر مبنای سند راهبردی پنج کۀتهی-6
های آموزش آزادبرگزاری دوره-7
بازنگری و نگارش محتوای لینک معاونت آموزشی دانشکدۀ ادبیات در وبگاه دانشکده-8
آموزشی در فرایند بازنگری دروسهای  خدمات کارشناسی به گروهۀارائ-9
شناسی در مقطع دکتریاندازی رشتۀ ایرانزم  برای راهانجام اقدامات اداری ال-10
 تحصیالت تکمیلی دانشکدهۀتهیۀ مستندات مدیریت دانش جلسات دفاعی-11
تهیۀ کتابچۀ راهنمای مقررات آموزشی دانشجویان ورودی جدید-12
ساماندهی بایگانی نسخۀ دوم آموزش دانشکده-13

:است به شرح زیر 1398 سال برخی از رویدادها و دستاوردهای آموزشی دانشکده در
برگزاری آزمون یکپارچۀ دکتری دانشکده-1
برگزاری دورۀ آموزشی کهاد- 2
ارائۀ مدل دووجهی- 3
ریزی برای ارائۀ دروس فارسی عمومی به سایر واحدهای آموزشی دانشگاه تهرانبرنامه- 4
برگزیده شدن برخی از همکاران در جشنوارۀ آموزش دانشگاه تهران-5
ضعیت اعضای هیأت علمی دانشکدهتبدیل وارتقاء و -6
الملل دانشکدهافزایش جذب دانشجویان خارجی با همکاری مشاور بین-7
افزایش پذیرش دانشجوی فرصت مطالعاتی داخل-8



23|) خورشیدي1398( ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۀ دانشکدۀسالنام

1398اقدامات آموزشی دانشکده در سال 
)اشتمال(زمون بسندگی زبان عربی آ. 1

تافل بـرای سـنجش توانمنـدی و مهـارت زبـانی            عرض آزمون   ، به عنوان آزمونی هم    )اشتمال(آزمون بسندگی عربی    
ت دانـشکد                 های  متقاضیان در رشته   ۀعلوم انسانی پس از گذراندن مراحل تصویب در دانشگاه و وزارت عتف بـا همـ

 در  1396و اولـین دورۀ آن در تیـر مـاه سـال             گردیـد   انـدازی    راه 1396ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران از سال         
 آن در تیر و آبان سـال        ۀ شده که دو دور    اجرا، هشت دوره    1398این آزمون تا پایان سال      . گزار شد دانشکدۀ ادبیات بر  

:کنندگان به شرح زیر استتعداد شرکت.  برگزار شده است1398

کنندگانتعداد شرکتزمان

98172تیر ماه 

98149آبان ماه 

برگزاري آزمون اشتمال در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
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انجام فرایندهاي اداري اعطاي بورس به دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی. 2

 به دانشجویان برجستۀ رشتۀ زبان و ادبیـات فارسـی در مقـاطع کارشناسـی، کارشناسـی                  زبان فارسی بورس تحصیلی   
شـود و   حصیلی پرداخت مـی   هزینۀ تحصیلی در هر نیمسال ت     نامه، این کمک  طبق آیین . شودارشد و دکتری اعطا می    

ای در   منطقـه  200تـر از     و کـسب رتبـۀ پـایین       18دانشگاهی باالی   شرط اعطای آن، در مقطع کارشناسی، معدل پیش       
تاکنون ایـن بـورس درمـورد واجـدان شـرایط      .  در هر نیمسال تحصیلی است18آزمون ورودی و کسب معدل باالی       

 در  18در مقطع کارشناسی ارشد، کـسب معـدل کـل بـاالی             . اند اعمال شده و حائزان شرایط معرفی شده       96ورودی  
96های  اکنون دارندگان شرایط از ورودی    هم.  در هر نیمسال تحصیلی است     18مقطع کارشناسی و کسب معدل باالی       

یـک از دانـشجویان ورودی      در مقطع دکتری، تاکنون هـیچ     . هزینه به آنها پرداخت شده است     اند و کمک  معرفی شده 
 در 1398 و 1397هـای   اسـت و شـرایط دانـشجویان ورودی    شرایط الزم برای دریافت بورس مزبور نبوده  ۀند دار 96

.حال بررسی است

ادبیات فارسی براي شرکت در المپیاد دانشجوییزبان و معرفی دانشجویان رشتۀ . 3
هـای سـطح یـک کـشور در         ماه، دانشجویان برتر سال سوم و چهارم دورۀ کارشناسی دانـشگاه          هرساله در اردیبهشت  

شـود امـا از میـان       مختلفی برگـزار مـی    های  این المپیاد دانشجویی در رشته    . کنندالمپیادی علمی با یکدیگر رقابت می     
های تحـصیلی المپیـاد     تحصیلی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی فقط رشتۀ زبان و ادبیات فارسی جزو رشته             های  رشته

ویان که دارای شرایط این رقابـت هـستند، بـه منظـور             ل حداکثر پنج نفر از دانشج     ، هر سا  رواز این . دانشجویی است 
شده از دانشکده موفق بـه کـسب رتبـه    ، دانشجویان معرفی1398 و 1397در سال . شوندشرکت در المپیاد معرفی می 

.در این المپیاد شدند
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)الکترونیکی(هاي مجازي برگزاري کالس.4
ـای الکترونیـک    های انجام دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی از طریق هماهنگی        شده در تعدادی از دروس ارائه    شده با مرکـز یادگیریه

ایـن   در 1398- 99سال اول سال تحصیلی  دروس ارائه شده در نیم ۀاز بین کلی  . دانشگاه تهران، به صورت مجازی برگزار شده است       
لیست دروس مذکور به شرح .  مجازی برگزار شده است شکل به   ، به دلیل شرایط خاص اساتید این دروس        درس 9تعداد  دانشکده  
:ذیل است

نام درسرشته
های پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار در دهکدهشناخت و بررسی تمدنباستانشناسی
پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار در دهکدههای شناخت و بررسی تمدنباستانشناسی

پیش از تاریخ ایران در آغاز شهرنشینیهای شناخت و بررسی تمدناستانشناسیب
پیش از تاریخ ایران در آغاز شهرنشینیهای شناخت و بررسی تمدنباستانشناسی
نگاری دوران پیش از تاریخگاهباستانشناسی
شناسی دوران پیش از تاریخباستانهای بررسی نظریهباستانشناسی
شناسی دوران تاریخیباستانهای بررسی نظریهیباستانشناس

های همجوارگرایی در ایران و سرزمیننوسنگیباستانشناسی
بررسی تحلیلی منابع دوران تاریخیباستانشناسی

دانـشکدۀ ادبیـات و علـوم انـسانی در مقـاطع      هـای  ، تمـام درس   1398با شیوع ویروس کرونا از ابتـدای اسـفند مـاه            
شناسی ارشد و دکتری اعم از تخصصی و عمومی، به صـورت مجـازی برگـزار شـده و کلیـۀ مراحـل        کارشناسی، کار 

تدریس، دریافت تکالیف، برگزاری کالسها و امتحانات داخلی توسط اکثـر اسـتادان در سـامانۀ یـادگیری الکترونیـک             
دیگری برای تدریس اسـتفاده     ایج  رافزارهای مجازی   برخی از استادان نیز از نرم     . دانشگاه تهران انجام داده شده است     

.اندکرده

سالۀ دانشکدهتهیۀ کتابچۀ گزارش تطبیقی نیروي انسانی بر مبناي سند راهبردي پنج. 5

.  تهیه شد  95سالۀ دانشکدۀ ادبیات در سال      ها، برنامۀ پنج  سالۀ سوم دانشگاه به دانشکده    بعد از ابالغ سند راهبردی پنج     
ی، نیاز بود تحقق برنامه رصد شود؛ بر این اسـاس کتابچـۀ             دستبا توجه به اسناد باال    در این راستا و در بخش آموزش،        

های اصلی ایـن    شاخص.  تهیه گردید  98 تا   96ساله از سال    گزارش تطبیقی نیروی انسانی بر مبنای سند راهبردی پنج        
آموزشی، تعداد دانـشجویان    های  ای به تفکیک گروه   گزارش، عالوه بر گزارش تطبیقی ساالنه، شامل اطالعات مقایسه        

ایرانی روزانه، دانشجویان ایرانی شبانه، دانشجویان خارجی، تعداد اعضای هیأت علمی و نـسبت دانـشجو بـه اسـتاد                    
.باشدآرایی میاکنون در مرحلۀ طراحی و صفحه تهیه شد و هم98محتوای کتابچه از بهمن ماه تا پایان سال . است
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)شناسیمزاج/ راهنمایان گردشگري(د هاي آموزش آزابرگزاري دوره. 6

التحصیالن مراکـز آمـوزش عـالی در        ویژه فارغ هها، توانمندسازی اقشار مختلف جامعه ب     کی از وظایف مهم دانشگاه    ی
هـای   سـازمانها و دسـتگاه     نیـاز  به ییکاربردی رشتۀ تحصیلی و همچنین پاسخگو     ـ  یهای تخصصی ی افزایش توانا  ۀزمین

های آزاد دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی اقـدام بـه    مرکز آموزش98در سال .است متخصص  به نیرویاجرایی کشور
 دستیابی بـه    برای،های کلی دانشگاه و دانشکده     در راستای سیاست   ،هااین دوره . های آموزش آزاد کرد   برگزاری دوره 

. شدبرگزارشکده هدف توسعه کارآفرینی مطابق سند راهبردی باالدستی و نیز درآمدزایی برای دان
این دوره با هدف آموزش مباحث مربوط بـه شـناخت           .ها دورۀ راهنمایان گردشگری بوده است     یکی از این دوره   

فرهنگ و تمدن ایران از منظر صنعت گردشگری و استفاده از علوم انسانی در اشاعه و ترویج فرهنگ و تـاریخ ایـران             
در ایـن دوره  . مند به تاریخ و فرهنگ ایران ایجاد گردیـد  ان عالقه به دیگر کشورهای جهان، از طریق تربیت دانشجوی       

 سرفصل درسی شامل معماری اسالمی،      14کنندگان پس از گذراندن     کننده و نه مدرس داشت شرکت     که هفت شرکت  
خـوانی،  اکوتوریسم، فن بیان و اصول سخنوری، شناخت صنعت گردشـگری، جغرافیـای جهـانگردی ایـران و نقـشه                  

زمـین،  ان، شناخت اماکن تاریخی، آشنایی با میراث فرهنگی، زبان تخصصی، شـناخت فرهنـگ اقـوام ایـران                 تاریخ ایر 
 ماه عـالوه    4ای در گردشگری، بازاریابی خدماتی، هنر و معماری و شناخت روحیات ملل در طی مدت                اخالق حرفه 

تحـان و اخـذ کـارت راهنمـایی         بر کسب گواهینامۀ دانشگاه تهران به سازمان میـراث فرهنگـی جهـت شـرکت در ام                
.پس از موفقیت در امتحان معرفی گردیدند) تور لیدری(گردشگری 

ایـن دوره در    .  در دانشکدۀ ادبیات برگزار گردیـده اسـت        98شناسی نیز دورۀ دیگری است که در سال         دورۀ مزاج 
پـس از اتمـام     . شـد کننده تـشکیل    خصوص طب سنتی در طول یک ماه و در هشت جلسۀ دوساعته با هجده شرکت              

.کنندگان اهدا گردیددوره نیز گواهینامۀ شرکت در دوره به شرکت

بازنگري و نگارش محتواي لینک معاونت آموزشی دانشکدۀ ادبیات. 7

آموزشی در فرایند بازنگري دروسهاي  خدمات کارشناسی به گروهۀارائ. 8

نشگاه در خصوص ضرورت بـازنگری دروس و بـا   ریزی و معاونت آموزشی دابا توجه به نظر مدیر کل محترم برنامه     
هـای تحـصیلی، ایـن موضـوع در اولویـت       سال از اجرای برنامۀ درسی بعضی از رشـته      30عنایت به گذشت بیش از      

 نسبت به بازنگری دروس با همکاری ادارۀ آموزش اقـدام           ههای آموزشی دانشکد  بررسی دانشکده قرار گرفت و گروه     
های آموزشی ارسال کـرد و پـس از تکمیـل مـدارک و     های مورد نیاز را به گروه  ت و فرم  ادارۀ آموزش مستندا  . کردند

بـر  . ریزی و پایش آموزشی دانشگاه بـرای تأییـد نهـایی کـرده اسـت               کل برنامه  ۀبررسی نهایی، اقدام به مکاتبه با ادار      
:گرددهای درسی اعالم میاساس فهرست زیر آخرین گزارش بازنگری برنامه

. در برنامۀ هر سه مقطع بازنگری انجام شده است:شناسیانگروه باست-
. برنامۀ درسی در هر سه مقطع در حال بررسی است:گروه تاریخ-
 برنامۀ درسی مقطع دکتری مصوب وزارت عتف مـورد تأییـد قـرار گرفـت و                 :گروه زبان و ادبیات فارسی    -

. استشناسی در حال بررسیردرسی مقاطع کارشناسی ارشد و کاهای برنامه
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 برنامۀ درسی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بـازنگری شـده و برنامـۀ درسـی     :گروه زبان و ادبیات عرب -
.مقطع کارشناسی در حال بررسی است

.بازنگری مصوب وزارت عتف مورد تأیید است: شناسیگروه زبان-
امـۀ درسـی مقـاطع      در مقطع کارشناسی بازنگری مصوب وزارت عتف مورد تأیید اسـت و برن             :گروه فلسفه -

.کارشناسی ارشد و دکتری در حال بررسی است
.  برنامۀ درسی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در حال نهایی شدن است:شناسیرشتۀ ایران-

شناسی در مقطع دکترياندازي رشتۀ ایراناقدام در راستاي راه. 9
 و علوم انسانی دانشگاه تهران اسـت و تغییـرات            ادبیات ۀشناسی جدیدترین رشته در دانشکد    از آنجایی که رشتۀ ایران    

اندازی و توسعه رشته انجـام شـده در   ها و اقداماتی که برای راهو اقدامات متنوعی ذیل آن انجام شده، لذا شرح برنامه         
.انتهای گزارش معاونت آموزشی به صورت مستقل درج شده است

یلی دانشکده تحصیالت تکمۀ مستندات مدیریت دانش جلسات دفاعیۀتهی. 10
دانـشجویان متقاضـی دفـاع، در مرحلـۀ اول،     . های جدیدی طراحی شده اسـت     برای برگزاری بهتر جلسات دفاع، فرم     

رسد و سپس به ادارۀ     درخواست دانشجو به تأیید استاد راهنما می      . کننددرخواست خود را به گروه آموزشی اعالم می       
نامه یا رساله توسـط داوران،      و پس از تأییدیۀ کفایت دفاع از پایان       شود؛ سپس ابالغیۀ داوران صادر      آموزش ارسال می  

پروندۀ آموزش دانشجویان متقاضی از نظـر آموزشـی و مـالی توسـط ادارۀ آمـوزش و تحـصیالت تکمیلـی بررسـی                        
در . شـود سرانجام در صورت صالحیت دفاع، جلسۀ دفاع با نظارت نمایندۀ تحصیالت تکمیلی برگـزار مـی               . گرددمی

.های خود دفاع کردندها و رسالهنامه نفر از پایان127 نفر و در مقطع دکتری 218 در مقطع کارشناسی ارشد 98سال 

تهیۀ کتابچۀ راهنماي مقررات آموزشی دانشجویان ورودي جدید. 11

هـر  بعد از ثبت نام و پذیرش دانشجویان ورودی جدید و برگزاری جلسۀ آموزشی با آنان، قوانین آموزشی به تفکیک     
مقطع تهیه و یک نسخه جهت مشاهده به دانشجویان تحویل داده شـد و بعـد از دریافـت امـضا در پرونـده بایگـانی                        

.ای قرار داده شدباشد به تفکیک مقطع در کتابچهگردید و سپس نسخۀ نهایی که خالصۀ آن به شرح ذیل می
داقل و حـداکثر واحـد، معـدل کـل،     در این کتابچه خالصۀ مقررات شامل سنوات تحصیلی، مشروطی، تعـداد حـ         

درسی، درخواست مرخصی تحصیلی، غیبت سر جلـسۀ امتحـان، دورۀ کهـاد، حـداقل               های  حضور دانشجو در کالس   
نامـه، مـدت    های دورۀ تحصیلی و میانگین کل، حذف دروس به علت بیماری، زمان مجاز انتخـاب پایـان                نمرۀ درس 

 مشخص شدن داور، برگزاری جلسۀ دفاع، تحصیل همزمان، تغییر رشـته      زمان الزم برای دفاع، مدت زمان الزم بعد از        
پژوهشی تبیـین و  ـ و انتقالی و همچنین مهمانی، حداکثر دروس قابل مهمان شدن، ارزیابی جامع و وجود مقاله علمی               

.تشریح گردیده است
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ساماندهی بایگانی نسخۀ دوم آموزش دانشکده. 13

 کـارتن   62،  98انشگاه تهران و عدم وجود ظرفیت جهت بایگانی، در مهـر مـاه              با توجه به جابجایی سازمان مرکزی د      
در قـسمت زیـرزمین آمـوزش دانـشکده     .  پرونده به دانشکده جهت بایگانی و سازماندهی ارسال گردیـد 5000شامل  
ه بـه تفکیـک    مـا 5ها در طـی   پس از آن بایگانی این پرونده     . ها تعبیه گردید   قفسه جهت بایگانی این پرونده     60تعداد  
.های تحصیلی و سال ورود انجام گردیدرشته

 دوم آموزش دانشکدهۀساماندهی بایگانی نسخ
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1398رویدادها و دستاوردهاي آموزشی دانشکده در سال 
 دکتري دانشکدهۀبرگزاري آزمون یکپارچ. 1

متمرکز برگزار کـرد، مرحلـۀ   ه صورت بعد از آنکه سازمان سنجش و آموزش کشور مرحله نخست آزمون دکتری را ب          
 و سنجش علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان در هر گروه آموزشی با حـضور     ه شامل مصاحب  دوم آن 

.  پذیردشوند انجام میوه مربوطه معرفی میر نفر از استادان که از طرف گ3
.اند نفر از آنها  پذیرفته شده59که  نفر بوده است 203کنندگان ازمون دکتری  تعداد شرکت98در سال 

:فرایند برگزاری آزمون یکپارچۀ دکتری دانشکده به این ترتیب است
.شودسال اول، در ماه مرداد آزمون کتبی برگزار می در نیم معموالً-1
کنندگان آزموننامگیری از ثبت گزارش-2
رسانی در سایت مشخص نمودن تاریخ مصاحبه و اطالع-3
بندی و پاکت نمودن آنهاهای آموزشی جهت تکثیر و بستهظیم نامه به گروهتن-4
ها و رعایت اصول حفاظتی در تمام مراحل آزمون نظارت به اصل محرمانه بودن سواالت پاسخنامه-5
سازی محل برگزاری آزمون کتبی از نظر چیدمان صندلی، سیستم نور، سیستم صوتی  آماده-6
 رابطان و نیروهای خدماتی مورد نیاز انتخاب مراقبان و-7
.نامه و نکات مهم که متقاضیان بایستی در طول برگزاری آزمون رعایت کنند تبیین آیین-8

 دورۀ آموزشی کهاد.2
انـدازی  ای غیر از رشتۀ اصلی دانشجو در مقطع کارشناسـی راه          دورۀ کهاد به منظور باال بردن سطح آگاهی و کسب مهارت در رشته            

نامه حداقل معدل یـا      واحد تعریف شده است و بر اساس آیین        24 تا   18 این دورۀ آموزشی با برنامۀ درسی        .تشده اس 
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی در پنج رشتۀ تحصیلی زبان و ادبیـات             .  باشد 14میانگین نمرات دانشجو نباید کمتر از       

. کند دورۀ کهاد را برگزار میشناسی و تاریخفارسی، زبان و ادبیات عربی، فلسفه، باستان

دووجهیۀشیوارائۀ . 3

ای در مقطـع کارشناسـی، دروس دووجهـی بـرای       رشـته های آموزشی و پژوهشی بـین     به منظور پیوند و رشد فعالیت     
های تحـصیلی  گردد تا عالوه بر فراگیری عمیق یک رشتۀ تحصیلی از مبانی و فنون رشته         دانشجویان عالقمند ارائه می   

 و بعد از آن الزم االجراست و دانشکدۀ ادبیـات           98این دوره برای دانشجویان ورودی      . آگاهی کسب نمایند  دیگر هم   
.و علوم انسانی تاکنون در این زمینه متقاضی نداشته است

ارائۀ دروس فارسی عمومی براي دانشگاه تهران.4
های دانشگاه تهران با دستور دفتـر       شکدهشده در کلیۀ دان    فارسی عمومی ارائه   1398-99از نیمسال اول سال تحصیلی      

ایـن دروس در    . ریزی دروس عمومی، به طور متمرکز در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ارائـه گردیـده اسـت                 برنامه
سیستم جامع آموزش دانشگاه تنظـیم و بـا معرفـی اسـتادان از طـرف گـروه ادبیـات فارسـی جهـت انتخـاب واحـد              

. درس بوده است94شده در نیم سال مذکور تعداد دروس ارائه. سازی شده استدانشجویان در زمان مقرر آماده
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برگزیده شدن برخی از همکاران در جشنوارۀ آموزش دانشگاه تهران.5
 بـا تجلیـل از اسـتادان پیشکـسوت و اعـضای هیـأت               1398 اردیبهشت   10 آموزش دانشگاه تهران،     ۀششمین جشنوار 

:واره برگزیدگان دانشکده به شرح زیر بودنددر این جشن. علمی برگزیده برگزار شد
جناب آقای دکتر حسن حضرتی به عنوان معاون آموزشی برگزیده -
نژاد به عنوان استاد پیشکسوت برگزیدهجناب آقای دکتر غالمحسین زرگری-
تقدیر از جناب آقای محمدتقی حکیم به عنوان استاد مدعو پیشکسوت -
روه تاریخ به عنوان استاد آموزشی برگزیدهگل از گجناب آقای دکتر منصور صفت-
جناب آقای دکتر مسعود فکری از گروه زبان و ادبیات عربی به عنوان استاد آموزشی برگزیده-

ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضاي هیأت علمی.6
رح جـدول زیـر بـه     عضو هیأت علمی به شـ 3 پروندۀ ارتقاء در کمیتۀ منتخب دانشکده بررسی شد که ارتقاء         12 تعداد   98در سال   

:تصویب رسید

ارتقاءگروه آموزشینام عضو هیأت علمیردیف
از دانشیاری به استادیزبان وادبیات عربیدکتر ابوالحسن امین مقدسی1
از دانشیاری به استادیشناسیباستاندکتر حکمت اله مالصالحی2
شیاریداناستادیاری به از زبان و ادبیات عربیدکتر مسعود فکری3

همچنـین جنـاب آقـای دکتـر      .  پروندۀ ترفیع اعضای محترم هیأت علمی بررسی و مصوب شـد           71 تعداد   98در سال   
. پایۀ تشویقی دریافت نمودندکسب عنوان استاد نمونه کشوری، دوالدین نیکنامی پس از کمال

ه شرح زیـر مـصوب و        عضو هیأت علمی ب    5های آموزشی برگزار شد و جذب        کارگروه جذب گروه   98در سال   
.امور استخدامی آنها نهایی شد

گروه آموزشینام عضو هیأت علمیردیف
شناسیباستاندکتر نصیر اسکندری1
شناسیباستاندکتر مژگان جایز2
)به عنوان مأمور(زبان و ادبیات فارسیدکتر ایرج شهبازی3
)وربه عنوان مأم(زبان و ادبیات فارسیدکتر پگاه خدیش4
زبان وادبیات عربیدکتر حسن اعظمی خویرد5
باستانیهای فرهنگ و زبان ورهرامدکتر لیلی6
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افزایش جذب دانشجویان خارجی.7
الملـل دانـشگاه    الملل دانشکده، پس از مذاکره و توافق با ادارۀ کل روابط بـین            ادارۀ آموزش و تحصیالت تکمیلی و روابط بین       

تواند درخواست خود را مستقیماً به دانشکده ارائـه         که متقاضی می  طوریخارجی را تسهیل کردند؛ به    روند پذیرش دانشجویان    
ـال     . دهد تا پس از ارزیابی در گروه، نتیجه به دانشگاه منعکس گردد            ـا درخواسـت پـذیرش تعـداد          1398دانشکده در س 22 ب

. های مختلف موافقت نموده استمتقاضی خارجی در رشته

1398ي خارجی در سال جذب دانشجو
دکتريکارشناسی ارشدکارشناسی

3127

افزایش پذیرش دانشجوي فرصت مطالعاتی.8
. کننـد دانشجویان متقاضی فرصت مطالعاتی تقاضای خود را از طریق معاونت آموزشی دانشگاه به دانشکده اعالم مـی                

در صـورت  . شـود  به دانشگاه اعـالم مـی  پس از بررسی درخواست در گروه آموزشی مربوط، پذیرش یا عدم پذیرش        
11 تعـداد  98در سـال  . شـود پذیرش، زمان شروع فرصت مطالعاتی و نام استاد راهنمـا بـه دانـشگاه اطـالع داده مـی       

.انددانشجوی فرصت مطالعاتی پذیرش شده
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1398چارت سازمانی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی در سال 
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1398آموزشی دانشکده در سال هاي گروه

شناسیگروه زبان
وضعیت مرتبه علمینام و نام خانوادگیردیف

استخدامی
توضیحات

مدیر گروهرسمیاستاددکتر علی افخمی.1
رسمیاستادخانجندکتر محمود بی.2
رسمیاستاددکتر علی درزي.3
دکتر غالمحسین کریمی.4

دوستان
هدرئیس دانشکیرسماستاد

مدیر دفتر شاهد و پیمانیاستادیاردکتر مزدک انوشه.5
ایثارگر دانشکده

 آزمایشیرسمیاستادیارمحمديدکتر غالمرضا دین.6

گروه زبان و ادبیات فارسی

وضعیت مرتبه علمینام و نام خانوادگیردیف
توضیحاتاستخدامی

شیرسمی آزمایاستادیاردکتر شهرام آزادیان.1
رسمی آزمایشیاستادیاراحمديدکتر احمد.2
رسمی آزمایشیاستادیاروفاییدکتر محمد افشین.3
رسمیاستاددکتر منوچهراکبري.4

رئیس کتابخانه رسمی آزمایشیاستادیاردکتر علیرضا امامی.5
دانشکده

رسمی آزمایشیاستادیاراصغر باباساالردکتر علی.6
پیمانیتادیاراسدکتر جواد بشري.7
رسمیدانشیاردکتر محمدرضا ترکی.8
رسمیدانشیارنژاددکتر علیرضا حاجیان.9

رسمی استاددکتر حمیرا زمرّدي.10
رسمیاستاددکتر عبدالرضا سیف.11
رسمیاستادکدکنیدکتر محمدرضا شفیعی.12
پیمانیاستادیاردکتر حمیدرضا عظیمی.13
رسمیستادیارادکتر مهدي علیایی مقدم.14
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پیمانیاستادیاردکتر وحید عیدگاه طرقبهی.15
رسمیاستاددکتر محمود فضیلت.16
رسمیدانشیاردکتر میترا گلچین.17
رسمی آزمایشیدانشیاردکتر امید مجد.18
رسمیدانشیاردکتر محمد منصور.19
معاون مدیر گروهرسمی آزمایشیدانشیاررادمصطفی موسويدکتر سید.20
رسمیاستادمحمد مؤذنیدکتر علی.21
مدیر گروهرسمیدانشیاراله هاديدکتر روح.22

گروه فلسفه

وضعیت مرتبه علمینام و نام خانوادگیردیف
توضیحاتاستخدامی

رسمیاستاددکتر محمود خاتمی.1
رسمیاستادزادهحمید طالبدکتر سید.2

دکتر سیدمحمدرضا حسینی .3
مدیر گروهرسمیدانشیاربهشتی

نامشخصدانشیاردکتر سیدموسی دیباج.4
رسمیدانشیارگراندکتر محمدرضا ریخته.5
رسمیدانشیاردکتر سعید زیباکالم منفرد.6
رسمیدانشیاردکتر حسین غفاري.7
رسمیدانشیاردکتر مهدي قوام صفري.8

راي رئیس مجلس شورسمیاستادیاردکتر علی اردشیر الریجانی.9
اسالمی

پیمانیاستادیاردکتر احمد رجبی.10
پیمانیاستادیاردکتر مصطفی زالی.11
پیمانیاستادیاردکتر محمدتقی طباطبایی.12
پیمانیاستادیاردکتر سعیده کوکب.13
پیمانیاستادیاردکتر حسین مصباحیان.14
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شناسیگروه باستان

ت وضعیمرتبه علمینام و نام خانوادگیردیف
توضیحاتاستخدامی

رسمیاستاددکتر حسن فاضلی نشلی.1
رسمیاستاداله مالصالحیدکتر حکمت.2
رسمیاستادالدین نیکنامیدکتر کمال.3
مدیر گروهرسمیدانشیاردکتر حسن کریمیان.4
پیمانیاستادیاردکتر نصیر اسکندري دامنه.5

دکتر محمداسماعیل اسمعیلی .6
رسمی آزمایشیاستادیارجلودار

پیمانیاستادیاردگتر مژگان جایز.7
پیمانیاستادیارمراديدکتر مژگان خان.8
پیمانیاستادیارپهلواندکتر مصطفی ده.9

پیمانیاستادیاردکتر شاهرخ رزمجو.10
رسمیاستادیاردکتر هایده الله.11
رسمی آزمایشیاستادیارخانیکیدکتر میثم لباف.12
پیمانیاستادیار منتظرظهوريدکتر مجید.13
رسمیاستادیاردکتر رحیم والیتی.14

بازنشسته در تاریخ استاددکتر حسن طالئی مغانجوقی*
01/07/98

گروه تاریخ

وضعیت مرتبه علمینام و نام خانوادگیردیف
توضیحاتاستخدامی

رسمیاستاددکتر رسول جعفریان.1
رئیس کتابخانه 
اد مرکزي و مرکز اسن

دانشگاه
رسمیاستادگلصفتمنصور دکتر .2
رسمیاستاددکتر محمدباقر وثوقی.3
رسمیاستادفردکتر شهرام یوسفی.4
رسمیدانشیاراله احمديدکتر فرج.5

معاون پژوهشی رسمیدانشیاردکتر حسن حضرتی.6
دانشکده
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دکتر داریوش رحمانیان.7
رسمیدانشیارکوشککی

8.رسمیدانشیارین نعمتیدکتر نورالد
پیمانیاستادیاردکتر زهرا حاتمی.9

پیمانیاستادیاردکتر گودرز رشتیانی.10
مشاور رئیس 

دانشکده در امور 
المللبین

مدیر گروهرسمی آزمایشیاستادیارکوبدکتر روزبه زرین.11
رسمی آزمایشیاستادیاردکتر حسن زندیه.12
سمی آزمایشیراستادیاردکتر خدیجه عالمی.13
رسمی آزمایشیاستادیاردکتر کلثوم غضنفري.14

طرح / پیمانیاستادیاردکتر یاسر قزوینی حائري.15
سربازي

پیمانیاستادیاردکتر علی کالیراد.16
رسمیاستادیارپوردکتر حمید کرمی.17

قطع رابطه استخدامی پیمانیاستادیاردکتر حسین بادامچی*
13/07/98

ان و ادبیات عربیگروه زب

وضعیت مرتبه علمینام و نام خانوادگیردیف
توضیحاتاستخدامی

رسمیاستاددکتر محمدعلی آذرشب.1
رسمیاستاددکتر ابوالحسن امین مقدسی.2
رسمیاستادنیا طاهريباقردکتر علی.3
رسمیاستاددکتر عزّت مالابراهیمی.4

ون آموزشی معارسمیدانشیاردکتر جواد اصغري.5
دانشکده

رسمیدانشیاردکتر غالمعباس رضایی هفتادر.6
رسمیدانشیاردکتر معصومه شبستري.7

معاون اجرائی  رسمیدانشیاردکتر عدنان طهماسبی.8
دانشکده

مدیر گروهرسمیدانشیاردکتر مسعود فکري.9
رسمیدانشیاردکتر محمدحسن فؤادیان.10
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رسمیاردانشیدکتر شهریار نیازي.11
پیمانیاستادیاردکتر حسن اعظمی خویرد.12
معاون مدیر گروهپیمانیاستادیاردکتر علی افضلی.13
پیمانیاستادیاراکبر فراتیدکتر علی.14
پیمانیاستادیاردکتر سعداهللا همایونی.15

بازنشسته در تاریخ رسمیاستادیاردکتر محمد دزفولی*
15/11/98

باستانیهاي انگروه فرهنگ و زب

وضعیت مرتبه علمینام و نام خانوادگیردیف
توضیحاتاستخدامی

رسمیاستاددکتر محمود جعفري دهقی.1
رسمیاستادبیديدکتر حسن رضائی باغ.2
پیمانیاستادیاردکتر علی شهیدي.3
مدیر گروهرسمی آزمایشیاستادیارمقامیدکتر سیداحمدرضا قائم.4
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شناسینه رشتۀ ایرانگزارش ساال
هـای  شناسـی در گـروه فرهنـگ و زبـان      ته ایـران  ، رشـ  1391از سال   

هر نوبت حدود   (باستانی تأسیس و در هر سال تحصیلی در دو نوبت           
ــا 7 ــه اســت) 15 و در مجمــوع 8 ی ــشجو پذیرفت 1395از ســال . دان
 با  » ادبیات و علوم انسانی    ۀشناسی دانشکد  ایران ۀکمیت«ای به نام    تهیکم

قای دکتر علـی شـهیدی      ریاست آقای دکتر حسن حضرتی و دبیری آ       
تشکیل شد تا با جلب همکـاری و مـشارکت اعـضای هیئـت علمـی            

ای رشـته آموزشی دانشکده و با تأکید بر جنبۀ میان       های   گروه ۀبرجست
کالن و یکپارچه مربـوط بـه ارتقـاء کیفیـت      های  شناسی سیاست ایران

رئیس و  . شناسی را تدوین و ترسیم کند      ایران ۀ رشت ۀآموزشی و توسع  
 مذکور به انتخاب و بـا حکـم رئـیس دانـشکده بـه آن                ۀای کمیت اعض

.  معاون آموزشی دانشکده قرار گرفت     ۀپیوسته و ریاست کمیته برعهد    
ۀ آموزشـی رشـت  ۀبا تالش اعضای این کمیتـه، طـرح بـازنگری برنامـ     

شناسـی، در  یـران  به پایان رسید، پس از تصویب در  کمیتـۀ ا      1397شناسی در مقطع کارشناسی ارشد که در سال         ایران
شناسی با گرایش ایـران باسـتان   طرح تأسیس مقطع دکتری ایران .  به تأیید و تصویب نهایی دانشگاه تهران رسید        1398

بـا  (و میانه در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی همراه با نگـارش سرفـصل و تـدوین برنامـۀ آموزشـی مقطـع دکتـری          
 به انجـام رسـید و پـس از بررسـی و تـصویب در                1398در سال   ) ات جهان  متفاوت با دانشکدۀ مطالع    کامالًای  برنامه

). شودهای مصوب دو مقطع به پیوست ارائه میبرنامه(کمیتۀ دانشکده برای تأیید نهایی به دانشگاه ارسال شد 
: به ترتیب الفبا1398شناسی در سال اعضاي کمیتۀ ایران

)رئیس کمیته(موزشی دانشکده ، معاونین آدکتر حسن حضرتی و دکتر جواد اصغري
، عضو کمیتهوفاییدکتر محمد افشین
، عضو کمیتهدکتر مزدک انوشه

، عضو کمیتهدکتر محمود جعفري دهقی
، عضو کمیتهدکتر گودرز رشتیانی

، عضو کمیتهکوبدکتر روزبه زرین
، عضو و دبیر کمیتهدکتر علی شهیدي

، عضو کمیتهدکتر محمدتقی طباطبایی
، عضو کمیتهد فکريمسعودکتر

، عضو کمیتهمقامیدکتر احمدرضا قائم
، عضو کمیتهدکتر غالمحسین کریمی دوستان

، عضو کمیتهدکتر میثم لباف خانیکی

ــاي ورودي هــــ
کارشناسی ارشـد   

شناسیایران
سال تحصیلی

1391-1392ورودي اول
1392-1393ورودي دوم
1393-1394ورودي سوم

1394-1395ورودي چهارم
1395-1396ورودي پنجم
1396-1397ورودي ششم
1397-1398ورودي هفتم
1398-1399ورودي هشتم
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شناسیشدۀ کارشناسی ارشد ایرانبرنامۀ بازنگري
دروس جبرانی

نام درسردیف
تاریخ زبان فارسی1
فرهنگ ایران باستان2
ابع و مآخذشناخت و نقد من3

 تاریخ ایران پیش از اسالم
شناخت و نقد منابع و مآخذ4

 تاریخ ایران پس از اسالم
دروس تخصصی

نام درسردیف
یشناسایرانهای مکتبها و حوزه1
یشناس ایرانمباحث ویژه در2
 از اسالمشی پرانیا و مذاهب انیاد3
مناسبات فرهنگی ایران بـا دیگـر فرهنـگ    4

ها
رانی علم و آموزش در اخیتار5
روش تحقیق6

دروس اختیاري
نام درسردیف

 از اسالمشی پرانی ااتیادب7
یرانی ایهاشیها و گوزبان8
رانی ای ملاتی و رواریاساط9

ۀ ایران عاماتیفرهنگ و ادب10
رانی در ایف فلسۀشی اندخیتار11
 پس از اسالمرانی و مذاهب اانیاد12
هنر و صنایع دستی ایران13
رانی در ایاسی مقررات و نظام سن،یقوان14
رانی در ایپلماسی دخیتار15
رانی ایخی تاریشناسجامعه16
یرانیاقوام ا17
رانی ایشناسباستان18
رانی ایای جغرافاتیکل19
رانی ایخی تاریایجغراف20

هـا و    ثبـت و ضـبط زبـان       یهاوهی و ش  صولا21
هافرهنگ

 زبان انگلیسی تخصصی22
 زبان آلمانی تخصصی23
 زبان فرانسۀ تخصصی24
 زبان عربی تخصصی25
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)گرایش ایران باستان و میانه(شناسی شدۀ دکتري ایرانبرنامۀ بازنگري

دروس جبرانی
نام درسردیف

شناسیهای ایرانها و حوزهمکتب1
هایران با دیگر فرهنگمناسبات فرهنگی ا2
جغرافیای تاریخی ایران3

دروس تخصصی 
نام درسردیف

شناسیمباحث نظری ایران1

شناسیشناسی و غربشرق2
شناسیو تأثیر آن بر مطالعات ایران

3
تاریخ تحوالت سیاسـی و روابـط خـارجی         

ایران
 در دورۀ باستان و میانه

یق پیشرفتهروش تحق4

دروس اختیاري
نام درسردیف

شناسی در ایران و جهانتاریخ ایران5
شناسی مطالعات ایرانیمرجع6

ادبیات تطبیقی7
)تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات جهان(

تحوالت فکری ایران باستان و میانه8

ر دورۀ باسـتان و     تحوالت اقتصادی ایران د   9
میانه

زیستی ایرانتحوالت محیط10

تاریخ فرهنگی و تمدنی ایران11
در دورۀ باستان و میانه

های ایران پیش از اسالمتحوالت زبان12
های ایرانی نوتحوالت زبان13
های شفاهی ایرانشناسی و سنتمردم14

تاریخ اجتماعی و مطالعات فرودستان15
باستان و میانهدر ایران 

تاریخ تطور شعر فارسی16
تاریخ تطور نثر فارسی17

شناسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانیمقایسۀ برنامۀ آموزشی دورۀ دکتري رشتۀ ایران
1398گرایش ایران باستان و میانه 

شناسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانیمصوب کمیتۀ ایران
1397با برنامۀ دانشکده مطالعات جهان 



41|) خورشیدي1398( ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۀ دانشکدۀسالنام

طع دکتريمقایسۀ تعداد واحدهاي مق: 1جدول شمارۀ 
دانشکدۀ ادبیات
و علوم انسانی

دانشکدۀ مطالعات 
جهان

تعداد واحدتعداد واحدنوع درسردیف
 واحد6تا  واحد6دروس جبرانی0

دروس 1
 واحد10 واحد8تخصصی

 واحد8 واحد10دروس اختیاری2
 واحد18 واحد18رساله3

 واحد36 واحد36جمع
ه عناوین دروس جبرانی مقطع دکتريمقایس: 2جدول شمارۀ 

دانشکدۀ ادبیاتردیف
دانشکده مطالعات جهانو علوم انسانی

سیاست و حکومت در ایرانشناسیهای ایرانها و حوزهمکتب1

مناسبات فرهنگی ایران با دیگر 2
تاریخ معاصر ایرانهافرهنگ

شناسیشیعهجغرافیای تاریخی ایران3
 ایرانجامعه و فرهنگ4
انقالب اسالمی ایران5
اقتصاد سیاسی ایران6

مقایسه عناوین دروس تخصصی مقطع دکتري: 3شمارۀ جدول

دانشکدۀ ادبیاتردیف
دانشکده مطالعات جهانو علوم انسانی

شناسیبررسی و نقد مکاتب ایرانشناسیمباحث نظری ایران1

شناسیشناسی و غربشرق2
مطالعات فرهنگی ایرانشناسیمطالعات ایرانو تأثیر آن بر 

تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایران در 3
تحوالت سیاسی در ایران معاصردورۀ باستان و میانه

روش تحقیق پیشرفتهروش تحقیق پیشرفته4

تحوالت اعتقادی، اجتماعی و سیاسی تشیع 5
در ایران
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 اختیاري مقطع دکتري عناوین دروسۀمقایس: 4شمارۀ جدول

دانشکدۀ ادبیاتردیف
دانشکده مطالعات جهانو علوم انسانی

ایران و جهانی شدنشناسی در ایران و جهانتاریخ ایران1
فضای مجازی و ایرانشناسی مطالعات ایرانیمرجع2

ادبیات تطبیقی3
شناسی زنانجامعه)تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات جهان(

های سیاسی در ایرانتاریخ اندیشهت فکری ایران باستان و میانهتحوال4
اقتصاد سیاسی ایران پس از انقالبتحوالت اقتصادی ایران در دورۀ باستان و میانه5
تاریخ معاصر ایرانزیستی ایرانتحوالت محیط6

تاریخ فرهنگی و تمدنی ایران7
 اقتصادی ایرانۀتوسعدر دورۀ باستان و میانه

سینمای ایرانهای ایران پیش از اسالمتحوالت زبان8
جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک ایرانهای ایرانی نوتحوالت زبان9
شناسی معاصر ایرانقومهای شفاهی ایرانشناسی و سنتمردم10

تاریخ اجتماعی و مطالعات فرودستان11
سیاست خارجی ایران معاصردر ایران باستان و میانه

تاریخ تطور شعر فارسی12
تاریخ تطور نثر فارسی13



43|) خورشیدي1398( ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۀ دانشکدۀسالنام

شناسی دانشکدهآموختگان ایرانافتخارات دانشجویان و دانش
شناسـی دانـشکدۀ ادبیـات و علـوم انـسانی دانـشگاه تهـران در                آموختگان کارشناسی ارشد ایـران    دانشجویان و دانش  

:هایی از این افتخارات عبارتند ازنمونه. اندآفرین بودهارهای مختلف علمی و فرهنگی در سطح ملی افتخزمینه

آموختۀ استعداد درخشان کارشناسـی      دانش :گالره مرادي 
شناســی دانــشکدۀ ادبیــات و علــوم انــسانی ارشــد ایــران

شایستۀ تقدیر در بیـست و شـشمین دورۀ    دانشگاه تهران، 
ۀبـرای ترجمـ   ) 1398( کتاب سـال دانـشجویی       ۀجشنوار

اثــر همینــگ یورگنــسن و » هــای ایــرانیخچــال«اب کتــ
کاندیــدای ســی و هفتمــین دورۀ کتــاب ســال جمهــوری 

ــران  ــالمی ای ــه) 1398(اس ــان. در بخــش ترجم ــۀ پای نام
تحلیـل  «کارشناسی ارشـد گـالره مـرادی نیـز بـا عنـوان              

بـه  » محتوای روزنامۀ شکوفه، دومین نشریۀ زنـان ایرانـی        
کـسب عنـوان    راهنمایی دکتـر علـی شـهیدی موفـق بـه            

. نامۀ برگزیدۀ سال از چهارمین دورۀ جایزۀ تهران شپایان
شناسی دانشکدۀ ادبیـات و علـوم انـسانی دانـشگاه     آموختۀ استعداد درخشان کارشناسی ارشد ایران  دانش :منیر عزیزي 

 در 1398ان در سـال   مطالعات جهان دانشگاه تهـر ۀدانشکد) شناسیایران( دورۀ دکتری مطالعات ایران      ۀتهران، برگزید 
. درخشانهایبخش استعداد
شناسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انـسانی دانـشگاه         آموختۀ استعداد درخشان کارشناسی ارشد ایران      دانش :سهیال فرجی 
.1398 بورسیه دورۀ دکتری تاریخ هنر دانشگاه استانبول در سال ۀتهران، برگزید
 بورسـیه دورۀ  ۀی دانشکدۀ ادبیات و علوم انـسانی دانـشگاه تهـران، برگزیـد        شناسآموختۀ ایران  دانش :نژادالهه سلیمان 

.1398دکتری تاریخ دانشگاه ییلدیریم بایزیت آنکارا در سال 
ۀ سـومین دورۀ جـایز     ۀشناسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهـران برنـد          آموختۀ ایران  دانش :سمیه ایمانیان 

.رهنگی ایراناث فتهران در بخش خبرنگاری میر
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شناسی دانشکدۀ ادبیات و    آموختۀ ایران دانش: علی ایلنت 
 ملـی   ۀ نخـستین جـایز    ۀعلوم انسانی دانشگاه تهران، برند    

هـای ادبـی کـشور بـه نـام           ملـی انجمـن    ۀجشنوار(بهار  
از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی       )  بهـار  الشعراءملک

شناسـی  برای تأسیس انجمن ادبی و انتـشار مجلـۀ ایـران          
.بینجام جهان

شناسی کشوريانتشار مجالت ایران
شناسی دانشکدهآموختگان ایران به سردبیري دانشجویان و دانش

)شناسی و ایرانگرديمجلۀ دوزبانه ایران(گیلگمش 
آموختـۀ  مجلۀ گیلگمش به سردبیری نسیم محمدی دانش      

شناسـی دانـشکدۀ ادبیـات و علـوم         ارشد ایران کارشناسی
شناسی و ایرانگردی    ایران ۀدانشگاه تهران، در زمین   انسانی  

به دو زبـان فارسـی و انگلیـسی بـا کیفیـت و گرافیکـی                
بـسیاری از   . شـود المللی منتشر مـی   نظیر در سطح بین   بی

نویسندگان مقاالت این مجله از اعضای هیـأت علمـی و           
شناسـی دانـشکدۀ    آموختگـان ایـران   دانشجویان و دانـش   
.ی هستندادبیات و علوم انسان

)شناسیمجلۀ ایران(سروآیین 
مـسئولی علـی    امتیازی و مـدیر   مجلۀ سروآیین به صاحب   

شناسـی  ارشـد ایـران   آموختـۀ کارشناسـی   دانـش (رضاپور  
ــران  ــشگاه ته ــسانی دان ــوم ان ــات و عل ــشکدۀ ادبی و ) دان

شناسـی و بـا      ایـران  ۀسردبیری موهبت پیرغیبی، در زمینـ     
و ) یزد و میبد  (ق مرکزی   تمرکز بر مطالعات فرهنگ مناط    

. شـود کـشور منتـشر مـی   ) فـارس فارس و خلیج  (جنوبی  
بسیاری از نویسندگان مقاالت این مجله از اعضای هیأت         

شناســی آموختگــان ایــرانعلمــی و دانــشجویان و دانــش
.دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی هستند
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)شناسی ایرانۀمجل(بین جام جهان
امتیازی، مـدیر مـسئولی و      احببین به ص  مجلۀ جام جهان  

ارشـد  آموختـۀ کارشناسـی   دانـش (سردبیری علی ایلنـت     
شناسی دانشکدۀ ادبیـات و علـوم انـسانی دانـشگاه           ایران
شناسی با تاکید بـر فرهنـگ، زبـان،         در زمینه ایران  ) تهران

              گویش، ادبیات و تاریخ خراسان و بـا تمرکـز بـر تربـت
گان مقـاالت ایـن    بسیاری از نویـسند   . شودجام منتشر می  

ــشجویان و   ــی و دانـ ــأت علمـ ــضای هیـ ــه از اعـ مجلـ
شناسـی دانـشکدۀ ادبیـات و علـوم         آموختگان ایران دانش

.انسانی هستند

هاها و سخنرانیگزیدۀ نشست
نشست عصري با گیلگمش

ــماره   ــایی از ش ــۀ 10رونم  مجل
ــران ــردی ایـ ــی و ایرانگـ شناسـ

 زبـان مـادری و      ۀویژ(گیلگمش  
بـه  ) های ایرانی ها و گویش  زبان

ــدی    ــسیم محمـ ــردبیری نـ سـ
ارشـد  آموختـۀ کارشناسـی   دانش
شناسی دانشکدۀ ادبیـات و     ایران

علوم انسانی دانشگاه تهران، بـه      
ــشن زادروز   ــار جــــ افتخــــ
ۀهــشتادسالگی اســتاد بازنشــست

دانـــشگاه تهـــران دکتـــر ژالـــه 
آموزگار با حـضور و سـخنرانی       
ایــشان و ســخنرانی دکتــر علــی 

 آذر  17ه  شهیدی در روز یکـشنب    
در ) 16:30 تا   15ساعت   (1398

. تاالر کمال دانشکده برگزار شد



) خورشیدي1398(سالنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران|46

همایش بررسی آثار باستانی جاده ابریشم دریایی
، برنامـۀ مـشترک     »بررسی آثـار باسـتانی جـاده ابریـشم دریـایی          «همایش  

شناسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انـسانی دانـشگاه تهـران و دانـشگاه              ایران
شناســی هــای ایــران خــارجی پکــن بــا همکــاری دیگــر گــروهمطالعــات
های چین، با سخنرانی استاد دکتر گه جیان شـیونگ، اسـتاد دکتـر      دانشگاه

مو هونگ یان، دکتـر وو هـاو از کـشور چـین و دکتـر علـی شـهیدی از                     
المللی کتاب تهران    در نمایشگاه بین   1398 اردیبهشت   5دانشگاه تهران در    

میـراث دریـانوردان    «ست از ترجمۀ چینـی کتـاب        در این نش  . برگزار شد 
اثر ماندگار استاد دکتر محمدباقر وثوقی عضو هیأت        » ایرانی در بنادر چین   

. علمی دانشکدۀ ادبیـات و علـوم انـسانی دانـشگاه تهـران رونمـایی شـد                
های چینی و فارسـی ایـن همـایش را دانـشجوی چینـی        سخنرانی ۀترجم

.هان یانگ برعهده داشتشناسی دانشکده، رونگرشتۀ ایران

هاي تاریخ اجتماعی ایران به روایـت سـینماي         سلسله نشست 
مستند

ۀدر زمینــ(»  آخــرۀصــحن«نشــست نقــد و بررســی فــیلم مــستند 
هـای  از سلسله نشـست   ) های عاشورایی ایران  خوانی و آیین  تعزیه

تاریخ اجتماعی ایران به روایـت سـینمای مـستند در پژوهـشگاه             
هنـر و ارتباطـات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا          فرهنگ،  

شناسـی دانـشکدۀ    سخنرانی دکتر علی شهیدی، دبیر کمیتـۀ ایـران        
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهـران و بـا حـضور و سـخنرانی               

. برگزار شد1398 مهر 16کارگردان و عوامل فیلم در 
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اسیشنسالگی تأسیس مرکز کرمان30ساله؛ جشن گنج سی
 دانشکدۀ ادبیات و علـوم  1398 اردیبهشت ماه ۀدر نخستین هفت 

انسانی دانشگاه تهـران میزبـان برپـایی نمایـشگاهی از میـراث              
اُمین شناختی استان کرمان به افتخار سی     تاریخی، طبیعی و مردم   

ـ        سال تأسیس مرکز کرمان     ایـن هفتـه    ۀشناسـی بـود کـه در میان
تی با حـضور فرهنگیـان،      شناسی، در سوم اردیبهشت نشس    ایران

ــی     ــاالر فردوس ــانی در ت ــردان کرم ــدان، وزراء و دولتم هنرمن
دانشکده برای بررسی و مرور کارنامه و دستاوردهای علمـی و           

این برنامه آغـازی بـود   . شناسی برگزار شد  فرهنگی مرکز کرمان  
شناسی برای آشـنایی    های نمایشگاهی ایران  برای برگزاری هفته  
هـای مختلـف   هـای ایرانـی اسـتان   فرهنـگ دانشجویان با خرده   

.کشور در محل دانشکده





هدانشکدو فناوري معاونت پژوهشی 
 و فناوري ساختار معاونت پژوهش

 کتابخانه-1
 سایت-2
نشریه و پژوهش ادارۀ-3
علمیهای دبیرخانه همایش-4

 علوم انسانی ودانشکدۀ ادبیات معاونت پژوهشی ۀنمودار سازمانی حوز

هاکارشناس مسئول فرابري داده
شهرزاد بحیرایی
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:1398اقدامات معاونت پژوهشی در سال 
هاي کاربرديطرح. 1

منعقدشدهکاربرديهايطرح. 1,1
توسـط که  کردهمنعقدپژوهشیوعلمیمراکزبا، به شرح زیر،    را کاربردیطرحسهدانشکده قرارداد   ،1398سالدر

:استانجامحالدراستادان

مدت مبلغ اتمهتاریخ خ عنوان طرح مجري طرح

300،000،000 ماه24 در دست اجرا
ۀ فلسفدربارۀپژوهش
کاربردیرویکردباپزشکی

پزشکانبرای

حسین 
مصباحیان 1

330،000،000 ماه12 در دست اجرا درپدیدارشناسیرهیافت
لسفهف احمد رجبی 2

12
ماه 200،000،000 در دست اجرا تاریخ دارالمعلمات اولین 

مرکز آموزش عالی دختران فرشهرام یوسفی 3
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: یافتههاي کاربردي خاتمهطرح.2,1
سـط  ای گذشـته تو هـ در سـال هـا  ایـن طـرح  .کاربردی، به شرح زیر، به پایان رسـیده اسـت   طرح   در این سال، چهار   
انـد و حکـم    به انجام رسانده1398در سال    را   هاآن استادان   پژوهشی منعقد شده بود و    -های علمی دانشکده با سازمان  
:ده استاختتام آنها صادر ش

مدتمبلغعنوان طرحمجري طرح

مصطفی زالی1
یهاراجهتآموزشیمشاورهخدمات

بهفلسفهآموزشنوینراهکارهای
آموزاندانش

100،000،00012
ماه

رحیم والیتی2
ی شناسانمرحله سوم بررسی باست
آباد دهستان روشمند شهرستان بستان

مهرانرود جنوبی و مرکزی
300،000،00012

ماه

 والیتیرحیم3
گمانه ( پروژه گرد دول چرزه خون 1فاز 

زنی و تعیین عرصه و حریم محوطه 
)اوجان و بستان آباد

420,000,00012
ماه

مصطفی زالی

ارزیابی و انتخاب شناسایی،مطالعه،
 ناشرین معتبر انگلیسیۀکتب منتشرشد

یعی و زبان با موضوع مساله عدالت توز
 آنهاۀنظارت و مدیریت ترجم

220,000,00012
ماه

1398 در سال آثار پژوهشی استادان. 2
:1 و به آنها امتیاز داده شده است، به این قرار استتأیید بررسی، 1398 که در سال  پژوهشی استادانآثار

 کتاب. 2,1
 در سـامانه    هـا  و امتیـاز آن    ارزیـابی ) ترجمه، مجموعـه مقـاالت و ماننـد آنهـا          شامل تألیف،  ( عنوان کتاب  130بیش از   

مـابقی در دسـتور کـار شـورای          عنوان آن امتیازدهی شده و در جدول ذیل آمده است،            105که از این تعداد     شده  ثبت
.پژوهشی قرار دارد

 در 1398اپ بعضی از این آثار ممکن است به سالهای گذشته متعلق باشد، ولی در این گزارش، ثبت آنهـا در سـال        تاریخ چ  .1
 نیز ممکن است در این گزارش نیامده باشـد، زیـرا            1398شده در سال    سامانۀ دانشگاه مالک بوده است؛ طبعاً برخی آثار چاپ        

.هنوز در سامانه ثبت نشده است
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ناشرعنوانلفانؤم

شاهرخ رزمجو1
 مروری بر :انسان و دریا

هزاران سال رابطۀ انسان و 
دریا در ایران

موزه ملی 
ایران،

سازمان بنادر 
و 

،دریانوردی
پژوهشگاه 

ملی 
شنااقیانوس

ی و علوم س
دریایی

سعید زیباکالم 2
ردمف

انحالل انقالب در نظام 
استکباری

 شهید مؤسسۀ
کاظمی

محمدرضا 3
 دکتر حسن حبیبیۀنامیادترکی

فرهنگستان 
زبان وادبیات 

فارسی

شهرام 4
فرییوسف

در تاریخ مراکز تربیت معلم 
 استان البرز- ایران

دانشگاه 
فرهنگیان

شهرام 5
فرییوسف

تاریخ مراکز تربیت معلم در 
 استان کرمان- ایران

دانشگاه 
فرهنگیان

شهرام 6
فرییوسف

خ مراکز تربیت معلم در تاری
 استان اردبیل- ایران

دانشگاه 
فرهنگیان

محمدرضا 7
ترکی

نامه و خدمات علمی زندگی
یاد دکتر و فرهنگی زنده
پورقیصر امین

انجمن آثار و 
مفاخر 
فرهنگی
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درضا محم8
دبیاچهسرو رشیدترکی

محمدرضا 9
خاموشغایت ابداعترکی

محمدرضا 10
سمتپیشگامان شعر فارسیترکی

رضا محمد11
نقد صیرفیانترکی

پژوهشگاه 
علوم انسانی 
و مطالعات 
فرهنگی

حسن فاضلی 12
Ancient Civliztion Reviewchiniنشلی

13

فاضلی حسن
 حسین ،نشلی
 فروزان ،داودی

اسالمی

گاهنگاری مرکز فالت ایران 
 نوسنگی جدید تا دورۀاز 

پایان عصر آهن

بنیاد 
یشناسانایر

حسن فاضلی 14
archaeobotany of Tepe SialkIran Heritageنشلی

حسن فاضلی 15
Tepe GerazianiISMEOنشلی

حسن فاضلی 16
Ancient Civliztion Reviewlkjihنشلی
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حسن فاضلی 17
نشلی

گاهنگاری مرکز فالت ایران 
 نوسنگی جدید تا دورۀاز 

پایان عصر آهن

بنیاد 
یشناسناایر

حسن فاضلی 18
TAPPEH SIALKLOUVERنشلی

شهرام 19
فریوسفی

جستارهایی در تاریخ ایران، 
مجموعه مقاالت نخستین 
کنگره تاریخ دانان کشور

نگستان فره
اندیشه

شهرام 20
فریوسفی

فرهنگ و تمدن ایران در 
 سلجوقیاندورۀ

پژوهشگاه 
علوم انسانی 
و مطالعات 
فرهنگی

21
،حمیرا زمردی

منصور 
علیپورمام

بررسی مضامین مشترک 
د و مثنوی معارف بهاء ول
موالنا

نسیم

22
داریوش
رحمانیان
کوشککی

مجموعه مقاالت نخستین 
کنفرانس تاریخ روابط 

)جلد دوم(خارجی ایران 

 چاپ و ادارۀ
انتشارات 

وزارت امور 
خارجه

23

روزبه 
،بکوزرین
توفیق سید

حسینی

کتابشناسی مانی و کیش 
مانوی

انتشارات 
جهاد 
دانشگاهی

حسین 24
مصباحیان

: و دیگری آنمدرنیته
انتقادی با تفسیر ای همواجه

هابرماس از مدرنیته به مثابه 
ناتمامای هپروژ

نشر آگه
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حسین 25
مصباحیان

از هرمنوتیک تا سیاست 
گفتگوهایی : رهایی بخش

به همراه . با دیتر میسگلد
ترجمه علی . ترور نوریس

.1398. نشر آگه. خالندی

نشر آگه

شهیدیعلی26

مقاله ربض، / مدخل
المعارف بزرگ ةدایر
24 (24 دبا، ج -اسالمی

)جلد

The Centre for 
The Great 

Islamic 
Encyclopaedia

شاهرخ رزمجو27
های مقاله: نامهآفرین
 در نکوداشت یشناسباستان

استاد مهدی رهبر

هشگاه پژو
میراث 

فرهنگی و 
گردشگری

28
الدین شهاب

،سمنان
گودرز رشتیانی

 تاریخ کرمان :محقق التاریخ
و پادشاهی ساسانیان

انتشارات 
فروهر

29

محمد اسماعیل 
اسمعیلی 
،جلودار
گرآرمان شیشه

 اولین نشست ۀنامویژه
تخصصی شیشه و سفال

 کل ادارۀ
میراث 

فرهنگی، 
صنایع دستی 
و گردشگری 
استان تهران، 
موزه آبگینه 

های و سفالینه
ایران

علم کانتۀمدخل فلسفمحمود خاتمی30
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تأملی فلسفی درباب محمود خاتمی31
علمداریسرمایه

علم آزادیۀکانت و مسالمحمود خاتمی32

دیوان غزلیات با نام همراه امید مجد33
امید مجدباران

،امید مجد34
لوتینگ جیائو

ارزیابی و بهسازی کتاب 
آموزش زبان فارسی در 

چین
برتراندیشان

امید مجد35
بولنت اکداغ

های تحلیل و مقایسه شیوه
آموزش زبان فارسی در 

ایران و ترکیه و تالش برای 
بهسازی آن

اریش

احمد رجبی36
پژوهشی . تناهی استعالیی

ی بنیادین شناس هستیدربارۀ
هایدگر

هرمس

میثم لباف 37
خانیکی

های مقاله: نامهآفرین
ی در نکوداشت شناسانباست

اد مهدی رهبراست

پژوهشگاه 
میراث 

فرهنگی و 
گردشگری

38

الدینکمال
،نیکنامی

عبدالکریم شاد 
مهر

حل معادالت رگرسیون 
برای تبیین قضایای 

یشناسانباست

انتشارات 
دانشگاه 
تهران
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افشین محمد39
وفائی

احوال و اشعار حافظ 
شیرازی در هندوستان

انتشارات 
سخن

وحید عیدگاه 40
طرقبهی

وزندگیآفتاب،ۀ همسای
نشر سخنپورامینقیصرشعر

محمدعلی41
آذرشب

مدد الغیبی فی حیاه ال
البشریه

محمدعلی42
اإلنسان و اإلیمانآذرشب

محمدعلی43
Tanvirالمجتمع و التاریخآذرشب

منصور 44
گلصفت

خ اسناد ایرانی؛ تاری
اجتماعی ایران و توران از 

سده دهم تا چهاردهم 
هجری

بنیاد 
پژوهشهای 

اسالمی 
آستان قدس 
رضوی

45

منصور 
،گلصفت

محمدباقر 
وثوقی

 سازمان بنادر و تأسیس
دریانوردی در آیینه اسناد

سازمان بنادر 
دریانوردیو

 TERRA RIDENS-TERRAپگاه خدیش46
NARRANS (2 volumes)

Verlag fur 
Orientkunde
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پگاه خدیش47
هزار و یک روز و 

آن در ادبیات های ریشه
ترکی عثمانی و فارسی

چشمه

48

یاسر قزوینی 
،حائری

حبیب زمانی 
،محجوب

مهدی محمد
آذری

 اجتماعی - وضعیت سیاسی 
زمزم هدایتشیعیان عربستان سعودی

مجموعه مقاالت والیتیرحیم49
 نامهی محسنشناسایران

سازمان اسناد 
کتابخانه و

ملی 
جمهوری 
اسالمی ایران

Iran, the Cradle of Civilisationشاهرخ رزمجو50
Archaeology 
Museum of 

Alicante 

تک برگاحوال شیخ اجل سعدیجواد بشری51

حسین 52
مصباحیان

Selected Philosophical Works 
(4): Primary Sources, Basic 

Concepts, Commentaries, and 
Quizzes A Companion for 
Undergraduate Students in 

Philosophy Fourth Part: 
Contemporary Period

انتشارات 
جهاد 
دانشگاهی

حسین 53
مصباحیان

Selected Philosophical Works 
(3): Primary Sources, Basic 

Concepts, Commentaries, and 
Quizzes A Companion for 
Undergraduate Students in 

Philosophy Third Part: Modern 
Period

انتشارات 
جهاد 
دانشگاهی
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حسین 54
مصباحیان

Selected Philosophical Works 
(2): Primary Sources, Basic 

Concepts, Commentaries, and 
Quizzes A Companion for 
Undergraduate Students in 
Philosophy Second Part: 

Medieval Period

انتشارات 
جهاد 
دانشگاهی

حسین 55
مصباحیان

Selected Philosophical Works 
(1- 4): Primary Sources, Basic 
Concepts, Commentaries, and 

Quizzes A Companion for 
Undergraduate Students in 

Philosophy First Part: Ancient 
Period

انتشارات 
جهاد 
دانشگاهی

،امید مجد56
سامر االحمد

تحلیل تطبیقی کتابهای 
دستور زبان فارسی 

دانشگاهی در مبحث کلمه
زوار

بیست و پنج گفتار تازه امید مجد57
زوار عطاردربارۀ

،امید مجد58
احترام رضایی

فرهنگ توصیفی مقاالت 
عطارشناسی همراه با نقد و 

تحلیل آنها
زوار

کنیه در ادب عربی و علی اکبر فراتی59
دار الفکرفرهنگ اسالمی

60
،حسن حضرتی

شهال 
زادهیوسف

 الوقایعةزبد
انتشارات 
دانشگاه 
تهران

ر روش پژوهش دحسن حضرتی61
لوگوسیشناستاریخ

حسن حضرتی62
انتشارات تاریخ نوین ترکیهنفیسه شکور

سمت
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63

سیداحمدرضا
،قائم مقامی
محمود 

خانجنبی

هوشمندی خط فارسی در 
جای  به "نب"نگارش 

 در کلمات بسیط"مب"

پژوهشگاه 
علوم انسانی 
و مطالعات 
فرهنگی

شاهرخ رزمجو64
ایران مهد تمدن، 

ی و تاریخ ایران شناسباستان
به روایت موزۀ ملی ایران

موزه ملی 
ایران

65

،گاه خدیشپ
،جواد درهمی
،اکرم سلطانی

شهبازیایرج
،بهروز صفرزاده
سحر غفاری

ۀ بزرگ فارسی جزوۀلغتنام
8

انتشارات 
دانشگاه 
تهران

66

،پگاه خدیش
،جواد درهمی

،شهبازیایرج
سحر غفاری

ۀ بزرگ فارسی جزوۀلغتنام
9

انتشارات 
دانشگاه 
تهران

مصطفی67
پهلوانده

ی در شناسانباستهای مقاله
نکوداشت استاد مهدی 

رهبر

پژوهشگاه 
سازمان 
میراث 
فرهنگی

68
،کریمیانحسن

مجید 
نتظرظهوریم

اردشیر خوره نخستین 
پایتخت ساسانیان

انتشارات 
جهاد 
دانشگاهی

،علی افضلی69
لیال اسداله ئی

الهدف فی النصوص 
الریاضیۀ

انتشارات 
دانشگاه 
تهران
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هرا حاتمیز70
» حقیقی «نگارتاریخ

مجموعه مقاالت 
)2نامه محسن(ی شناسایران

سازمان اسناد 
و کتابخانه 

ملّی 
جمهوری 
اسالمی ایران

سعید زیباکالم 71
نشر اسمهای بیشترافسانهمفرد

مجموعه مقاالت حسن زندیه72
)2نامه محسن(ی شناسایران

سازمان اسناد 
و کتابخانه 

ملی 
جمهوری 
اسالمی ایران

73Mohammad 
Bagher Vosoghi

Marco Polo and Silk 
Road(10th -14th Century)

Peking 
University 

Press

نگاردانشآوری در جهانتاریخ فناحمدیالهفرج74

75
،شهریار نیازی

زینب قاسمی 
اصل

تحلیل زبان شناختی متون 
با تکیه بر دستور (عربی 
)گرای هلیدینقش

ات انتشار
دانشگاه 
تهران

76
،نژادزهرا علی
مصطفی

پهلوانده

با تکیه (ی سلوکی شناسسکه
سلوکی موزه های بر سکه

)همدان

انتشارات 
دانشگاه 
تهران

77

،حمید پارسانیا
حسین
،کچوئیان

سعید زیباکالم

معرفت و جامعه
پژوهشگاه 
حوزه و 
دانشگاه
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78

،حمید پارسانیا
سیدحمید 

،زادهطالب
بیژن 

،عبدالکریمی
،سعید زیباکالم
غالمعلی
حدادعادل

دانشگاه ما و علوم انسانی
باقرالعلوم

ۀ واقعدربارۀجستارهایی رسول جعفریان79
گلستان

وزارت
خارجه

محمدرضا 80
سخن) جلد2( االولیاء ةتذکرشفیعی کدکنی

81
داریوش 
رحمانیان
کوشککی

واقعه دربارۀجستارهایی 
گلستان؛ مجموعه مقاالت 

به مناسبت دویستمین 
نامه گلستانسالگرد موافقت

 چاپ و ادارۀ
انتشارات 

وزارت امور 
خارجه

82

زهرا حاتمی
داریوش 
رحمانیان
کوشککی

مجموعه گفتارها؛ فلسفه 
ی و شناستاریخ، روش

تاریخنگاری
علم

83

داریوش 
رحمانیان
کوشککی
زهرا حاتمی

مجموعه گفتارها؛ فلسفه 
ی و شناستاریخ، روش

تاریخنگاری
علم

دیوان ساالری عصر صفویحسن زندیه84
پژوهشگاه 
حوزه و 
دانشگاه
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القسم - کتاب االنشاء-3الرائدمسعود فکری85
سمت) جلد3(المتقدم 

القسم - کتاب االنشاء-الرائدمسعود فکری86
سمتالمتوسط

القسم - کتاب االنشاء-الرائدود فکریمسع87
سمتالتمهیدی

تمدن علمیمدخل فلسفه هوسرلمحمود خاتمی88

89

عدنان
،طهماسبی
سعداله 
همایونی

تر دانشچنحو کاربردی

حسین 90
فلسفه دانشگاهمصباحیان

هشکده پژو
مطالعات 
فرهنگی و 
اجتماعی

حسین 91
فلسفه دانشگاهمصباحیان

پژوهشکده 
مطالعات 
فرهنگی و 
اجتماعی

علی افضلی92

گزارشی از مراکز تربیت 
معلم در کشورهای عربی 

مصر، : مورد پژوهش(
)سوریه، عراق و قطر

دانشگاه 
فرهنگیان
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مورخسیر تحول مفهوم علمرسول جعفریان93

94
،گودرز رشتیانی
یاسر قزوینی 

حائری

مجموعه مقاالت چهارمین 
مللی خلیج البینهمایش 
تاریخ فرهنگ و (فارس

)تمدن

نگارستان 
اندیشه

) جلد5000(سور،مسجد کریمیانحسن95
بنیاد 

المعارف ةدایر
میاسال

حسین 96
مصباحیان

نحوه مواجهه شریعتی با «
، »ذهن بنیادی انسانی
، هاهشریعتی در افق اندیش

انتشارات قصیده . جلد دوم
-211صص . 1398سرا، 

239.

انتشارات 
قصیده سرا

97
سعداله 
،همایونی
اکرم مدنی

نگاه معاصرپاییز سیاسی انقالبهای عربی

98
سعداله 
همایونی
اکرم مدنی

نگاه معاصرهویت به مثابه آزادی

99

عدنان
طهماسبی
سعداله 
همایونی

چتر دانشآموزش نحو کاربردی

سعداله 100
 و اإلنشاءةفی القراءهمایونی

انتشارات 
جهاد 
دانشگاهی
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خطی دفتر های نسخهرسول جعفریان101
نشر مورخچهارم

مقاالت و رساالت تاریخی نرسول جعفریا102
دفتر ششم

انتشارات 
دانشگاه 
تهران

103
،کلثوم غضنفری

جمشید 
قهرمانی

قفقاز های تاریخ آلبانیایی
)تاریخ اران(

انتشارات 
دانشگاه 
تهران

فرهنگ نامۀ میراث ماندگارواژهمزدک انوشه104
معاصر

105

،احمدیالهفرج
منصور 
،گلصفت

محمدباقر 
وثوقی

مجموعه مقاالت چهارمین 
مللی البینهمایش دو ساالنه 

 فرهنگ ،تاریخخلیج فارس
و تمدن

نگارستان 
اندیشه
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مقاله. 2,2
بررسـی و ثبـت   . شـده اسـت  ها ثبـت   امتیاز آن مقاله بررسی و270تعداد ،شده توسط استادان  مقالۀ ثبت  290از تعداد   
.شود انجام می1399سال نیز در  مقاالت امتیاز بقیۀ

مجلهقاله مدرجۀعنوان مقالهمولفان

1

الهفرج
،احمدی
آروین 
قائمیان

پژوهشی علمی) م1838-1828(بازی بزرگ و مسئلۀ هرات 
)نظری(

های علوم پژوهش
تاریخی

،علی افضلی2
پژوهشی علمیالفضاء الروائی فی روایة کان لی قلب لفوزی الطائیعلی المجبلی

)نظری(
اسات فی السردانیة در

العربیة

3

محمدامین 
،میرقادری

الدینکمال
 بهار ،نیکنامی

رضایی 
بیدیباغ

باتیر؛ پژوهشی پیرامون یک نام کهن در سرپل 
ذهاب

پژوهشی علمی
)نظری(

های پژوهش
ی ایرانشناسانباست

4
،امید مجد

موسی وصفی
قراولخانه

ب اشعار در جنگ اسکندرمیرزای بررسی انتسا
تیموری

پژوهشی علمی
)نظری(

 تخصصی مجلۀ
تفسیر و تحلیل 

متون زبان و ادب 
فارسی

فصلنامه نقد کتاب متفرقهتاریخ زنده ترکیهعلی کالیراد5
علوم انسانی

6

نورالدین 
،نعمتی
سیروس

 مظهر ،فیضی
ادوای

-جار؛ یک بررسی اجتماعیکلیمیان دورۀ قا
اقتصادی

پژوهشی علمی
)نظری(

تحقیقات تاریخ 
اجتماعی

حسن7
کریمیان

های برجیپژوهشی در تکوین و تحول آرامگاه
پره دار در معماری اسالمی ایران، مورد 

برج اظهر درگزین: مطالعاتی

پژوهشی علمی
)نظری(

مطالعات 
یشناسانباست
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8

عبدالرسول 
،فروتن

سعداله 
همایونی

های مقایسه تطبیقی معلّقات سبع و غزل غزل
سلیمان

پژوهشی علمی
)نظری(

 مطالعات نامۀفصل
ادبیات تطبیقی

9

سعداله 
،همایونی
عدنان

طهماسبی

واکاوی نظریه نحو کاربردی در زبان عربی
از منظر احمد المتوکل

پژوهشی علمی
علم زبان)رینظ(

شهرام 10
فریوسفی

بررسی تحوالت کارکردی بازار آمل از گذشته 
تا کنون

پژوهشی علمی
)نظری(

های پژوهش
ی ایرانشناسانانس

حسن11
کریمیان

زیدیتشیعاعتقادیهایبازتاب اندیشه
تبرستانعلویانمسکوکاتبر

پژوهشی علمی
)نظری(

العات مط
یشناسانباست

حسن 12
کریمیان

Uncovering the Islamic Governmental Citadel of 
Shahdezh in Isfahan (Iran) in Archaeological 

Excavations

پژوهشی علمی
)نظری(

Journal of Islamic 
Archaeology

شهرام 13
فریوسفی

های مدیریت شهری چالش:  و اصنافبلدیه
علمی ترویجی پهلوی اولدورۀنوین در 

 تاریخ نامۀپژوهش
اجتماعی و 
اقتصادی

محمدرضا 14
ترکی

ادبیات های لوح؛ درنگی در مفاهیم و مؤلفه
انقالب و ادبیات انقالب اسالمی

پژوهشی علمی
شعر)نظری(

15
محمدرضا 

موسی ،ترکی
کشدامن

پژوهشی علمیشگردهای طنز آفرینی خاقانی
)نظری(

ادب فارسی 
دانشگاه تهران

حسن16
کریمیان

:ضرابخانه ساوجبالغ مکری
یشناسشواهد تاریخی و سکه

پژوهشی علمی
)نظری(

 مطالعات نامۀفصل
ی شناسانباست

پارسه

محمدرضا 17
ترکی

ان شعر فارسی یا پیشگامان نظم پیشگام
!فارسی؟

پژوهشی علمی
گزارش میراث)نظری(
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محمدرضا 18
پژوهشی علمیدر زبان فارسی» همیشه«قید زمان ترکی

)نظری(
نامۀ(دستور 

)فرهنگستان

محمدرضا 19
ترکی

نظامی االسرارمخزن«: معرفی و نقد کتاب
»گنجوی

ژوهشی پعلمی
)نظری(

 زبان ونامۀنقد 
ادبیات فارسی و 

ی باستانیهازبان

محمدرضا 20
ترکی

 ـشرح مشکالت خاقانی«: معرفی و نقد کتاب
»)گنجینه اسرار(دفترپنجم 

پژوهشی علمی
)نظری(

 زبان ونامۀنقد 
ادبیات فارسی و 

ی باستانیهازبان

محمدرضا 21
ترکی

 ـیشرح مشکالت خاقان«: معرفی و نقد کتاب
»)پنجنوش سالمت(فترچهارم د

پژوهشی علمی
)نظری(

 زبان ونامۀنقد 
ادبیات فارسی و 

ی باستانیهازبان

محمدرضا 22
ترکی

 ـیشرح مشکالت خاقان«: معرفی و نقد کتاب
»)نسیم صبح(فترسوم د

پژوهشی علمی
)نظری(

و زبان نامۀنقد 
ادبیات فارسی و 

ی باستانیهازبان

محمدرضا 23
ترکی

 ـیشرح مشکالت خاقان«: معرفی و نقد کتاب
»)زندانوبندخارخار(دومفترد

پژوهشی علمی
)نظری(

 زبان ونامۀنقد 
ادبیات فارسی و 

ی باستانیهازبان

محمدرضا 24
ترکی

 ـیح مشکالت خاقانشر«: معرفی و نقد کتاب
»)ثری تاثریا(فتریکم د

پژوهشی علمی
)نظری(

 زبان ونامۀنقد 
ادبیات فارسی و 

ی باستانیهازبان

محمدرضا 25
پژوهشی علمی»بربساط قلندر«: معرفی و نقد کتابترکی

)نظری(

 زبان ونامۀنقد 
ادبیات فارسی و 

ی باستانیهازبان

محمدرضا 26
پژوهشی علمی»سراچه آوا ورنگ«: معرفی و نقد کتابترکی

)نظری(

 زبان ونامۀنقد 
ادبیات فارسی و 

ی باستانیهازبان

محمدرضا 27
ترکی

جام عروس خاوری «: معرفی و نقد کتاب
»)شرح شش قصیده خاقانی(

پژوهشی علمی
)نظری(

 زبان ونامۀنقد 
ادبیات فارسی و 

ی باستانیهازبان
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اللههایده28
درآمدی بر مطالعات باستان جانورشناختی 
دوران اسالمی در شهر کهن نیشابور تا سده 

هفتم هجری قمری

پژوهشی علمی
)نظری(

های پژوهش
ی ایرانشناسانباست

 Tracking Five Millennia of Horse Managementهایده الله29
with Extensive Ancient Genome Time Series

پژوهشی علمی
CELL)نظری(

محمدرضا 30
پژوهشی علمیتاریخ و علت درگذشت خاقانی شروانیترکی

)نظری(

- فرهنگستاننامۀ
فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی

31

محمدرضا 
،ترکی

محبوبه 
هریاظ

پژوهشی علمیتاریخ و شمار سفرهای حج خاقانی
)نظری(

- فرهنگستاننامۀ
فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی

32

محمدرضا 
،ترکی

آسیه فرحی
،یزدی

هادیالهروح

پیشینۀ تاریخی و تحلیلیِ بحث دربارۀ
انواع ادبی تا پایان قرن هفتم

پژوهشی علمی
ادب فارسی)نظری(

محمدرضا 33
ترکی

ها،ها و رباعیطرز انوری در غزل
های نحوی کالمبا تکیه بر ویژگی

پژوهشی علمی
ادب فارسی)نظری(

34
محمدرضا 

موسی ،ترکی
کشدامن

تصحیح مجدد برخی عبارات آشفته
خاقانیهای در نامه

پژوهشی علمی
)نظری(

 نقد نامۀپژوهش
غتادبی و بال
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محمدرضا 35
ترکی

های علوم  انتقادی متون و برنامهنامۀپژوهش
شماره جاری مقاالت آماده انتشارانسانی
19های پیشین نشریه دوره دوره شماره

17دوره دوره ) 1397 (18دوره ) 1398(
15دوره دوره ) 1395 (16دوره دوره ) 1396(
13ه دوره دور) 1393 (14دوره دوره ) 1394(

28 شماره شماره 29شماره شماره ) 1392(
 دوره دوره 26 شماره شماره 27شماره شماره 

دوره دوره ) 1390 (11دوره دوره ) 1391 (12
هایی از خاقانی تحلیل سروده) 1389 (10

شروانی

پژوهشی علمی
)نظری(

 انتقادی نامۀپژوهش
های متون و برنامه
علوم انسانی

محمدرضا 36
پژوهشی علمی آوا و رنگۀای بر سراچنقد و تکملهترکی

)نظری(

 پژوهش ونامۀفصل
نگارش کتب 
دانشگاهی

محمدرضا 37
ترکی

ای مهمیک ممدوح ناشناختۀ خاقانی و نکته
دربارۀ نسخۀ لندن

پژوهشی علمی
ادب فارسی)نظری(

محمدرضا 38
پژوهشی علمی یا نقد گمراه کننده؟کتابترکی

)نظری(
 نقد کتاب نامۀفصل

ادبیات

حسین 39
مصباحیان

فلسفیای همواجه: بازآفرینی خویشتن
با تاریخنگاری هویت فرهنگی

پژوهشی علمی
)نظری(

تاریخ نگری و 
ینگارتاریخ

40

سعیده 
،شاکری
کلثوم 
غضنفری

جندی شاپورمتفرقهات خوراک در عصر ساسانیآداب و عاد

41

کلثوم 
،غضنفری
محمد 
حیدرزاده

 تاریخنامۀکارمتفرقهعربی خداینامههای کسروی و ترجمه
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 Acoustic Parameters in Persian-Speaking Patientsفاضلیحسن 42
with Dysphonia

پژوهشی علمی
)نظری(

Function and 
Disability Journal

43

رامین 
،حکمتی
محمود 

خانجنبی

تحلیل نوایی ساخت اضافه در
شناسی نواییچهارچوب واج

پژوهشی علمی
زبان پژوهی)نظری(

حسن44
کریمیان

سازمان فضایی و تحلیل ساختار معماری قلعه 
ی شناسانی باسترستم سیستان با تکیه بر حفار

نشینشاه

پژوهشی علمی
)نظری(

نامۀپژوهش
خراسان بزرگ

45

حیدر 
،عیوضی
رسول 
جعفریان

:مصباح الظلمات فی تفسیر التورات
تفسیری شیعی بر اسفار خمسه

پژوهشی علمی
آینه میراث)نظری(

رسول 46
پژوهشی علمیاس نجاشیالعببازپژوهی حیات شخصی ابوجعفریان

)نظری(

مطالعات 
اعتبارسنجی 
حدیث

رسول 47
پژوهشی علمی متکلم ـبه مثابه یک مورخاستاد مرتضیجعفریان

آینه پژوهش)نظری(

48

ابوالحسن
،مقدسامین

فرزانه 
آجورلو

جستاری بر داللت لفظ بر معنا در شعر
ناقدان معاصر عربنقد و بررسی آراء 

پژوهشی علمی
ادب عربی)نظری(

49

محمدحسن
،فوادیان

غالمعباس 
رضائی 
،هفتادر

محمد 
،دزفولی

علیرضا 
عزیزی

أم النحویة فی مخطوطة القبصات
للکاتب محمد علی بن محمد االصفهانی

پژوهشی علمی
)نظری(

 الکلیهمجلۀ
االسالمیه الجامعه
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50
،بهزاد برهان
علیرضا 

ادنژجیانحا
پژوهشی علمیگرا از تباین نیروانا و فناتبیینی ساخت

ادب فارسی)نظری(

51

محمدحسن
،فوادیان

علیرضا 
فرازی

بررسی نقش آهنگ جمله در
تعیین معانی آیات قرآن

پژوهشی علمی
ادب عربی)نظری(

52
علی محمد 

،وذنیم
زهیر طیب

گزارش اشکاالت خطیب قزوینی بر آراء 
دانشمندان متقدم و معاصر خود در علم معانی 
با تکیه بر ربع اول کتاب االیضاح فی شرح

پژوهشی علمی
فنون ادبی)نظری(

حسن 53
فرهنگ بانمتفرقهمرد آرام و سخاوتمند تاریخ ایرانحضرتی

اکبر علی54
فراتی

هایو گزارهها نقد و بررسی روایت انگاره
 الشهدای کاشفیضةمتفرد عاشورایی در رو

پژوهشی علمی
شیعه پژوهی)نظری(

55

سهیل 
،زادهدانش
،افخمیعلی

بهروز
محمودی 
بختیاری

شناختیتصریحکارهایوسازشناسیردگان
نوینرهیافتی: ترجمهدر

پژوهشی علمی
زبانیهای پژوهش)نظری(

56

،افخمیعلی
سیروس 
،عابدینی
بهروز

محمودی 
بختیاری

دونالدهایتحلیل گفتمان انتقادی سخنرانی
ترامپ

مهاجرانمورددر

پژوهشی علمی
)نظری(

ی شناسزبان
اجتماعی

علی محمد 57
پژوهشی علمی...یشناسانسایه خورشید جریموذنی

 تاریخ ادبیاتمجلۀ)نظری(
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58

کتایون 
،مرادی

علی محمد 
موذنی

 ذهن و زبان سنایی بر تأثیربررسی تحلیلی 
موالنا

)بر اساس رویکرد بینامتنی(

پژوهشی علمی
)نظری(

 عرفان نامۀفصل
اسالمی

59

علی محمد 
،موذنی

علیرضا 
،امامی
رهبشری عبا

مقارنه مفاهیم العشق العذری فی قصتیدراسه
اشیخ صنعان و سالمۀ القس

پژوهشی علمی
)نظری(

 کلیه اآلداب مجلۀ
 جامعه بغداد-

60

علی محمد 
،موذنی

شهربانو 
گنجه

تفسیر و تحلیل مرگ گریزی و جلوه ی آن در 
با (رویین تن ملل جهان های خلق شخصیت

های شتراک شخصیتتأکید بر وجوه ا
)اسفندیار، آشیل، زیگفرید و بالدر

پژوهشی علمی
 دهخدامجلۀ)نظری(

61
،رویا گنجه

علی محمد 
موذنی

تفسیر و تحلیل اندیشه حماسی در ایران 
حماسۀ (و اسکاندیناوی ) شاهنامه(

)اسکاندیناوی

پژوهشی علمی
)نظری(

ۀ فصل نام
تخصصی تفسیر و 

 زبان تحلیل متون
و ادبیات فارسی

علی محمد 62
موذنی

در مثنوی موالنا با » نطق«بازشناسی مفهوم 
ی معاصرشناسزبانتکیه بر نظریات 

پژوهشی علمی
متن پژوهی ادبی)نظری(

علی کالیراد63
ایرانیان قاف نشین؛ پژوهشی در اسناد 

-1315 (نمایندگی ایران در والدی قفقاز
)م1919-1897/ ق1337

پژوهشی علمی
)نظری(

پژوهشهای علوم 
تاریخی

64
زالینا 
کانوکووا
علی کالیراد

КОНСУЛЬСКИЕ СЛУЖБЫ В 
ДИАСПОРНЫХ ПРОЦЕССАХ НА 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ (ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА XIX - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ХХ 
ВЕКА) 

پژوهشی علمی
)نظری(

Известия 
СОИГСИ (Izvestia 

SOIGSI)

65

شهرام 
،فریوسفی

شهناز 
جنگجو

 اطالعات در ۀ زن و زنانگی در روزنامۀمسئل
)ش1304-1320( پهلوی اولۀدور

پژوهشی علمی
 زناننامۀپژوهش )نظری(
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شهرام 66
فریوسفی

وران و زندگی صنفی آنان نقدی بر کتاب پیشه
جستارهایی در تاریخ : در عهد صفوی

اجتماعی ـ اقتصادی ایران

پژوهشی علمی
)نظری(

 انتقادی نامۀپژوهش
های متون و برنامه
علوم انسانی

67

حسین علی 
،بیگی

شهرام 
،فریوسفی

عثمان یوسفی

نظامی پیامبر در مواجهه با مواضع سیاسی
 العربةمسیحیان جزیر

پژوهشی علمی
)نظری(

 تاریخ مۀناپژوهش
اسالم

شهرام 68
فریوسفی

 پرداخت مواجب موروثی در عصر ۀمسئل
قاجار

پژوهشی علمی
)نظری(

تحقیقات تاریخ 
اجتماعی

شهرام 70
فریوسفی

بازنمایی مسائل اجتماعی ایران در اسناد دیوان 
20/14سدهآغازاعظم،لیه عد

پژوهشی علمی
)نظری(

های هشپژو
یشناسایران

شهرام 71
فریوسفی

گردش کار اداری بین محاکم عرف و شرع در 
آستانۀ مشروطیت، براساس بایگانی دیوان 

)ق1322(عدلیۀ اعظم 

پژوهشی علمی
گنجینه اسناد)نظری(

شهرام 72
فریوسفی

حمایت از فرودستان در ایران روزگار ایلخانی؛
)تبریز(ربع رشیدی: نمونه

پژوهشی علمی
)نظری(

 تاریخ نامۀپژوهش
محلی ایران

73

حمیرا 
،زمردی
آلینا 

ایواشچنکو

عامیانه فارسی و های تحلیلی برتنوع قصه
روسی

پژوهشی علمی
)نظری(

 تخصصی نامۀفصل
ی نظم شناسسبک
فارسینثرو

حسن74
کریمیان

ی نقش و جایاه زنان کرد در جامعه ایلی واکاو
 قاجار با تکیه بر مدارک ودورۀکرمانشاهان در 

شواهد تاریخی

پژوهشی علمی
)نظری(

زن در فرهنگ و 
هنر

75
نادر 
،علیدادی

فاضلیحسن

 نوسنگی کرمان بر اساس دورۀگاهنگاری 
کاوشهای باستانشناختی تپه گاوکشی اسفندقه 

 جیرفت-

پژوهشی علمی
)نظری(

هپژوه
سنجیباستان
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فاضلیحسن76
زرتشتیانفرهنگباستانشناختیۀطالعه مپروژ
ۀمزرع * بررسیمقدماتیگزارش: )یزد(میبد

آبادحسنروستایکالنترو

پژوهشی علمی
)نظری(

مطالعات 
یشناسانباست

77
سید

احمدرضا
مقامیقائم

پژوهشی علمی چند نام و لقب ترکی در شاهنامهارۀدرب
جستارهای ادبی)نظری(

78

مه لقا 
،مرتضایی
سید

احمدرضا 
مقامیقائم

ترجمه متون اوستایی به های از شیوهای هنمون
ی پهلوی، سنسکریت و فارسی هازبان

)خورشید نیایش(

پژوهشی علمی
زبان شناخت)نظری(

سعید 79
Relativism Due to a Theory of Natural Rationalityکالمزیبا

پژوهشی علمی
)نظری(

JOURNAL FOR 
GENERAL 

PHILOSOPHY OF 
SCIENCE

سعید 80
کالمزیبا

Ideology and Rationality in Canguilhem’s 
Epistemology

پژوهشی علمی
)نظری(

Physis; rivista 
internazionale di 

storia della scienza

سعید 81
کالمزیبا

Relativism Due to Underdetermination of Theory 
by Data

پژوهشی علمی
)نظری(

INTERNATIONAL 
STUDIES IN THE 
PHILOSOPHY OF 

SCIENCE

سعید 82
کالمزیبا

The Emergence of a Radical Sociology of 
Scientific Knowledge

پژوهشی علمی
DIALECTICA)نظری(

83

غالمرضا 
،رحیمی
غالمعلی
،حدادعادل

،اهللا دهقاننبی
مبینی علی

،دهکردی
حمید 
احمدی

پیوستگی مردم و حکومت راهبردهای ارتقائ
با تاکید بر وحدت ملی

پژوهشی علمی
)ظرین(

فصلنامه امنیت 
ملی
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محمدتقی 84
فرهنگ بانمتفرقههم پژوهشگر و هم آموزگارطباطبائی

سعید 85
پژوهشی علمیی کوهن و نگرش گشتالتیشناسعلمزیباکالم مفرد

)نظری(
ی علوم شناسروش

انسانی

سعید 86
زیباکالم مفرد

 سیاسی در -ی یک آسیب فرهنگی کالبدشناس
 بازتاب نامۀماهمتفرقهجامعه ایران

اندیشه

سعید 87
زیباکالم مفرد

ناپذیر برای ضرورتی اجتناب: انقالب فرهنگی
متفرقهانقالب اسالمی

 فرهنگی نامۀماه
تحلیلی سوره 

اندیشه

سعید 88
زیباکالم مفرد

ی؛ افزارنرمبه جنبش نگاهی غیرفلسفی 
متفرقهکنیم میخاموش از کنار هم عبور

 فرهنگی نامۀماه
تحلیلی سوره 

اندیشه

سعید 89
فرهنگ توسعهمتفرقهکس را غسل تعمید ندهیمهیچزیباکالم مفرد

سعید 90
زیباکالم مفرد

یاب ما؛ تأملی ما عوامان و مخلوقات حقایق
متفرقه پیدایش تاریخی فلسفه و فالسفهرۀدربا

 فرهنگی نامۀماه
تحلیلی سوره 

اندیشه

91
،منیره بحرینی

سعید 
زیباکالم مفرد

پژوهشی علمیی کارل مارکسشناسبازسازی روش
)نظری(

ی علوم شناسروش
انسانی

سعید 92
پژوهشی علمینجات قاعده مالزمهزیباکالم مفرد

)نظری(
های پژوهش

فلسفی کالمی

سعید 93
پژوهشی علمیامتزاج فقه و علوم اجتماعیزیباکالم مفرد

فلسفه علم)نظری(
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94

مرتضی هادی
،جابری مقدم

سعید 
زیباکالم مفرد

معرفی «شهرسازی های عقالنیت نظریه
ت  کاربردی به عقالنی-رویکردی مفهومی
»شهرسازیهای نظریه

پژوهشی علمی
)نظری(

ی علوم شناسروش
انسانی

سعید 95
پژوهشی علمیاز چیستی علم به سوی چگونگی علمزیباکالم مفرد

)نظری(
ی علوم شناسروش

انسانی

سعید 96
ژوهشی پعلمیپیوند نامبارک پوزیتیویسم و اندیشه سیاسیزیباکالم مفرد

)نظری(
ی علوم شناسروش

انسانی

سعید 97
زیباکالم مفرد

معقولیت و نسبی گرایی؛ نسبی گرایی مبتنی بر 
نظریه معقولیت طبیعی

پژوهشی علمی
)نظری(

ی علوم شناسروش
انسانی

سعید 98
پژوهشی علمیمعقولیت و شواهد تجربیزیباکالم مفرد

)نظری(
ی علوم شناسوشر

انسانی

سعید 99
زیباکالم مفرد

تمهیدى بر جنبش اعتقادى ـ فرهنگى ایران 
نقد و نظرعلمی ترویجیمعاصر

سعید 100
زیباکالم مفرد

ها  تعین ناقص نظریهـگرایى معقولیت و نسبى
هاى تجربىتوسط داده

پژوهشی علمی
نقد و نظر)نظری(

سعید 101
زیباکالم مفرد

های علوم آیا علوم اجتماعی باید از ارزش
طبیعی تبعیت کند؟

پژوهشی علمی
نقد و نظر)نظری(

سعید 102
زیباکالم مفرد

شناسى و تاریخ علم؛ از تبعیت و فلسفه، جامعه
تقلید تا تالئم و تعامل

پژوهشی علمی
نقد و نظر)نظری(

سعید 103
پژوهشی علمیآیا اعتبار حقیقت همان اعتبار جامعه است؟زیباکالم مفرد

)نظری(
ی علوم شناسروش

انسانی
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سعید 104
ی علوم شناسروشعلمی ترویجیی معرفتشناستحول و تکون جامعهزیباکالم مفرد

انسانی

سعید 105
م مفردزیباکال

ی اجتماعی مکتب شناستولد و پیدایش معرفت
ادینبورا

پژوهشی علمی
دانشگاه انقالب)نظری(

سعید 106
پژوهشی علمیتلقی نوین از علمزیباکالم مفرد

دانشگاه انقالب)نظری(

107
شهریار 
،نیازی

عطیه یوسفی

عربیای هی ترجمه کنایه در ترجمهشناسروش
بخشی از غزلیات حافظ به قلم ابراهیم 

الشورابی و عمر شبلی

پژوهشی علمی
)نظری(

نامۀفصل
های پژوهش

تطبیقی زبان و 
ادبیات ملل

108

شهریار 
،نیازی

فاطمه 
اعرجی

جرائم الشرف فی روایه شرفه العار البراهیم 
نصر اهللا قراءه علی ضوء النقد النسوی

هشی پژوعلمی
)نظری(

، کلیه اآلدابمجلۀ
جامعه بغداد

109

شهریار 
،نیازی

عطیه یوسفی
محمد امیری

واکاوی بخشی از ترجمه رمان الشحاذ براساس
الگوی نظری وینی و داربلنه

پژوهشی علمی
زبان پژوهی)نظری(

110

شهریار 
،نیازی

طاهره سادات
شجاعی

اژگان نظام خویشاوندی در قرآن معناشناسی و
کریم

پژوهشی علمی
)نظری(

مطالعات قرآن 
وحدیث

111
عدنان
،طهماسبی
فاضل بیدار

داللت احتمالی و قطعی در معنای برخی آیات 
قرآن کریم

پژوهشی علمی
)نظری(

،مطالعات ادبی
قرآنی

عدنان112
پژوهشی علمیسوی عند عبداهللا اتغدامیدراسه النقد النطهماسبی

)نظری(

مجله کلیه التربیه 
االساسیه بجامعه 

بابل
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113

سعداله 
،همایونی
عدنان

طهماسبی

التعددیۀ وجدلیۀ األصالۀ والمعاصرۀ: نقد و رأی
فی الفکر العربی

پژوهشی علمی
ادب عربی)نظری(

عدنان114
طهماسبی

اکاوی نظریۀ نحو کاربردی در زبان عربی از و
سطح : مورد مطالعه(منظر احمد المتوکل 

کاربردشناختی

پژوهشی علمی
)نظری(

زبان فارسی و زبان
علم

115
فریدالدین 

،سبط
کوکبسعیده

فرضیۀ خداباوری؛ اصل سادگی از منظر 
ریچارد سوئین برن

پژوهشی علمی
)نظری(

های پژوهش
فلسفی

116
ستاره 

،آبادیعزت
کوکبسعیده

عینیت مفاهیم و داوریهای اخالقی در دیدگاه 
 خیر ۀمتفاوت از نظریهای فیلیپا فوت؛ فهم

طبیعی و مسائل پیش روی آن

پژوهشی علمی
فلسفه)نظری(

شهرام117
پژوهشی علمیحذفیات کتاب صادق هدایت محمود کتیراییآزادیان

ایران نامگ)نظری(

،شهیدیعلی118
کوثر حبیبی

Gastfreundschaftskultur und diplomatische 
Rituale im Iran zur Zeit der Ṣafavīden Nach 
europäischen Reiseberichten im 15. bis 18. 

Jahrhundert

پژوهشی علمی
Spektrum Iran)نظری(

الدین کمال119
نیکنامی

A study on the Seleucid and Parthian seals of the 
Semnan Museum, Iran

پژوهشی علمی
)نظری(

Studia Antiqua et 
Archaeologica

120

محمود 
جعفری 
،دهقی

لیال ورهرام

پژوهشی علمیمعیارهای تشخیص شعر در اوستای جدید
)نظری(

های پژوهش
یشناسانایر

121
محمود 
جعفری 
دهقی

Apostasy in Middle PersianمتفرقهIranian Heritage 
Studies
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122

الهحکمت
،مالصالحی
محمد 

اسماعیل 
اسمعیلی 
،جلودار

علیرضا 
خسروزاده

باستانشناختی در جزیره ابوموسی های نویافته
می ترویجیعلخلیج فارس

 سیاسی نامۀفصل
تاریخی مطالعات 
خلیج فارس

123

داریوش 
رحمانیان
،کوشککی
شایان کرمی

مطالعه تاریخی پیامدهای تجاری شدن 
: کشاورزی در غرب ایران؛ مطالعه موردی

)پهلوی اول(کرمانشاه و لرستان 

پژوهشی علمی
)نظری(

 ایران نامۀتاریخ 
بعد از اسالم

124

،آرمان وفایی
محمد 

اسماعیل 
اسمعیلی 
جلودار

 رویکردهای مردمشناسانه انتشارگرایی، تأثیر
ی شناسانکارکردگرایی و ساختارگرایی بر باست

اسالمی با تحلیلی انتقادی بر تعاریف و 
ی هاشناسروش

پژوهشی علمی
یشناسان انسنامۀ)نظری(

125

tahereh 
nikbakht - 
omidreza 
kakuee - 
Majid 

Montazer 
Zohouri - 

mohammad 
lamehi rachti - 

mmmm 
torkiha

Ionoluminescence investigation of medieval 
Iranian luster glazed ceramics

پژوهشی علمی
)نظری(

JOURNAL OF 
LUMINESCENCE

وحید عیدگاه126
آینه پژوهشمتفرقهروش درست تصحیح شاهنامهطرقبهی

وحید عیدگاه 127
طرقبهی

بازخوانی ویراست حدیقه سنائی به تصحیح 
محمد جعفر یاحقی و مهدی زرقانی

پژوهشی علمی
)نظری(

 ادب نامۀکهن 
پارسی

128

،حسین بیاتلو
داریوش 
رحمانیان
کوشککی

پژوهشی علمی ناصریدورۀشهری و پدیده سرقت در نوکران 
)نظری(

تحقیقات تاریخ 
اجتماعی
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129

داریوش 
رحمانیان
،کوشککی
مهدی 
میرزایی

مطالعه : نظام مالکیت آب در روزگار قاجاریه
موردی کاشان و پیرامون

پژوهشی علمی
)نظری(

تحقیقات تاریخ 
اجتماعی

،ن زندیهحس130
سهیال نظری

بررسی انتخابات و عملکرد نمایندگان 
 بیست ودورۀکرمانشاه در مجلس شورای ملّی 

یکم
اسناد بهارستانعلمی ترویجی

131
،امید مجد
سمانه 

ساالری اول

پردازی در غزل سعدی بر اساس شگرد ایهام
نظریه بوگراند

پژوهشی علمی
)نظری(

نامۀفصل
های ادبی پژوهش

و بالغی

132
،درزیعلی

سمیرا 
جعفری

نمود و زمان فارسی در قالبهای بررسی مقوله
هاههندسه مشخص

پژوهشی علمی
)نظری(

های پژوهش
یشناسانزب

حسن 133
حضرتی

میرزا محسن خان معین الملک و سفارت 
 تاریخ نامۀفصلیجیعلمی ترو)ق1308-1288های سال(عثمانی

روابط خارجی

134

سمیه رمضان 
،ماهی

حسن 
،بلخاری قهی
محمدرضا 

،گرانریخته
ابوالفضل 
محمودی

سنتی در حکمت های نسبت زیباشناسی و هنر
هنر هندو

پژوهشی علمی
)نظری(

 کیمیای نامۀفصل
هنر

135

سمیه رمضان 
،ماهی

حسن 
،بلخاری قهی
محمدرضا 

گرانریخته

هایی برای ظهور  دستورالعمل،ناتیه شاستره
رسه در نمایش هندی

پژوهشی علمی
)نظری(

 علمی نامۀفصل
پژوهشی تئاتر
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136
محمدرضا 

،گرانریخته
علیرضا صیاد

شناسی و  هستیۀبدن مندی سوژه در میان
اخالق

پژوهشی علمی
)نظری(

های پژوهش
یفلسفی کالم

137

سارا 
منوچهری
،مقدم

محمدرضا 
گرانریخته

 مراتب و غایت معرفت مبتنی بر .امکان
...ادراکات

پژوهشی علمی
)نظری(

ادبیات عرفانی و 
اسطوره شناختی

138
محمدحسن
،فوادیان
علی 

طهماسبی
شی پژوهعلمیأثر المصادر األدبیۀ فی تفسیر القرآن الکریم

المصباح)نظری(

محمدرضا 139
پژوهشی علمیمیانیشرق: ایرانگرانریخته

جاویدان خرد)نظری(

های  مجموعه یادداشت-17پابرگجواد بشری140
آینه پژوهشمتفرقهشناسیشناسی و کتابنسخه

علیرضا 141
ادنژجیانحا

ت و مجالس سبعه با تکیه بر مقایسه مبکیا
نظریه گفتمان روایی

پژوهشی علمی
مهر و ناهید)نظری(

برخی ابیات فارسی از سدۀ چهارم و اوایل جواد بشری142
سدۀ پنجم هجری در چند مأخذ کهن

پژوهشی علمی
)نظری(

کهن نامه ادب 
پارسی

143
جواد 
،اصغری
زهرا فرید

العدد و مخالفة: ظاهرة الغریبة فی اللغة العربیةال
؛ تحلیل و تعلیل10 الی 3 من المعدود جنسا

پژوهشی علمی
)نظری(

مجلۀ اللغۀ العربیۀ 
جامعه -و آدابها

الکوفه

144

محمد 
اسماعیل 
اسمعیلی 
،جلودار
حمید 
،پورداوود
علی اعراب

؛ تا سواحل خلیج فارس) شیراز(از کُوار 
تحلیلی بر اهمیت بازرگانی پل کُوار و بند 
بهمن در دورۀ ساسانی و صدر اسالم

پژوهشی علمی
)نظری(

مطالعات 
ی شناسانباست

پارسه
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145

محمد 
اسماعیل 
اسمعیلی 
،جلودار

مهسا وهابی

ی نجات شهری شناسباستانکاوش های نویافته
تاریخ  مولوی تهران در دوران پیش ازۀدر منطق

Iترانشه 

پژوهشی علمی
)نظری(

مطالعات 
یشناسانباست

146

محمد 
اسماعیل 
اسمعیلی 
،جلودار

علیرضا 
خسروزاده

ی در شناسباستانهای  مقاله:آفرین نامه
نامهآفرینعلمی ترویجینکوداشت استاد مهدی رهبر

147

میالد 
،شیخیباغ

محمد 
اسماعیل 

معیلی اس
،جلودار

علیرضا 
،خسروزاده
مهدی 

زاده شیخ
،بیدگلی

علمدار علیان

نو در ای همحوطه یادمانیِ شیرکوه نایین، نشان
مطالعات دوران ساسانی در فالت مرکزی 

ارزیابی شواهد باستان شناختی و متون (ایران
)تاریخی

پژوهشی علمی
)نظری(

 مطالعات مجلۀ
دانشکدۀ ایرانی 
 دانشگاه ادبیات

شهید باهنر کرمان

148

،رضا حیدری
محمد 

اسماعیل 
اسمعیلی 
،جلودار

محمود 
طغرایی

انداز فرهنگی تحلیل باستانشناختی چشم
از ابتدا (شهرستان بردسکن در دوران اسالمی 

) ق13تا قرن 

پژوهشی علمی
)نظری(

پژوهشنامه 
خراسان بزرگ
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149

مالعزت
،یابراهیم

غالمعباس 
رضائی 
،هفتادر

شهریار 
،نیازی

محمد حسن 
جلیلی

شعریعه های زبانی در مجموسازیبرجسته
باتکیهنصراهلل؛ابراهیمأخضرحطب

فراهنجاریهایبرمؤلفه

پژوهشی علمی
ادب عربی)نظری(

150

محمدحسن 
،امرایی

غالمعباس 
رضائی 
هفتادر

بواعثها وتداعیاتها : زینةإلیقاعات الرومانسیة الح
)ًالشعراء العرب المختارون أنموذجا(المختلفة

پژوهشی علمی
)نظری(

فصلیه دراسات 
األدب المعاصر

151

محمدحسن 
،امرایی

غالمعباس 
رضائی 
هفتادر

الظواهر الفنیة والجمالیة لخطبة حجه الوداع ومیزاتها 
األسلوبیة

پژوهشی علمی
)نظری(

اللغة ث فی بحو
 و آدابهاالعربیة

152

برهان سید
،تفسیری
الهفرج

احمدی

-1320(بهداشت سنندج در دورۀ پهلوی دوم 
1357(

پژوهشی علمی
نامه تاریخپژوهش)نظری(

پژوهشی علمیابیات شاهنامه در خلق االنسان نیشابوریجواد بشری153
)نظری(

ادب فارسی 
دانشگاه تهران

154

شیرزاد 
،خواهاحسان

،منیره کاظمی
،حسن زندیه
منیژه صدری

 روابط خارجی بر تحوالت اقتصادی تأثیر
10121011(کرمانشاهان در دورۀ قاجار 

)ش.ه

پژوهشی علمی
)نظری(

های پژوهش
یشناسایران
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مصطفی زالی155
تأملی : ۀ خوداندیشمطلق به مثابۀ اندیش

انتقادی بر تفسیر هگل از فعلیت محض نزد 
ارسطو

پژوهشی علمی
)نظری(

فصلنامه حکمت و 
فلسفه

156
،حسن زندیه
حسینعلی 
قربانی

دورۀی تطبیقی مطبوعات دینی در شناسانجری
معرفتعلمی ترویجی)ش1320ـ1286(مشروطه و پهلوی اول 

157

حبیبه 
،میرزایی

علیرضا 
ادنژجیانحا

 بسامدی مضامین حکمی شناسیسبک
برمبنای اخالق ناصریدرگلستان سعدی،

پژوهشی علمی
)نظری(

 نظم شناسیسبک
بهار (نثرفارسیو

)ادب

158

Mehdi 
Kazempoor - 
Kamal Al Din 

Niknami - 
Akbar Abedi - 

Nasir 
Eskandari

A Fortress and New Kurgan Burials at 
Zardkhaneh Ahar:

پژوهشی علمی
)نظری(

International 
Journal of the 

Society of Iranian 
Archaeologists

159
Ahmad 

Fazlinejad - 
Farajallah 
Ahmadi

The Impact of the Black Death on Iranian Trade 
(1340s-1450s A.D.)

وهشی پژعلمی
)نظری(

IRAN AND THE 
CAUCASUS

160
Noureddin 
Nemati - 

Cyrus Faizee - 
Mezhar Advai

The Iranian Jewish Community in search of 
Modern Social Life, 1848-1906

پژوهشی علمی
Folia Orientalia)نظری(

محمدرضا 161
پژوهشی علمینشآت عربی خاقانی شروانیمترکی

)نظری(
ادب فارسی 
دانشگاه تهران

یاسر قزوینی 162
پژوهشی علمیدر هویت ملی عراق» دیگری «ۀایران به مثابحائری

)نظری(
پژوهشهای علوم 

تاریخی

163

محمدعلی
،آذرشب

آذرتاش 
،آذرنوش

علی اسودی

پژوهشی علمیفارسیۀ فی آثار الجاحظاأللفاظ ال
)نظری(

اضاءات نقدیه فی 
االدبین العربی و 

الفارسی
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164

Maryam 
Ramezani - 

vahid shokri - 
زینب 
صالحی

Kamal Al Din 
Niknami

Stature Estimation in Iranian Population from X 
Ray...

پژوهشی علمی
)نظری(

Journal of Forensic 
Radiology and 

Imaging

165

،والیتیرحیم
حمید 
،پورکرمی

فرزانه 
رادسعادتی

 توسعه وفرو پاشی شهر دوران ،شکل گیری
اسالمی اوجان بر اساس مطالعه تطبیقی متون 

یشناسانوکاوش باست
علمی ترویجی

مطالعات 
ی شناسانباست

پارسه

گستره، کارکرد و ( قاجاریه دورۀطلسمات در اتمیزهرا ح166
)کنشگران

پژوهشی علمی
)نظری(

فصلنامه 
شناسیجامعه

تاریخی

167

Hamid 
Peyravi - 
Zohreh 

Lashany Parsa 
- Mohammad 

Bagher 
Vosoghi - 
nasrollah 
fathiyan - 

fattane 
ghadiriyan

From margins to centre: an oral history of the 
wartime experience of Iranian nurses in the Iran-

Iraq War, 1980–1988

پژوهشی علمی
)نظری(

CONTEMPORAR
Y NURSE

168

علیرضا 
،هژبری
زهرا 

،گریکوزه
مهدی 
موسوی
،کوهپر
الدینکمال

،نیکنامی
مهسا ویسی

جوامع نیمۀ غربی ایران در تحلیلی بر تحوالت 
دوران آهن با بررسی گاهنگاری و فرضیات 

مرتبط

پژوهشی علمی
)نظری(

فصلنامه 
شناسیجامعه

تاریخی

169

الدینکمال
،نیکنامی

مرتضی 
،حصاری

طاهره شکری

شواهد ارتباط فرهنگی آغازایالمی تا ایالم 
نهرینالبینقدیم براساس متون 

شی پژوهعلمی
)نظری(

فصلنامه مطالعات 
ی شناسانباست

پارسه



87|) خورشیدي1398( ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۀ دانشکدۀسالنام

مجلهقاله مدرجۀعنوان مقالهمولفان

170
،علی خایانی

الدینکمال
نیکنامی

سازمان اداری تپه چغاماران ماهیدشت در عصر
پیشنهاد یک فرضیه: مفرغ قدیم

پژوهشی علمی
)نظری(

مطالعات 
یشناسانباست

مهدی علیائی 171
نشریه بخارامتفرقه)1(وز است تمام کار نیما نه هنمقدم

172
،امید مجد

شفق غالمی 
شعبانی

پژوهشی علمیهای اقناع مخاطب در گلستان سعدیروش
)نظری(

 زبان و مجلۀ
ادبیات فارسی

173

،حسن زندیه
محمدرضا 
،صفری

معصومه 
هادی

پژوهشی علمیندر غرب ایراها کاولیهای وضعیت اجتماعی
)نظری(

تحقیقات تاریخ 
اجتماعی

های  مجموعه یادداشت-16پابرگجواد بشری174
آینه پژوهشمتفرقهشناسیشناسی و کتابنسخه

های  مجموعه یادداشت-15پابرگجواد بشری175
آینه پژوهشمتفرقهشناسیشناسی و کتابنسخه

نویسی خفیف و دستمانده از ابنآثار برجایجواد بشری176
از بخش ابتدایی کتاب االقتصاد

پژوهشی علمی
آینه میراث)نظری(

177

علی باقر 
نیاطاهری

ابوالحسن
امین مقدسی
حسین الیاسی

شعری بشری های بررسی تطبیقی درون مایه
عد سیاسی و بستانی و ژاله اصفهانی در دو ب

اجتماعی

پژوهشی علمی
)نظری(

فصلنامه 
های پژوهش

تطبیقی زبان و 
ادبیات ملل

مسعود فکری178
شعر بشری های بررسی تطبیقی درون مایه

بستانی و ژاله اصفهانی در دو بعد سیاسی و 
اجتماعی

پژوهشی علمی
)نظری(

فصلنامه 
های پژوهش

تطبیقی زبان و 
مللادبیات 
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179

ابوالحسن
،مقدسیامین

،مریم فوالدی
مریم 

یاریعلی

بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی 
)با تکیه بر دیوان لن(الحاج 

پژوهشی علمی
لسان مبین)نظری(

پژوهشی علمیغزل مداراشهبازیایرج180
)نظری(

مجموعه مقاالت 
نخستین کنگره 

ظ قزوینیواع

پژوهشی علمیمبانی عشق نامشروطشهبازیایرج181
)نظری(

چکیده مقاالت 
المللی نهمایش بی

عدالت ترمیمی

پژوهشی علمیبررسی دالیل موالنا در دفاع از اختیارشهبازیایرج182
حکمت نامه مفاخر)نظری(

دانشمندعلمی ترویجیی و کاربرد آنشناسانباستاللههایده183

184

،میترا شاطری
،اللههایده

حمیده 
چوبک

گذاری سفال بندی و تاریخبازنگری در طبقه
دورۀدر ایران ) اسگرافیاتو(نقش کنده در گالبه

اسالمی

پژوهشی علمی
)نظری(

های پژوهش
ی ایرانشناسانباست

علی زارعی185
اللههایده

بررسی نقش و اهمیت مجموعه آرامگاهی 
شیخ احمد جامی در روند تحوالت شهرسازی 

 سلجوقی تا ۀشهر تاریخی تربت جام از دور
 پهلویۀدور

پژوهشی علمی
)نظری(

های پژوهش
ی ایرانشناسانباست

186
Zahra 

Lorzadeh - 
Hayedeh 

Laleh

Agricultural Landscape of Nishapur and the 
Hinterland of a Metropole

پژوهشی علمی
)نظری(

Journal of Islamic 
Archaeology

187

امین نعیمایی 
،عالی

محمدباقر 
وثوقی

 اوضاع اقتصادی سیاسی و مذهبی تأثیر
مازندارن و گیالن در سده نهم هجری قمری 

ملوک کیومرث بادوسپانی حاکم ای هبر کتیبه
رویان و رستمدار

پژوهشی علمی
)نظری(

پژوهشهای علوم 
تاریخی
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188

،قاییآمهرداد 
غالمعباس 
رضائی 
هفتادر

صدی القرآن الکریم فی شعر محمد مفتاح 
الفیتوری

پژوهشی علمی
)نظری(

Two Quarterly 
Journal of Islamic 

Literature

189

زینب 
،نریمانی

علی باقر 
نیاطاهری

امام های در نامهواکاوی مقوله اگاهی بخشی
علی ع به مردم بر اساس روش تحلیل محتوای

کیفی

پژوهشی علمی
)نظری(

پژوهشنامه 
البالغهنهج

190

محسن 
حسینی 
،وردنجانی

سید جواد 
،مرتضایی

محمدرضا 
،ترکی

مریم 
نیاصالحی

ۀشناسان دربارنگرش انتقادی به آرای سبک
سبک ارانی

پژوهشی علمی
)نظری(

پژوهشنامه انتقادی 
های متون و برنامه
علوم انسانی

191

محسن 
حسینی 
،وردنجانی

سید جواد 
،مرتضایی

محمدرضا 
،ترکی

مریم 
نیاصالحی

پژوهشیعلمیتشخُّص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان
)نظری(

کهن نامه ادب 
پارسی

192

حسن 
،حضرتی
محمد 
،فامتوحید

قاسم 
پورحسن

وحدت یا کثرت :  علوم انسانیشناسیروش
شناسیضرورت روشروشی؟ نشستی پیرامون

در علوم انسانی
فصلنامه نقد کتاب متفرقه

علوم انسانی
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193
محمدرضا 

شفیعی 
کدکنی

پژوهشی علمی شاطری در سندی بسیار کهنعیاری و
جستارهای ادبی)نظری(

روح اله194
هادی

نقد کتاب آتش پارسی؛ درنگی در روزگار، 
زندگی، و اندیشۀ سعدی

پژوهشی علمی
)نظری(

پژوهشنامه انتقادی 
های متون و برنامه
علوم انسانی

195

الهروح
،هادی

،گلچینمیترا 
محمدرضا 

،ترکی
سیما 
فررحمانی

انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان 
سنایی

پژوهشی علمی
)نظری(

-مطالعات زبانی 
بالغی

196

روح اله
،هادی
زهرا 
،پارساپور

آزاده موالیی

و اهداف و آداب آن در نزد صوفیان از » سفر«
.ق. قرن اول تا قرن نهم ه

پژوهشی میعل
)نظری(

کهن نامه ادب 
پارسی

197

اصغر علی
،باباساالر
الهروح
،هادی

ری هاتوری

ظهوری ترشیزی و جایگاه آن در »سه نثر «
ادبیات فارسی

پژوهشی علمی
متن پژوهی ادبی)نظری(

198

الهروح
،هادی

زبیده 
سورتیچی

 قدرت تقدیرگرایی و تعامل آن با
درنامابومسلمۀ طرسوسی با رویکرد تاریخ 

گرایی نو

پژوهشی علمی
)نظری(

فرهنگ و ادبیات 
عامه

199
الهروح
،هادی

آیدین اریلماز

دهکی قزوینی؛ مقلدی هنرمند و نوجویی 
پیشگام

پژوهشی علمی
)نظری(

 نظم شناسیسبک
فارسینثرو
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حسین 200
 پویهمجلۀمتفرقه!زیرا او، او بودیانمصباح

حسین 201
دانشگاه امروزمتفرقهسه دیدگاه دانشگاهمصباحیان

202

شهریار 
،نیازی

مسعود 
،فکری

قاسمی زینب
اصل

مطالعه بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه 
الشرق االوسط با تکیه بر الگوی ون دایک

پژوهشی میعل
لسان مبین)نظری(

203

شهریار 
،نیازی

مسعود 
،فکری

قاسمی زینب
اصل

پژوهشی علمیمطالعه بازنمایی ایدئولوژیک ایران
لسان مبین)نظری(

حسن204
کریمیان

اردشیر بابکان از ارگبدی تا شاهنشاهی 
انهشناسانبراساس شواهد باست

ی پژوهشعلمی
)نظری(

پژوهشهای علوم 
تاریخی

حسن205
کریمیان

الگوی استقراری دشت نیریز در ادوار ساسانی 
و اسالمی

پژوهشی علمی
یشناساننامه باست)نظری(

حسن206
پژوهشی علمیدوران اسالمی دشت نیریزهای سفالکریمیان

)نظری(
مطالعات 

یشناسانباست

حسن207
کریمیان

سازمان فضایی و تحلیل ساختار معماری قلعه 
ی شناسانبا تکیه بر حفاری باسترستم سیستان

نشینشاه

پژوهشی علمی
)نظری(

پژوهشنامه 
خراسان بزرگ

حسن208
کریمیان

 در کاوش "خانه صلح"کشف بنای موسوم به 
یتی روا: مجموعه تاریخی اتحادیه

 آذر 14واقعه های انه از درگیریشناسانباست
 تهران1330

پژوهشی علمی
)نظری(

جستارهای 
تاریخی
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حسن209
کریمیان

 دستورات دینی بر معماری مسکونی تأثیر
محله دستوران یزد: زرتشتیان، نمونه موردی

پژوهشی علمی
باغ نظر)نظری(

حسن210
کریمیان

فضاهای مذهبی در کالبد شهر زرتشتی، مطالعه
یزد: موردی

پژوهشی علمی
)نظری(

مطالعات شهر 
ایرانی اسالمی

211
محمود 
،فضیلت

ایفان کریم

دراسة مقارنة حول السجع فی مقامات الحریری 
والحمیدی استنادا الی نظریة جشوا واتماف

پژوهشی علمی
ۀ اآلدابمجل)نظری(

 Trial Trenching and Discovery of a Columnedمیثم لباف212
Building in Bazeh-Hur (North-East Iran)

پژوهشی علمی
)نظری(

Journal of the 
British Institute of 

Persian Studies

213

اکرم 
خوشدونی 
،فراهانی

،درزیعلی
هدی راضیه م

،بیرقدار
بلقیس روشن

پژوهشی علمیبررسی ماضی بعید در دامنۀ آینده
)نظری(

ی و شناسزبان
های گویش

خراسان

214
سید

احمدرضا
قائم مقامی

 چند لغت و اصطالح دریانوردی فارسیۀدربار
و عربی

پژوهشی علمی
)نظری(

های پژوهش
یشناسایران

215
دسی

احمدرضا
قائم مقامی

ماهنامه گزارش متفرقهمقاالت احمد تفضلی
میراث

216
سید

احمدرضا
قائم مقامی

چند انتقاد واجب از فصل دوم کتاب 
ماهنامه گزارش علمی ترویجیهای ایرانی زبانشناسیرده

میراث

217
سید

احمدرضا
قائم مقامی

ماهنامه گزارش متفرقه3کند؟ ی م چهشناسریشه
میراث
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نورالدین 218
نعمتی

عملکرد نمایندگان زن در مجلس شورای 
)1375 تا 1367( سوم و چهارم ۀاسالمی دور

پژوهشی علمی
)نظری(

زن در فرهنگ و 
هنر

219

،داوود پاکباز
جواد 
،نیستانی
حسن
کریمیان

یز بر اساس منابع تاریخی و مکان یابی شهر ز
بررسیهای باستان شناختی

پژوهشی علمی
)نظری(

مطالعات 
یشناسانباست

اکبر علی220
پژوهشی علمیّطرق التکنیة أو العالقة الداللیة بین الکنیة والمکنیفراتی

ادب عربی)نظری(

،علی افضلی221
یاسدالهلیال 

کاربست 
یادبی¬یکارمنوالروگارسسدرنقدترجمه¬ظریهن
)تعریبصالحالجعفریازرباعیاتخیام: موردمطالعه(

علمی پژوهشی 
)نظری(

مجلۀ کلیۀ اللغات، 
جامعۀ بغداد

حسن 222
کریمیان

پژوهشی پیرامون محوط دریاز با اتکاء به منابع 
اثرعلمی ترویجیشناسانهنوشتاری و شواهد باستان

223
حسن 
،کریمیان

سامان سیدی

هندسه و تناسبات هندسی در ساخت گنبد 
مسجد : مساجد صفوی اصفهان، نمونه موردی
امام و مسجد شیخ لطف اهللا

علمی پژوهشی 
)نظری(

فصلنامه مطالعات 
شناسیایران

224

حسن 
،کریمیان

اسماعیل 
سلیمی 

کانون تجاری عصر بازار ساوجبالغ مکری، 
قاجاریه در شمال غرب ایران

علمی پژوهشی 
)نظری(

فصلنامه مطالعات 
شناسیایران

225

حسن 
،کریمیان

اسماعیل 
،سلیمی

جمیله 
جوصلح

شکلیابی و توسعه شهر بوکان با اتکاء به منابع 
فصلنامه مطالعات علمی ترویجیشناسیتاریخی و شواهد باستان

شناسیایران
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حسن 226
کریمیان

گری جنوب شهر سیرجان مرکز مهم شیشه
بندی وطبقه: شرق ایران در قرون اولیه اسالمی

های شهر قدیم سیرجانشناسی شیشهگونه

علمی پژوهشی 
)نظری(

مطالعات 
شناسیباستان

227

غالمرضا 
،محمدیدین

حکیمه 
فنودی

آنگاه "ژی ابداعات واژگانی در تحلیل ساختوا
"پس از تندر اخوان ثالث

علمی پژوهشی 
)نظری(

فصلنامه مطالعات 
های زبان و گویش
غرب ایران

228

،رحیم والیتی
مسعود 
،باقرزاده

زینب محتشم

اصالت سنجی مسکوکات نقره ی منسوب به 
به عصر هخامنشی بر مبنای مطالعات فلزکاری 

)ئومتالوژیآرک(کهن 

علمی پژوهشی 
)نظری(

های پژوهش
شناسی ایرانباستان

229

ابراهیم 
،مرادی

عباسعلی 
،آهنگر

غالمحسین 
کریمی 
دوستان

معنایی پیرااضافه زبانهای کردی-بررسی نحوی
بر پایۀ نحو ذره بنیاد) گویش سورانی(1

علمی پژوهشی 
زبان پژوهی)نظری(

230

s.a.g leroy - 
aaa amini - 

mmw gregg - 
eee marinova 
- rrr bendrey - 
yyy zha - aaa 
naderi beni - 
Hasan Fazeli 

Nashli

Human responses to environmental change on the 
southern coastal plain of the Caspian Sea during 

the Mesolithic and Neolithic periods

 پژوهشی علمی
)نظری(

QUATERNARY 
SCIENCE 
REVIEWS

231

سید 
ابوالفضل 
،رضوی

،حسن زندیه
کمال ظریفیان

نهادهای آموزشی در خراسان در عهد عباسیان 
218-198(با تکیه بر عصر خالفت مامون 

)ق.ه

علمی پژوهشی 
)نظری(

فصلنامه تاریخ 
اسالم

،علی افضلی232
نسترن گندمی

مالمح مابعدالحداثة فی روایة مصابیح أورشلیم 
لعلی بدر

علمی پژوهشی 
)نظری(

مجلۀ آداب 
المستنصریۀ
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234

الدین کمال
،نیکنامی
امین محمد

میر قادری

های جدیدی از رویدادهای تاریخی در سرنخ
م با .سرپل ذهاب در اواخر هزارۀ سوم پ
نگاهی به نقش برجسته آنوبانی نی

علمی پژوهشی 
)نظری(

های پژوهش
شناسیایران

235

مصطفی 
،پهلوانده

مهرداد 
،زادهملک
اله ذبیح

چارراهی

شناختی بخشی از شاهراه بررسی باستان
»دربند مادی«ی پاطاق یا گردنه: خراسان بزرگ

علمی پژوهشی 
)نظری(

های پژوهش
شناسی ایرانباستان

236

عبدالرضا 
،سیف

علیرضا 
یاریولی

ماهیت تصوف و زبان آن از دیدگاهموالنا در 
مثنوی

علمی پژوهشی 
متن پژوهی ادبی)نظری(

237

عدنان 
،طهماسبی

عبدالرسول 
الهایی

های ترجمه همزمان از فارسی به عربی چالش
و بالعکس

علمی پژوهشی 
الدراسات االدبیة)نظری(

238

محمود 
،فضیلت
محمد 
،موالیی

ام فروه 
موسوی

علمی پژوهشی نمود استمراری در فارسی دری افغانستان
دستور)نظری(

239
Motahareh 
Sameri - 

Gholamhossei
n Karimi 
Doostan

Embedded tense interpretation and sequence of 
tense in Persian

علمی پژوهشی 
LINGUA)نظری(

مردم نامهمتفرقهمردم ایران در آثار بهرام بیضاییزهرا حاتمی240
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241
،علی افضلی

حیدر سید
حیدری

علمی پژوهشی رؤیة فی تعریب الحوارات العامیة فی القصة الفارسیة
مجله االستاذ)نظری(

242
غالمعباس 
رضائی 
هفتادر

دراسه االنزیاح الکتابی فی شعر محمود 
درویش

علمی پژوهشی 
)نظری(

زبان و ادبیات 
عربی

243
Mahsa Saleh - 
Kamal Al Din 

Niknami - 
Morteza 

Khani Pour - 
Arkadiusz Sol

Human remains from Kan-Gohar cave,Iran, 2010-
2015

علمی پژوهشی 
)نظری(

Bioarchaeology of 
the Near East

244

امیر مقدم 
،متقی

غالمعباس 
رضائی 
،هفتادر

،فاطمه اسدی
مسعود باوان 

پوری

بررسی هنجارگریزی نوشتاری در شعر محمود 
درویش

علمی پژوهشی 
)نظری(

زبان و ادبیات 
عربی

245

فرشید 
،ایروانی قدیم

حسن طالئی 
،مغانجوقی
حامد 

طهماسبی 
زاوه

علمی پژوهشی  مروی و دشت گرگان- فرهنگ بلخی 
)نظری(

پژوهشنامه 
خراسان بزرگ

246
Hadi Saboori - 
Hasan Talaei 

Moghanjoughi 
- Omran 

Garazhian - 
reza Bolandi - 
Narges Bayani

The reviews of post depositional processes: case 
study of Tepe Ferizi in the Sabzevar plain, North-

Eastern Iran

علمی پژوهشی 
)نظری(

Journal of 
Historical 

Archaeology & 
Anthropological 

Sciences

247

فرشید 
،ایروانی قدیم

حسن طالئی 
،مغانجوقی
حامد 
سبی طهما

زاوه

علمی پژوهشی مکان یابی سرزمین توکریش
)نظری(

پژوهشنامه 
خراسان بزرگ
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248

غالمحسین 
کریمی 
،دوستان
یادگار 
،کریمی

جباز میرانی

ساختار موضوعی اسامی محمولی متناظر با 
افعال دو مفعولی در کردی هورامی

علمی پژوهشی 
جستارهای زبانی)نظری(

249
رسول 
،جعفریان

محیا شعیبی

تولید اسناد دیوانی در دورۀ زندیه در 
چارچوب تحوالت سیاسی و اداری این دوره

علمی پژوهشی 
)نظری(

پژوهشهای علوم 
تاریخی

عدنان 250
طهماسبی

آثر الفکر الخارجی فی الثقافه الداعشیه و 
المعاصرانعکاسه علی الواقع العراقی 

علمی پژوهشی 
)نظری(

مجله علمیه 
محکمه تصدر عن 
کلیه االداب جامعه 

مجلۀ اآلداب-بغداد

251
Kamal Al Din 

Niknami - 
mohammad 

amin 
mirghaderi

FARMERS, HERDERS OR TRADESMEN? 
ANALYSING SETTLEMENT PATTERNS OF 
THE MIDDLE AND LATE BRONZE AGE ON 

THE SARFIROUZABAD PLAIN, 
KERMANSHAH, WESTERN IRAN

علمی پژوهشی 
)نظری(

ACTA 
ARCHAEOLOGIC

A

252

مرتضی 
،پورخانی
الدین کمال

نیکنامی

محوطه ی هرمنگان استقراری از دورۀ نوسنگی
در حوضه ی رودخانه ی بوانات

علمی پژوهشی 
)نظری(

های پژوهش
اسی ایرانشنباستان

کشف حجاب در مناطق کردنشین ایران در حسن زندیه253
)روند اجرا و پیامدها(دورۀ پهلوی اول

علمی پژوهشی 
)نظری(

Journal of Raparin 
University

254

احمدرضا 
،هایلمه

،فرحناز امامی
امید مجد

نگاهی به ویژگیهای سبکی منظومه مجمع 
لبحرین اسیریا

علمی پژوهشی 
)نظری(

شناسی نظم سبک
بهار (فارسینثرو

)ادب

255

،حمید آزاد
داریوش 
رحمانیان 
کوشککی

علمی پژوهشی بررسی کارکرد اقتصادی بنیاد پهلوی
)نظری(

تاریخ اسالم و 
ایران
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256

داریوش 
رحمانیان 
،کوشککی

افسانه روشن

ن فکری روزنامه اختر دربارۀ وضعیت گفتما
منحط و عقب مانده ایران و جهان اسالم

علمی پژوهشی 
)نظری(

های پژوهش
شناسیایران

257

رضا محمد
،بیگی

عزت 
،مالابراهیمی

بهرام پروین 
،گنابادی

لیال قاسمی

دراسۀ مقارنۀ فی جمالیات االنزیاح الترکیبی 
شاملوعند یوسف الخال وأحمد 

علمی پژوهشی 
)نظری(

 و مجلة اللغة العربیة
جامعه -آدابها

الکوفه

عزت 258
مالابراهیمی

تبیین الگوی اخالق مدیریتی اسالم از دیدگاه 
علمی ترویجیالبالغهقرآن و نهج

نامه دین و پژوهش
صهبای (دانش 

)نور

259

عزت 
،مالابراهیمی
،یسعید والیت
،بایزید تاند
حامد جنادله

هایر مادرانهد"مادرمثالی"الگویتجلّی کهن
قیسیمحمدشعر

علمی پژوهشی 
)نظری(

زن در فرهنگ و 
هنر

260

رضا محمد
،بیگی

عزت 
،مالابراهیمی

بهرام پروین 
،گنابادی

لیال قاسمی

های عرفانی در اشعار نگرشی تطبیقی به مولفه
وسف الخالشاملو و ی

علمی پژوهشی 
)نظری(

فصلنامه عرفان 
اسالمی

261
،سعید والیتی

عزت 
مالابراهیمی

ثقوب «بررسی زمان روایی ژرار ژنت در رمان 
فصلنامه تخصصی علمی ترویجیاز احسان عبد القدوس» فی السوق االسود

مطالعات داستانی

262

عزت 
،مالابراهیمی

ید احمد س
پناهموسوی

ِدراسة األسالیب البالغیة فی خطبة الشقشقیة
علمی پژوهشی 

)نظری(

مجلة کلیة التربیة 
األساسیة للعلوم 
التربویة و اإلنسانیة
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263

عزت 
،مالابراهیمی

احمد دقیق 
شیرازی

المرأة ودورها االجتماعی و التربوی فی أشعار نزار 
قبانی

علمی پژوهشی 
)نظری(

مجلة کلیة التربیة 
األساسیة للعلوم 
التربویة و اإلنسانیة

264

عزت 
،مالابراهیمی

مسعود باوان 
،پوری

نرگس 
لرستانی

بررسی تطبیقی تناص قرآنی در شعر مقاومت 
علمی ترویجیفارسی و عربی

فصلنامه 
های پژوهش

تطبیقی زبان و 
ادبیات ملل

265

زت ع
،مالابراهیمی

مسعود باوان 
،پوری

حدیثه متولی

بررسی تطبیقی شعر دینی محتشم کاشانی و 
متفرقهمعروف عبدالمجید

فصلنامه 
های پژوهش

تطبیقی زبان و 
ادبیات ملل

267

عزت 
،مالابراهیمی
شیرین 

طبابنی

بینالبکاء«قصیدهمعناییهایبررسی داللت
نقدبرپایۀقُلأملدن»مةالیمازرقاءیدی

شناسانهسبک
متفرقه

فصلنامه 
های ادبی پژوهش

و بالغی

عزت 268
مالابراهیمی

نظرة علی المؤشرات القیادیة واإلداریة من وجهة نظر 
)ع(وعلی) ص(النبی 

علمی پژوهشی 
)نظری(

اسات حدیثه در
البالغۀفی نهج

269

عباس 
،نژادیباق
اصغر علی

باباساالر

در شعر هشت » وصف«پیوند بالغت و ابعاد 
شاعر کودک

علمی پژوهشی 
)نظری(

ادب فارسی 
دانشگاه تهران

270

مهدی علیائی 
،مقدم

پدرام 
شهبازی

علمی پژوهشی زبان قصاید ناصر خسرو در سطح نحوی
ادب فارسی)نظری(
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مجلهقاله مدرجۀعنوان مقالهمولفان

271

براهیم اسید
،دیباجی
مجتبی 
پورعمرانی

ی درآمدی بر شرح ابن عطیفه بر منظومه
الوثقیةنحوی العرو

علمی پژوهشی 
لسان مبین)نظری(

272

مجتبی 
،پورعمرانی

غالمعباس 
رضائی 
هفتادر

علمی پژوهشی الوثقیةلسمیع یزدی و منظومه نحوی العروعبدا
ادب عربی)نظری(

273
،علی افضلی
،رحیم عتابی
نسترن گندمی

 واکاوی رویکرد پسااستعماری در رمان الحی
الالتینی اثر سهیل ادریس

علمی پژوهشی 
)نظری(

مجله علمیه 
محکمه تصدر عن 
کلیه االداب جامعه 

مجلۀ اآلداب-بغداد

274
افشین محمد

،وفائی
علی غالمی

های دربار دورۀ روزنامهزبان ابزار قدرت در 
با مطالعۀ موردی روزنامۀ دولت علیۀ : قاجار

ایران

علمی پژوهشی 
ادب فارسی)نظری(

افشین محمد275
علمی پژوهشی فال حافظوفائی

---)نظری(

افشین محمد276
وفائی

ای از رابطۀ حکیم عمر خیام و امام آگاهی تازه
یمحمد غزال

علمی پژوهشی 
)نظری(

های پژوهش
شناسیایران

277

خدیجه 
،عالمی

،مظهر ادوای
حسین نظری

های حکومت نقش مورخان در رواج آموزه
داری در دورۀ سالطین دهلوی

علمی پژوهشی 
)نظری(

شبه قاره؛ نامه 
فرهنگستان

شهرام 278
فریوسفی

 و اصناف در دورۀ پهلوی رابطه مالیاتی دولت
نارضایتی از مالیات صنفی:اول

علمی پژوهشی 
)نظری(

تحقیقات تاریخ 
اجتماعی

شهرام 279
فریوسفی

اداری -حضور شیعیان در مناصب سیاسی
دورۀ سلجوقیان

علمی پژوهشی 
)نظری(

تاریخ فرهنگ و 
تمدن اسالمی
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280

مرضیه 
،مرتضوی

هرام ش
فریوسفی

چرایی و چگونگی بنده شدن ایرانیان در عصر 
قاجار

علمی پژوهشی 
)نظری(

تحقیقات تاریخ 
اجتماعی

شهرام 281
فریوسفی

در دورۀ خلی ت داضعیت مهاجروسی ربر
تفاقیهاقایع ونامه ارش روزگزس ساابر ر قاجا

علمی پژوهشی 
)نظری(

تحقیقات تاریخ 
اجتماعی

تناهیِ آغازینِ زمانمندی و گشودگیِ دازاین در احمد رجبی282
وجود و زمان هایدگر

علمی پژوهشی 
فلسفه)نظری(

تفسیری از نقد هایدگر بر مبدأ و موضوع احمد رجبی283
پدیدارشناسی استعالییِ هوسرل

علمی پژوهشی 
)نظری(

فصلنامه حکمت و 
فلسفه

رضا حمید284
عظیمی

تأملی در چند بیت از مجالس فضل بن محب 
نیشابوری

علمی پژوهشی 
)نظری(

ماهنامه گزارش 
میراث

رضا حمید285
بخارامتفرقهبه یاد دکتر داریوش شایگانعظیمی

رضا حمید286
بخارامتفرقه44-هاآویزهعظیمی

رضا حمید287
بخارامتفرقه43-هاآویزهعظیمی

رضا میدح288
بخارامتفرقه42-هاآویزهعظیمی

رضا حمید289
بخارامتفرقه41-هاآویزهعظیمی

290
Pegah 

Goodarzi - 
111 Mostafa 

Dehpahlavan - 
Arkadiusz 
Soltysiak

Human remains from Shahr-i Qumis, Iran, 1967-
1978

علمی پژوهشی 
)نظری(

Bioarchaeology of 
the Near East

291

ابوالحسن 
،امین مقدسی

مهدیه 
قیصری

علمی پژوهشی های ادونیسواکاوی کارکرد رویا در سروده
ادب عربی)نظری(
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هامقاالت همایش. 2,3
 از .انـد المللی ارائه و منتشر کـرده بینهای ملی و  استادان دانشکده در همایش  است که  ر مشتمل بر مقاالتی   فهرست زی 

.آنها بررسی شده و به آنها امتیاز داده شده است، تمامی شده مقالۀ ثبت40تعداد 

عنوان مقالهعنوان همایشاسامی

1.

مهران
،مقصودی
افسانه 
، اهدائی
حسن

فاضلی 
، نشلی
محمد سید
،زادهزمان

،خسرقی
محسن 

میرمحمد 
 مجتبی،مکی

یمانی

اولین همایش 
ها، چالشفرصت

ها و توسعه 
شهرستان گلوگاه 

1418در افق 

بررسی نقش عوامل 
ژئومورفولوژیک و توپوگرافیک 
-در الگوی استقرارگاهی محوطه

باستانی شرق استان مازندرانهای 

2.Ali Kalirad

Cultural and 
Intellectual relations 

between Iran and 
Central Asia and 

Caucasus

The Persian Consular Posts and 
Officers in the Tsarist Empire 

(According to the Almanach de 
Gotha)

علی کالیراد.3
سومین کنفرانس 

تاریخ روابط 
خارجی

سیاست ایران در قبال تشکیالت 
 میالدی1930بون در دهه خوی

میراث تاریخی علی کالیراد.4
ایران در اوستیا

جنگ داخلی روسیه به روایت 
های کنسول ایران در گزارش
1920ـ1919قفقاز، والدی

علی کالیراد.5
دومین همایش 
مناسبات ایران و 
قفقاز شمالی

:  مغروقین بحر خزرحکایت
کنسولگری والدی قفقاز و پیگیری 

سرنوشت خدمه ایرانی کمپانی 
1911-1910قفقاز و مرکوری 
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مصطفی.6
پهلوانده

همایش هفدهمین 
گردهم آیی ساالنه 

ی ایرانشناسانباست

2نو یافته عصر آهن های گورستان
)فصل سوم(قره تپه سگزآباد 3و 

همایش ملی تاریخ امید مجد.7
محلی ایران

معرفی سی تن از کهنترین رجال 
تازیخی تون و طبس

8.
مائده اکبر 
،کرکاسی

علی افضلی

ن کنگره ملی هفتمی
پژوهشهای 
کاربردی در 
مطالعات زبان

انعکاس عوامل فرازبانی در ترجمه

9.
،رضا نوری

مجید منتظر 
ظهوری

هفدهمین 
گردهمایی ساالنه 

ی ایرانشناسانباست

ششمین فصل کاوش 
ی محوطه فیض آباد شناسباستان

بیدگلآران و 

10.

مجید منتظر 
،ظهوری
احمد 
،سهرابی
حمزه 
وندنورعلی

هفدهمین 
گردهمایی ساالنه 

ی ایرانشناسانباست

ی شناسباستانگزارش کاوش 
دستکندهای زیر زمینی سفید شهر

اللههایده.11

های سلسله نشست
مؤسسۀتخصصی 

فرهنگی ایکوموس 
ایران

غارت شاهد تاریخی، محو هویت 
تاریخی

اللههایده.12

های سلسله نشست
مؤسسۀتخصصی 

فرهنگی ایکوموس 
ایران

ی شهریشناسانباست

اللههایده.13

های سلسله نشست
مؤسسۀتخصصی 

فرهنگی ایکوموس 
ایران

درآمدی به سیر تحول رویکردها 
مللی البیندر تدوین منشورهای 

در حوزه میراث فرهنگی
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عنوان مقالهعنوان همایشاسامی

14.Hayedeh 
Laleh

12th International 
Symposium of the 

ICAZ 
Archaeozoology of 
Southwest Asia and 

Adjacent Areas 
Working Group

Agro-pastoralism and urban 
landscape of Nishapur from 8th to 

12th centuries A.D.

محمدرضا .15
ترکی

مللی البینمایش ه
غزنه و زبان و ادب 

فارسی

سنائی یکی از کلیدهای فهم دقیق 
خاقانی

اللههایده.16
پانزدهمین 

گردهمایی ساالنه 
ی ایرانشناسانباست

مطالعات باستان جانورشناختی 
سنجی دانشگاه آزمایشگاه باستان

ی شناسانران و بخش استخوته
1394-95موزه ملی ایران 

اللههایده.17
دهمین درسگفتار 
تبیین ماهیت هنر 

اسالمی
رویکرد هندسی به هنر اسالمی

18.
Hasan Fazeli 

Nashli - 
Jebreiel 

Nokandeh
tappeh sialkthe chronology of tappeh sialk...

19.

هنگامه 
،ایلخانی

alexandra 
livarda - 

Hasan Fazeli 
Nashli

tappeh sialkArchaeobotanical Report about 
Tappeh Sialk, North Mound:

20.

حسن
فاضلی 
،نشلی

مایکل 
،گرگ

مجتبی 
صفری

شانزدهمین گردهم 
آیی ساالنه 

ی ایرانشناسانباست

های گزارش مقدماتی کاوش
ی محوطه آغاز شناسباستان

نوسنگی کمیشانی

21.

محمود بی 
،جن خان
عرفان 
بنیادی

سومین همایش 
ی شناسزبانملی 

ایپیکره

استخراج قواعد واجی زبان فارسی 
از پیکره آوایی فارس دات
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22.

فروغ 
،پورنصراله

محمد 
،بحرانی

محمود 
جن خانبی

اولین همایش ملی 
هوش مصنوعی و 
محاسبات نرم در 
علوم انسانی

های یادگیری استفاده از روش
بینی نوسانات ماشین جهت پیش

نرخ ارز در متون خبری اقتصادی 
فارسی

رسول .23
جعفریان

گامی در عمل 
مجموعه مقاالت (

ای همایش منطقه
های ظرفیت

گردشگری و 
توسعه شهرستان 

)فردوس

عطّار تونی شاعری امامی مذهب 
از قرن نهم هجری

24.

علی محمد 
،موذنی
،مروه کایا
زهیر طیب

هشتمین همایش 
ملی متن پژوهشی 

ادبی

سفینه تواریخ آل عثمان نگاهی به 
وضع زبان و ادب فارسی در

آناتولی

علی محمد .25
موذنی

شکوفای ادبیات 
و 15فارسی در قرن
نیمۀ اول

مناظره در کتاب جزئیات و کلیات
اثر ضیاءالدین ) چهل ناموس(

نخشبی

حسین .26
مصباحیان

هشتمین همایش 
المللی فلسفۀ بین

. مشهد. دین معاصر
1398 بهمن15

پدیدارشناسانه با تنوع ای همواجه
ادیان و یگانگی حقیقت دینی

ایرج.27
شهبازی

مللی البینهمایش 
شمس و مساله بازتابشمس و موالنا
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عنوان مقالهعنوان همایشاسامی

یاسر قزوینی .28
حائری

چهارمین همایش 
مللی دوساالنه البین

خلیج فارس؛ 
تاریخ، تمدن و 

فرهنگ

نگاهی به تحوالت اجتماعی منطقه 
 معاصردورۀشرق عربستان در 

29.

Kolsoum 
Ghazanfari - 
Mohammad 

Saeid 
Zenhari - 

Majid 
Khaleghian

Retrospect and 
Prospect of Regional 

History Studies in 
the Past 70 Years

The Role of Silk Road in the 
Diffusion of Iranian Culture to 

China (1st Century BC-8th Century 
AD)

دباقر محم.30
وثوقی

چهارمین همایش 
مللی خلیج البین

فارس 
تاریخ،فرهنگ و 

تمدن

پژوهشی دربارۀ کهن ترین نام 
جزیره قشم

گودرز .31
رشتیانی

конференция на 
тему: Иран и 

Северный Кавказ

Персидская историография на 
Северном Кавказе: Обзор и обзор 
нескольких краеведческих текстов

32.
داریوش 
رحمانیان
کوشککی

نخستین کنفرانس 
تاریخ روابط 
خارجی ایران

روایت /مفهوم«درآمدی بر نقش 
ر تاریخ روابط خارجید» ایران

33.

نسرین 
تارویردی
،زاده

مجتبی 
،زادهمنشی
شهیدیعلی

نخستین کنفرانس 
ملی علوم انسانی و 

توسعه

های ارقام و سیستم شمارش زبان
کهن ایرانی

شهیدیعلی.34
دومین همایش ملی 

های باستانی زبان
ایران

چم و مشتقات آن در گیلکی



107|) خورشیدي1398( ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۀ دانشکدۀسالنام

عنوان مقالهعنوان همایشاسامی

منیر عزیزی.35
شهیدیعلی

دومین همایش ملی 
های باستانی زبان

ایران

ها و شناسی ظروف در زباننام
های ایرانیگویش

گودرز .36
رشتیانی

Российско-
иранский 

культурный диалог

Российские исследования в 
Иране: история вопроса и 

перспективы

گودرز .37
رشتیانی

ل روابط  سا160
ایران و اتریش

ایران و اتریش در اوائل قرن 
نوزدهم با تکیه بر اسناد آرشیوی 

اتریش

گودرز .38
رشتیانی

مللی البینهمایش 
ایران و مناطق 

حوزه فدرال قفقاز 
شمالی فدراسیون 

روسیه

 قفقاز تاریخنگاری فارسی در
نقد و بررسی چند متن : شمالی

تاریخ محلی

39.
Nikoloz 

Nakhutsrishv
ili - Goodarz 

Rashtiani

International 
Conference East and 

West: Linguistic, 
Cultural, Historical 

Interactions

The Latest Persian Language 
Materials and Information on the 
Murder of the Georgian Noble in 

Mazandaran (1916)

40.Goodarz 
Rashtiani

International 
Conference East and 

West: Linguistic, 
Cultural, Historical 

Interactions

Majd al-Saltaneh Afshar: Shaky in 
Politics, Confusion in Culture
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پردازي و نقدهاي نظریهکرسی. 2,4
به آنهـا    و  شده بررسیآنها   همگی   اند که کرده استادان دانشکده در سامانه ثبت       راپردازی و نقد   نظریه  کرسی 13تعداد  

. شده استامتیاز داده

محل سخنرانیعنوانکنندهبرگزار

گودرز رشتیانی1
گلصفتمنصور 

های ایران و ی جنگنگارتاریخ
عثمانی، مطالعه موردی 

تاریخچه نورس
دانشگاه تهران

سعید زیباکالم 2
مفرد

: علمتوصیف فلسفی 
رویکردی نو در مطالعات علم

های دبیرخانه کرسی
نوآوری و نقد،

نظریه پردازی

مجید منتظر 3
ظهوری

دستکندهای زیرزمینی ایران، 
هویت و ماهیت

هیأتدبیرخانه 
حمایت از 

های ترویجیکرسی

حسن حضرتی4

ط خوانش فرهنگی از متن، شر
الزم در تحلیل متون 

در ای همطالع(انهنگارتاریخ
-1210 قاجاریهدورۀاوایل 

)ه1264

پژوهشگاه علوم 
انسانی و علوم 

فرهنگی

محمدرضا 5
گرانریخته

کسوف نیمروزی؛ گفتاری در 
مبانی در مبانی حکمی غرب

هیأتدبیر خانه 
های حمایت از نظریه

های از کرسی
پردازینظریه

6Shahrokh RazmjoCorpus Inscriptonum IranicarumSOAS University, 
London.

دومین کرسی آزاد اندیشی محمد دزفولی7
نسبت فلسفه با اسالم و دین

مجتمع آموزشی 
علوم اسالمی کوثر

ینه پژوهشآشناسیشیعهرسول جعفریان8
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محل سخنرانیعنوانکنندهبرگزار

ینه پژوهشآخوانینسخهرسول جعفریان9

ابن قتیبه و علوم عرب در رسول جعفریان10
گرایانهگفتمان قوم

 جامعه روستایی شناسیسنخفریوسفیشهرام 11
 صفویهدورۀایران در

های دبیرخانه کرسی
پردازینقد و نظریه

فریوسفیشهرام 12
نقد آرا و نظریه کاتوزیان در 
باب جامعه کلنگی ایران یا 

جامعه کوتاه مدت

های دبیرخانه کرسی
پردازینقد و نظریه

دورۀن در حیات اقتصادی ایرافریوسفیشهرام 13
قاجار

دبیرخانه شورای 
انقالب فرهنگی

ي و کارشناسی ارشددکترهاي نامهها و پایانحمایت از رساله. 3
ی دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشـد در         هانامهپایانها و   رسالهی از طرح حمایت 240 حدود ،1398در سال   
.به استادان ابالغ شده است تصویب وهشی دانشکدۀ ادبیاتواحد پژو

پسادکتريهاي امور دوره. 4
 پرونده مربوط به تقاضاهای دورۀ پسادکتری در واحد پژوهش دانشکده بررسی شده و امـور  16 تعداد   ،1398در سال   

م انجـا   اختتـام و مکاتبـات تکمیلـی       ، صدور ابالغ  ، ارسال مدارک، صورتجلسه، درخواست تمدید     مربوط به آنها شامل   
. شده استداده

اعتبار پژوهشی استادان. 5
تکمیـل  ) گرنـت ( نفر از استادان دانشکده برای دریافت مبلغ مرحلۀ اول و دوم اعتبار پژوهشی 70، فرم 1398در سال   

ضـمناً مبلـغ اعتبـار      .هـای اسـتادان واریزگردیـد      بـه حـساب    و به حسابداری معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شد و        
. بودریال 2,419,460,000این سالنشکده در پژوهشی استادان دا
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شدگان پژوهشبرگزیدگان و تقدیر
، برخی استادان و پژوهشگران دانشکده در جشنوارۀ پژوهشی دانشگاه تهران برگزیده شـدند و از آنهـا                  1398در سال   

.تقدیر به عمل آمد
.  دانشگاه تهرانۀبه عنوان استاد پژوهشگر برجستانم دکتر آموزگار، خ. 5,1
هـای  آثار و فعالیـت . دکتر میثم لباف خانیکی، برگزیده به عنوان پژوهشگر جوان در حوزۀ علوم انسانیآقای  . 5,2

:باشد به شرح ذیل می1397پژوهشی ایشان از بدو استخدام تا پایان سال 
چاپ یک کتاب با کوشش.1
در نشریات داخلیiscپژوهشی -چاپ هفت مقالۀ علمی.2
scopus و ,wos اعتبار علمی المللی باچاپ دو مقالۀ بین.3

المللیهای بینچاپ پنج مقاله در همایش.4
هـا   کـه تمـامی آن     1397 تا پایان سـال      1394انجام هفت طرح کاربردی از سال       .5

.خاتمه یافته است
شناسـی، بـه عنـوان صـاحب رسـالۀ برتـر در         التحصیل دکتری رشتۀ باستان   پور فارغ مرتضی خانی آقای دکتر   . 5,3

از رسـالۀ دکتـری خـود بـه چـاپ           wosایشان چهار مقالۀ داخلی و دو مقاله بـا اعتبـار            . حوزه علوم انسانی  
.اندرسانیده

کسب رتبه در جشنواره . 6
 حائز رتبـه در اسـتاد پژوهـشگر پیشکـسوت خـانم       1398دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی در جشنوارۀ پژوهشی سال          

یثم لباف خانیکی و رسـالۀ نمونـۀ دورۀ دکتـری آقـای مرتـضی      دکتر ژاله آموزگار؛ استاد جوان پژوهشگر آقای دکتر م        
.پور گردیدخانی

گوگل اسکالر. 7
باتوجه به الزام دانشگاه به استادان جهت ایجاد حساب کاربری در فضای گوگل اسکالر، معاونت پژوهـشی دانـشکده                   

اسکالر و ثبـت آدرس گوگـل       و ایجاد حساب کاربری در گوگل       ) gmail.com(برای کمک به استادان به ایجاد ایمیل        
. نفر از استادان اقدام کرد40اسکالر در سامانۀ پژوهشی دانشگاه برای 

نشریات . 8
 واحد نشریات معاونت پژوهشی عالوه بر انتشار منظم نشریات علمـی ـ پژوهـشی نـسبت بـه انجـام       1398طی سال 

: امور زیر اقدام کرد
یت آکادمیابرای تمامی مجالت در سا) لینک( ایجاد پیوند -
برای تمامی نشریات در سایت لینکدین) لینک( ایجاد پیوند -
). مقاله220(های جدید هشت مجلۀ دانشکده به سایت آکادمیا  ورود اطالعات شماره-
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1398سال در نشریات دانشکده مقاالت نمایۀ 
 نشریۀ ادب فارسی-

یات و علوم انسانی با مجوز ادارۀ نشریات وزارت علـوم      بعد از تفکیک از مجلۀ دانشکدۀ ادب       1388این نشریه در سال     
) 1389 یکـساله در سـال   ره وقفـه جـز یـک دو  به (1388مستقل شد و از پاییز و زمستان سال پژوهشی-با رتبۀ علمی  

) آنالین( مقاله چاپ و به صورت برخط    233در طول این مدت تعداد      . طور منظم و مرتب نمایه و چاپ شده است        به
، آقـای   1390سردبیر این نشریه، از آغاز تا سـال         . سامانۀ نشریات دانشگاه در اختیار بازدیدکنندگان قرار دارد       از طریق   

نـژاد   آقای دکتر علیرضا حاجیـان     1398 تا شمارۀ بهار و تابستان       1390از شمارۀ بهار و تابستان      . دکتر مظفر بختیار بود   
 نیز تاکنون مـسئولیت سـردبیری مجلـه بـا آقـای دکتـر       1398تان از پاییز و زمس. مسئولیت سردبیری را برعهده داشت  

.محمدرضا ترکی است

1398 بهار و تابستان 1فهرست مقاالت منتشرشده در نشریۀ ادب فارسی، شمارۀ 
ع نگاهی به نقد خودپاالیشی عرفا و عدم التزام به شر

نجف جوکار، حسین زنده بودی
مواع ادبی تا پایان قرن هفتپیشینۀ تاریخی و تحلیلیِ بحث در باب ان

روح اهللا هادی، محمدرضا ترکی، آسیه فرحی یزدی
اگرا از تباین نیروانا و فنتبیینی ساخت

نژادعلیرضا حاجیان، بهزاد برهان
مگو از واژۀ قرآنی قلتلقی کالمی شاعران پارسی

 وحید نعمانی،سیدمصطفی موسوی
یهایی از رمانتیسم در شعر خاقانجلوه

اسکویینرگس 
)ق521پیش از (االنسان نیشابوری ابیات شاهنامه در خلق
جواد بشری

)تا قرن هفتم(های فارسی و ساختار و محتوای آن سرایی در منظومهسنت خاتمه
مهدی دهرامی

یهایی از دیوان خاقانخُشنی یا خنثی؟ تصحیح بیت
مجید منصوری

یتصحیح چند تصحیف و تحریف در دیوان خاقانی شروان
سجاد دهقانامامی، نصراهللا ، شیراززهرا نصیری

یو نمونه ی آن در حماسه ی ایران» گوشه نشینی جنگجو«پـهـلـوان در شـبـسـتـان تأملی در باب 
علیرضا اسماعیل پور

یضرورت توجه به صبغۀ روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقان
یمحمدی، سیدمنصور سادات ابراهیمامیر سلطان

یعر قدسی و شهود معنا در اندیشه بیدل دهلودیالکتیک ش
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لوکیمینا محمدید، حسنعلی پورمنت، مجید آزادبخ
زغُش شـیرازی بـا          » العوارفمعارف«مقایسه ساختاری    ابومنـصورِ اثـر »المعـارف عـوارف ۀترجمـ «اثر عبـدالرّحمنِ بـ

اصفهانیعبدالمؤمن
نتیاسیده مریم روضا، اصغر میرباقری فردسیدعلی، فروغ فرجام

)1398پاییز و زمستان (فارسیادبدوشمارۀفهرست
زمینهایندربدیعیانآراینقدو»تصدیر«

پورنامداریاناشراقی، تقیزیبا
گلشیریهوشنگاثر»گرگ«داستاندرادبیشگردهایعملکردبررسی

فالحامیری، بهمنسیروس
کناییوجوهولحن: آنکاربرددووتصویرمواد

رحیمیزاده، ناصرنادعلیزهیر
دکارتومولوینظراز)دئالیسم (انگاریدوگانه

زادهبیگزنگنه، خلیلرحیمیزندی، ابراهیممرتضیعلی
ایاسطورهـالگوییکهنرویکردسالگی باچهلرماندرفردیتالگویکهن

فالحولد، غالمعلیمیرشاهشیرین
تاریخیمنثوراثرپنجدرآنکارکردوهاگونهتمثیل؛

عباسیاهللامیرهاشمی، حبیبمرتضیصالحی، سیدالهام
استدگرسعدیگفتنسخنوگویندهمه

نیریزادهحسنحمیدفر، محمدحسناصغرعلی
انصارمرتضیجرجانینظمنظریۀبرتکیهبانادرپورنادرشعرنحویساختارهایتحلیل

خلیلیباقریاکبرعلی
نفیسیمصححچاپدروطواطرشیدالدینیوانددردخیلاشعار

سعیدیاحمدی، سارامحمد
سناییالحقیقهحدیقهازابیاتیتحلیلِوشرح

طباطباییسیدمهدی
سمرقندیسوزنیاحوالشرحدرنکتهچند

گودرزیسیاوش
قافیهآزمایش حذفونیمامستزادهای

علیاییمهدی
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 نشریۀ ادب عربی-
 بعد از تفکیک از مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی با مجوز ادارۀ نشریات وزارت علـوم            1388این نشریه در سال     

 به طور منظم و مرتب نمایه و چاپ شده است؛           1388مستقل شده و از پاییز و زمستان سال         با رتبه علمی و پژوهشی    
در طول ایـن  .  نمایه و چاپ شده است تاکنون به طور منظم و مرتب1390ساله مجدداً از سال     و بعد از یک وقفه یک     

از طریق سامانۀ نشریات دانشگاه در اختیـار بازدیدکننـدگان   ) آنالین( مقاله چاپ و به صورت برخط 285مدت تعداد  
 برعهـده داشـته و از شـمارۀ    1395آقای دکتر غالمعباس رضایی هفتادر سردبیری مجله را از ابتدا تـا سـال             . قرار دارد 

. تاکنون مسئولیت سردبیری مجله را آقای دکتر جواد اصغری برعهده دارند1396پاییز و زمستان 

)1398بهار و تابستان (ادب عربی 1شمارۀ فهرست مقاالت 
ی فراهنجاریها بر مؤلفههی نصراهللا؛ با تکمی حطب أخضر ابراهی شعرۀ در مجموعی زبانیهایسازبرجسته

یلی محمد حسن جل؛یازی ناری شهر هفتادر؛یی غالمعباس رضا؛یمی مال ابراهعزت
 و فروغ فرخزادی حاولی خلیهاسانهی ابلیقی تطبیبررس

 روشنفکری کبر؛یمی رحایثر
ینینش و همینی بر محور جانشهی تکبان؛ی شمس الدی از محمد عل»حی الریالنازلون عل «دهی قصلی و تحلیبررس

انی زهرا صدر؛ی رضائابوالفضل
 بالغی ـی نحویزی هنجارگرکردی با روابی از اشعار بدرشاکر السی برخیشناسییبای گفتمان عناصر زلیتحل

یدی سنیدحسی س؛ی االهنی پرو؛ینی حسمحمدباقر
ی ابن فارض و اعشیی باده سرای شراب؛ مورد کاویهی و تسمیقی در ساز موسی خواننده ضمنیتجل

یزی ممدهی سع؛یزاده شوشتر طالبعباس
نیالد شمسی در شعر محمدعلسمی سه مؤلفه سوررئالیبررس

ینی آقا حسنی حس؛ی نجفزادهمانی رضا سلدی س؛ی سردار اصالن؛ی جابرییرزای ممهیفه
ری الصغلی در داستان القندری متن و تصویِ اجتماعیِشناخت نشانهلیتحل

ی صولتهی وند؛ سمینی زتورج
ـ  نظر براساس؛ی از شعر جاهل   ییهادر نمونه » مرگ «یِ مفهوم زشیآم یی چهـار فـضا  ی بـا الگـو   ی مفهـوم  یختگـ ی آم هی

 و ترنرهیفوکون
ینی جزی عابدی مهد؛ی قاسمی حاجفرزانه

در باب صلح) ع( خطبه امام حسن ی کاربردشناسلیتحل
پور اشراقمی مر؛ی عربیموس

یاثر محمود السعدن» حمار من الشرق« در ینی طنزآفری شگردهالی و تحلیبررس
اینییرزای منی ارا؛ حسی مهدوی مصطف؛یشاهی علترایم

ی کهن شادگلنیی آیۀ أبونؤاس بر پاوانی از دیاتی ابی گلگون؛ بازخوانۀگل سرخ و باد
یی السادات طباطباهیسم

 بهاری احمد سحنون ومحمد تقیها زندان سرودهیقی تطبلیتحل
 اروج زادهلی اسماع؛ینی قزوی نعمتمعصومه



115|) خورشیدي1398( ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۀ دانشکدۀسالنام

میقرآن کر در نی در داستان ذوالقرنی معناسازندیفرا
یاوشی سصابره

یسی شقراطهی المنهییدر آ) ص(امبریمدح پ
 فاطمه گنج خانلو؛ی مظفّرسودابه

)1398زمستانوپاییز(2فهرست مقاالت شمارۀ 
 المناصرۀ المقاومۀنی أشعار عزالدی األنا و اآلخر فۀیجدل

یرقادری فضل اهللا مدی منظم؛ سی نظری هاد؛ینی پرولی نژاد؛ خلی عباسعلمیمر
ۀیکی اکوستۀی بها؛ دراسۀ صوتنی الناطقری لغۀی اللغۀ العربی عند متعلمیمشکالت األداء الصوت

ی کاظم بحر العامرصباح
ۀی السردنی باختۀی ضوء نظری الزمن الموحش علۀی روای فۀیفونی البولایمرا

 ناصر زارع؛ی مقبل؛ رسول بالوی اصغر قهرمانی آنسته؛ علرضا
ی الرضفی شعر الشری فیهی بهاء الدوله البوهی شخصایصورولوج

 منظمی نظری هاد؛ییرزای فرامرز م؛ی جعفرزاده؛ زهرا افضلجعفر
 والمکنّىۀی الکننی بۀی أو العالقۀ الداللۀیطرق التکن
ی اکبر فراتیعل

ی بالرقصۀ کاملۀ لمنى الشافعیطالبنیۀی روای فۀی الشخصۀیائیمیس
ی بردبریبی اکرم حب؛ی أبوعلرجاء

صی و تخلـ یرازی الشرزاصالحی السفرنامۀ لمنی و مصر؛ دراسۀ مقارنۀ برانی إنی أدب الرحالت بی األنا و اآلخر ف  ۀیجدل
ی لطهطاوزیاإلبر

ی عدنان اشکوردی س؛ینی حسعبداله
ۀیحی التلمۀیجی ضوء اإلستراتی دراسۀ عل؛ی حجازیاإلستعارۀ عند أحمد عبدالمعط

ی شاکر عامر؛یانی کنی حس؛ی صادق عسکرروزپور؛ی فهیمرض
 نموذجا»ی المسجد األقصی إلیخُذن «وانی العتوم؛ دمنی شعر أی فی الداللاحیاالنز

ی فارسانیداللهیعباس
یالنی الکبی لنجۀیخیالتأر»  الموعودومیال «ۀیدراسۀ و نقد لروا
یمی کرشرافت
یریلهوشنک کلش» شازده احتجاب« وینفانلغسان ک»  لکمیما تبقّ «یتی روانی بی الوعاری تیدراسۀ مقارنۀ ف
یآبادوسفی فائزه عرب ؛یآبادوسفی عبدالباسط عرب رد؛ی خوی اعظمحسن
 شعره المقاومی فۀیلی مقاربۀ تحل؛یتوری شعر محمد الفی فۀیالحموالت الرمز

ی امرائمحمدحسن
ی الفکر العربی األصالۀ والمعاصرۀ فۀی وجدلۀیالتعدد: ینقد و رأ

ی عدنان طهماسب؛یونیا همسعداهللا
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شناسی نشریه مطالعات باستان-
 بعد از تفکیک از مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی با مجوز ادارۀ نشریات وزارت علـوم بـا             1388این نشریه در سال     

سـاله  یـک ای منتشر شد؛ بعد از وقفه1388بهار و تابستان، و پاییز و زمستان سال  مستقل شد و در   پژوهشی- رتبه علمی 
 مقالـه چـاپ و بـه        235در طول این مدت تعـداد       .  به طور منظم و مرتب نمایه و چاپ شده است          1390مجدداً در سال    
الـدین  آقـای دکتـر کمـال   . از طریق سامانۀ نشریات دانشگاه در اختیار بازدیدکننـدگان قـرار دارد       ) آنالین(صورت برخط   

 تـاکنون مـسئولیت     1398 برعهـده داشـته و از شـمارۀ پـاییز و زمـستان               1398نیکنامی سردبیری مجله را از ابتدا تا سال         
.سردبیری مجله را آقای دکتر حسن فاضلی نشلی برعهده دارند

)1398تابستان بهار و(شناسی  مطالعات باستان1فهرست مقاالت شمارۀ 
تجـارت بـر پـایی ردکـیش؛ جزیـرۀ درحریرهتاریخیبندرازآمدهدستبهسالدنسفالمینرالوژیوشناسیساختار
فارسخلیجتاچینازدریایی

نقویسوگند،خنجریرضا،امامیمحمدامینسید
)کنگاوردشت (مرکزیزاگرسشرقدرمفرغ،عصریافتهسازماننظامیکازهایینشانه

بلمکیبهزاد
شائورکاخاشکانیایشیشهآثاربررسی

گرشیشهآرمان،زادهجعفریمسلم
تاریخازپیشدوراندربواناترودخانهحوضۀجمعیتینوساناتوااستقراره

طهماسبیملیحه،عمادیحبیب،نیکزادمیثم،میرقادریمحمدامین،پورخانیمرتضی
مرکزیزاگرسدربتخانهغارمحوطۀجانورشناسیباستانمطالعات

گراوندمرتضی،فتحیهما،مشکورمرجان،خزائلیرویا
پیکسیروشبهصفارمحمدشخصیموزۀالیماییهایکهسعنصریآنالیز

سبزیموسی،جاهدمهدی،سلحشوراصغرعلی،زادهقبادیحمزه،سربیشهحسینیبهزاد
باستانخوبوشکیه: ربطتپه

زادهقلیفاطمه،سعیدیانسعدی
اصفهانپایدارحیاتدرهاآننقشواصفهانخورۀمرکزبرمشرفکوهستانیقالعشبکه

اصفهانیشجاعیلیع
مهرسازیهنروسفالیهاییافتهاساسبرایالمیآغازازپساستقرارِتوالیِدارایهایمحوطهدرتغییراتروند

حصاریمرتضی،شکریطاهره
درارس–کـورا فرهنـگ حضورعدموVIIوVIIIحسنلویایران؛غربشمالدراوروکدورۀازجدیدشواهدی
میهارودریاچۀجنوب

سلیمیصالح،حیدریرضا،عابدیاکبر
سلوکی65ناشناسضرابخانهبازنگریوبررسی

رشتیالمعیمحمد،هوتنآرتور،پهلواندهمصطفی،نژادعلیزهرا
معماریبقایایوتاریخیمکتوبِمنابعشناسی،باستانشواهداساسبرعلیشاهمسجدمعماریسیمایبازشناسی
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مرانیعبهروز،مرادیامین
فارسدرالفباکونهایسفالپتروگرافیمطالعاتمقدماتینتایج

چایچیاحمد،هرسینیسعیدیمحمدرضا،معانیمریم
ایرانشرقشمالدرگز،شهرستاناشکانیهایمحوطهشناسیباستانبررسی

نیاموسویسیدمهدی،نامیحسن

)1398مستان پاییز و ز(شناسی  مطالعات باستان2فهرست مقاالت شمارۀ 
)Iترانشه (ازتاریخپیشدوراندرتهرانمولویمنطقۀدرشهرینجاتشناسیباستانکاوشهاینویافته

وهابیمهسا، جلوداراسمعیلیاسماعیلمحمد
مرکزیفارسدرهخامنشیدورۀدرشهرنشینیوشهرمسئلهبرتأملی

پورولیحمیدرضا، بهادریعلی
شناختیباستانهایبررسیوتاریخیمنابعاساسبرزیزشهریابیمکان

کریمیانحسن، نیستانیجواد، پاکبازداوود
باستانایرانهنردرایزدانازستانیتاجهایصحنهایدئولوژیکمبانیبررسی

پیغمبریحمیدرضا
شوشترشهرستانساسانیدورۀتدفینشناساییوبررسی

آبادیصمغبانیشعرضا، میرفتاحاصغرعلی، حاتمیمهرداد
فرضیهیکپیشنهاد: قدیممفرغعصردرماهیدشتچغامارانتپۀاداریسازمان

نیکنامیالدینکمال، خایانیعلی
دنـدانی هـای نمونهباآنمقایسهونیشابورفیروزهشهرکمحوطۀجدیدمفرغعصردندانیبقایایعناصرمیزانتعیین
معاصر

زادهبیگعاطفه، هاشمینرگس، پورمحمدیساداتهحمید، باصفاحسن، رضاییمحمدحسین
مـدل ازاسـتفاده باایرانسیستانمنطقهقاجاردورۀایقلعههایسکونتگاه) سیاسی (مرکزیتسنجیاولویتوبررسی
ANPشبکهتحلیلفرایند

بهبودینغمه، حاجیموسویسیدرسول، زارعیابراهیممحمد
سفالیهاییافتهوتاریخیقراینبهاستنادباق.ه8-7قروندرسیرجانقدیمشهر

تقویعابد، نیاسهرابیاحمد
درگزبندیانبریگچنقوشازبرخیدربازنگریکشمهین؛درگوربهرامنبرد

آذرمحیا، طغراییمحمود، کوهستانیحسین، نژادقلیمستنصر، صدراییعلی
دچهرآبانمکمعدنشناسیباستانهایکاوشنتایجتحلیل

فیروزمندیبهمن، اشتولنرتوماس، عالیابوالفضل
آبادحسنروستایوکالنترمزرعۀبررسیمقدماتیگزارش: میبدزرتشتیانفرهنگشناختیباستانمطالعۀپروژۀ

یانگراث، فاضلیحسن
هیتیتتمدنبرجستهنقوشدرتقارنالگوهایوتقارنانواعبررسی
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رینوبهژبریعلیرضا، کبوترینوشین
وفرودگـاه تپـه محوطـه دوهـای حفـاری ازآمـده دسـت بـه برنـزی شـئ چهـار ساختتکنیکوریزساختارمقایسه

آبادخرمسنگتراشان
سجادیعلی، فردبخشندهحمیدرضا، گراوندمهدیه

)تپهمشکین (مشکویهسفالگریکورۀنگاریگاهوکارکردساختار،تبیین
شادمهانینوریرضا

امۀ ادبی و بالغت نشریۀ پژوهشن-
 مجوز ادارۀ نشریات وزارت علوم را دریافت کرد و از بهار و تابستان همان سال به صـورت        1391این نشریه در سال     

 مقالـه چـاپ و بـه صـورت     170در طول این مدت تعداد . دوفصلنامه به طور منظم و مرتب نمایه و چاپ شده است        
آقـای دکتـر محمـود فـضیلت        . ه در اختیار بازدیدکننـدگان قـرار دارد       از طریق سامانۀ نشریات دانشگا    ) آنالین(برخط  

 تـاکنون مـسئولیت سـردبیری       1394 برعهده داشته و از شمارۀ بهار و تابستان          1393سردبیری مجله را از ابتدا تا سال        
.محمد مؤذنی برعهده دارندمجله را آقای دکتر علی

)1398بهار و تابستان (1شمارۀ فهرست مقاالت پژوهشنامۀ ادبی و بالغت 
بارتروالنرمزگانشناسیزبانرویکردبامعنویمثنوی»شیرونخجیران«داستانرواییتحلیل

ساالریعزیزااهللا،شاگشتاسبیمولود،اسپرهمداود
ایرانمدرنپستغزلدرزبانیهایبازیوزبانبررسی

ساالریمهتابی،اکبرمنوچهر
سنانشیخداستانمتنندوردرخوانندهرمزگشایی

انصاریزهرا،آذراسمعیل
یونگفردانیتنظریۀباموالنامعشوقیمقامتطبیقوبررسی

عشقیجعفر،ناوظهیریبیژن،پورالخاصشکراهللا
حافظشعردرقدرتیهایوارهطرحتحلیل

عقداییتورج،تلخابیمهری
بـه توجـه بـا مثنوی،از»نمودرویویبهحقیقیپادشاهیکههزادپادشاهآن«حکایتدررؤیاتعلیمیبعدبرنقدی
فرویدویونگنظریۀ

یاسریحسین،پوریوسفمحمدکاظم،دارلوخزانهعلیمحمد
عرفانیهایروایتدررواییعناصرشناسینشانه

یزدلیدهقانیهادی
العاشقینعبهرپژوهینام

راستگومحمدسید،راستگوفرفریدمحمدسید
ووگلرنویسندهسفرالگویاساسبرالمعادالیسیرالعبادساختاریلیلتح

طلبزندیاحسان،زنگنهرحیمیابراهیم
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) یونگالگویکهننظریۀبهرویکردبا (رامینوویسمنظومۀدرمعشوقآنیماینمودهایبررسی
خسرویحسین، نیکخواهمظاهر، هفتادررضاییمحمدعلی

زالشخصیتودرشاهنامه) روانز (بیکرانهخدایتجلی
نظریماه

سازیگفتمانتاپردازیداستاناز: نیشابوریظهیرالدینسلجوقنامۀدرواقعیتبازنمایی
سراییجنبهیعقوبیپارسا، نعیمیشیرزاد

الفستیووهابرادهژنریک،طرحنوشداروی (حسینیحسنسیدآثاردرطنزهایدرونمایهوشگردهاها،گونهبررسی
)خنجر

نسبحیدرینجمه، فوالدیعلیرضا
سناییزبانوذهندرآیرونیگیریشکلچرایی

فررحمانیسیماترکی،محمدرضاگلچین،هادی، میتراااهللاروح

)1398پاییز و زمستان  (2شمارۀ فهرست مقاالت پژوهشنامۀ ادبی و بالغت 
یکشبوهزارترجمۀدرماجراجوییزمانبررسیوزمانیهایگزارهشناسیسبک: زمانزبان

فشارکیمحمدیمحسنمبارکه،زادهاسماعیلمرضیه
نظامیشیرینوخسروداستانرواییساختارتحلیل

نژادحاجیانعلیرضاومالمیرتیمورترکی،محمدرضااظهری،محبوبه
نقاشیساحتبهگذارازپسادبیروایتیگفتمانیچرخش

عراقیآشتیانیسنرگآلبوغبیش،عبدااهللا
اطنابرویکردباپردازیداستاندرموالناتصرّفات

خراسانیمحبوبهومسجدیحسیننوریان،مهدینثاری،جانراضیه
اصفهانبیاتودشتیآوازهایباپیونددرترانهوخنیاشناسیِزیبایی

درودگریانفرهادوتاجبخشاسماعیلفر،خلیلیمصطفی
نـازک ویوشـیج نیمـا شعردراندرزمضمونموردیمطالعه (عربیوفارسیشعردرمعانیعلمشگردهایکاربست
)المالئکه

اسعدفیروزمیرزایی،فرامرزنیکوبخت،ناصردری،نجمه
سراییواسوختوگوییوقوعبهغزلدردهلویامیرخسرورویکرددالیل

نژادکریمینجمهعمران،نیاذبیحآسیه
الهوریاقبالودهلویغالبشعرتطبیقیمطالعۀ

موسویمصطفیجام،رفیقشکیله
شیرازیسعدیغزلیاتدرآنکناییهایجنبهبرتکیهبابالغیصفات

ماحوزیمهدیطاووسی،محمودعتیق،قوچانشبانکبری
فارسیشعرهایقالبازروسشاعرانپیروی

مباشریمحبوبهآباد،سهلصادقیزینب
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سیاسیهایگفتمانفراسویاثریهدایت،صادقۀنوشت»آقاحاجی«
دارائیالهعنایتزاده،ایرانالهنعمتطایفی،شیرزاد

)ناخودآگاهوخودآگاهادراکدررنگتأثیروکمپوزیسیون (شمسغزلیاتدررنگسماع
زادهغالمصدیقهفالح،غالمعلیمرادی،رضاعلیعباسی،ااهللاحبیب

کودکانادبیاتدرخاصشگردیعنوانبهجملهشبهوصوتکاربرد
صدراییرقیهوفایی،عباسعلیتنکابنی،کیاییطاهره

یاکوبسنمجازیقطببرتأکیدبامرسلنثرآثارتطبیقیشناسیزیبایی
جاللوثاقتیمحسننقابی،عفت

هاي علوم تاریخی نشریۀ پژوهش-
کدۀ ادبیات و علوم انسانی با مجوز ادارۀ نشریات وزارت علـوم       بعد از تفکیک از مجلۀ دانش      1388این نشریه در سال     

ای منتـشر شـد؛ بعـد از وقفـه    1388بهار و تابستان، و پاییز و زمستان سـال       مستقل شد و در   پژوهشی-با رتبه علمی  
مقالـه  169در طول ایـن مـدت تعـداد    .  به طور منظم و مرتب نمایه و چاپ شده است1390ساله مجدداً در سال   یک

آقـای  . گرفته است از طریق سامانۀ نشریات دانشگاه در اختیار بازدیدکنندگان قرار          ) آنالین(چاپ و به صورت برخط      
1398 برعهـده داشـته و از شـماره پـاییز و زمـستان           1398گل سردبیری مجله را از ابتدا تـا سـال           دکتر منصور صفت  

.برعهده دارندتاکنون مسئولیت سردبیری مجله را آقای دکتر رسول جعفریان 

)1398بهار و تابستان (1هاي علوم تاریخی شماره فهرست مقاالت پژوهش
)1924ـ. م1785 (قاجارهاومنغیتیانسیاسیمناسباتدرخراسانیشیعیانوسرحدنشیناناوضاع

ابراهیمیفهیمهسیده
)اسالمیتواریخوملیاتروای (اشکانیانبهنسبتساسانیعصرمنابعمتناقضودوگانهنگاهبرتحلیلی

بادیآنجفحجتیشهناز
)م1941ـ1957/ ش1320ـ1336 (شاهفداییانهایسازمان: ایراندرشاهحامینظامیانشبهیابیسازمان

دهکردیسلیمانیحیدری، کریممیالد
»مساحتوحسابعلمقواعددرمختصر«خطینسخهپایۀبرتیموریدورۀدرجریبمقدارتعیین

آبادیپورمحیخسروی، محمدمهدیوذراب
ازنـو خوانـشی با،)سمرقنددر. ق.ه301سالبهشدهضرب (سامانیاحمدنصربنازشاخصهاییسکهبرپژوهشی
رایگانیبراهیمدورهآنسیاسیتاریخ

مهرسعادتمحمدامین
کرمانقراختاییانحکومتقضاییتشکیالتواکاوی

پورمهدیروستا، سحرجمشید
خورشیدروزنامۀآیینۀدرمشروطهعصرخراساناجتماعیسیمای

طوالبیتوران
تاریخیواقعامربااقتصادیآمارهاینسبتازاینمونه: 1335سالعمومیسرشماریدربیکاریکردنپنهان
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عبدالهیمحمدجواد
چیندرساسانینویافتۀمهر

باستانیمحرممحمدی،علیالهنعمت
ینظریهاساسبر) ق1313-1328 (جدیدعلوموترقیقبالدرکلکتهالمتینحبلروزنامهراهکارودرویکرتحلیل
انتقادی

فرجیمهدی
)ش1320-1317 (رادیوکمیسیونوافکارپرورشسازمانروابطبررسی

حقیقیخلیلخلج،مرادیمحمدمهدی
)قفقاز (داغستاندربند3شمارهکتیبۀگذاریتاریخمسئله

ملکزادهزاده، یاسرنصرالهسیروس

)1398پاییز و زمستان  (2هاي علوم تاریخی شماره فهرست مقاالت پژوهش
)1838-1828 (هراتمسالهوبزرگبازی

قائمیاناحمدی، آرویناهللافرج
)یکممهردادتایکمارشکاز (اشکانیهایسکهنخستیندرسرپوشخاستگاهبررسی

افشاریهافکنده، فاطماحسان
بودند؟تبارروحانیساسانیانآیا

جمپدرام
داریمنصبتاساالریفنازصفوی،عصردرباشیتوپچی

خیراندیشتبریزنیا تبریزی، عبدالرسولمجتبی
تاریخیمنظرازعقلودینمواجههدررشدابنوغزالیمنازعهبررسی

زروانیطاهری، مجتبیرضا
انگلیسباجنگدرجنگلجنبشایهتاکتیکتحلیلوبررسی

سلطانیانابوطالب
اولاردشیرتدابیروهخامنشیشاهنشاهیدرواگراییجهتآتناستراتژیمصر،شورش

زادهسلیمانعلیرضا
نامشناسیدانشبردرآمدی

رضوانالحکمائی، رامیناشیخعمادالدین
اشکانى»تاریکصرع«هاىسکهتوالىوسالشمارىدربازنگرىدربارۀنکاتى

شریفیانغضنفری، سروشکلثوم
معنویمثنویدر»تبریزمحتسبِ«داستانبهتاریخیرویکردی

فرخییزدان
)م1919ـ1897/ ق1337-1315 (قفقازوالدیدرایراننمایندگیاسناددرپژوهشی: نشینقافایرانیان

کالیرادعلی
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صفویدرباررجالعالیمجمعمثابههبآیینبهشتمجلساختیاراتحوزهوکارکردها
وثوقیرفیع، محمدباقرمشهدیعلی

زبانیهاي  نشریۀ پژوهش-
 بعد از تفکیک از مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی با مجوز ادارۀ نشریات وزارت علـوم            1388این نشریه در سال     

ه صورت دوفـصلنامه بـه طـور مـنظم و مرتـب              ب 1389مستقل شده و از پاییز و زمستان سال         پژوهشی-با رتبه علمی  
از طریـق سـامانۀ     ) آنالیـن ( مقاله چاپ و به صـورت بـرخط          148در طول این مدت تعداد      . نمایه و چاپ شده است    

آقای دکتر علی درزی سردبیری مجله را از ابتدا تـا سـال             . گرفته است نشریات دانشگاه در اختیار بازدیدکنندگان قرار       
 تاکنون مسئولیت سـردبیری مجلـه را آقـای دکتـر غالمحـسین            1395 از شمارۀ پاییز و زمستان        برعهده داشته و   1395

.کریمی دوستان برعهده دارند

)1398بهار و تابستان (1شمارۀ زبانی هاي فهرست مقاالت پژوهش
شیبمدلاساسبرخبریجملهبهآنهاتبدیلوسؤالیجمالتآکوستیکیمتغیرهایکاریدستوبررسی

رضاییوالینژاد،علیبتولبدیعی،مرضیه
شناختیرویکردی: فارسیزباندرجنسیتوهاتعارفروراستی

عامریحیاتبهرامی خورشید،سحرگلفام،ارسالنبردبار،مریم
توزیعیواژۀساختچارچوبدرتبیینی: سنندجیگویشکردیزباندرملکی/اضافهتصریفدرواژگونگیتناوب

کالمیصدفامی،بهرفاطمه
واسازیرویکردبا»کامداتمسابقه«نوجوانرمانشناختیرواننشانه ـتحلیل

زارعحسینبستانی،فاطمهزنجانبر،رحیمیامیرحسین
آواییبررسییک: فارسیزباندرهاواکهالتقایازجلوگیریبرایهمخواندرج

صادقیوحید
دبستانیپیشکودکاننزآمیزطتولیداتدرمنطقیکارهایوسازتحلیل

گلکامیابیعطیهعلیزاده،علیشریفی،شهالیزدی،کرامتیسریرا
بنیادپیکرهایمطالعه: فارسیزباندرواژگانیهایمتقابلتوالی

آقاگلزادهفردوسفامیان،رضاقلیعلیکالهدوز،محمدیماندانا
بنیادذرهنحوپایۀبر) سورانیویشگ (کردیزبانسادۀاضافۀحرفچندمعنایی-نحویبررسی

دوستانکریمیغالمحسینآهنگر،عباسلعیمرادی،ابراهیم
بنیادپیکرهبررسی: فارسیزباندراضافهساخت

بحرانیمحمدشجاعی،راضیهنساجیان،مینو
قدرتوجنسیتاجتماعیعاملدواساسبرکردیزباندرتقاضاگفتاریکنشراهبردهایانتخاب

محمدیانامیریاراحمدزهی،ناهیدمحمدی،شیخچیا
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)1398پاییز و زمستان  (2زبانی شمارۀ هاي فهرست مقاالت پژوهش
کوردرانگارۀبرپایۀایمطالعه: قزاقآموزانفارسینوشتاریخطاهای

پورگللیالحصاریان،میرزاییمحمدباقراستم،بکنوف
گراکمینهرویکردی-سیفارزباندرشکافتهتعریفحرفگروه

درزیعلیومفرحاسدیطیبه
آذربایجانیترکیمرکبفعلساختبرفارسیزبانتأثیربررسی

حیدریعبدالحسین
شناختیتحلیلی: فارسیزبانهایپیشوندواره

سبزواریمهدیوزندیبهمننجفیان،آرزوناظوری،ذهابسمیرا
فارسیزباندرمفعولیوفاعلیموصولیبندهایخوانداریپردازشوگفتمانیانتظارات

صادقیشهرهدوست،رقیبشهال
موفقیـت میـزان بـر آنتـأثیر وعربـی ریشۀبافارسیواژگانمعنیاستنباطراهبردهایودانشمنابعکاربردبررسی
واژگاناینمعنیاستنباطدرزبانعربآموزانفارسی

مولودیدسعیامیرعلیمراد،صالحی، زهرارقیه
)2005 (هایلندانگاره: فارسیپژوهشیعلمیمقاالتدرتبادلیفراگفتمانبنیادپیکرهواکاوی

یوسفیانپاکزادوتاکیگیتیطارمی،طاهره
فارسیزباندرضمیریارجاعدرابهامتحلیلدرعصبیسازوکارهایشناسایی

دیآباخاتوناحمدرضاسیدخان،جنبیمحمودکریمیان،مینا
زنیچانهگفتمانانتقادیتحلیل

جواهریالدنمرادی،روناک
)غیرمستقیممجوزدهیتااضماراز (زبانیمرجعبدونفعلحذف

بینحقفریدهوحید،انیس

 نشریۀ فلسفه-
1389 به صورت مستقل با عنوان نشریۀ فلسفۀ دانشگاه تهران شروع به کار کـرد و در سـال                    1379این نشریه از سال     

 بـه صـورت   1390کسب کرده و از بهار و تابستان سـال         پژوهشی-جوز ادارۀ نشریات وزارت علوم را با رتبۀ علمی        م
 مقالـه چـاپ و بـه صـورت     286در طول این مدت تعداد . دوفصلنامه به طور منظم و مرتب نمایه و چاپ شده است        

آقای دکتر حسین غفـاری  . گرفته استگان قرار از طریق سامانۀ نشریات دانشگاه در اختیار بازدیدکنند) آنالین(برخط  
مـسئولیت مجلـه را تـا سـال     خـاتمی  محمود سپس آقای دکتر برعهده داشته، 1389سردبیری مجله را از ابتدا تا سال        

دار را عهـده  آقای دکتـر حـسین غفـاری سـردبیری مجلـه     1398 تا سال 1391مجدداً از سال  .  بر عهده گرفتند   1390
زاده  تاکنون مسئولیت سردبیری مجله بر عهدۀ آقای دکتر سـید حمیـد طالـب              1398اییز و زمستان    از شمارۀ پ  شدند و 
.است
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)1398بهار و تابستان (1شمارۀ فهرست مقاالت فلسفه 
آکوئیناسفلسفینظامدرصورتباآنارتباطوزیبایی

 زهرا گوزلی، مرتضی شجاری،حسن فتحی
الهیجیمحققوالکانجدیدگاهازخارجیاشیاءبهانسان

مالیوسفیمجید،محمودآبادیشاهبازیزهرا
فوگ؟یاسیستم: آزادیساختار

آزادانیزکیه
واقعبرصدقعدموصدقبهاعتباریتواصالتتحویلبررسی

طباطباییحسنمحمدسید
هیدگرنزدصنعتوهنروجودشناختیشأن

مصطفویملوکالشمس،گرانریختهمحمدرضا،کارسوزنمرجانه
مانهایممعرفتشناسیجامعهدرتکوینهگلروحپدیدارشناسینقش

افشارالعابدینزین
وجوداصالتمسئلهمشهورتاریخدربارۀ

حسینیداود،رنجبرهما
فارابیزبانفلسفهدرزبانماهیتبررسی

زرگرنرگس

)1398بهار و تابستان (2فهرست مقاالت فلسفه شمارۀ 
السیرۀ الفلسفیۀ زکریای رازی سقراط درامکانِ گشت

 شهرام پازوکی،فزاایرج آذر
رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر

سیده اکرم برکاتی، یوسف شاقول، محمدجواد صافیان
هیدگر» متافیزیک دازین«آزادی چون بنیاد علت و دلیل در 

بهمن پازوکی
دگاه دومسلهای اخالقی؛ دیچهار چالش اساسی بر سر راه استدالل

مسعود صادقی
انگاری فکر محضجرمعلیه دالیل فلسفی بررسی 

آرانیرضا محبوبیحمید
 دوگانه مشمول گردانیدن و از شمول خارج ساختنقِمنط:نیت غربیعقالهابرماس و دیگریِ 

حسین مصباحیان
مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناسبهره

ی اشکاوندیمحمد مالئی، ایولی محسن فهیم، مجتبی جعفر
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شناسیهاي ایران نشریۀ پژوهش-
 مجـوز ادارۀ نـشریات وزارت       1390این نشریه، با سابقۀ نشر به زبان انگلیسی قبل از انقالب اسالمی، مجدداً در سال                

علوم را دریافت کرد و از پاییز و زمستان همان سال به صورت دوفصلنامه به طور منظم و مرتب نمایه و چـاپ شـده       
از طریـق سـامانۀ نـشریات دانـشگاه در     ) آنالین( مقاله چاپ و به صورت برخط        132طول این مدت تعداد     در  . است

1395آقای دکتر غالمحسین کریمـی دوسـتان سـردبیری مجلـه را از ابتـدا تـا سـال                    . اختیار بازدیدکنندگان قرار دارد   
. مجله با خانم دکتر ژاله آموزگار است تاکنون مسئولیت سردبیری1396برعهده داشته و از شمارۀ بهار و تابستان 

)1398بهار و تابستان (1شمارۀ شناسی هاي ایرانفهرست مقاالت پژوهش
التواریخجامعوجهانگشاتاریخبابدرفرانسویشناسانشرقتحقیقاتبررسیونقد

ابطحیزینب
)هنینگنظریۀواکاوی(هرزن مهاجرانزبانیخاستگاه

آصفینیما
دریفارسیدرضمیرساختافعالمنشأموردردبحثی

چالشتریجاللیانمحمدحسن
دادستانهزارمادیاندر) ازشماند (حقوقیاصطالحیکدربارۀ

پورحاجینادیا
زردشتیانتدافعیوانفعالیکالمازاینمونهمسئله؛دین

دالوندحمیدرضا
کیست؟پنجمساسان

گشتاسبفرزانه
زریرانیادگارعباراتبرخیخوانشدربارۀپیشنهادهایی
محمدیمیثم
!آشورپادشاهانفهرستدر»مادی«نامیک: هرمامیثرِس

ملکزادهمهرداد
فردوسیشاهنامهدرزناننامشناسیریشه

منصورییداهللا
باستانفارسیدر-aivaمبهمِوصف

موالییچنگیز
اقلیدرنوشتۀگوبهنگاهی: اقلیددرتدفینبیشاپوردرمرزبان

زادهنصرالهسیروس
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)1398پاییزو زمستان   (2شناسی شمارۀ هاي ایرانفهرست مقاالت پژوهش
)ق. 1210-1285 (قاجاردورۀدرکرمانشاهاناقتصادیتحوالتبرخارجیروابطتأثیر

صدریمنیژهزندیه،حسنراشد،کاظمیمنیرهخواه،احسانشیرزاد
پانوفسکیآراباقاجاراولدورۀنگاریپیکرههاینقاشیدرپرندهنشانۀبازشناخت

باشیپنجهالهه
جدیداوستایدرشعرتشخیصمعیارهای

ورهراملیالدهقی،جعفریمحمود
مـوردی مطالعـه  (ایرانـی نخبگـان هـای انگـاره تفکـر سیردرآرمانی،شهریارذهنیوعینیهایبایستهپدیدارشناسی
)فردوسیشاهنامهدربزرگمهردرزنامهانوسعدینصیحۀالملوک
بهرامیوحیدحجازی،نصرالهسید

ایلخانانواتابکانعصردرآناهمیتوخورشیفبندربازشناسی
رسولیعلی

هرمزگاناستاندرخوانیچاووشآیین
مقدمپورقاسمحسیندار،پشتمحمدعلیسعیدی،سهراب

اصفهاننمایجهانکاخمحلدرشناختیباستانکاوش
اصفهانیشجاعیعلی

کوسیکوفالکساندراشعاردرایرانیـاسالمیعرفانوفارسیادببازتاب
آبادیسهیلصادقیزینب

بیضاویقاضینگریتاریخونگاریتاریخبرتحلیلی
بیضاییکشاورزمحمد

ایرانیدرگسترنددارشهایصورتو-sel *هندواروپاییهایبازتاببرخی
زرشناسزهرهوآبادیمصلحمصلحیعلی

20 / 14سدۀآغازاعظم،عدلیۀدیواناسناددرایراناجتماعیمسایلبازنمایی
فریوسفیشهرام
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کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
:1398موجودي کتابخانه در سال . 1

:شدهمنابع فهرست. 1,1

 جلد کتاب قابـل بازیـابی دارد،       190000 در مجموع بیش از      کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، در حال حاضر،        
: که عبارت است از
10016: ، دفـاع مقـدس  )التـین ( نـسخه  32840: ، مخزن شماره دو)فارسی و عربی( نسخه 83601: مخزن شمارۀ یک  

فارسی (خه   نس 5895: ، مجموعۀ فرمانفرما  )فارسی و التین  ( نسخه   7997: ، مرجع )فارسی و تعداد اندکی التین    (نسخه  
، )فارسـی و التـین    ( نـسخه    3928: ، مجموعۀ نفـیس دو    )فارسی و التین  ( نسخه   5801: ، مجموعۀ نفیس یک   )و التین 
: ، مجموعـۀ نفـیس اوقـاف گیـب     )فارسـی ( نسخه   2106: ، مجموعۀ حریرچی  )فارسی( نسخه   1252:  جوینی مجموعۀ

 نـسخه  2021: مجموعـۀ عالمـه قزوینـی    ،  )فارسـی ( نـسخه    807: ، مجموعـۀ درخـشان    )فارسی و التـین   ( نسخه   170
، مجموعـۀ )فارسـی ( نسخه 1397: ، مجموعۀ نجم آبادی)فارسی و التین( نسخه 1467: ، مجموعۀ فرشیدورد )فارسی(

).فارسی و تعداد کمی التین( نسخه 578: ضمیرو مجموعۀ روشن) فارسی و التین( نسخه 1298: قاضی
:نشدهمنابع فهرست. 1,2

حدود :  نسخه، مجموعۀ امام جمعه    600حدود  : مجموعۀ بزرگمهر : ۀ کتابخانه عبارت است از    نشدنویسیمنابع فهرست 
: هـا  نسخه و نیز تعدادی کتاب به زبـان روسـی و زبانهـای دیگـر، نقـشه        100حدود  :  نسخه، مجموعۀ نفیس دو    400

دسـتنویس، اسـالید،   هـای   تابلو، تعدادی گراور، تعدادی نـسخۀ عکـسی، یادداشـت     6:  نقشه، تابلو نقاشی   300حدود  
عکس، مجموعۀ قوانین و مقررات، اسناد، نمودارها و سه نـسخۀ کـامال فرسـوده، و دفترهـای ثبـت اولیـه و قـدیمی                         

.کتابخانه
:نشریات. 1,3
3000( عنـوان    1100نـشریۀ عربـی، و      )  نـسخه  2000( عنـوان    300نشریۀ فارسی، )  نسخه 4000( عنوان   1200حدود  
.وجود استنشریۀ التین در کتابخانه م) نسخه
:هانامهپایان

نامـۀ کارشناسـی در    عنـوان پایـان  30نامۀ دکتری و   عنوان پایان 1600نامۀ کارشناسی ارشد و      عنوان پایان  4460بیش از   
.های کتابخانه موجود استنامهبخش پایان

:1398هاي کتابخانه در سال فعالیت. 2

:کتابهاي جدید. 2,1
 عنـوان  400است که از ایـن تعـداد حـدود    موعۀ کتابخانه افزوده شده جلد کتاب به مج2000در سال جاری بیش از      

.نشدۀ موجود در کتابخانه بوده استخریداری شده و مابقی کتابهای اهدایی یا ثبت
:1398سال هاي ها و رسالهنامهپایان. 2,2

1.آید ضمیمۀ یک مینامه اضافه و ثبت شده است و عنوان آنها درنامه در این سال به بخش پایان عنوان پایان231

دهندۀ دفاع دانشجو در ایـن سـال        ها در سال جاری وارد کتابخانه و ثبت شده است اما این الزاماً نشان             نامه این پایان  .1
.نیست
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:نشریات جدید. 2,3
38 عنـوان مجلـه جدیـد و        9 نسخه مجله به کتابخانه افزوده شده است که از ایـن تعـداد،               70در سال جاری بیش از      

.آیدعنوان این نشریات در ضمیمۀ دو می. عنوان مجالت قبلی کتابخانه بوده است
:هاهزینه. 2,4

 ریــال بــوده اســت، همچنــین مبلــغ 464،612،478ل جــاری شــده بــرای خریــد کتــاب و مجلــه در ســامبلــغ هزینــه
125 جلـد در فـروردین،   517. ( ریال نیز برای صحافی مجالت و کتابهای فرسوده هزینـه شـده اسـت    103،040،000

). جلد نیز در دی ماه برای صحافی ارسال شده است120جلد در شهریور، همچنین حدود 
:نویسیفهرست. 2,5

.نویسی شده است عنوان کتاب فهرست5638ویسی در سال جاری، در بخش فهرستن
:امانت و خدمات. 2,6

. جلد کتاب به امانت گرفته شده و همین حدود نیز بازگردانده شده است22500در این سال بیش از 
.اند مطالعۀ کتابخانه مراجعه کرده نفر نیز به سالن400 نفر به تاالر پژوهش و 100 نفر به مخزن، 200روزانه حدود 

افزار آذرسا، و برگزاری کارگـاه آشـنایی بـا    ۀ بروشورهای جدید روش استفاده از بخشهای مختلف کتابخانه و نرم       تهی
از دیگـر فعالیتهـای سـال جـاری     1398افزار کتابخانه برای نودانشجویان ورودی سال   کتابخانه و روش استفاده از نرم     

.بوده است
 ساعت دورۀ کارورزی خـود را  136اند و هر کدام انه مراجعه کردهچهار دانشجوی کتابداری برای کارورزی به کتابخ  

.انددر کتابخانه طی نموده
:جریمه. 2,7

.  ریال بابت جریمۀ تأخیر کتاب از دانشجویان دریافت شده است23،500،000در سال جاری حدود 

:گزارشی از بهسازي دانشکده و تأثیر آن بر فعالیتهاي کتابخانه. 3
ای دانشکدۀ ادبیات و علـوم انـسانی کـه در سـال             مربوط به کتابخانه، همزمان با بهسازی لرزه      پروژۀ تجمیع فضاهای    

زیـرزمین ضـلع    ( آغاز و قرار شد فراینـد تحویـل زمـین            1397 به تصویب دانشگاه رسیده بود، از اواخر اسفند          1397
ای فـشرده   ظور الزم بود در برنامه    به همین من  .  انجام شود  1398به پیمانکار در آغاز سال      ) C و   Aهای   بلوک –شمالی  

پس از برگزاری نشستی با حـضور       . ها از هر دو مخزن، که در زیرزمین قرار داشتند، اقدام شود           نسبت به تخلیۀ کتاب   
، )معـاون پژوهـشی وقـت دانـشکده       (، دکتـر جـواد اصـغری        )معاون اجرائی دانـشکده   (آقایان دکتر عدنان طهماسبی     

و ) کارشناس مـسئول و معـاون کتابخانـه       (و حسین مطلبی    )  اداری و پشتیبانی دانشکده    رئیس امور (امیرحسین باباالر   
:تبادل نظر دربارۀ جایابی کتابهای مخزن، پیشنهادهای متفاوتی به شرح زیر ارائه شد

مخزن به همراه کتابهـا بـه آن مکـان و یـا             های  سازی حیاط روبروی مخزن با داربست و انتقال قفسه        مسقف
دریافت فضایی در طرح توسعۀ دانشگاه یا یک انبار بزرگ خارج از محدودۀ دانشگاه؛تقاضا برای 

شده یا انبار مذکور؛بندی تمامی کتابهای موجود در دو مخزن و انبارسازی آن در محل مسقفبسته
جداسازی کتابهای پرمراجعه و انتقال آن به محلی مناسب برای آنکه ارائـۀ خـدمات بـه دانـشجویان منقطـع                     

.ها در کارتنبندی مابقی کتابشود و بستهن
 بود که تعطیلی مخازن کتابخانه تقریباً به معنای تعطیلی خدمات کتابخانه            رسید این آنچه در بدو امر مسلم به نظر می       
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به همین دلیل مدیریت دانشکده تـصمیم بـه اجـرای طرحـی             . شد و این امر به هیچ عنوان مطلوب نبود        محسوب می 
واقـع در طبقـۀ   (تاالرهای مجالت و طبقۀ زیرین سـالن نفـیس   های موجود در قفسههای بنای آن کتاب  گرفت که بر م   

سـپس بـا انتقـال     . بندی و برای نگهداری به مکانی دیگـر منتقـل شـود           مناسب بسته های  در کارتن ) همکف دانشکده 
شد و بـه ایـن ترتیـب کلیـۀ          موجود در دو مخزن زیرزمین به طبقۀ همکف مخزن جدیدی ایجاد            های  بخشی از قفسه  

پژوهان وجود  دهی کتاب به دانشجویان و دانش     مخزن فارسی به طبقۀ همکف انتقال یافت تا امکان امانت         های  کتاب
. داشته باشد

کتابخانـه در  هـای  مجالت و سایر تجهیـزات سـالن  های ها، قفسه، کلیۀ میزها، صندلی1397در هفتۀ پایانی اسفند     
بعـد از تعطـیالت نـوروز از        .  کارتن مناسب خریداری و در این محل قرار گرفت         1000دود  طبقه همکف تخلیه و ح    

کتابهـای اهـدایی، از     ) شامل کارکنان کتابخانـه و حـوزۀ پـشتیبانی        ( با بکارگیری حداکثر نیرو      17/01/1398روز شنبه   
ینی، کتابهـای روانـشاد دکتـر       جمله کتابهای روانشاد دکتر حریرچی، کتابهای دفاع مقدس، کتابهای روانشاد دکتر جـو            

آبادی، کتابهای روانشاد دکتر فرمانفرماییان و کتابهای روانـشاد دکتـر درخـشان،             فرشیدورد، کتابهای روانشاد دکتر نجم    
این محل پیـشتر مـورد بررسـی    . بندی و برای نگهداری به زیرزمین تاالر فردوسی منتقل شد       ها بسته در داخل کارتن  

رفته و با توجه به وضعیت مالی دانشکده و با عنایت به اینکه هیچ نـوع عامـل خطرآفرینـی از            مدیران دانشکده قرار گ   
. ها مورد تأیید قرار گرفته بودجمله لولۀ آب یا کابل برق فشار قوی در آن وجود نداشت برای نگهداری کتاب

مجالت اصوالً جـزو    . اشتطبقۀ همکف قرار د   های  سپس نوبت به مجالت رسید که آنها هم در دو سالن از سالن            
) ها نقاشیان و عبهـری خانم(بنا به توصیۀ کارشناسان تاالر مجالت    . شوندکنندۀ زیاد محسوب می   منابع دارای مراجعه  

به ایـن منظـور، ابتـدا    . شد ضروری محسوب می-کم دربارۀ مجالت فارسی  دست-دهی در تاالر مجالت     خدمات
منتقل شود، ولی محدودیت فضای تاالر مذکور اجـازۀ ایـن        ) در طبقۀ اول  (جع  پیشنهاد شد مجالت فارسی به تاالر مر      

دهی، انتقال مجالت فارسی به طبقۀ دوم و اسـتقرار آن در            رسید که بهترین روش خدمات    به نظر می  . داداقدام را نمی  
شـد تـا پـس از       بندی می بایست این مجالت درون کارتن بسته     از این رو ابتدا می    . خانۀ ترکاشوند باشد  انتهای قرائت 
انجام بخش دوم این کار مستلزم پایان یافتن        . چینی شود ها و استقرار آنها در مکان مورد نظر مجدداً قفسه         تخلیۀ قفسه 

خانه به اندازۀ مورد    زیرزمین، در ضلع شرقی قرائت    های  پس از اتمام کار و تخلیۀ سالن      . ها بود کل پروژۀ انتقال کتاب   
 پس از استقرار مجالت در آن، با استفاده از دیواره جداساز مناسـب، فـضایی بـرای نگهـداری                    نیاز قفسه نصب شد و    

. دهی نـشریات فارسـی رسـماً ادامـه یافـت       نشریات و عرضۀ خدمات توسط کارشناسان کتابخانه فراهم آمد و امانت          
. دگذاری به زیرزمین تاالر فردوسی منتقل شبندی و شمارهمجالت التین نیز پس از بسته

بنـدی اتـاق سـابق رئـیس کتابخانـه در      برای استقرار کتابهای موجود در مخزن کتابهای فارسی الزم بود کار قفسه     
الزم بـرای ایـن     های  قفسه. راهروی طبقه همکف با سرعت انجام شود و این اتاق نیز تبدیل به بخشی از مخزن گردد                

بنـدی،  آن بخـش نیـز کـارتن   هـای  ن بـا سـرعت کتـاب      التـین قـرار داشـت؛ بنـابرای       های  کار در انتهای مخزن کتاب    
در حـین  . آن به اتاق مذکور فراهم شودهای گذاری و به زیرزمین تاالر فردوسی منتقل شد تا امکان انتقال قفسه      شماره

نویسی به اتاق سابق رئیس کتابخانه منتقل شـوند و اتـاق آنهـا، کـه                کار تصمیم گرفته شد تا همکاران بخش فهرست       
. ها استفاده شودها و کتابشتری داشت، برای استقرار قفسهفضای بی
مخزن نفیس، طبعاً به دلیل شرایط خاصی که داشتند، غیرقابـل نگهـداری در زیـرزمین تـاالر فردوسـی                    های  کتاب

بنا بـه صـالحدید مـدیران دانـشکده،         . شدتری برای آنها در نظر گرفته می      بایست شرایط محیطی مطمئن   بودند و می  
تر در اختیار معاون پژوهشی دانشکده بود، به ایـن امـر اختـصاص              ی در راهروی حوزۀ ریاست دانشکده که پیش       اتاق
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بندی شدن در کارتن را نداشـت       بندی شد و کتابهای چاپ سنگی که امکان بسته        این اتاق نیز به سرعت قفسه     . یافت
بندی شد و در همان اتـاق  ن نفیس در کارتن بستهاین اتاق قرار گرفت و مابقی کتابهای طبقۀ پایین مخزهای  در قفسه 

طبقۀ دوم مخزن نفیس که کتابهای عالمه قزوینی و امام جمعۀ کرمان و برخی کتابهای نفـیس دیگـر در          . استقرار یافت 
نخورده باقی ماند تا در صورتی که با کمبود فضا مواجـه نـشدیم بـا        آن قرار داشت، به دلیل ارزش خاص آنها، دست        

. ی نداشته باشیمآنها کار
راهـروی طبقـۀ همکـف کتابخانـه، بـا اسـتفاده از سـبدهای               هـای   سپس کار انتقال کتابهای مخزن فارسی به سالن       

آن بـرای اسـتقرار در   هـای  ابتـدایی مخـزن فارسـی، قفـسه       های  پالستیکی، آغاز شد و با تخلیه شدن تعدادی از قفسه         
کار انتقال کتابهـای مخـزن فارسـی، بـدون وقفـه، هـر روز از                . راهروی میانی طبقۀ همکف به باال منتقل و نصب شد         

با همکـاری معاونـت اجرائـی دانـشکده         ) با منظور شدن یکساعت استراحت و ناهار در ظهر         (17 تا ساعت    8ساعت  
آقایـان حـسین مطلبـی، غالمعلـی جعفربیـگ،          (، کارکنان کتابخانـه     )آقایان دکتر عدنان طهماسبی و امیرحسین باباالر      (

آقایان مـراد   (و کارکنان امور عمومی دانشکده      ) ها فائزه نقاشیان و لیال عبهری     ن بشیری، مهدی حمدی، و خانم     فریدو
خانی، سیدحسن میراحمدی، اسالم موالزاده، مهدی قاسم زاده، ناصر آقاپور، مصطفی اسـدی، ایـرج رسـتمی،                 حسین

 روز بـه اتمـام رسـید تـا امکـان            10در حدود   ) زاده، و رحیم لطاف   محسن آقازنجانی، علیرضا سعیدیان، مسعود قلی     
شـدۀ مخـزن نیـز کـه بـه صـورت یکپارچـه              خالیهای  سایر قفسه . دهی منابع فارسی به دانشجویان مهیا شود      امانت

بندی و  در نهایت نیز کار بسته    . جانبی تاالر فردوسی منتقل شد    های  ساخته شده بود، برش خورده و به یکی از حیاط         
آن به بیرون از فـضای دانـشکده بـه اتمـام     های مخزن التین به زیرزمین تاالر فردوسی و تخلیۀ قفسه   های  انتقال کتاب 

کتابهـای مخـزن   (هـا منتقـل شـد       بندی کتابها، بجز آنچه بـه قفـسه        کارتن برای بسته   4000در این امر، حدود     . رسید
ان به زیرزمین تاالرفردوسـی، تمهیـداتی       گذاری آنها و انتقالش   ، استفاده شد و پس از شماره      )فارسی و مجالت فارسی   

نهایتـاً ایـن عملیـات در روز        . منظـور شـد   ...) از جمله کپسول اطفاء حریق و     (برای حفظ امنیت و سالمت این کتابها        
 سـابق کتابخانـه، مـستقر در زیـرزمین ضـلع شـمالی         2 و   1 به اتمام رسید و کل فضای مخـازن          18/02/98چهارشنبه  

عمرانی، نماینـدگان پیمانکـار، نـاظر    های ی با حضور کارشناسان ادارۀ کل پشتیبانی و طرح        ادانشکده، در صورتجلسه  
.پروژه و مدیران دانشکده به پیمانکار تحویل شد

پژوهـان  ای از دانـشجویان و دانـش      ، بنا به ضرورت حاصل از مراجعه تعداد قابـل مالحظـه           1398در آذر ماه سال     
آقایـان   محترم دانشکده با حضور ایشان و        ساس تصمیم فوری متخذه در دفتر ریاست      برای استفاده از منابع التین، بر ا      

دکتر طهماسبی، دکتر اصغری، دکتر امامی، باباالر و مطلبـی مقـرّر شـد زمینـه اسـتفاده از کتابهـای التـین و برخـی از            
در اشـکوب    (124و  123بنـابراین، کالسـهای شـمارۀ       . ها نیز برای دانشجویان و پژوهـشگران فـراهم آیـد          مجموعه
حـدود  ( جلـد کتـاب   56271تعـداد   بنـدی شـد و      دانشکده نیز برای تبدیل به مخزن کتابخانه تجهیز و قفسه         )همکف

:به شرح ذیل منتقل شدکتابخانههایاز زیرزمین تاالر فردوسی به قفسه)  کارتن1875

)124، 123(های انتقال به کالس ( جلد32840: التین کتابهای-1
)123(انتقال به کالس  ( جلد5895: فرمانفرما مرحوم های کتاب-2
)123(انتقال به کالس  (جلد2106:حریرچیمرحوم دکتر کتابهای-3
)انتقال به طبقۀ همکف کتابخانه ( جلد10016: فاع مقدسکتابهای مربوط به د-4
)انتقال به طبقۀ همکف کتابخانه ( جلد1467:  کتابهای مرحوم دکتر فرشیدورد-5
)انتقال به طبقۀ همکف کتابخانه ( جلد1397: دکتر نجم آبادیمرحوم کتابهای  -6
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)انتقال به طبقۀ همکف کتابخانه ( جلد1252: کتابهای مرحوم دکتر جوینی -7
)انتقال به طبقۀ همکف کتابخانه ( جلد1298: محمد قاضیمرحوم کتابهای  -8

:استبه شرح زیر ردوسی فها و مجالت باقی مانده در زیرزمین تاالر کتاب

 التینمجالت-1
 کارتن20 جلد حدود 578:  کتابهای مرحوم روشن ضمیر-2
 کارتن30 جلد حدود 807:  کتابهای مرحوم دکتر مهدی درخشان-3
)تخصصی دانشکدههای اعم از کتابهای تکراری یا غیرمربوط به حوزه ( کتابهای وجین التین و فارسی-4

:هساعات فعالیت کتابخان
. کتابخانه دایر است18 الی 8در حال حاضر، از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 
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:ضمیمۀ یک

13981شده در سال ثبتهای و رسالههانامهفهرست پایان

:شناسیگروه ایران.1

منیر عزیزینامۀ توصیفی ظروف در متون ایرانیواژه1
جیدرضا صارمی شهرستانیمدر ایران باستان و آثار آن در ایران» ور«2

:شناسیگروه باستان.2

سامان علیزادهشناسی معدنکاری در باقرق بخش انارکشواهد باستان3
هـای فرهنگـی سـاکنان زاگـرس مرکـزی        کـنش ارزیابی مجدد برهم  4

نادعلی بیگ 
حنانه بحرانی پور

یحسن مرادشناسی منظردشت نیریز در دوران اسالمی با رویکرد باستان5
هـای  شناختی آثار فرهنگـی کوهپایـه     بررسی میدانی و تحلیل باستان    6

شمیران تهران
محسن معصوم زادگان

مهسا نجفیشناسی و تاریخیکشتار در غار کان گوهرتلفیق شواهد باستان7
شـده روی اثـر   شناسی شناورهای نقشبندی و گونهشناسایی و طبقه  8

مهرهای پروتو ایالمی تا ایالم نو
شادی کالنتر

شـناختی قـالع نظـامی دوران ساسـانی و          بررسی و تحلیـل باسـتان     9
اسالمی در مسیر باستانی هزار

نعمت اهللا حسین پور

تحلیل سازمان تولید سفال محوطـه هرمنگـان بـر اسـاس مطالعـات           10
آزمایشگاهی

شیما پورموسی

بررسی تخصصی هنر هنرمندان غیرپارسـی در هنـر هخامنـشی بـر              11
شناسیاس مدارک باستاناس

زهره زهبری

هـا در سیـستم   های بارو تخت جمشید ساختار و نقـش مهـره  تابلت12
اداری

لیال مکوندی

سارا طهرانفرهای تاریخی شهرستان بوئین زهرابررسی محوطه13
مروری بر پدیدۀ کاسۀ لبه واریخته در زاگرس مرکزی بر اساس تپـه      14

کالتۀ پلدختر
ییشیوا شیرآقا

زینب نظری طهرانیبررسی تجارت در پایان هزاره 15

.ها در سال جاری وارد کتابخانه و ثبت شده است اما این الزاماً نشان دهندۀ دفاع دانشجو در این سال نیستنامهاین پایان.1
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های بارو تخـت  متنهای سفر در تابلتQهای مهرهای اداری در متن 16
جمشید

لیال مکوندی

افشین خسروشاهیپهنۀ فرهنگی ارجان از منظر مدیریت آب17
ــل الگــوی اســتقرار محوطــه 18 ــوب تحلی هــای دورۀ اشــکانی در جن

بلوچستان
 علیزادهفاطمه

صابر سلیمانی کوشکیبازتاب گفتمان صلح سیاسی مذهبی سربداران خراسان19
بازشناسی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جوامـع انـسانی منطقـۀ           20

تاکستان
نیلوفر مقیمی

هـای حکـومتی دورۀ صـفوی در        نوشتهشناختی سنگ بررسی باستان 21
سه شهر اردبیل، کرمان و مشهد

آیدا جاوید

ای فارس در دورۀ نوسنگی با سفال بر اسـاس          های منطقه برهمکنش22
محوطۀ هرمنگان

مرتضی خانی پور

عوامـل مـؤثر در تحــول پهنـۀ زیـستی شــمیران در دورۀ قاجـار بــا      23
شناختیرویکرد باستان

معصومه دیزجی

ــۀ   24 ــر پای ــران ب بررســی و مطالعــۀ دورۀ نوســنگی جنــوب شــرق ای
تی تپۀ گاوکشی اسفندقۀ جیرفتشناخهای باستانکاوش

نادر علیدادی سلیمانی

های معیشت بومی بر موقعیت مکـانی و  تأثیر عوامل محیطی و شیوه   25
های غرقاب شهرستان گلپایگان نگارهموضوع سنگ

فاطمه مشایخی

مهسا فیضیپهنۀ فرهنگی دشت سلطانیه در دوران اسالمی26
بنیامین کشاورز و تایشوارتباط تجاری ایران در عصر میجی27

:گروه تاریخ.3

تداوم و تحول تولید اسناد دیـوانی و نـسبت آن بـا تحـوالت نظـام                 28
ساالری از سقوط صفویدیوان

محیا شعیبی

اسماعیل مطلوب کاریمبانی مشروعیت در حقوق اساسی آخرین شاهنشاهی باستانی ایران29
هـای فرامرزنامـه و     منظومـه های زردشـتی در     بازتاب باورها و آیین   30

برزونامه 
پژمان بهرامی مهر

نویسی متون تاریخی در دورۀ قاجار بر اسـاس نـسخ           اسلوب دیباچه 31
خطی محفوظ در کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد

محسن عبدی زاده

: ابن کثیر بـا منـابع قـرن سـوم          البدایه و النهایه  مطالعۀ تطبیقی کتاب    32
اخبار الطوال و طبریتاریخ،سیره ابن اسحاق

اسماء رضایی
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مهسا زرکش بهاریوندنگاری صادق آیینههای تاریخشاخصه33
های اسالمی از دولت نبوی تا      مسألۀ محیط زیست در اندیشۀ دولت     34

پایان دولت اموی
فاطمه بختیاری

سیاســت شاهنــشاهی ساســانی دربــارۀ مــسیحیت در روزگــار      35
ع سریانیخسروپرویز با تکیه بر مناب

جمشید قهرمانی

مسألۀ آب بر روابط بین تاجیکستان و ازبکستان از استقالل تا مـرگ    36
کریم اف

محمود مشفقی

بازتاب تجددگرایی آتاتورک در اسناد دورۀ پهلـوی اول بـر اسـاس             37
اسناد منتشرنشدۀ فارسی

فریده سلیمان

سین زریـن   عبدالح: شناسی در آثارمورخان عصر پهلوی دوم     انحطاط38
کوب، باستانی پاریزی، فریدون آدمیت، هما ناطق

منوچهر محمد یوسفی

میترا نظریهای درسی علوم طبیعیشناسی و محتوایی کتاببررسی نسخه39
زهرا رنجبر کرمانیشناختی قیام بابکتحلیل تاریخی جامعه40
ــدگا ه41 ــاریخ  بررســی دی ــارۀ ت ــشیرالدوله درب ــا م ــای حــسن پیرنی ه

منشیانهخا
مرتضی همتی

زهره احمدیانها در دورۀ قاجاریهنامهمطالعۀ سندشناسی ذمه42
الهه براتیبریتانیا و خلیج فارس43
بررسی راههای ارتباطی کرمان به دشت میناب از دورۀ ایلخانـان بـه      44

دورۀ صفویه
محمدمهدی پورمحی آبادی

صری تا پایـان دورۀ     فرایند صدور مجوزهای چاپ و نشر از دورۀ نا        45
پهلوی اول

کیانا شریعت پارسا

نقش علما در نهضت ضداستعماری جنوب ایران در دورۀ قاجاریـه           46
بوشهر

هانیه زمانی نوری

ــا خــسرو   47 ــان ت ــد اردشــیر بابک خراســان در دورۀ ساســانیان از عه
انوشیروان

پوریا سهرابی نژاد

رجـال بـر اسـاس     تاریخ اجتماعی شیعه در پـنج قـرن اول هجـری            48
نجاشی

سعید طاووسی مسرور

علی رضاپورهای عاشوراییشناسی توصیفی و تحلیلی آیینگونه49
محمدسعید لشگریمذهبی امام علی-های تاریخیشناختی نقدهای سریالتحلیل جریان50
علیرضا آذرکماندیگرسازی ایران در گفتمان حزب بعث عراق51
و کـارکرد شـهریاری ساسـانی در سـدۀ          گیری اندیشۀ ساخت    شکل52

سوم
علی مسگر

شهرزاد زارع نیستانکگرایی اشکانیاننقد نظریۀ یونان53
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رضا بیاتبررسی ساختار و عملکرد نیروی نظامی خالفت اموی54
ها بر پایـۀ متـون تورفـانی و     گسترش کیش مانوی در میان اویغوری     55

چینی
شی رو چن

محمدحسن پوستچیزبی ملک الشعراء بهار در مجلس چهارممواضع و رویکردهای ح56
احمد زبیر بیانفراجتماعی حزب التحریر در افغانستان-های سیاسیفعالیت57
زهرا ثبوتانگارۀ زن آرمانی در دورۀ ساسانی58
نسرین محمدیرویکرد داعش به تشیع و تأثیر آن بر تحوالت عراق59
 بنادر خلیج فارس از دورۀ شاه عبـاس تـا   های تجاری اصفهان به   راه60

پایان دورۀ صفویه
اعظم پارسا معین

کیانوش شیخیبررسی سندشناختی اسناد هویتی کارت پایان خدمت61
اردوان قرائتیها در استمرار هویت ایرانی عصر ساسانینقش اسطوره62
کی لوطکیحسین مالهای هخامنشیها و نقش برجستهعناصر دینی در کتیبه63
اقبال مرادیبررسی سندشناسانۀ شکل و محتوای پروانۀ کسب و تحول آن64
بیژن بهرامیانفردوسیشاهنامۀ نقد روایت مربوط به یزدگرد سوم در 65
محمد پیروزفرهااثبات النبوه: سنت پیامبرشناسی، مطالعۀ موردی66
نادریعباس بررسی اجازات حسبیه در دورۀ قاجار و پهلوی67
بهجت نجفی اردبیلیهای زندگی به کودکان و نوجوانان در ایران باستانآموزش مهارت68
تاریخ اجتماعی سادات در ماورءالنهر از هجوم مغوالن تـا برافتـادن            69

شیبانیان
فاطمه افراسن

رضا خدامجایگاه اقتصادی بابل در عهد هخامنشیان70
محمد شنن در عصر صفویهای حکومتی ایراعالئم و نشان71
محمدجواد رمضانیمناسبات درون و برون خاندانی آل خلیفه72
محمد کاظمی پورنقش قادیانیه در رویارویی با مسلمانان در پنجاب73
آروین قائمیانمسألۀ هرات در بازی بزرگ 74
شناسی روایات آخرالزمانی و تطبیق آن با تحـوالت عـصر اول            گونه75

عباسی
حمدمهدی سالمی پوریانم

مریم شیرمحمدینامه دورۀ قاجار و پهلوی اولبررسی شکلی و محتوایی طالق76
نقـش  : تاریخ اندیشۀ اصالح تعلیم و تربیت ایـران، مطالعـۀ مـوردی         77

کردگان فرانسه در دورۀ پهلوی اولتحصیل
زیبا احمدی

رس از  نیروهای اجتماعی و تحوالت سیاسی و اقتـصادی خلـیج فـا           78
قرن هفتم

مهران رضایی

محمدجواد گلبازیانتاریخ نیروی دریایی در دوران پهلوی79
ژاله یوسفیدولت ترکمنستان و نیروهای مذهبی80
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مصطفی میرزاخانینظام مالیاتی سواد در دورۀ امویان81
اسد عباس شاهنگاری در شبه قارۀ هندها و رویکردهای سیرهشاخصه82
زهرا عرب پورنامه قانون مدنی ایران بر تحول شکلی و محتوایی وکالتتأثیر83
یاسمین طاهریشناسی رمانهای تاریخی فارسی دربارۀ ایران باستانروایت84
عبداالله بهنامخاندان مجددینقشبندی و تحوالت سیاسی افغانستان85
رالدشتیسارا حسینی نژاد قصبازار و بازاریان فارس در دورۀ مغول86
الـدین محمـد   مناسبات فرهنگی ایران و هند در عهد ابوالفتح جـالل    87

اکبر
ذوالفقار علی

مریم بینا ایرموسیزدایی در ازبکستان، از استقالل تا مرگ اسالم کریم افتاجیک88
سارا موسوینقد تاریخنگاری دربارۀ زنان در ایران89
احسان صادقیان دهکردیر عصر عباسینگاه نخبگان مسلمان به محیط زیست د90
زندگی روزمرۀ سالطین عثمانی در عصر طالیی، از سـلطان محمـد            91

دوم تا پایان سلطنت سلطان سلیمان
کسری محبی مقدم صومعه سرائی

:شناسیگروه زبان.4

مینا کریمیانشناسایی کارکردهای عصبی در تحلیل دقت ارجاع92
زادهسمانه حکمته اسمیها درون گروتوزیع تکواژ93
مقدممنصوره اسدیبررسی ساختار تعجبی منفی در زبان فارسی94
عاطفه شهبازیسازی در گویش بختیاریمعنی95
مجید عباسیبررسی جایگاه روساختی فاعل در زبان فارسی بر پایه 96
ده عربسپیتأثیر شباهت ظاهری حروف الفبای فارسی با بازشناسی دیداری حروف97
سیروس عابدینیهای رئیس جمهور ترامپتحلیل گفتمان انتقادی سخنرانی98
بررسی فرایند خروج و جایگاه فرود بندهای موصولی محدودکننده         99

در زبان فارسی
علی عموشاهی خوزانی

های مرکب زبان فارسی از منظـر صـرف         تقسیم بندی و تحلیل واژه    100
توزیعی

محیا احمدی

زهرا ترکاشونددر زبان فارسی معیار» را«ی و عدم تجلی تجل101
مطهره سامریبررسی زمان دستوری در بند درونی جمالت زبان فارسی102
سمیرا جعفریهندسۀ مشخصات نظام تصریف فعل در زبان فارسی103
های فرهنگی در کتابهای آموزش زبـان    مطالعۀ تطبیقی بازنمود مؤلفه   104

زبانانرسیفارسی به غیرفا
مژگان ضرغامی

گوهر شریفیهای فعلی در زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ توزیعیبررسی ساخت105



137|) خورشیدي1398( ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۀ دانشکدۀسالنام

آرش رضاییتحلیل فاز بنیاد از پدیدۀ خروج در زبان فارسی106
هـای دوهمخـوانی پایـانی در کودکـان کاشـت           بررسی تولید خوشه  107

حلزون 
عادل دبیری

فهمیمه زنگوئی فردبندهای موصولی در زبان فارسیبررسی و تحلیل وجه در 108

:زبان و ادبیات عربی و مترجمی عربی.5

علیرضا زارعیشرح و تحلیل دیوان سفیان بن مصعب العبدی الکوفی109
بررسی و تبیین مکتب نحوی ابـوعلی فارسـی بـا تکیـه بـر تفـسیر                 110

مجمع البیان
سید علی موسوی نسب

جواد رنجبر سبع ابن ابی الحدیدشناسی علویاتسبک111
رضوان جمشیدیانسنت و تجدد در فرم و محتوای آثار داستانی عالء االسوانی112
شناسفاطمه حقبازتاب مضامین قرآنی در آثار عمر بهاء الدین امیری113
یوسف تبریزیانترجمۀ کتاب مالصالح رضیه غبیشی114
منال فالحلفلسطینی المعاصرتطور الصوره الفنیه فی الشعر ا115
موسی بیاتالدین شناسی عناوین شعری محمدعلی شمسنشانه116
 از الـشفاء فـی علـل القـراءات    مقدمه، تصحیح، شرح و تعلیق کتاب   117

آغاز سورۀ آل عمران
ابوالفضل بهادری

حسین عامل اردستانیاخوان المسلمون سنوات ماقبلترجمۀ کتاب 118
ای دسـتور زبـان فارسـی و عربـی در سـطح              تحلیل مقابله  تجزیه و 119

جمله از منظر معناشناختی
هدی یزدان

مهدیه نظرزاده مستان آبادانور ساداتالبحث عن الذات ترجمۀ کتاب 120
سعید بهمن آبادیالمعارضه و السلطه فی الوطن العربیترجمۀ کتاب 121
خیرالنساء ضیایی العصر المملوکیمعجم االلفاظ التاریخیه فیترجمۀ کتاب 122
محمد رحمتی محمدطیاالمام علی و مشکله نظام الحکمترجمۀ کتاب 123
فاطمه رنجبر بروجنیمحمداقبال و تجدید الفکر الدینیترجمۀ کتاب 124
زینب نریمانیهای حکومتی امام علیتحلیل محتوای کیفی نامه125
ایرج عسکری خالل مقاماتهمجتمع الهمذانی منترجمۀ کتاب 126
مرضیه داتوبراثر النکسه فی الشعر العربیترجمۀ کتاب 127
سید علی زرین قلمشناسی و بالغتبررسی تضمین نحوی از دیدگاه داللت128
هـای اصـطالحی در     گزینـی تعبیرهـا و ترکیـب      نقد و بررسی معادل   129

 عنایت اهللا فاتحی نژادفرهنگ عربی به فارسی
ن بنی طباشیری

مائده اکبر کرکاسیچگونگی برگردان عناصر فرهنگی در ترجمه از عربی به فارسی130
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فاطمه قنبری جولرستانیاالنسان بین العلم و الدینترجمۀ131
رقیه ناظریالنص الغائب تجلیات التناص فی الشعر العربیترجمۀ کتاب 132
محمود محمودپورشناسی سورۀ انبیاءسبک133
های بهائ طاهر بـا تکیـه بـر       تحلیل عناصر ادبی در مجموعه داستان     134

باالمس حلمت بک
کیارش پورمهدی

علی اصغر حبیبیالسینما فی الوطن العربیترجمۀ کتاب 135
حسین الیاسیتحلیل گفتمان انتقادی شعر بشری البستانی136
ه سادات شجاعیطاهرمعناشناختی واژگان مؤنث انسانی در قرآن کریم137
مطالعۀ تطبیقی کارآمدی الگـوی کارسـس و بـرمن در نقـد ترجمـۀ        138

قرآن
انسیه سادات هاشمی

معصومه ملکی ربحی کمالدروس اللغه العبریهترجمۀ شرح و تطبیق کتاب 139
محمد پاک نیت اثر عال االسوانینیران صدیقهترجمۀ مجموعه داستانی 140
محمدرضا غفاریهای نقدی و بالغی جابر عصفوراهبررسی و تبیین دیدگ141
پرستو حیدری گنبکی الفصل االول حتی نهایهنابلیون فی مصرترجمۀ کتاب 142
علی باجیدراسه القضایا االجتماعیه عندحافظ ابراهیم و احمد مطر143
زهره صلبی فیض کاشانیذریعه االبتهالتصحیح شرح و ترجمۀ کتاب 144
 روند تحوالت ایـدئولوژیکی در ادبیـات داسـتانی مـصطفی            بررسی145

محمود و جالل آل احمد
مریم کیانی

رضا فهیمیترجمه و شرح قصایدالسبع الطوال عالءالدین146
سید محسن موسوی یوسف الطویلآمریکا تاریخ من الغر واالرهابترجمۀ کتاب 147
گرایـی  د بافـت  واکاوی فرازهای داستانی سـورۀ اعـراف بـا رویکـر          148

قصص
آیت حق دوست

 نوشـۀ شـوقی     الدراسه الفولکلـور و االسـاطیر العربیـه       ترجمۀ کتاب   149
عبدالکریم

محمدجواد خاکی

 نوشته دکتـر محمـد الغـذامی و         نقد ثقافی ام نقد ادبی    ترجمۀ کتاب   150
عبدالنبی اصطیف

زینب صاحبدادی

محمد طهماسبیز حسن البحیری ادیوان حیفا فی سواد العیونتصویرپردازی در 151

:زبان و ادبیات فارسی.6
منیرالسادات مرتضوی مهریزی به نثرشاهنامهشده از نقد و بررسی شش اثر بازنویسی152
های سبکی شعر علیرضا قزوه با تأکید بـر اشـعار او            بررسی ویژگی 153

پیرامون دفاع مقدس
محمدجواد شاهمرادی

محمدباقر وزیری زادهن غیرتفسیری متون صوفیه تفسیر آیات قرآن در متو154
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سید محمد فهیم عباسالمطلوب فی عشق المحبوبتصحیح 155
مهسا کاظمیهزار و یک شبای های درونهبررسی روایی داستان156
رضا قدسیشناخت خاندان فرمانروایی اساطیری ایران بین جمشید و فریدون157
سمرا اسماعیل زادهر ذهن و زبان سیمین بهبهانیبررسی جایگاه اجتماع د158
زنـگ   از نظر مسائل آموزشی و تربیتی با         قابوس نامه مقایسۀ کتاب   159

گوافن نامه
دیا ژانگ

های ادبیات مقاومـت در اشـعار سـید حـسن           بررسی تطبیقی جلوه  160
حسینی، نصراهللا مردانی، بدوی الجبل و محمد مهدی الجواهری

جولیت خضور

حامد سامنی از آثار سنت تصوف شرق ایرانخالصه الحقائقتحقیق در کتاب 161
زیبا اشراقیزیباشناسی تکرار در غزل سعدی162
بررسی تطبیقی بوطیقای شعر عرفانی فارسی بـا تکیـه بـر موالنـا و       163

شعر عرفانی کردی
سروه حمه

جامانده از  طنز در تصوف خراسان با بررسی طنز در آثار و اقوال به           164
بایزید بسطامی

فرزانه پورقناد

تحلیل و بررسی مضامین مشترک فلسفی و عرفانی غالب دهلوی و           165
اقبال الهوری

شکیله رفیق

خط ،داتحلیل ساختار رمان خاطره دفاع مقدس بر اساس سه کتاب           166
من زنده ام و مقدم

فاطمه کوشکستانی

میرشمس الدین فالح هاشمیتحلیل شخصیت در آثار احمد دهقان 167
بررسی سبک نویسندگی استاد باستانی پاریزی و تأثیرپـذیری او از           168

ابوالفضل بیهقی
عزت زینلی پور

بر اسـاس پـنج نـسخۀ خطـی بـا مقدمـه و       جاده العاشقین   تصحیح  169
تعلیقات از شریف الدین حسین خوارزمی

فاطمه فیاض

بــــا تأکیــــد بــــرهرمنوتیــــک آفــــاقی در متــــون عرفــــانی 170
مثنوی معنوی و مصیبت نامه،مرصادالعباد،اسرارالتوحید

امیر لنگرودی

اسما باگاهای رهی معیری و معینی کرمانشاهی شناسی ترانهسبک171
 به زبان عربی از ابراهیم دسـوقی   مثنوینقد ترجمۀ دفتر اول و دوم    172

شتا و محمد کفافی
احمد عبدالقادر طاهر المی

ام فروه موسویشناسیی توصیفی دستور زبان فارسی کابل از دیدگاه ردهبررس173
الریان حسین لونفتوح المؤمنینمقدمه، تصحیح و تحقیق 174
بررسی و مقایسۀ دگردیسی اساطیر در آثاری از هوشنگ گلـشیری           175

و غاده السمان
بثینه شموس

لوتینگ جیائولی شیاتن نوشتۀ آموزش زبان فارسیارزیابی و بهسازی کتاب 176



) خورشیدي1398(سالنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران|140

زهرا مقتدریبوطیقای شاعران مشروطه تا معاصر177
شیدا حیدری شویرمونس االحرار فی دقائق االشعارتصحیح اشعار نویافتۀ178
شی یو وانگ متنی دینی عرفانیشرح خطب اربعینمعرفی و بررسی کتاب 179
الوند بهاریسیر تطور عروض جدید فارسی180
مائده سهل الدینرسی تطبیقی عجایب در متون فارسی تا قرن هشتم هجریبر181
مصطفی علیزاده عربتحقیق در دیوان سید حسن غزنوی182
ذوالفقار علیتصحیح انتقادی دیوان حسرت مشهدی183
ربابه مهیجی نصرآبادیبررسی صور خیال در شعر احمدرضا احمدی184
شفیق اهللا خراسانی افغانستانهای عامیانۀ فارسیدوبیتی185
رادمان رسولی مهربانیزبان فارسی در قلمرو اردوی زرین و خانات کریمه186
تحلیل عناصر داستان در آثار برجـستۀ بختیـار علـی و محمدرضـا              187

کاتب
شنو داود علی

محمد نورالدین علیالگویی در آثار ابوتراب خسروینقد کهن188
دعاء محمود المصطفیو زبان فارسی در دمشق از قرن پنجم هجری فرهنگ ایرانی 189
فردوسـی بـر   شاهنامه ها و لشکرکشی بررسی تأثیر اشعار و رزمنامه   190

مدافعان 
اله یار دهقانی

ساختارهای زبانی و ادبی طنز در آثار دفاع مقدس با محوریت آثار            191
داود امیریان

صائب هاشم پور

عارفه نژادبهرامسازی در حوزۀ نقد ادبیگزینی و اصطالحواژهبررسی فرایند 192
امین رضاییتصحیح سوره فتح و یاسین از کلیات ابن همام شیرازی193
تحلیل و بررسی شهودی در آثـار داسـتانی زنـان در ادبیـات دفـاع               194

مقدس
سودابه قهاری

 و  هـا بررسی اشـعار عطـار نیـشابوری و دیگـر عطارهـا در جنـگ              195
هاسفینه

علی رحیمی واریانی

رضا یعقوبیتصحیح انتقادی فرهنگ اصطالحات کنایی فارسی196
بررسی تأثیر قرآن و حـدیث بـر روی اشـعار محمدرضـا شـفیعی               197

کدکنی
بهاره دل فرح

سیامک سعادتیبررسی مبانی ادبیات عرفانی فارسی و عربی198
آسیه فرحی یزدیانیشناسی انواع شعر در دیوان خاقسبک199
حمیدرضا فهندژ سعدیتحقیق در احوال و آثار ابوالقاسم امری شیرازی200
طاهره محمودیذیلی بر فرهنگ سخنوران201
مرضیه امجدی موحدسیمای امام خمینی در مجموعه شعر همپای جلودار202
یزهرا خرقانگرایی عارفان از آیات قرآن کریمتنوع تشابه تاویل203
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مجتبی احمدوندنگری در سبک عبید زاکانیجزئی204
داینا بوشسکایتهفرهنگ مفتاح الفضال205
های عراقـی و    های عربی در سبک   واژهتحول بسامدی و معنایی وام    206

هندی
نرگس گنجی

مهین علی پورهای دفاع مقدس پردازی رمان خاطرهتحلیل شخصیت207
های قیصر امین پـور، سـید       ایداری در سروده  نقد و تحلیل ادبیات پ    208

حسن حسینی و سلمان هراتی
حامد صالحی

سحر قربانی فرهای کوتاه هوشنگ گلشیری بررسی روابط بینامتنی در داستان209
ها و اصطالحات نظامی و ابـزارآالت جنگـی در آثـار            فرهنگ واژه 210

داستانی حسن گلچین
شهربانو حاجیلری

علی سیفیهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدستبیین محتوای نامهتحلیل و 211
فـصل   و   توتـستان ،  های بـی سـر    نخلهای  عناصر داستانی در رمان   212

جوانی
فاطمه جداری فروغی

:گروه فرهنگ و زبانهای باستانی.7
نرگس مهربدبررسی پسوندهای اوستایی بر اساس مدل تکواژشناسی واژگانی213
ابراهیم پاکهای مانوی شناختی و نجومی قطعههانبررسی کی214

هــای دخیــل اوســتایی در پــنج مــتن پهلــوی     بررســی واژه215
نسیم زاده علیشایست ناشایست،گزیدۀ زادسپرم،بندهش

لیال ورهرامهای اوستاوجوه شعری یشت216

های هخامنشی بیستون و نقش     ترجمه و شرح تحریر آرامی کتیبه     217
یم شفیعیابراهرستم

عادل خدابخش رضائی در دین و زبان هندواروپاییbagaبغ 218

ها در زبانهای   »آ«گیری  حروف اضافۀ مضاعف و چگونگی شکل     219
مریم تقی اصلمیانۀ غربی

مهرداد درفشیزند یسنفرورانه ترجمه و شرح 220

:گروه فلسفه.8
علی شامخیسید محمدنیتسجایگاه مفهوم نیرو در فلسفۀ الیب221
علیرضا صیاد منصورمندی سوژه در پدیدارشناسی اخالقی امانوئل لویناساهمیت بدن222
پژوهشی در سرآغاز فهم متافیزیکی از امـر موسـیقایی در فلـسفۀ             223

شوپنهاور
علی وزوائی

ساره قربانی خالدیضرورت و کلیت در نقد عقل محض224
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حسین دانایی فرمحمدامکان حقیقت و معرفت نیچه225
روزبه شعبان پوروجود معی دازاین هم بودی در اندیشۀ هایدگر226
زکیه آزادانیآزادی و رخداد در اندیشۀ هایدگر227
راضیه سرلکمفهوم طبیعت در فلسفۀ کانت228
رضوان یوسفیجایگاه حکم در نظر و عمل در فلسفۀ کانت229
امیرحسین رمضانیر هامانیابی هرمنوتیکی فلسفی دزمینه230
محمدرضا آذربررسی ابعاد االهیاتی مفهوم بازگشت جاودان در فلسفۀ نیچه 231

:ضمیمۀ دو
شده به موجودی کتابخانهفهرست نشریات افزوده

سالشمارهجلد/ دوره عنوان نشریه
1398بهار -1397زمستان53-1752آذر آران

1397زمستان -بهار 65-1964آموزش زبان و ادبیات
1397بهار 80اثر

1397 زمستان -پاییز 82ادب فارسی
1397 زمستان -پاییز 102ادب عربی

1398بهار 54ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
1398 بهمن -فروردین 64-857-7اندیشه پویا

1398بهار 1965ایران و انگلیس
1397پائیز 1657پانزده خرداد

1398فروردین 160پرسمان
1398 تابستان -بهار 81پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت

1397 تابستان -بهار 81شناسیای ایرانهپژوهش

ــائیز 1-112-10پژوهشهای علوم تاریخی ــستان -پ ــار 1397 زم ــستان - و به  تاب
1398

1398 بهار -1397زمستان 87-2386-22پیمان
1397پائیز 91تعالی حقوق

1398 خرداد -1397اسفند 115-114چشم انداز ایران
1397پائیز 518حکمت اسالمی
1398 تابستان -بهار5-14خاطرات سیاسی

1397آبان -مهر 326سفیر هنر
1397اسفند 419عصر اندیشه

97تابستان 725علوم انسانی اسالمی
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سالشمارهجلد/ دوره عنوان نشریه
1398ور  شهری-خرداد 484-53483فر و هر

1397آبان 424فرهنگ امروز
1398 تابستان -1397زمستان 71-1969-18فرهنگستان علوم، خبرنامه

1397پائیز و زمستان 71-1870گیالن ما
1397فروردین و اردیبهشت 120مدت

1397 پاییز -1396زمستان 7-6مردم نامه
1398ابستان  ت-1397پاییز 19-1018شناسیمطالعات باستان

1398 آذر -خرداد 20-17مهر پارسه
1398 بهار-1397زمستان 95-2594-24میراث شهاب
1397تابستان 26104میقات حج

1398 پائیز -بهار123-29121-28نگاه نو
1397پائیز 233هنرهای تجسمی: هنرهای زیبا

هنرهــای نمایــشی و  : هنرهــای زیبــا 
1397پائیز 233موسیقی

98-821397، 80-1077-9روشنا
باریج اسانس

. دریافت شده است1398به صورت هفتگی در طول سال زن روز
ق7291440-719العربی

1398عناوین جدید بخش نشریات در سال 
1397 زمستان -پاییز9آفتاب خرد

1398تابستان 12گفتمان راهبردی فلسطین
1391زمستان14آفاق حکمت
1398تابستان 23تمدن دریایی
1378 زمستان -بهار4-11هفت آسمان

1389پاییز 13سمات
1398 بهار -1397پاییز 3-11نامه صدوق

1398 آذر -مهر13-11ثانیه
1398مرداد 1شهر گفتگو
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هاي علمیها و نشستهمایش
زمـان مـسئولیت سرپرسـتی معاونـت پژوهـشی را هـم        ـ که هـم   بنا به تصمیم ریاست دانشکده1397در شهریورماه 

دو دانشکده با مـسئولیت دکتـر علـی    ۀ های علمی در ساختمان شمارها و همکاری همایشۀبرعهده داشتند ـ دبیرخان 
هـا و   برگـزاری همـایش   ۀ  ویـژه در زمینـ    های پژوهـشی بـه    این دبیرخانه با هدف تسهیل فعالیت     .  شد تأسیسشهیدی  
طـی ایـن    .  بیش از پیش توسـعه یافـت       1398های آن در سال     المللی شکل گرفت و فعالیت    اخلی و بین  های د نشست

ها نشست، کارگاه و گزارش علمی برگزار شد که رئـوس هـر برنامـه بـه     المللی و ده  مدت چندین همایش ملی و بین     
:باشدشرح زیر می

المللی هاي بینها و برنامههمایش. 1
هـا در   ریزی شد که بخشی از آن     متعددی برنامه المللی  های بین ها و نشست  ها، برنامه ایشهم) 1398(طی سال گذشته    

هـای برگـزار    در ادامه فهرسـتی از همـایش      .  موکول شد  1399همان سال اجرا گردید و برگزاری برخی دیگر به سال           
:شده یا در دست اجرا، به تفکیک ارائه شده است

هاي برگزار شدههمایش. 1,1
هاي فکري و فرهنگی ایران با آسیاي مرکزي و قفقازپیوندهمایش
)صبح و عصر (1398اردیبهشت ماه 12و 11 و پنجشنبهچهارشنبه: زمان
 و تاالر استاد عباس اقبال آشتیانی فردوسیتاالری،  و علوم انساندانشکدۀ ادبیات: مکان

دکتر گودرز رشتیانی: دبیر علمی
کوب، کاوه گل، روزبه زرین، منصور صفتسانیکیدزه، جورج کریمی ـ  هنولهتینکریسکوالیی، الهه : سخنرانان کلیدی

، رسـول جعفریـان، فـیلم       نیکولـوز ناخوتسریـشویلی   بیات، جورجیو روتا،    
. فلور، گریگول برادزه، رودی متی

افـت ی مقالـه در   دهی چک 168تعداد  جمعاً  شیهمادبیرخانه  : گزارش اجمالی 
 به دهی چک17 و   ی به زبان فارس   دهی چک 90تی در نها  یابیرزبعد از ا  که  کرد  
همچنـین  . ی استانبولی پذیرفته و چاپ شد و ترک  یسی انگل ،ی روس یهازبان

ـ از ا .  انتخـاب شـد    شی ارائه در همـا    ی مقاله برا  44یعلمکمیتۀ  تأییدبا   نی
ــشگاه18انیــم 26 خــارج از کــشور و یهــا ســخنران از مؤســسات و دان

ی و سه نشست عمـوم     یشست تخصص سخنران از داخل کشور در هشت ن      
 از یشمندانیــ بــا حــضور اندشی همــانیــا. پرداختنــدی ســخنرانرادیــبــه ا

،ی اسـلواک  ا،ی ازبکـستان، اسـپان    ش،ی اتر کا،ی آمر جان،ی آذربا ران،ی ا یکشورها
 و علوم   دانشکدۀ ادبیات  به مدت دو روز در       ایتالی و ا  هی ترک س،ی سوئ ه،یروس
) روز دوم ( اسـالم    خیو پژوهشکده تار  ) روز نخست ( دانشگاه تهران    یانسان

.برگزار شد
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 پرفسور گریگول برادزهبزرگداشت مقام علمی ایرانشناس گرجی
 اسـت کـه   یرانـشناس ی مطالعـات ا یاسـتاد گرجـ   »  برادزه گولیگر«پرفسور  

هـا  ها شاگرد و انتـشار ده      ده تی قرن گذشته ترب   می در ن  یحاصل خدمات و  
. استی به جامعه جهانرانیرهنگ ا و فخی تاریکتاب و مقاله در معرف

 تا قاجار متمرکـز اسـت و همـه          هی صفو خی بر مطالعات تار   شتری ب برادزه
ـ آی حوزه بـه شـمار مـ   نی مراجع پژوهشگران انیتر از مهم  شیهانوشته . دی

 زبـانزد شـرق     یاسـالم -یرانی ا راثی به مفاخر و م    ی و عشق و   یدوسترانیا
. استایشناسان دن
دزه،یکی جورج سان ،یلی چاخواشو وسبیت گل،    مته، منصور صف   یرود

ـ  در ا  یانی روتـا و گـودرز رشـت       وی فلور، جورج  لمیو ی نشـست سـخنران  نی
ی را مـورد بررسـ     ی و یرانـشناس ی ا ی و دسـتاوردها   یکردند و کارنامه علم   

زاده بـه    ساخته شده توسـط دکتـر حامـد کـاظم          پی کل انیدر پا . قرار دادند 
ـ  دانـشگاه تهـران بـه ا   اسـت یر از طـرف  ری درآمد و  لوح تقد     شینما شانی
.دی گردمیتقد
ی و فرهنگـ   ی فکـر  یونـدها ی پ شی همـا  هی و در حاش   17 از ساعت    1398بهشتی ارد 11 برنامه روز چهارشنبه     نیا

 دانـشگاه تهـران   ی و علـوم انـسان  اتیـ  دانـشکده ادب یانی و قفقاز در تاالر استاد عباس اقبال آشت     ی مرکز یای با آس  رانیا
.برگزار شد

ری اخيهاها و کاوشپژوهش: رانی ای باستانيهاآتشکدهش همای
 دانـشگاه   یشناسباستانهمراه با نکوداشت پروفسور باربارا کائم استاد        

ی رانی ايها عمر پژوهشکیبه پاس ؛ ورشو لهستان
)نشست عصر (1398 شهریور 31یکشنبه : زمان
الر اسـتاد عبـاس    و علوم انسانی دانشگاه تهران ـ تا دانشکدۀ ادبیات: مکان

اقبال آشتیانی
، ژالـه آموزگـار،     )سفیر لهـستان در تهـران      (ی فالکووسک یماچئ:سخنرانان

ی و عل  ی دولتشاه رضای، عل ی شاهرخ تای، آناه یکی لباف خان  ثمی، م ری ما دیدو
.یدیشه

 و استاد دانشگاه ورشـو      ی لهستان شناسباستانباربارا کائم   : گزارش اجمالی 
ۀ  در حوز  ی ارزشمند یها است که پژوهش   یشناسباستانلهستان در حوزه    

یهـا هیـأت او که عضو    .  دارد ی ساسان یشناسان باست ژهی باستان، به و   رانیا
ـ  در ا  یشناسباستانمشترک مختلف     اسـت، در    هی همـسا  ی و کـشورها   رانی

 داشـته و   و منطقه سرخس در ترکمنستان شـرکت   وندی ولهستان در پروژه سد س     رانی مشترک ا  هیأت مانند   ییهاکاوش
یرانی پادشاهان ا  یدئولوژیا«و  »  باستان رانیهنر در ا  «،  2008در سال   »  سرخس ی آباد یخی تار یبناها« مانند   ییهاکتاب

 و دانـشکدۀ ادبیـات  های او بـه همـت     این همایش با هدف نکوداشت تالش      . کرده است  فی را تال  »انی ساسان دورۀدر  
.ت لهستان در تهران و مؤسسه فرهنگی نگارستان اندیشه برگزار شدعلوم انسانی دانشگاه تهران و با همکاری سفار
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 اوستایشناس نسخهيها بر پژوهشيمرورهمایش 
بزرگداشت پروفسور آلبرتو کانترا

)نشست عصر (1398 مهرماه 13 شنبه :زمان
 و علوم انسانی دانشگاه تهران ـ تاالر اسـتاد باسـتانی    دانشکدۀ ادبیات:مکان

پاریزی
محمدرضـا  کتایون مزداپور،   ،ی دهق ی محمود جعفر  آلبرتو کانترا، :نرانانسخ

 بهـرام برومنـد     ،ی سـالومه غالمـ    ،یلیسوسن اص  فرزانه گشتاسب،    ،یمحمد
.یدی شهیو علنیام

با هـدف  اوستا یشناس نسخهیها بر پژوهشی مرورشیهما:گزارش اجمالی 
رئیس و   نیگاه برل  دانش یشناسبزرگداشت پروفسور آلبرتو کانترا، استاد نسخه     

رئـیس نی همچنـ  ا،ی دانشگاه ساالمانکا در اسـپان     یخی تار یشناسزباندپارتمان  
ی خـود  سـخنران استادان و پژوهشگران در     .  اوستا برگزار شد   یتالیجی د ویآرش
مرکـز  . پرداختنـد  یی اوسـتا  یهانوشتهدستۀ   انجام شده دربار   یهاپژوهشبه  
نی آخـر نکـه یبا توجه به ا.  شده استیانداز اوستا راهی خطیها نسخهقیو تطب ی اوستا با هدف گردآور    یتالیجی د ویآرش
 چـون در    یلـ ی صـورت گرفتـه و البتـه بـه دال          یالدی م 19 در قرن    ی، پژوهشگر آلمان   موجود اوستا توسط گلدنر    شیرایو

یآور جمـع  یهـا یپ از نسخ و استفاده از ک      یاری نکردن اصل بس   ی نسخ اوستا در زمان گلدنر، بررس      یدسترس نبودن برخ  
، 19 نـسبت بـه قـرن    ی نـسخ خطـ  ی صورت گرفته و تفـاوت روش بررسـ  ی بررسنی که ناخودآگاه در ا   یشده، اشتباهات 

یهـا نـسخه دیجیتـالی   یآور اوستا گرفته است تا بـه جمـع        یتالیجی د وی مرکز آرش  جادی به ا  میپروفسور آلبرتو کانترا تصم   
 و علوم انـسانی دانـشگاه تهـران و بـا همکـاری مؤسـسه فرهنگـی                  ادبیاتدانشکدۀ  این همایش به همت     . اوستا بپردازد 

.ی برگزار شدشناسایراننگارستان اندیشه و انجمن علمی 

 در دست اجراالمللیِ بینهايهمایش. 1,2
ی دو جنگ جهاننی و لهستان برانی ایالمللنی بشیهما

ونـا بـه    به دلیل بـروز بیمـاری کر      ( اسفندماه   11 و   10: بینی شده زمان پیش 
)تعویق افتاد

 و علوم انسانی دانشگاه تهراندانشکدۀ ادبیات: مکان
های چند سـال اخیـر دانـشکده بـا سـفارت             همکاری ۀاین همایش در ادام   

برای این همایش چنـد محـور   . ریزی شدلهستان در تهران طراحی و برنامه    
رانی ا ی و کنسول  کیپلماتی روابط د  خیتار«: در نظر گرفته شده که عبارتند از      

یهـا اسـت ی آن بـر س    تـأثیر  پس از جنـگ و       ی جهان نینظم نو «،  »و لهستان 
 بر روابط   ی و عثمان  ی تزار هی روس ی فروپاش تأثیر«،  » و لهستان  رانی ا یخارج

، » و اقتـصاد   یپلماسیفرهنگ، د :  و لهستان  رانیمناسبات ا «،  » و لهستان  رانیا
رصـه پـژوهش،    در عی از مفهـوم جنـگ جهـان   های و لهستان انیرانی ا نشیب«
یهـا یاسـتگذار ی و س  ی اجتمـاع  ۀتوسـع «،  » مکتوب، هنـر و رسـانه      راثیم
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.»هـا ی و لهـستان انیـ رانی ایستی و زیتماع اج یساختارها«و  » هاها و تفاوت  سنجش شباهت :  و لهستان  رانی در ا  یداخل
اعـالم آمـادگی کـرده      المللی، سخنرانانی از کشورهای لهستان، آلمان، چک و روسیه          برای شرکت در این همایش بین     

ـ  ا یالمللـ نی ب شیهما. بودند که به دلیل شیوع بیماری کرونا، زمان برگزاری آن به تعویق افتاد             ـ     رانی  دو  نی و لهـستان ب
 و علوم انسانی دانـشگاه تهـران و بـا مـشارکت سـفارت لهـستان در تهـران و        دانشکدۀ ادبیات  به همت    یجنگ جهان 

. در دانشکده برگزار خواهد شد1399نخست سال ۀ  فرهنگی نگارستان اندیشه در نیمۀمؤسس

ی و کرواسرانی ای و فرهنگیخی روابط تاریالمللنی بشیهما
1399سال نخست ۀ نیم: زمان
 و علوم انسانی دانشگاه تهراندانشکدۀ ادبیات: مکان

این همایش بنا به پیشنهاد سفارت کرواسی در تهران و با هـدف پـرداختن               
دراگـو شْـتامبوک    . ها طراحـی شـد    های ایرانی کروات  شهزبانیِ ری ۀ  به نظری 

ای اسـت کـه     های باسابقه از دیپلمات 1950متولد  سفیر کرواسی در تهران،     
 مـصر و    النکا،ی در انگلستان، هندوستان، سر    ی کرواس ریسفها به عنوان    سال
و در حـال    یحضور داشـته     ژاپن و کره جنوب    ل،ی برز ،ی عرب ی کشورها گرید

ی کرواس سندگانی عضو انجمن نو   یو.  است رانی در ا  یاس کرو ریحاضر سف 
ـ       زی انگلستان و ژاپن ن    ،یو انجمن قلم کرواس    70 از   شی هست و تا کنـون ب

 وی . و ترجمه از او منتشر شـده اسـت  ی جنگ ادب ،یشناسزبانکتاب شعر،   
اولیه این همایش را مطرح کرده و درصدد آن است تـا    ۀ  فراوان اید ۀ  با عالق 
. با حضور استادان ایرانی و خارجی به بحث گذاشـته شـود           همایش  ۀ  فرضی

:محورهای این همایش به شرح زیر است
 مرتبط با آنیهاو پژوهشها  کرواتیرانی ایهاشهی رهی نظریبررس
ها باستان و کرواترانی اخیتار
ها کرواتدربارۀ باستان رانی منابع ایها دادهری و ساسی الواح تانائستونی ببهیکت
ها قفقاز، سکاها و سرمتان،ریا

)نی و اوکرای کنونهی بر قفقاز، جنوب روسهیباتک(انیرانی مهاجرت ادربارۀیاسهی مقایهاپژوهش
:یشناسزبانمطالعات 

ـ ی ایهـا  و زبـان انـه ی می باسـتان، فارسـ  یفارس( باستانرانی ایهاو زبان ) ی عثمان شایپ(انهی م ی کروات زبان یران
)یشرق
ی کرواتی نام ملشهی ردربارۀیشناسزبانیهاهینظر

)ی داخلناتی و تزئاتورینی م،ی آثار هنر،یخی تاریبناها(ی  هنر و معمارخی تاردربارۀیاسهی مقایهاپژوهش
کی علم ژنتیاسهی مقایهاپژوهش
انـداز گـسترش    و چـشم ی همکاریهانهی و زمی و کرواسرانی ای و فرهنگی علم یهای همکار ی کنون تیوضع
باتمناس

 با هدف حضور تعداد بیشتری از مهمانـان خـارجی   ، برگزار شود1398این همایش که پیش از این بنا بود در سال        
 و علوم انسانی دانـشگاه تهـران، سـفارت    دانشکدۀ ادبیاتعالوه بر .  برگزار خواهد شد   1399نخست سال   ۀ  در نیم 

.ی این همایش مشارکت خواهند داشتکرواسی در تهران و مؤسسه فرهنگی نگارستان اندیشه در برگزار
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هاي ملی همایش.2
 با همکاری سایر نهادهـای     و علوم انسانی دانشگاه تهران     دانشکدۀ ادبیات  همایش ملی به همت      یک1398در سال   

ریزی و طراحـی    همچنین برای تعدادی همایش نیز برنامه     .  آن به شرح زیر است     جزئیاتدانشگاهی برگزار شد که     
.  اجرا شود1399 سال انجام شد تا در

رانی ای باستانيها فرهنگ و زبانۀ دوساالننیومد
)صبح و عصر (1398 ماه بهشتی ارد11 و چهارشنبه 10 شنبه سه: زمان
 کمالتاالر ـ  دانشگاه تهرانی و علوم انساندانشکدۀ ادبیات: مکان

دکتر محمود جعفری دهقی، دکتر سیداحمد قائم مقامی: دبیران علمی
دکتر علی شهیدی:  اجراییدبیر

ــدی ــار،: ســخنرانان کلی ــه آموزگ ــه گــشتاسبژال ، زهره زرشــناس، فرزان
. زاهدیی، فرح منصورداهللایپور،لیابوالقاسم اسماع

 ژالـه آموزگـار،     ،یمحـسن ابوالقاسـم   ) دیـا هزنـد (:ی علمـ  کمیتـۀ یاعضا
ـ  روزبـه زر   ،یاهللا مالصـالح   دوستان، حکمت  یمی کر نیغالمحس کـوب نی

ـ ی مدی راشـد محـصل، مهـش    ی؛ محمـدتق  ) تهران دانشگاه(  زهـره  ،یرفخرائ
زاده،ی منـش  ی؛ مجتب )یپژوهشگاه علوم انسان  (زرشناس، فرزانه گشتاسب    

داهللایپور،لی ابوالقاسم اسماع  ؛)ییدانشگاه عالمه طباطبا   (یزیاحسان چنگ 
ـ دانشگاه تبر  (یی موال زی؛ چنگ )ی بهشت دیدانشگاه شه  (یمنصور ؛ فـرخ   )زی
).ی فرهنگراثیپژوهشگاه م (انیفی شربای؛ فر)دانشگاه همدان (یاری؛ رحمان بخت)رازینشگاه شدا (یانیحاج

 و علوم انسانی دانشگاه تهران و با مـشارکت پژوهـشگاه میـراث فرهنگـی و         دانشکدۀ ادبیات این همایش به همت     
.مؤسسه فرهنگی نگارستان اندیشه برگزار شد

هاي علمینشست.3
های مختلفی نظیر نقد کتـاب، گفتگـوی   های علمی متعددی با عناوین و قالبها و برنامه ه، نشست های گذشت طی سال 

ها و تمرکز   دهی به این فعالیت   شد که برای سامان    و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می       دانشکدۀ ادبیات در  ... ماه و 
ی که دارای وجـه پژوهـشی بودنـد ذیـل معاونـت      هاینشستۀ  مجموع1398دوم سال ۀ ریزی و اجرا، از نیم در برنامه 

تحـت اشـراف معاونـت    های علمی دانـشکده، ها و همکاری همایشۀدر حال حاضر دبیرخان . پژوهشی تعریف شدند  
هـا در سـال   گزارشی اجمالی از ایـن برنامـه  فهرست زیر،. ها را برعهده دارد پژوهشی، مسئولیت برگزاری این نشست    

. است1398
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 در مجارستانیشناسانری ایبررس
، محمود جعفری دهقیایوان سانتو: انسخنران

زادهمحمدعلی عزت: دبیر نشست
.1398 فرودین ماه 21شنبه سه: زمان
. و علوم انسانی ـ تاالر کمالدانشکدۀ ادبیات: مکان

در ابتدای نشست، دکتر جعفری دهقی ضمن معرفـی دکتـر           : گزارش اجمالی 
هـای شـاخص    ی و چهـره   شناسایرانسابقۀری از   ایوان سانتو، گزارش مختص   
ی شناسـ ایـران ایوان سانتو رئیس بخـش      در ادامه،   . آن در مجارستان ارائه کرد    

ی در آکادمی علوم اتـریش،      شناسایراندر دانشگاه بوداپست و عضو دپارتمان       
ی در مجارستان به ترسـیم وضـعیت        شناسایرانسابقۀدر سخنرانی با اشاره به      

بیش از نیم   مجارستان  در  یشناسایرانرشتۀوی،  ۀ  به گفت . داختکنونی آن پر  
اگرچـه  . شـده اسـت   جادی دوم ا  ی سال بعد از جنگ جهان     12قرن قبل، یعنی  

ـ   دوم قرن نوزدهم بوده    مهی در مجارستان در ن    یشناسایرانانگذارانیبن یاند ول
 دوم، تمـام علـوم   ی بعد از جنگ جهانیول. استو یک دپارتمان مستقل نداشته  بوده یشناسگروه شرقذیل  یشناسایران
،یدر دانـشکده علـوم انـسان       در حـال حاضـر       . شـد  لی از آنها تشک   کی از هم جدا شده و گروه مختص هر          یشناسشرق

شناسـی اسـالم .  اسـت یگری دیها و رشته  یشناس ژاپن ،یشناسنی چ ،یشناسایران،یشناس شامل عرب  یشناسشرقبخش  
 وی از دو    .گـذاران آن در مجارسـتان بـود       انیـ  از بن  »هریگلـدز « سـال قـدمت دارد کـه         150ود  در مجارستان هم که حـد     

ـ  15 هارماتا بود که انوشیپروفسور :  معاصر هم یادکرد   شناسایران عـالوه بـر   کـه  اشیـ رمیاوا  و فـوت کـرد  شیسـال پ
ـ وه ا گـر سی است و اکنون هم رئ     ی اسالم دورۀیشناسان و زب  ی فارس اتی متخصص ادب  یشناسزبان  دانـشگاه  یشناسـ انری

. بوداپست استELTEهشگا در دانی زبان فارسی کرسسیبودا پست و رئ
ایتانی بريوهای آرشیخی فارس در منابع و اسناد تارجیخل

مجید تفرشی: سخنران
زادهمحمدعلی عزت: دبیر نشست

.1398 اردیبهشت ماه 14شنبه سه: زمان
. ـ تاالر کمال و علوم انسانیدانشکدۀ ادبیات: مکان

ایـ تانی بر یوهای اسـناد آرشـ    یبند به طبقه  یدر ابتدا دکتر تفرش   : گزارش اجمالی 
یو.  منابع آن از دوران قاجـار تـا امـروز پرداخـت            پایۀ فارس بر    جی خل دربارۀ
ـ  ا ییاروی اسناد را درخصوص رو    نی خود از ا   یهاافتهی در یبرخ ایـ تانی و بر رانی

ـ  ای شـرق ی آن و مرزهاریو جزای ساحل یهانی فارس، سرزم  جیدر خل   بـا  رانی
ـ  جد ی دولتها تأسیس در   ایتانیهند، دخالت بر   ـ  و روابـط ا    انـه ی در خاورم  دی نی

تیـ  بـر اهم   دیـ  نمود و با تأک    حی از آن زمان تا به امروز را تشر        رانیکشورها با ا  
 را نـامطلوب    ی کنـون  طی شرا ران،ی اسناد خارج از ا    یوهای در آرش  یگذارهیسرما
ـ  پارد.  دانـست رانیتفاده بدخواهان ا سوء اس  هیو ما   بـه سـواالت حاضـران    انی

.پاسخ داده شد
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ی و فرهنگ اسالمی فارساتیادب
مهدی محقق: سخنران

محمد جعفری دهقی: دبیر نشست
.1398 اردیبهشت ماه 29شنبه سه: زمان
. و علوم انسانی ـ تاالر کمالدانشکدۀ ادبیات: مکان

 و  ی باسـتان  ی اسـتاد زبانهـا    ی دهقـ  یود جعفر  دکتر محم  یدر آغاز نشست، آقا   
 بـه ارائـه     ،ی سخنان ی ط یشناسایران انجمن   سی دانشگاه تهران و رئ    یشناسایران
.  محقـق پرداخـت  ی مهـد  ر پربار و آثار ارزشمند استاد دکت      ی از زندگ  یادهیچک

 انجمن آثـار    انگذاری محقق؛ استاد دانشگاه تهران، بن     یدکتر مهد : گزارش اجمالی 
یانیـ  با ب  ،ی فرهنگستان زبان و ادب فارس     وستهی عضو پ  ران،ی ا ی فرهنگ و مفاخر 

ی خـود بـرا    یهـا  نخـست از تـالش     ،ی و حضور ذهن قـو     اریروان، دقت بس  
 تا دانشگاه سخن گفـت و حاضـران را          هی علوم گوناگون از حوزه علم     یریفراگ

 فرهنـگ  باطسپس به ارت.  علم در هر شغل و منصب دعوت نمود     یبه جستجو 
نـه ی زم نی خود در ا   ی گرانبها یها پرداخت و از تجربه    ی فارس اتیبا ادب یاسالم

ـ  حاضران و اسـتاد شـکل گرفـت و ا          انی م یی گفتگو ،یانیدر بخش پا  . سخن گفت  وهی شـ  نـه ی بـه چنـد پرسـش در زم        شانی
. پاسخ دادی فارساتی و ادبیآموز زبان،یآموزعلم

 دومیلهستان در جنگ جهان
ی پودمسکوتریپ: سخنران

زادهحامد کاظم: دبیر نشست
.1398 خرداد 20شنبه دو: زمان
. و علوم انسانی ـ تاالر کمالدانشکدۀ ادبیات: مکان

 دانـشگاه اتـاوا     ی نشست دکتر حامد کاظم زاده پژوهشگر پسا دکتـر         یدر ابتدا 
 از  یاخچـه ی نشـست، تار   ی سـخنران اصـل    ی جلسه با معرفـ    ریکانادا، بعنوان مد  

 لهـستان  یهـا  با دانـشگاه ی و علوم انسان  انشکدۀ ادبیات د مشترک   یهایهمکار
دانـشکدۀ   از حـضور در      ی با اظهار خرسـند    ی ادامه دکتر پودمسک   در.ارائه کرد 
 جنـگ   ی لهـستان در سـالها     تی از موقع  ی چشم انداز کل   ی و علوم انسان   ادبیات
ی ابتـدا ی کشور در سـالها نیا:  کرد و گفتانیب) م1945- 1939( دوم   یجها ن 

ی جنگ مورد تهاجم شـورو یانی پای و در سالهایورد تهاجم آلمان نازجنگ م 
ی متعدد نشان داد که در اثر حملـه آلمـان نـاز            ری با ارائه تصاو   یو.  گرفت قرار
ـ ا.  اشـغال جـان باختنـد      جهی در نت  زی هزار نفر ن   150 کشته شد و     ی لهستان ونیلی م 5 از   شیب  در ادامـه سـخنان خـود بـه          شانی

ـ  بـه ا   یلهـستان ها هزار نفر از آوارگـان        موضوع مهاجرت ده   زی و ن  نیضور سران متفق  کنفرانس تهران با ح     اشـاره کـرد و      رانی
. استشتری بیهای بررسازمندی برهه از زمان ننی ایخیکه هنوز از نظر مطالعات تار: اظهار داشت
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 در شاهنامهينگارگر
یجواد مجاب: سخنران

 جعفری دهقیمحمود: دبیر نشست
.1398 خرداد 28نبه شسه: زمان
. ـ تاالر کمال و علوم انسانیدانشکدۀ ادبیات: مکان

برجـسته منتقدوکاریکاتوریستنویسنده،مجابیجواداستاد: گزارش اجمالی 
ــاشــاهنامهدرنگــارگریتخصــصینشــستدر  ــانب ــتبی وشــاهنامهاهمی

ـ یدنباله و تکملـه شـعر پارسـ       را  یرانی ا ینگارگرآن،هاینگارگری ست و  دان
ـ  آن را بای رد پــاافـزود از ایـن رو    جــست و ی در شـاهنامه و اشــعار نظـام  دی

ـ ا.  شده اسـت   ری تصو ی و نظام  یها از اشعار فردوس    نگاره نیشتریب ـ  نو نی سندهی
سـاخته  » شاهنامه کامـا «و گفت  شاهنامه اشاره کرد ی نگارگر خچهینقاش به تار  
همچنـین  است، جهان در  شاهنامه مصور موجود نیترو کهندر هند   قرن هفتم   
ـ  مصور شاهنامه را سـه شـاهنامه دمـوت، با    یها نسخه نیارزشمندتر  و یسنقری
. سه نسخه پرداختنی ای شمرد و به بررسیشاه طهماسب

رانی گتل در اناندیفرد: در راه وطن
 از دانشگاه ورشوچیدکتر مگدالنا روجو: سخنران
1398ماه  تیر2یکشنبه : زمان
. و علوم انسانی ـ تاالر کمالیاتدانشکدۀ ادب: مکان

ی در  شناسایران استاد تاریخ و     چیمگدالنا روجو خانم دکتر   : گزارش اجمالی 
های دانشگاهی و   ی دانشگاه ورشو در چارچوب همکاری     شناسایرانبخش  

با حمایت بورس اراسموس، یک هفته در دانشگاه تهران حضور داشـت و             
ها در جنگ جهانی    اجرت لهستانی  مه دربارۀدر این مدت سخنرانی خود را       

یهـا تیـ  از فعال  یدر ابتدا با ارائـه گـزارش کوتـاه        . دوم به ایران ارائه کرد    
سندهی گتل نو  ناندی و زمانه فر   ی زندگ ی دانشگاه ورشو، به معرف    یشناسایران

 اول ی جنگ جهـان   یانی پا یگتل در سالها  .  پرداخت یو فعال مشهور لهستان   
 مهاجرت و بـه مـشهد       هی از روس  1920 در سال     رفته و  ستان به له  هیاز روس 
ی که از گوتل به زبان لهـستان ی با اشاره به کتاب چیدکتر روجو . شودیوارد م 
 گمنـام و ناشـناخته بـود و بـه          اری کتاب بس  نی کرد که ا   دی مانده، تاک  یبرجا

 آن شتری بی و بررسم به مطالعه ی شده و پس از آن تصم      دای دست دوم پ   یفروش کتاب کی در   ی توسط و  یصورت اتفاق 
 از خراسـان و ورود و خـروج از          ی مـشاهدات و   دربـارۀ یاری اطالعات بـس   توانی کتاب م  نی ا یاز البال . گرفته است 

شناسـان   شـرق  ری سا انی که در م   دهدی ارائه م  1920ی در سالها  رانیاز ا ای  هژی و تی کتاب روا  نیا.  به دست آورد   رانیا
. استری کم نظیی اروپاانشناسایرانو 
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» نورسخچهیتار« کتاب ینشست نقد و بررس
یانیگودرز رشت، رمحمدصادقی مدیسعدی، س)مترجم کتاب (ی، نصراهللا صالحگلصفتمنصور : انسخنران
1398 تیرماه 3دوشنبه : زمان
. و علوم انسانی ـ تاالر کمالدانشکدۀ ادبیات: مکان

ـ  پا یهـا  سـال  ینگـار خی تـار  تی اهم دربارۀیحاتیض به ارائه تو   یانی دکتر رشت  ی نشست، در ابتدا : گزارش اجمالی  یانی
 م پرداخـت، سـپس      1735/ 1722/ ق  . ه1148 تا   1135ی سالها یعنی کار آمدن نادرشاه افشار      ی تا رو  انیسقوط صفو 

ـ  ا خی بـه تـار    بوط مر ی و ترجمه منابع عثمان    حی به تصح  شانی و اهتمام ا   ی دکتر صالح  ی پژوهش سابقۀدر خصوص    رانی
ـ  مـشترک ا   راثیـ  در توجه به م    ی از تالش دکتر صالح    ری با تقد  زی محمدصادق ن  ری م دکتر. سخن گفت  ،ی و عثمـان  رانی

ی و عثمـان رانی روابط اخی در تاری مهماری اطالعات بس ی نورس را مهم دانست که دارا      خچهی تار ی اجتماع خیجنبه تار 
 نشـست دکتـر   ادامـۀ در.  برشـمرد »فر سـ مـه روزنا«یخی تاریها اثر را در زمره کتاب  نی محمدصادق ا  ریدکتر م . است
ـ  ا خی در شـناخت تـار     ی عثمان یگارنتاریخ منابع و    تی به اهم  یصالح  نـورس را تـداوم      خچـه ی تار یو.  پرداخـت  رانی
ی قمـر  ی هجر 1137-1132) انی در آستانه برافتادن صفو    ی و عثمان  رانیروابط ا  (»روانیفتحنامه ا « کتاب   یسینوخیتار

 سـقوط اصـفهان     ی از سالها  یتر واضح ری کتاب تصو  نی که با مطالعه ا    نست دا آغایصطفمیکماننوشته سلحشور خاصه  
نی محمد امی علمیها با اشاره به تالش    زیگل ن  منصور صفت  دکتر.ردیگی محققان قرار م   اری پس از آن در اخت     عیو وقا 

ـ  ا خی تـار  ی بـرا  ی عثمـان  یوهای آرش ی در بازشناس  یاحیر  از زحمـات    ،یثمـان  و ع  ی صـفو  یهـا  و روابـط دولـت     رانی
 در توسـعه دانـش      ی گـام مهمـ    ی و عثمـان   رانی کرد که با انتشار سلسله نهم از مجموعه روابط ا          ی قدردان یدکتر صالح 

.  دو کشور برداشته شده استیخی تارتمناسبا

از حماسه جنگ چالدران تا دفاع مقدس:  دفاعحماسه
پیرسـرت یام، یروح اهللا هـاد  ،  ونی همـا  لیـ ناصر تکم :یباحضور و سخنران  

انیمنصور کاظم
.1398 مهرماه 10چهارشنبه :زمان
و علوم انسانی ـ تاالر باستانی پاریزیدانشکدۀ ادبیات: مکان

زمان با هفتـه دفـاع      در چهل سالگی انقالب اسالمی و هم      : گزارش اجمالی 
همایون استاد تاریخ و دکتر     مقدس، در نشستی با حضور دکتر ناصر تکمیل       

 همرزم شـهید  انیمنصور کاظمخلبان دی استاد ادبیات و سرتیب      اهللا ها روح
دوران به پیوندهای تاریخی حماسه در تاریخ و ادبیات ایـران از دیربـاز تـا        

دکتر هادی با اشاره به ادبیات حماسی و با استناد به           . دفاع مقدس پرداختند  
ابیاتی از شاهنامه، حماسه در ادب فارسی را بخشی از حیـات اجتمـاعی ـ   

فرهنگی ایرانیان عنوان کرد و در ادامه دکتر ناصر تکمیل همایون با گـذری           
ایثـار ایرانیـان در     های ایران و روس، به      بر تاریخ ایران از چالدران تا جنگ      

دوران در حمله به بغداد بـا       سازامیر سرتیپ کاظمیان، همرزم شهید دوران در پرواز سرنوشت        . دفاع از میهن پرداخت   
. داد عنوان کرد که دوران هرگز حاضر به اسارت نبود و به کسی اجازه اجکت کردن را نمیبیان خاطراتی
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شناسی زبان فارسیگونه
ی رواقیعل: سخنران

محمود جعفری دهقی: دبیر نشست
1398 مهرماه 30سه شنبه : زمان
و علوم انسانی ـ تاالر کمالدانشکدۀ ادبیات: مکان

عضور فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی        ی  رواقدکتر علی   : گزارش اجمالی 
: شناسی را بسیار زیاد دانست و گفـت     ی دانش گونه  گسترهدر این نشست،    

شناسـی  شناسی در تاریخ زبان فارسـی، گونـه       در این بحث، سه فصل گونه     
هـای دیگـر را مـورد       شناسی بـر حـوزه    های خطی و سوم تأثیر گونه     نسخه

هـای تـاریخ زبـان    طلب کـه در کتـاب  او با بیان این م. دهمبررسی قرار می  
در بین ایـن دسـت      : ، اذعان کرد  دههای زبانی مطرح نش   فارسی بحث حوزه  

تـاریخ  «ها، تنها کتابی که متون زبان فارسی را معرفـی کـرده، کتـاب               کتاب
تـاریخ  « کتـاب، اثـر      94پرویز ناتل خانلری است، که بـا اسـتفاده از           » زبان
هـای  انه، حـوزه  شناسـ زبانتر با یک رویکرد     شناسی نیست و بیش   ین اثر، دید گونه   را عرضه کرده است؛ اما در ا      » زبان

زبـان  : وی با اشاره به ادبیات معاصر افزود      . ی متون دیده است   زبان را بررسی کرده و زبان را کلیت نمودیافته در همه          
شناسـی،  م و بـدون گونـه  شناسی ادب معاصـر توجـه کنـی       نویسندگان با هم متفاوت است و ضرورت دارد ما به گونه          

. های ادب معاصر امکان ندارددسترسی به تمام داشته

ی عاملی مرتضدجعفری سيخنگاری تارینقد و بررس
 روز درگذشت اونی چهلمدر

ی حضرتحسن، انی جعفررسولی،  خضراحمدرضادیس:سخنرانان
ی حائرینی قزواسری:  نشستریدب

1398 هجدهم آذرماه دوشنبه: زمان
و علوم انسانی ـ تاالر عباس اقبال آشتیانیدانشکدۀ ادبیات: مکان

 استاد  ،ی احمدرضا خضر  دی نشست دکتر س   نی ا یدر ابتدا : گزارش اجمالی 
 به  ،ی و معارف اسالم   اتی دانشکده اله  ی فرهنگ و تمدن اسالم    خیگروه تار 

دربارۀ آن مرحوم،    یتی ابعاد شخص  یادآوری سخنران پس از     نیعنوان نخست 
ینگـار رهی روش سـ   یجـاب ی و ا  ی سلب یها و مؤلفه  ینگارخی تار یاهیژگیو
یارهای از مع یکی به عنوان    می به قرآن کر   ،ی خضر دکتر. سخن گفت  شانیا

ـ  اشـاره و ا ی عـامل ی جعفر مرتضدی نزد سینگاررهی س یاصل  پرسـش را  نی
 اسـتاد را    ی باشد؟ و  ینگاررهی س اری مع تواندیمطرح کرد که قرآن چگونه م     

ی آمده و بـرا    رهی خود به سراغ س    یها فرض شی دانست که با پ    یرنگارهیس
دانـشکدۀ  خی گـروه تـار    خی اسـتاد تـار    ان،ی برنامه دکتر رسول جعفر    ادامۀدر. پرداخته است  خی خود به تار   دیاثبات عقا 
، بلکه  نگارخی را نه تنها تار    ی استاد عامل  یو. مرحوم سخن گفت   ،ی و علم  یتی از ابعاد شخص   زی ن ی و علوم انسان   ادبیات

 دهـه  ی ابتـدا یهـا  در سـال ی درس اسـتاد جعفـر مرتـض   یها که در کالسانیدکتر رسول جعفر .  کرد یساز تلق خیتار
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 مختلـف را بـه    یهـا کتاب:  کرد و گفت   ادینیزبی باهوش و ت   یتی به عنوان شخص   شانیشصت حضور داشته است، از ا     
ـ  از آن اکتفا کنـد و بـا ا         ی شاهد مثال، به خواندن بخش     فتنایی نبود که تنها برا    طورنی و ا  کردیطور کامل مطالعه م    نی

،ی نشـست دکتـر حـسن حـضرت        یسخنران بعـد  .»شدی به ذهنشان متبادر م    یادیروش مسائل، نکات و موضوعات ز     
ـ   یو.  دانـشگاه تهـران بـود      ی و علـوم انـسان     دانشکدۀ ادبیات ی و معاون پژوهش   خی گروه تار  اریدانش دنی کـش شی بـا پ

ـ  یو«:  پرداخت و خاطر نشان کـرد      ی عامل ی جعفر مرتض  دی و دانش کالم به نقد آثار س       خیتار دانش   یدوگانگ  از  شی پ
ـ  دانست، بلکه آثار ا    یا حرفه ینگارخی آن مرحوم را تار    توانی است و نم   ی کالم م عال کی مورخ باشد،    کینکهیا شانی
نی دشوار است و در ا     ی افراد مقدس امر   بارۀدرینگارخیتار«:  کرد حی تصر یو. شود یابی دانش کالم ارز   رهی در دا  دیبا
ـ  که مورخ هستند باثیمورخان از آن ح.  خلط کردشانی ای و ثبوتی ساحت اثباتنی بدی نبا نیب  بـا رجـوع بـه عقـل     دی

دکتـر .»نـد یبگو آنـان سـخن      ی اعتقاد ی و باورها  ی قدس یهاتی شخص دربارۀیخی تار یها و با استناد به داده     یخیتار
یی طباطبـا  ی دکتـر مدرسـ    ینگـار خی را بـا تـار     ی عـامل  ی جعفر مرتض  دی س ینگارخیسخنان خود تار  ادامۀ در   یحضرت
. دانستخی به الزامات دانش تاردی مقینگارخی را تاریی طباطبای دکتر مدرسینگارخی کرده و تارسهیمقا

ی شعر پارسيای و احي صفارثی لعقوبی
شـوکت ، خمـک  ی محمـد  جواد،گل صفت منصوری،   رواق یعل: سخنرانان

ی شاری محمدیعل
 مقدمیائی علیمهد:  نشستریدب

1398 ماه یدوشنبه نهم د: زمان
و علوم انسانی ـ تاالر عباس اقبال آشتیانیدانشکدۀ ادبیات: مکان

 آرامگـاه   ی مـاه هـر سـال در سـالروز ثبـت ملـ             یهشتم د : گزارش اجمالی 
ـ ور بـه     در سراسر کـش    ییها در دزفول، برنامه   ی صفار ثی ل عقوبی ـ  ا ادی نی

 را  ثیـ  ل عقـوب ی از پژوهـشگران،     یاریبـس . شـود ی برگزار م  یرانی ا اریشهر
ی شاهنـشاه  ی پـس از فروپاشـ     ،ی زبان پارس  اگری اح یِرانی ا اری شهر نینخست
ـ گردفارسـی   آغاز سرودن شعر      که موجب  دانندی م انیساسان نیبـه همـ  . دی

شعر یای و اح  ی صفار ثی ل عقوبی« تحت عنوان    یمناسبت نشست تخصص  
ی و علـوم انـسان     دانـشکدۀ ادبیـات   ی بـا همکـار    1398ماهی نهم د  »یپارس

یهـا جمن ان ی و همراه  شهی نگارستان اند  یدانشگاه تهران و مؤسسه فرهنگ    
 زبـان و    شکـسوت ی استاد پ  ی رواق ی ابتدا دکتر عل   در. برگزار شد  یانی در تاالر استاد اقبال آشت     ران،ی در ا  ی افغانستان یادب
ی زبـان فارسـ  یستانیـ  خود با اشاره به قرآن قدس از گونـه س    ی فرهنگستان، در سخنران   وستهیعضو پ  و   ی فارس اتیادب

 بـه عنـوان   »ی طبـر ریترجمـه تفـس  « متعدد قرآن از یها با اشاره به ترجمه اشی از سخنران  ی در بخش  یو. سخن گفت 
. شـود یه حوزه ماوراءالنهر مربوط مـ  مشابه بیها ترجمه و نمونهنی کرد و افزود اادی قرآن ی فارس جمه تر نیتریمیقد

 که بلخ در حـوزه فـرورود        ی در حال  داند،ی فرارود م  یعنیالنهر،   ماوراء ی بلخ را از شهرها    ،ی طبر ریالبته در مقدمه تفس   
 برنامه، اسـتاد    ادامۀدر.  است که با حوزه فرارود دارد      یمخوان زبان ه  لی به دل  دی شا داند،ی چرا فرارود م   نکهیاما ا . است
ـ  ا یخیتـار ۀ   بر گذشـت   ی با مرور  یستانی خمک، پژوهشگر برجسته س    یاد محمد جو یمـ ی اقل تی از وضـع   نی سـرزم  نی
ستانی س تی به وضع  هیها از جمله صفو    سلسله ی برخ یتوجهی و ب  های مکان آباد  ریی متعدد و تغ   یها مهاجرت ستان،یس

انی و صـفار ستانیـ  ستیان در خصوص روا  دانشگاه تهر  خی استاد تار  گل دکتر منصور صفت   شان،یپس از ا  . اشاره کرد 
ـ ی ای پادشـاه یای احی براعقوبی تالش  ستان،ی س خی با استناد به تار    یو.  سخن گفت  یرانی ا یهاخیدر تار  ـ  را یران کی
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ریـ  نظ ی متـأخر  یهـا  مشابه تـا نـسخه     تی و تداوم روا   ستانی س خی در تار  انی صفار یتالش آگاهانه دانست و تبارشناس    
ی شـار یمحمـد ی شـوکت علـ  ی سـخنران برنامـه، آقـا   نیآخـر . مـدعا عنـوان کـرد     نیبر ا یشجره الملوک را شاهد   

 را منطبـق بـا      خی از تـار   شی پارس در متون پ    نی از اوستا، سرزم   یها از افغانستان بود که با استناد به بخش        یپژوهشگر
 در ادامـه از  یو. رد کـ  ی معرفـ  ی فرهنگ رانی منطقه از شرق ا    نی را هم  ی دانست و خاستگاه زبان فارس     یخی تار ستانیس
 زدودن ی در افغانـستان بـرا  انـه یگرا قومیها از تالش  هی مردم افغانستان سخن گفت و با گال       ی برا یت زبان فارس  یاهم

 بتوانـد   ی و افغانـستان   یرانی ا ی فرهنگ یهاتی محافل و شخص   انی م شتری ب یکی کرد که نزد   یدواری اظهار ام  ،یزبان فارس 
 گـروه  ی علمـ هیـأت  مقدم عـضو    ییای عل ی نشست دکتر مهد   انی پا در.تان کمک کند   در افغانس  ی زبان فارس  تیبه تقو 

 از حـضور    ری لـوح تقـد    ی دانـشکده بـا اهـدا      ی از معاونت پژوهش   یندگی نشست، به نما   ری و دب  ی فارس اتیزبان و ادب  
 ادبیـات دانشکدۀ این نشست به همت .افتی حاضران خاتمه یها کرد و نشست با پاسخ به سوال      یاستادان سپاسگزار 

های ادبی افغانستانی مقـیم ایـران   و علوم انسانی دانشگاه تهران و مؤسسه فرهنگی نگارستان اندیشه و همراهی انجمن      
.برگزار شد

ی ملتیحافظ و هو
اصغر دادبه: سخنران

محمود جعفری دهقی: دبیر نشست
1398 ماه یدوشنبه نهم د: زمان
 کمالتاالر ـ ی و علوم انساندانشکدۀ ادبیات: مکان

سخن خود  ادبیات و فلسفه،    ۀ  استاد برجست دکتر اصغر دادبه    : گزارش اجمالی 
ـ ست؟ی نهان چشیشراب و ع«را با خواندن غزل       آغـاز کـرد و   »ادیـ بنی کار ب

 در چهـار سـده     ی و فرهنگ  یکیزی به دو جنگ ف    انیرانی ما ا  نکهی ا انیسپس با ب  
کوبنی زر نیدکتر عبدالحس ادی منظور زنده    م،ی اشتغال داشت  ی اسالم نِینخست

 افزود انتخاب زبـان مـا       یو.  دانست ناز دو قرن سکوت را سکوت در نوشت       
ـ  در عـصر زر ی فـرا چـارد ی چهار سده انجام شده و به نوشـته ر        نیدر هم  نی

ـ  هو ،ی در سده چهارم هجر    انیرانی ا ران؛یفرهنگ ا  ـ  خـود را برگز    تی . انـد دهی
 و  ،ی مل ری و اساط  خی تار ،یان مل  سه ضلع زب   ی را دارا  یرانی ا تیدکتر دادبه هو  

 همچـون   ی و گفت شاعران سبک خراسـان      تدانس) نیشامل د  (یحکمت مل 
ـ  نـام ا ،ی و منـوچهر ی عنـصر ی و حتـ ی گنجو ی نظام ،یستانی س ی فرخ ،ی طوس ی اسد ،یفردوس  را در اشـعار خـود   رانی
باشند؛ با رونـق     را در اشعار خود نبرده     انری اگر نام ا   ی همچون حافظ، حت   رانیاند؛ اما از عطار به بعد، شاعران بزرگ ا        برده
یایـ  اح ی وارد شـده، امـا بـرا       رانی به ا  ونانیفلسفه  . انددهی کوش یرانی ا ی مل تی در راه حفظ هو    ،ی به حکمت مل   دنیبخش
 دارد، نـه آنکـه   یاسی سلی دوره، دلنی در ارانیواژه ا  نام بتیغ. شودی م ای شاعران اح  ی از سو  ی حکمت اشراق  ،ی مل تیهو

در ازل پرتـو حـسنت      « غزل   ریدکتر دادبه سپس به تفس    . ود بر شهی بزرگان اند  ادیامکان ندارد وطن از     . اطر رفته باشد  از خ 
 معرفـت   نیـی  در تب  ی تئـور  نیرا مهمتـر  ) قـت یحق = هیـ تزک+ اسـتدالل    (ی تجل یحافظ پرداخت و تئور   »  دم زد  یز تجل 
گفتـه  به.  و وطن که در نهاد انسان استرسدی میشناس و سپس انسانیشناس به جهان یشناس غزل از معرفت   نیا. دانست

ی تأکیـد   شناسـ ایـران  وی در پایان نشست خطاب به دانـشجویان          . هستند ی آنان دووجه  %90 حافظ رندانه و     یهاغزلاو  
 اسـت و دانـش   یشناسـ ایـران میگـاه همـه مفـاه   کـه جلـوه  چـرا    است   ی فارس اتی ادب ،یشناسایران خاص   یمعنکرد که   
. استی آن هم سعدی و درِ ورودندینشی با آن به بار میی در پرتو آشنایسشناایران
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 فارس؛جی و پرتغال در خلرانی اییارویرو
)استاد کالج سانتا مونیکا ـ کالیفرنیا(رضا یگانه شکیب : سخنران

ینی قزواسری: دبیر نشست
1398 ماه یدوشنبه نهم د: زمان
عباس اقبال آشتیانیـ تاالری و علوم انساندانشکدۀ ادبیات: مکان

 جهـان در کـالج سـانتا        خی استاد تار  بیشکگانهیدکتر رضا   :گزارش اجمالی 
 در ایـ فرنی جهـان از دانـشگاه کال  خی تـار آموختـۀ  و دانـش ایفرنی ـ کال کایمون

ـ  روا ،ی خود تالش کرد با اتکا به منابع غرب        یسخنران ـ  جد تی تـأثیر  از   یدی
.  ارائه کنـد  یقوا در سطح جهان   ۀ  رموازن فارس ب  جیها در خل  یشکست پرتغال 

 از  هـا ی نکته آغـاز کـرد کـه خـروج پرتغـال           نی ا انیسخنان خود را با ب    وی  
انوسیـ  فـارس و اق    جی آنها در خلـ    ییایدرۀ   سلط انی هرمز عمال به پا    رهیجز

هرمـز بـود ـ    ۀ قلع خود را ـ که  یتیحماۀ  پشتواننیتر مهمرای زدیآرام انجام
یا و منطقه  ی محل ی قوا ری امر موجب شد تا سا     نیازدست داده بودند و هم    

ی جنـوب  یهـا هی در شبه قاره هند و حاشـ       ایتانی بر ینیگزیجا:  در ادامه افزود   شانیا.  با آنها بپردازند   ییاروی به رو  پروایب
گـر ی د بی رق ها،ی هلند نیهمچن.  در قرن هفدهم بود    رانی شکست پرتغال از ا    یامدهای پ نیتر از مهم  یکی فارس   جیخل

ـ  آرام تقو  انوسیـ  خود را در هند و اق      تی اتفاق موقع  نیاۀ  ی در سا  هایپرتغال ـ  ا در.  کردنـد  تی اسـر ی نشـست دکتـر      نی
 نشـست  ریـ  فـارس، بـه عنـوان دب   جی خلـ شی دانـشگاه تهـران و مـدرس گـرا    خی گروه تار ی علم هیأت عضو   ،ینیقزو
مندان  و عالقهانی دانشجونیهمچن. ائه کرد اریا و تحوالت منطقهی ـ نظام یاسی مناسبات سدربارۀیلی تکمیحاتیتوض
. ارائه کردندیموضوع سخنرانۀ  را درباریها و نکات پرسشخیتاررشتۀ فارس جی خلشی گراانی دانشجوژهیبه و

یرانیدهخدا، روشنفکر مدرن ا
یجواد مجاب: سخنران

دهقیمحمود جعفری: دبیر نشست
1398 ماه ی دیازدهمشنبه چهار: زمان
 کمال ـ تاالری و علوم انسانانشکدۀ ادبیاتد: مکان

ـ   یدکتر جواد مجاب  : گزارش اجمالی   و نگـار  روزنامـه ،ی و هنـر ی محقق ادب
یاریاز آنجا که بس   :  نکته آغاز کرد   نی ا انی سخن خود را با ب     س،یداستان نو 

 نه از عالمه بودن دهخدا، بلکـه از  دهدی محی عالمه بودن دارند؛ ترج  یادعا
می بـدان  نکـه ی ا یبـرا . دی روشنفکر، سخن بگو   کیعنوان   به  مدرن او  یمایس

 از روشـنفکر   یفی نخست تعر  دی است، با  یرانی روشنفکر مدرن ا   هخداچرا د 
ی بشر تی نسبت به وضع   ی نقد خردورزانه و دائم    یروشنفکر. میداشته باش 

 احـساسات و    ی باشـد، نـه از رو      ی نقد؛ حتماً خـردورز    نی در ا  دیبا. است
ـ  و ا  ریـ گی و پ  ی بلکه دائم  ،یموقت و   یعواطف؛ نه فصل   ـ  با نی  بـه عرصـه     دی

 خـود را کـه طبقـه متوسـط و           ی و مخاطب اصـل    دیای ب دی عقا وبرخورد آرا   
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ـ   .  او را به همه برسانند     امی تا آنان پ   ابدی هستند ب  ی شهر لکردهیتحص  دانـشکده حقـوق و   سیدهخدا اسـتاد دانـشگاه، رئ
پلمـات ی، د) دمـوکرات  الیترجمـه سوسـ    (ونی اجتماع ونی عام نگار، عضو حزب   مجلس، روزنامه  ندهی نما ،یاسیعلوم س 
ـ  دم تا پا   کیدهخدا  .  ماست اتی ادب رساختی بود که ز   ی و باالخره گردآورنده فرهنگ واژگان پارس      خارجهوزارت   انی

.است صورت عمل کردهکی به یا بازننشسته و در هر دورهیعمر، از نقد و روشنگر
در .  بـا غـرب فـرق دارد       م،یشناسی م رانی که ما در ا    یمدرن: تقدمه در ادامه گف    م نی ا انی با ب  شانی چرا مدرن؟ ا   اما

.  مدرن بودن بودی به معنن؛ی نویها روشیسو بهشرفتی و پیمی سنن قدهی علانی طغ،یخواهی آزادران؛یا

ي تا شوروي تزارهی از روسیشناسایران و اهداف در مطالعات کردی روریی به تغینگاه
ی اسـالم  ی کتاب سـال جمهـور     ی خارج دهیبرگز( ولکوف   سیدن: سخنران

)رانیا
گودرز رشتیانی: دبیر نشست

1398ه بهمن ما15سه شنبه : زمان
 عباس اقبال آشتیانی ـ تاالری و علوم انساندانشکدۀ ادبیات: مکان

نشـست بـه    ری دب ی،انیدکتر گودرز رشت  در ابتدای نشست،    : گزارش اجمالی 
یگزارشـ سـپس    دکتر ولکوف پرداختنـد، و       یم عل نهیشی سوابق و پ   یمعرف

هی و روس  رانی ا یخی تار یوندهای و پ  ی روس یشناسایراننهیشی پ دربارۀکوتاه  
.  پرسش آغاز کردند   کی ولکوف سخنان خود را با       سیدکتر دن . کردندارائه  

 جوامـع و مردمـان مختلـف        انیـ  در م  یشناس چه بازتـاب    که لفظ شرق   نیا
می و مفـاه   یشناسـ ردند که خود بحث شـرق      اشاره ک  شانی ا ؟خواهد داشت 

دکتر ولکـوف   .  است نی چن زی بوده است، و امروزه ن     الی س ی حرفه، بحث  نیا
یلی واسـ ،ی ژوکوفـسک ،ی مانند کاساگوفسک  ،یشناسان معروف روس   از شرق  ی برخ ری و نشان دادن تصاو    یضمن معرف 
بـه گفتـه   . پرداختی شوروهی و روسی تزارهی روسیشناس شرقیهاها و شباهت به ذکر تفاوت   ،ینورسکیبارتولد و م  

ی و بارتولد، دولت تـزار   ینورسکی چون م  یشناسان شرق ی و علم  عی وس یها تالش رغمی عل ،یتزارهی روس دورۀدر  او  
ـ  وزی از سـو یی نهـا  ماتی نداشـت، و تـصم     شمندانی اند نی به آراء ا   ی چندان نانیاطم دورۀدر . شـدند ی گرفتـه مـ  رانی

ی بـرا  یاری موسـسات بـس    تأسـیس رغـم ی و عل  رد،یگی چند قرار م   ی تحوالت تأثیر تحت   ی روس یشناس شرق ،یشورو
 خـود  نیشیـ  پتیفی کی مطالعاترشتۀنی ا،ی شورو ری اتحاد جماه  مختلفی   در شهرها  یشناس شرق یهاتی فعال شبردیپ

دورۀیشناسـ شـرق  و هم ی تزاردورۀیشناس حال، هم شرق نیبا ا . شودی و دچار رکود و افت م      دهد،یرا از دست م   
ـ یی اروپـا یشناسـ  را از حـوزه شـرق  ی حـوزه مطالعـات  نی بودند که ای مشترک راثی وامدار م  ،یشورو زی متمـا ی و غرب

. این نشست با همکاری خانه کتاب و مؤسسه نگارستان اندیشه برگزار شد.ساختیم
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؟رانیامعاصرخیتارمبدا:رانی اخی تاربنديدوره
1398ن  بهم28دوشنبه : زمان
 عباس اقبال آشتیانی ـ تاالری و علوم انساندانشکدۀ ادبیات: مکان

خی تـار  یبنددوره«یها نشست از سلسله نشست    نینخست: گزارش اجمالی 
 به کوشـش    98 بهمن ماه    28»رانی معاصر ا  خیمبداء تار «تی با محور  »رانیا

حـضور   دانشگاه تهران با ی و علوم انسان   دانشکدۀ ادبیات یمعاونت پژوهش 
یانی حوزه در تاالر استاد عباس اقبال آشت       نیاستادان برجسته و عالقمندان ا    

 مختلـف کـشور بـه       یها دانشگاه خی نشست استادان تار   نی ا در.دبرگزار ش 
 دانشگاه تهران گـرد هـم       ی و علوم انسان   دانشکدۀ ادبیات یزبانیدعوت و م  

 و  دیـ  بـا تاک   یخی تار یهایبند دوره نهیآمدند و به بحث و تبادل نظر در زم        
شیرانـد ی دکتر عبدالرسول خ   انی پرداختند؛ آقا  رانی معاصر ا  خیتمرکز بر تار  

 دکتـر   ،ی بهـشت  دی از دانشگاه شـه    ی اکبر ی دکتر محمدعل  راز،ی ش دانشگاهاز  
ی از دانشگاه تهران سخنرانان اصـل یگل و دکتر حسن حضرتمنصور صفت 

ـ    مخاط ری نشست با استقبال چشمگ    نیا.  نشست بودند  نیا  از سـه    شیبـان ب
خی تـار  یبنـد دوره«یهـا  نشـست  سلـسله .  به سواالت مطرح شده، پاسخ داده شـد        انی و در پا   دیساعت به طول انجام   

 بـه   ی و علوم انسان   دانشکدۀ ادبیات  در   ی و انتقاد  یلی تحل کردی با رو  ،یرانی ا ینگارخی تار شهی اند تی با هدف تقو   »رانیا
. خواهدیالمللنی و بی نامدار ملنگارانخی تارزبانیدامه خواهد داشت و م ازی نندهیشکل منظم و هدفمند در سال آ

هاي پژوهشیکارگاه
 و علـوم انـسانی     دانشکدۀ ادبیات  تعدادی کارگاه با هدف ارتقای دانش و مهارت استادان و دانشجویان             1398در سال   

) مندانشجویان، استادان، پژوهشگران و عالقه    دان(ها در دو سطح با مخاطب آزاد        دانشگاه تهران برگزار شد این کارگاه     
هـا ارائـه    اجمالی ایـن برنامـه    شدر ادامه گزار  . برگزار شد )  علمی دانشکده  هیأتصرفا اعضای   (و مخاطب تخصصی    

:شودمی
یشناس سکهی کارگاه تخصصنیسوم

ینی امنیام: سخنران
1398ماه ام اردیبهشتسیدوشنبه : زمان
 استاد اقبال آشتیانی ـ تاالریو علوم انساندانشکدۀ ادبیات: مکان
ـ  ا یشناسـ  با عنوان سـکه    یشناس سکه ی کارگاه تخصص  نیسوم رانی
ــ 30دوشــنبه  روز »یساســانهــای ضــرابخانه«) 3( از اســالم شیپ
 کارشــناس و ینــی امنی امــی، بــا حــضور آقــا98 مــاه بهــشتیارد

ی و علوم و انـسان     دانشکدۀ ادبیات  در   یخی تار یهاپژوهشگر سکه 
ـ در ا . دانشگاه تهران برگزار شد     کارگـاه کـه بـا اسـتقبال شـمار           نی

یهـا  بـر سـکه    ینگـار خی و تـار   زدانی حوزه همراه بود، در خصوص نقش ا       نی از صاحب نظران و عالقمندان ا      یادیز
 و یکونـوگراف یها با توجـه بـه آ      دوره و انتساب ضرابخانه    نی ا یها ضرابخانه ایمحل  - شهر ی بررس نی و همچن  یساسان
. ارائه شدیا مطالب ارزندهی ساسانیها گل مهرها در خوانش ضرابخانهتی اهمنیهمچن
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یرانی جامه ای در طراحی مطالعه مقدماتی کارگاه آموزشنینخست
آرامژگان جهان: سخنران
1398ماه هجدهم خرداددوشنبه : زمان
 کمال ـ تاالری و علوم انساندانشکدۀ ادبیات: مکان
ـ ی جامـه ا   ی در طراحـ   یمطالعـه مقـدمات    «یآموزش کارگاه   نینخست  بـا   »یران
 و پژوهـشگر مرکـز      آموختـه آرا دانـش   خـانم دکتـر مژگـان جهـان        سیتدر

در تـاالر کمـال     98 در کوبه ژاپـن، هجـدهم خـرداد          ای آس نیزای د یپژوهش
ـ در ا .  دانشگاه تهران برگزار شد    ی و علوم انسان   دانشکدۀ ادبیات   کارگـاه   نی

 همچـون   ی درخصوص موضوعات  ی اثر هنر  کیبه مثابه   یرانیبا نگاه جامه ا   
 و تنـوع و  ای به نوع جامه در آسـ ی انسان، نگاه  ی جامه برا  گاهی و جا  تیاهم

 انسان در فلسفه    یجامه که برا  .  بحث و تبادل نظر شد     یرانیحضور نقوش ا  
 بـه  ربـاز، ی در تحـول خـود از د  شـد، ی م ی بر تن تلق   یقدما به عنوان پوشش   

 در طـول    ی پوشش آدم  گاهیجا. استدهیبا خود انسان رس    هم اندازه    یتیاهم
. ودوز شده است   و دوخت  ی صنعت پارچه باف   شرفتی باعث تنوع و پ    خیتار

 دستباف بشر کم و کمتـر شـده، امـا     یها استفاده از پارچه   زانی م ت،ی جمع شی و افزا  ی امروز ی زندگ شرفتیگرچه با پ  
 انـسان   بی صنعت مهم و ترغ    نی مطالعه و دقت در گذشته ا      یبرا راه را    ی هنر یدر عوض موضوع پوشاک به مثابه اثر      

ـ  ا،یمیقـد هـای   جامه نهیاز مطالعه در زم   .  خود بازکرده است   نیریدهای   سنت یای به اح  یامروز  بـه دسـت   جـه ی نتنی
 امـا در  نـد، ا را سـد کـرده  ی نوآوری محکم خود، گاه راهها    یها و چارچوب  رهای که گرچه سنتها با گرفت و گ       دیآیم

 مختلـف در  یهـا  ملـت ی بـرا یا شناسنامهتواندیض پاخوردن آنها در طول عمر بشر و پابرجا ماندنشان، امروزه م          عو
ـ  را کـه هنـوز بـه ر        ی جوامع ی و اجتماع  یکار با دست، سالمت روح    .  باشد شی خو تی هو یبازشناس  خـود   یهـا شهی

. کندی و ارزش آن را صدچندان مشودی باعث مبندند،یپا

حقیق در علوم انسانیکارگاه روش ت
نیا محمدرضا حافظ: سخنران
1398ماه  شهریور31 و 30 شنبه و یکشنبه:زمان
 کمال ـ تاالری و علوم انساندانشکدۀ ادبیات: مکان

ـ تدانشگاه تربیدر  ) کیتیژئوپل (یاسی س یااستاد جغرافی اینمحمدرضا حافظ : گزارش اجمالی  نی مدرس و به عنوان اول
در کارگاه روش تحقیق در علوم انسانی، مباحث خـود را طـی   ران،ی در ا یاسی س یای جغراف رشتۀیکتر د لیالتحصفارغ

 انـواع   :در روز نخـست مـسایلی نظیـر       . ارائه کرد » مباحث کاربردی «و  » مباحث نظری «: دو روز و ذیل دو محور کلی      
هـای  در روز دوم بـه بحـث       بحـث شـد و       هی فرضـ  نیتـدو  و   قیـ  مسئله تحق  انی و ب  فی انتخاب، تعر  ؛ی علم قاتیتحق

یها روش ی؛ریگنمونه؛   اطالعات ی ابزار سنجش و گردآور    :های پژوهش نظیر  کاربردی در نگارش پروپوزال و روش     
 علمـی  هیـأت این کارگاه ویـژه اسـتادان و اعـضای        .  پرداخت ها و استنتاج   داده لی و تحل  هیتجز و    اطالعات یگردآور

.دانشکده برگزار شد
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نی نويها در عرصهیرانی ایسیکارگاه خوشنو
حسنیحسین احصایی، مرتضا شمسایی، وحید شیخ: سخنرانان

1398ماه  مهر23شنبه سه:زمان
 کمال ـ تاالری و علوم انساندانشکدۀ ادبیات: مکان

سـخنرانان در ایـن برنامـه بـه عنـوان اسـتادان نـوگرا در                : گزارش اجمالی 
 در خوشنویـسی معاصـر      خوشنویسی ایرانی، به تبیین رویکردهـای نـوین       

ـ  خوشنو یهـا شهیرگفته حسین احصایی    به. پرداختند  در تـوان ی را مـ  یسی
 مانند خط توأمان، خط متعاکس، خـط        یرانی ا یسی خوشنو ی تفنن یهاوهیش

 از ی پـر فروغـ    یهـا هـا مـشاهده کـرد و جلـوه        مسلسل، طغرا و ماننـد آن     
ـ  گلزار   ی سنت وهی را در ش   خطینقاش  قاجـار   دورۀز   ا ی در آثـار هنرمنـدان     ای

 بتـوان   دی موجود است امـا شـا      ری جال لی اسماع ایینیمحمد قزو مانند ملک 
 و  یباشناسی ز ی خاستگاه اصل  رانی معاصر ا  یگفت مکتب سقاخانه در نقاش    

شمسایی . است بوده خطی نقاش شیدای و پ  یسی معاصر، در خوشنو   ینوآور
ـ ل ز  بـا اقبـا    یسیدر دوران پس از انقالب، خوشنو     : در ادامه افزود    از  یادی

 بـا  نی نویهاتی خالقجادی ای تالش برااییت سنیهاوهی مختلف اعم از ش    یها جوانان مواجه شد آنان در عرصه      یسو
 وحیـد شـیخ   . شـد یا متفاوت و گـسترده   یها هم شاهد تجربه   خطی عرصه روند نقاش   نیدر ا . هم به رقابت پرداختند   

. های تازه در این هنر پرداختشته، به رویکردها و نوآوریحسنی با اشاره به تحوالت نقاشی خط طی سه دهه گذ

ی در آموزش عالنی و نوي کاربرديهاوهیشکارگاه 
رضا یگانه شکیب : سخنران
1398 ماه یدوشنبه نهم د: زمان
 استاد شهیدی ـ تاالری و علوم انساندانشکدۀ ادبیات: مکان

ردی نـوین در آمـوزش   هـای کـارب  کارگاه آشنایی با شـیوه : گزارش اجمالی 
ای از الگوهـای روزآمـد در آمـوزش عـالی،           عالی آمریکا به عنـوان نمونـه      

 دکترای تاریخ جهان و اسـتاد کـالج         آموختۀتوسط رضا یگانه شکیب دانش    
هایی از  در این نشست وی با ارائه نمونه      . سانتا مونیکا در کالیفرنیا ارائه شد     

هـا و ارزیـابی   کـالس بنـدی  هـای آموزشـی، بودجـه   طرح درس، سرفـصل   
افزارهای آموزشی اشاره کرد که عالوه بـر تـسهیل فراینـد            تحصیلی، به نرم  

وی در  . سـازد آزمایی دقیـق را فـراهم مـی       آموزش، امکان ارزیابی و راستی    
بخشی از مطالبش به چگونگی تعریف و افزودن یک واحد جدیـد، تعیـین              

رش واحد جدید از    منابع آموزشی و برگزاری کالس اشاره کرد و سهم پذی         
. ها بسیار مهـم ارزیـابی کـرد   گیریسوی دانشجویان را در این گونه تصمیم 

افـزار و   سـازی نـرم   توان در فرایند آموزش و مناسب     های کم توجه به گروه  
پرسـش و پاسـخ   . ها از جمله مسایلی بود که در این نشست مطرح شـد وسایل کمک آموزشی برای استفاده این گروه 

های آزمون و ارزیابی تحصیلی بود که وی چگونگی این امر را در نظـام آمـوزش                 ن عمدتا ناظر به شیوه    کنندگاشرکت
.عالی آمریکا با تمرکز بر مقررات آموزشی در کالیفرنیا توضیح داد
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 سفرکی گزارش يهاسلسله نشست
هـای مطالعـاتی یـا    از فرصـت  و علـوم انـسانی دانـشگاه تهـران،        دانشکدۀ ادبیـات   تعدادی از استادان     1398طی سال   

 سلـسله  معاونت پژوهشی دانشکده با هدف انعکاس دستاوردهای علمی چنین سـفرهایی،          . سفرهای علمی بهره بردند   
هـا اسـت کـه    آنچه در ادامه آمده چند برنامـه از ایـن نشـست   .  گزارش سفر تعریف کردهایی را با هدف ارائۀ   نشست

ها به سـال آینـده موکـول     بخشی از این برنامه1398گوار در پاییز و زمستان     متأسفانه به دلیل حوادث و رویدادهای نا      
. شد

ن یبه چ)  مغولدورۀ تا یاز روزگار ساسان (یرانی مهاجران ادربارۀنی نويهاافتهی
نی به چی سفر علمگزارش
یمحمدباقر وثوق: سخنران
1398 مهرماه 29دوشنبه: زمان
نسانی ـ تاالر عباس اقبال آشتیانیو علوم ادانشکدۀ ادبیات: مکان

نی و همچنـ  نی موجود در چـ    یرانی ا ی داشته و آثار باستان    یقی از روزگار کهن ارتباط عم     نی و چ  رانیا: گزارش اجمالی 
ـ  نـشان از ا نی سـرزم  نی در ا  یحضور و نفوذ زبان فارس     ی طـوالن سـابقۀ نی

فرصـت  ی دانـشگاه تهـران کـه بـرا        خی استاد تـار   ،»یمحمدباقر وثوق «. دارد
 بـا   ی نشـست  ی در بازگـشت، طـ     شـت،  حضور دا  نی در چ  سالهکییمطالعات
ـ ی از مهـاجران ا نی نـو  یهاافتهی: نی به چ  یگزارش سفر علم  «عنوان    در یران
 مهـر در    29، که عصر دوشنبه     ») مغول دورۀ تا   ی ساسان دورۀاز   (انجویبندر  

 دانـشگاه  ین و علوم انسادانشکدۀ ادبیات  در   یانیتاالر استاد عباس اقبال آشت    
نیتـر  تازه جی سفر و نتا   نی خود از ا   یستاوردهاتهران برگزار شد، به شرح د     

بنـدی   وی بـا دوره    . پرداخـت  نی و چـ   رانی مناسبات ا  دربارۀمطالعات خود   
 مناسـبات  دورۀنیآخـر : روابط تاریخی ـ تمدنی بین ایران و چـین، گفـت   

شـهرت دارد    دورانِ پس از مغول است که به عصر مهاجرت           ن،ی و چ  رانیا
ـ  نفـر از ا    ونیلی م 3,5 آن   یو ط  ـ  بـه ا   رانی  مهـاجرت کردنـد و      نی سـرزم  نی

ـ در پا وی  .  نـام گرفـت    انـه ی مهاجرت قرون م   نیتربزرگ  کـرد   حی تـصر  انی
.ها را پر کند خالء نادانستهتواندی منی با چیمناسبات فرهنگ
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هاي آموزشی و پژوهشی در دو کشور آلمان و اتریشمروري بر تجربه
میثم لباف خانیکی: نرانسخ
1398 مهرماه 29دوشنبه: زمان
و علوم انسانی ـ تاالر عباس اقبال آشتیانیدانشکدۀ ادبیات: مکان
ی منتظر ظهوردیمج:  نشستریدب

ـ  علت انتخـاب ا    نی مهمتر ،یکیدر ادامه دکتر لباف خان    : گزارش اجمالی  نی
 به زبـان    یشناسنایرا آثار   شتری را شناخت ب   ی پژوهش قی تحق یدو کشور برا  

 و  16 در کشور آلمان بـه قـرن         یشناسایرانسابقۀ«:  دانست و گفت   یآلمان
ـ بنده با توجه به تخصص در حـوزه ا        . گرددی بر م  یالدی م 17 باسـتان، رانی

یبعد از ارائـه درخواسـت بـرا       .  دوران قرار دادم   نی بر آثار ا   راتمرکز خود   
 کار خود را به عنوان استاد        پاسخ مثبت  افتی و در  نی از کتابخانه برل   رشیپذ

ی مرکـز پژوهـش    ی در ادامه سخنان خود به معرفـ       یو.»محقق شروع کردم  
 کـشور چـون     نی بزرگ ا  یها کتابخانه یهایژگیکشور آلمان، امکانات و و    

 آلمـان پرداخـت و بـه آثـار        یشناسـ باسـتان  و مؤسـسه     نیدانشگاه آزاد برل  
 بـه  نیچن هم،یشناسباستان گروه ی علمهیأتعضو .تسفلد اشاره کرد   مراکز، چون هر   نی ا یان بزرگ آلمان  شناسباستان

ـ  بوده و به دعوت دانشگاه وی سفر آموزشنیا«:  پرداخت و خاطرنشان کرد شی سفر خود به کشور اتر     نییتب  انجـام  نی
سی هنـر، بـه تـدر   خی و دپارتمـان تـار    یخی و تـار   یشده است و بـه مـدت سـه مـاه در دانـشکده مطالعـات فرهنگـ                 

هـا عکـس از فـضاهای آموزشـی و           در پایان ایـن نشـست، ده       .» مشغول بودم  ی ساسان باستانرانی ا دورۀیشناسناباست
.مندان ارائه شدپژوهشی به عالقه



الملل دانشکدهبینمور ا
 نفر113: جوي خارجی شاغل به تحصیل در دانشکدهتعداد دانش

 نفر26: 1399-1398شده براي سال تحصیلی جی پذیرشارتعداد دانشجوي خ

 نفر16: تعداد پذیرش استاد یا دانشجوي خارجی در قالب فرصت مطالعاتی در دانشکده

استاد / نام دانشجوگروهنام استاد میزبانردیف
/ نام دانشگاهنوعمهمان

تاریخکشور

دانشگاه م. فشارل گانیهتاریخگودرز رشتیانی.1
فرانسه/ نسورب

-1397مهرماه 
1398تیرماه 

دانشگاه م. فتوماس ایکرتاریخگودرز رشتیانی.2
آلمان/ بامبرگ

شهریور 
 ادامه -1398

دارد

/ دانشگاه واسدام. فیوشیمی میوموتوتاریخگودرز رشتیانی.3
ژاژن

 مهر -شهریور
1398

..-1398خرداد چینم. فموجی توتاریخگلصفتمنصور .4

-1397مهرماه اسپانیام. فمارک موراتوتاریخگلصفتر منصو.5
1398آذر 

شناانباستحسن فاضلی.6
-1396مهرماه آلمانپسادکتریداوید مایریس

ادامه دارد

شناانباستحسن فاضلی.7
ادامه -فرانسهپسادکتریفرانسوا دسهیس

دارد

/ دانشگاه ورشواراسموسماگدالنا روجویچتاریخگروه تاریخ.8
1398تیرماه لهستان

/ دانشگاه ورشواراسموسآدام یاشکوفسکیتاریخگروه تاریخ.9
1398خرداد لهستان

/ دانشگاه ورشواراسموسپیوتر پودمسکیتاریخگروه تاریخ.10
لهستان

اردیبهشت 
1398

دانشگاه اراسموسنیکال ملیستاریخگودرز رشتیانی.11
ایتالیا/ کالیاری

اردیبهشت 
1398
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استاد / نام دانشجوگروهنام استاد میزبانردیف
/ نام دانشگاهنوعمهمان

تاریخکشور

ه زبان و ادبیات گرو.12
فارسی

زبان و 
ادبیات 
فارسی

 دانشجوی 7
ایرانشناسی دانشگاه 

دولتی سنت
پترزبورگ

تبادل 
دانشجو

دانشگاه دولتی 
پترزبورگ سنت

روسیه

 دیماه -مهرماه
1398

کریمی غالمحسین .13
آریا عدلییشناسانزبدوستان

فرصت 
مطالعاتی 
کوتاه مدت

/ دانشگاه کلن
آلمان

10 تیر تا 20
1398مرداد 

جینگ وی هونگتاریخحسن حضرتی.14
فرصت 
مطالعاتی 
بلند مدت

10شروع ار چین
1398بهمن

لوکاس رایبرتاریخگودرز رشتیانی.15
فرصت 
مطالعاتی 
دو ماهه

14شروع از اسلوواکی
1398دی ماه 

اتین پیراتتاریخگودرز رشتیانی.16
فرصت 
مطالعاتی 
کوتاه مدت

1398شهریور فرانسه

مللـی، ماموریـت    البـین شـرکت در کنفـرانس      (شده به سایر کـشورها      تعداد استاد و دانشجوي اعزام    
 مورد38): تیاپژوهشی و فرصت مطالع

نام و نام خانوادگی
فرصت 
مطالعاتی 
استاد

فرصت 
مطالعاتی 
دانشجو

بازدیدهای 
گروهی 
دانشجویان

ماموریت 
پژوهشی و 
آموزشی

*کلثوم غضنفری.1
*حسن حضرتی.2
*کلثوم غضنفری.3
*محمود خاتمی.4
*رضا اردو.5
*محمدحسین طاهری.6
*علی اعراب.7
*بیژن باجوروند.8
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*محمد معصومیان.9
*آزاد محمدی. 10
*سعید بهرامیان. 11
*حسن حضرتی. 12
*علی درزی. 13
*یانداریوش رحمان. 14
*شاهرخ رزمجو. 15
*گودرز رشتیانی. 16
*مصطفی پهلوان. 17

ــی  . 18 ــسین کریمـ غالمحـ
*دوستان

*محمود جعفری دهقی. 19
)عراق*(*گودرز رشتیانی. 20
)عراق*(جواد اصغری. 21

ــسین. 22 ــی غالمحـ کریمـ
*دوستان

*حسن فاضلی نشلی. 23

یمحمداسـماعیل اســمعیل . 24
*جلودار 

عراق*محمود فکری. 25
عمان*محمود فکری. 26
*رسول جعفریان. 27
*علی کالیراد. 28
*محمود جعفری دهقی. 29
*گودرز رشتیانی. 30
*علی کالیراد. 31
لهستان*علی شهیدی. 32
ایتالیا*گودرز رشتیانی. 33
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هـا، نهادهـا و   هـا، سـازمان  شده با دانشکدهها و خواهرخواندگی امضاءامهنقتها و مواف  نامهتعداد تفاهم 
 مورد4: 1398المللی در سال مراکز معتبر بین

نهادها و مراکز معتبر / هاسازمان/ ها با دانشکده(نامردیف
)بین المللی

/ اعم از خواهرخواندگی (نوع همکاري 
)یادداشت تفاهم و موافقتنامه

تفاهم نامه و خواهرخواندگیانسانی و علوم اجتماعی بغداددانشکده علوم 1
تفاهم نامهمعهد کامبریج عراق2
تفاهم نامه دانشکده تاریخ دانشگاه جنوب غرب چین3

هـا و ادبیـات و دانـشکده علـوم انـسانیدانشکده زبـان  4
نامهتفاهمالمستنصریه بغداد

 مورد2: هشدالمللی منعقدهاي پژوهشی بینحرتعداد ط
کاربرد طرح پژوهشیعنوان طرحردیف

 حمایـت شـده توسـط بنیـاد-)گودرز رشتیانی (مشاور طرح   طرح میراث تاریخی گرجیها در ایران 1
های علمی گرجستان به نام شوتا روستاولیپژوهش

ی با دانشگاه مرکزی چین و مرکز همکاریها       -کلثوم غضنفری نقش تاریخی ایران در راه ابریشم2
المللی وزرات علومبین

2: المللـی ها، نهادها و مراکز معتبـر بـین       ها، سازمان المللی تخصصی مشترک با دانشگاه     مراکز بین  تأسیس
مورد

زمینه فعالیتنام مراکزردیف

 مـشترک بـا دانـشگاه سـاپینزای رمدورۀایجاد  1
ی و تاریخیشناسانی، زبشناسانهای ایرپژوهشایتالیا

 مشترک دانشگاه با دانـشگاهدورۀکت در مشار2
سنت پترزبورگ روسیه

ی و تـاریخی و تبـادلشناسـ انی، زب شناسانهای ایر پژوهش
)1398نفر در نیمسال اول7پذیرش (دانشجو
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پردیس و مرکز/ پژوهشی دانشکده ـ المللی گروه آموزشی و شوراي مجالت علمی تعداد اعضاء بین

عضویت دگینام و نام خانوا
)پژوهشی–گروه آموزشی و شوراي مجالت علمی (

1
2
3
4
5

 فرراسی کوتسکویخوزه فرانس
 کندوینوبوآک
وی گلرابرت
 موتوی مورکازئو
کی هرزادموند

یخی علوم تاريهاپژوهش
Historical Sciences Studies

6
7
8

یدیب باغییحسن رضا
امزیلی ومزی سکالسین
یمی کرنیمیس

های زبانیپژوهش
Journal of Language Research

9
10
11
12
13

بروکنی کری جپیلیف
ی چرتی جوانکارلو

امزیلی ومزی سکالسین
 کراسنوولسکاآنا
 نصرنی حسدیس

یشناسانمطالعات باست
Journal of Archaeological Studies

14
15
16
17
18

بروکنی کری جپیلیف
ی چرتی جوانکارلو

امزیلی وزمی سکالسین
 کراسنوولسکاآنا
 نصرنی حسدیس

یشناسایرانهای پژوهش
Iranian Studies
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المللی برگزارشده به صـورت مـستقل   تعداد کنفرانس، سمینار، سمپوزیوم، کارگاه آموزشی، نشست بین 
1397یا مشترک از 
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 مورد6:  استاد غیرایرانیالت تکمیلی با راهنمایی یا مشاورۀهاي تحصینامهتعداد پایان
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ردیف
نام و نام 
خانوادگی 
دانشجو

عنوان پایان 
گرایشمقطعنامه

نام و نام خانوادگی 
استاد داخلی

)سمت در پایان نامه(

نام و نام خانوادگی 
استاد خارجی

)سمت در پایان نامه(

شایسته 1
دوست

خانواده در 
دکتريعصر ساسانی

فرهنگ و 
زبانهاي 
باستانی

جعفري دهقی 
کارلو چرتی)راهنما(

متون دانشنامه وانگ چن2
پروفسور )مشاور(وثوقیتاریخدکترينویسی

)راهنما(چنگ

آندریاس 3
ویلده

بازرگانان 
بندرلنگه و 

نقش آنان در 
رونق تجاري 

آن

پروفسور )راهنماي دوم(وثوقیتاریخدکتري
)راهنما(هافمن

مهاجران ایرانی سنا شاهد4
در شوروي

فوق 
گودرز رشتیانی تاریخلیسانس

)راهنما(
آکادمی (النا راوندي 

)علوم روسیه

نیکالي 5
سمنف

مطالعات ایران 
باستان در 
شوروي

فوق 
کوب روزبه زرینتاریخلیسانس

)نماراه(

آلی ایوانویچ 
-مشاور(کالسنیکوف 

)موزه ارمیتاژ

فرزاد امینی 6
آریا

جنبش اوردا 
در قزاقستان

فوق 
آکادمی (امانژالوا )راهنما(علی کالیراد تاریخلیسانس

)علوم روسیه

المللی کشورمشارکت دانشکده در همایش بین
تاریخمحل برگزارینام همایشردیف
1398آبان ماه  ایران-ندجدانشگاه سنصر آهنهمایش بین المللی ع.1
دانشگاه یاگلونی همایش بین المللی عید نوروز و عید پاک.2

 لهستان-کراکوف
1398فروردین 

همایش مناسبات تاریخی و تمدنی ایارن و .3
لهستان

1397مهر  لهستان-دانشگاه ورشو 

دانشگاه علوم سیاسی خاورمیانه و چالشهای پیش رو.4
رانسه ف-لیل

1398-تیر
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 مورد12: هاي خارجی با هیئت رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانیدیدار هیئت

/ نام دانشگاهنام مسئولموضوع دیدارنام هیئتردیف
تاریخکشور

سفیر لهستان در تهران.1
همکاری دوجانبه 

و برگزاری 
همایش

1398تیر لهستان

سفیر کرواسی.2
همکاری دوجانبه 

زاری و برگ
همایش

جمهوری 
1398تیر کرواسی

سفیر کرواسی.3
همکاری دوجانبه 

و برگزاری 
همایش

جمهوری 
1398مهر کرواسی

شرکت در نشست سفیر لیبی.4
روز جهانی عربی

سفیر لهستان.5
سخنرانی در 

سمینار بزرگداشت 
باربارا کائم

1398شهریور لهستان

6.

معاون دانشگاه ساپینزا .7
روم

همکاری دو 
ایتالیاجانبه

1398 بهمن 2لهستانبرگزاری همایشهیئت سفارت لهستان.8

/ دانشگاه اودینههمکاری علمیکارولتا جیووانی.9
1398 بهمن 2ایتالیا

1398مهرماه دانشگاه ورشوهمکاری علمیآرکادیوش سونیشیاک.10

همکاری علمیهیئت دانشگاه چین.11
موزه شانگهای و 

دانشگاه /گاهدانش
مرکزی چین

1398 بهمن 12

رئیس دانشکده علوم .12
همکاری علمیهرات افغانستانانسانی

رئیس دانشکده 
علوم انسانی

هرات افغانستان
1398 بهمن 14
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 مورد8: هاي خارجیدیدار استادان دانشکده با استادان و هیئت
تاریخورکش/ نام دانشگاهموضوع دیدارنام میزباننام هیئتردیف

-استادان از دانشگاه ژنگژو.1
چین

 اردیبهشت 2چینهمکاری علمیگلصفتمنصور 
1398

دانشگاه علوم همکاری علمیگودرز رشتیانیاتیین پیرات.2
فرانسه/ سیاسی لیل

1398شهریور 

1397اسفند ارمنستانهمکاری علمیگودرز رشتیانیگارون میناسیان.3
1397بهمن گرجستانهمکاری علمیگودرز رشتیانیستانهیئت دانشگاه ایلیا گرج.4
/ دانشگاه براتیسالواهمکاری علمیگودرز رشتیانیلوکاس ریبار.5

اسلوواکی
 اسفند -بهمن

1398
 کمبریج مؤسسۀی از هیأت.6

نجف
1398تیرماه عراقهمکاری علمیگودرز رشتیانی

6(ی از چین شناسانهیئت باست.7
)نفر

محمد اسماعیل 
لودارجمعیلی اس

1398 بهمن 12همکاری علمی

مؤسسۀهمکاری علمیآرکادیوش سونیشیاک.8
یشناسانباست

1398مهرماه دانشگاه ورشو





یشناسباستانۀمؤسس

درآمد
کتـر  اسـتاد د  ی و بـه پیـشنهاد     شناسـ باسـتان  و   ی پژوهش ی تخصص یهاتی فعال ی به منظور ارتقا   یشناسباستانسۀمؤس
جلـسۀ بـا تـصویب شـورای دانـشگاه تهـران در        و و علوم انسانی دانشگاه تهران     دانشکدۀ ادبیات اهللا نگهبان در    عزت

 در بـاغ فـردوس   1354ی از سـال   شناسـ باسـتان مؤسـسۀ . شـد   هجری شمسی تشکیل   1338مورخ پنجم خرداد سال     
ی شناسـ باسـتان مؤسـسۀ وقـف در اختیـار      عنـوان   این محل توسط مرحوم دکتر محمود افشار بـه        . شمیران مستقر شد  

و اسـت   کـشور ی دانشگاهیشناسباستانسۀتنها مؤسدانشگاه تهران   یشناسانباستسۀمؤس. دانشگاه تهران قرار گرفت   
ایـن  . ی تأسـیس شـده اسـت      شناسـ ان مطالعات باست  ۀحوز کشور در    علمی و پژوهشی  کمک به رفع نیازهای     با هدف   
هـای مختلـف    هـا و بررسـی    های پژوهشی و آموزشـی خـود در زمینـه کـاوش           لیت چه در فعا   تأسیس از بدو    مؤسسه
گرفته است و چـه در آمـوزش فنـی و نظـری دانـشجویان و                های مربوطه انجام    ی که با همکاری سازمان    شناسباستان

مؤسـسه هـدف اصـلی ایـن    . تربیت پژوهشگران و متخصصان در ارتقای سطح علمی کشور سهم بسزایی داشته است  
هـای گذشـته    ی و شناسایی فرهنـگ و تمـدن       شناسباستانمربوط به   های  علمی دانشگاهی در زمینه   های  م پژوهش انجا

 کـه  ی شناخت هرچه بهتـر نقـش  یبرا. ی و تاریخ هنر است  شناسباستانهای  جوار به استناد پژوهش   ایران و ممالک هم   
 اسـت  ی داشته، ضروری بشری و تمدنیل فرهنگ تحوریدر س) ی فرهنگرانی امروز و ا یاسی س ی در مرزها  رانیا (رانیا

.مورد توجه قرار گیردشیاز پبیش ی و جهانیا و منطقهیانداز ملّ در چشمرانی ایشناسباستانۀتا توان بالقو
بـوده و مطـابق   ) بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری        (1 پژوهشی نوع    سۀی، مؤس شناسان باست مؤسسۀ

. کندو مقررات پژوهشی دانشگاه فعالیت مینامه اساسمفاد این 
نظیری است که مدیریت روزآمد و همگام با تعامل سازنده           کم ۀهای بالقو ی دارای پتانسیل  شناسباستانمؤسسۀشک  بی

ات چـشمگیری را در جامعـه      تـأثیر توانـد   ی و میراث فرهنگی مـی     شناسباستانۀبا نهادهای داخلی و خارجی در حوز      
مؤسـسه ی در راستای اهـداف      شناسان باست مؤسسۀمدیریت و کارکنان    . ی ایران رقم بزند   شناسباستانهنگی  علمی و فر  

:شود می ارائهزیر که گزارش آنها به صورت مختصر در انددهو دانشگاه اقداماتی را انجام دا
1398ی در سال شناسان باستمؤسسۀعلمی و فرهنگی هاي  اهم فعالیت-
یشناسان باستمؤسسۀی با همکاري شناسان علمی گروه باستهیأتی اعضاي پژوهشهاي طرح. 1
. دکتر رحیم والیتی، فصل سوم کاوش قلعه شهر تاریخی ـ ایلخانی اوجان-
).شهر فردوس(ی شهر تون شناسان دکتر اسماعیل اسمعیلی جلودار، کاوش باست-
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برگزاري کرسی ترویجی نقد و مناظره. 2
 به منظور تعامل سازنده و علمی پژوهشگران و ارائه نظرات و بحث و گفتگـوی                1398 در سال    یشناسان باست مؤسسۀ

ترویجـی، نقـد و منـاظره اقـدام بـه برگـزاری       هـای  ان، با همکاری دبیرخانه حمایت از کرسی      شناسانعلمی میان باست  
. ترویجی، نقد و مناظره نموده استهای کارگاه

" ایالمیافق آغاز"کرسی ترویجی با موضوع
 دکتر مرتضی حصاري:سخنران
دکتر عباس مقدم، دکتر علیرضا سرداري : ناقدان

15/2/98:تاریخ برگزاري
.یشناسان مؤسسه باست2ۀ  ساختمان شمار:مکان برگزاري

پژوهشگر در ابتدا به بیان تعریفـی از افـق آغـاز فرهنـگ ایالمـی و نقطـه               
دست آمده  هی آثار ایالمی ب    فرهنگی و معرف   دورۀنظران این   نظرات صاحب 

نهرین، جانمایی آثار و مـستندات تـاریخی بـر روی نقـشه           البیناز ایران و    
نگاری تحت عنـوان جـدول   گستره جغرافیایی این دوره و ارائه جدول گاه   

.پردازد میالنهریننگاری تطبیقی شوش با بینگاه
سـفال،  هـای فرهنگـی از قبیـل      تاریخی یافته  مهم   دورۀدر تشریح این    

سـفالی از   هـای   یافته. کند می ، مهر، گل مهر و معماری را ارائه       هاهنوشتگل
 جدید فراش و قالپیروز علی سیمره، ظـرف سـفالی معـرف بـه زابـل،                 2، سبک سفال شوش   1قبیل؛ سفال شهر شاهی   

 سفال گونـه  های وارداتی از ایران در الگاش، سفال شوشانی افق جمدت نصری، نمونه سفال خوزستانی سیلک،            سفال
. دو رنگ و چند رنگ آغاز ایالمی و لبه واریخته

 ب هم افق با معبـد سـین         14، اثر مهرهای ارگ     )2آغاز ایالمی (مهر و گل مهرهایی چون؛ مهرهای مشابه بروکات         
یالمـی  ، اثر مهرهای کالسیک براساس نظر آمیه، مهر آغاز ا         2، اثر مهرهای تل ملیان و هم افق با آغاز ایالمی          5 و   4الیه  

. جدید افق ایالمی ورامین های قلی درویش و هم افق آن، مهر یحیی و هم افق آن، یافته
. ناقدانی چون دکتر عباس مقدم و دکتر علی سرداری نظرات خودشان را در قالـب پرسـش و پاسـخ بیـان کردنـد                    

غـرب ایـران و   دو قطب جنـوب  و منتقدان او، افق آغاز ایالمی دارای آنچه بحث شد و نتایج نظرات سخنران  براساس  
النهـرین داشـته   نهرین ارتباط بیشتری با مراکز بینالبینغرب ایران به دلیل همجواری با مرکز فالت ایران است، جنوب  

فرهنگـی مرکـز فـالت ایـران در     هـای  جایگاه محوطه سفالین و شغالی و یافتـه . است و برخالف فالت مرکزی است    
هـای   ایالمی در این محوطه با تمام مراحل قبل و حین آغاز ایالمی با سـایر محوطـه  نگاری مطلق، افق آغازجدول گاه 

در چگونگی گسترش آغاز ایالمی، انتقال ایده و انتقال تکنولوژی بـه منظـور         . شرق ایران تفاوت دارد   جنوب و جنوب  
. ی استآیینهای اقتصادی و استفاده جوامع این دوره در مدیریت، نظارت در بخش
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"مبانی سنتی هنر اسالمی" ترویجی با موضوع کرسی
 دکتر حسین صبري:سخنران
عبدالکریم عطارزاده، دکتر مجید منتظر ظهوري: ناقدان

18/8/98:تاریخ برگزاري
. یشناسان مؤسسه باست2ۀ  ساختمان شمار:مکان برگزاري

هـای  و سخنرانی خود بر اساس ویژگـی      ها  دکتر حسین صبری در پژوهش    
او معتقـد اسـت   . پـردازد  میبه بررسی تشریح مبانی هنری این حوزه سنت  

مطرح شـده بـه صـورت خطـی و تـک            های  در هنر اسالمی عمده دیدگاه    
ویژگی سنت یـک نگـاه کامـل و         .انددهبعدی اشیاء را مورد بررسی قرار دا      

 کـه  همه جانبه است به اسناد و به موجودیت کلـی انـسان، بـه ایـن معنـی       
مقوله دینی بودن سـنت یکـی    .ممکن است این ترکیب غیر  تفکیک اجزا در    
ویژگی ثابت بـودن سـنت در طـی زمـان از منظـر              .هاستدیگر از ویژگی  

مختلـف آن چـه در ادیـان و         های  مفهوم نور و جلوه   ... و نقوش و    ها  طرح. (گیرد می ی مورد بررسی قرار   شناسانباست
یکسان بودن و ثابت بودن سنت در طول زمان با معنای           ). یپاچه پس از اسالم و یا الگوهای مختلف معماری چون چل          

 معنی است که امر دینی و       سنتی جایگاهی ندارد این به این     های  جزئیات در سنت و فرهنگ    . شود می انتقال همداستان 
. اسـت قابل دست یافتنی    دهد، یک تغییر ازلی و غیر      می آنچه که غایت است سنت انتقال     . ناپذیرنددینی تفکیک نیز غیر 

نگاه مـدرن نگاهیـست     .  تاریخ در قالب سنت با نگاه مدرن ما متفاوت است          .بنابراین میل به انتقال سینه به سینه دارد       
. که به دنبال یک سرمنشاء مادیست

نگـاه، رویکـرد و     . پرداختنـد هـا   منتقدان به ارائه انتقادات و پیشنهادات خود در راستای عمق دادن به این پژوهش             
. ی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته استشناسانایانه در الگوهای نظری باستمنش سنت گر

بسیاری از صور مادی در هنر اسالمی ریشه د رهنر پیش از اسالم دارد و باید به آن قائل باشـیم هـر چنـد برخـی           
ـ     .  که هنری تحت عنولن هنر اسالمی نداریم و میراث گذاشته است           معتقدند ه مـشخص نـدارد     هنر اسالمی هـیچ آرای

کنـد کـه بتوانـد در آن     مـی تا جایی از آنها استفاده. های گذشته استتجمیع تمام سنت. ولی ویژگی اش ترکیب است 
معنا و کارکرد اشـیاء  . بینند میجامعه مدرن زمان را خطی. بحث در نظر گرفتن زمان در سنت است  .ترکیب قرار گیرد  
چیزی که هنرها در جوامع سنتی      . قابل تفکیک است  نی و غیردینی و غیر    ر جوامع سنتی یک امری دی     و مواد فرهنگی د   

است کـه در ادیـان مختلـف بـه اشـکال         ) چه توحیدی و چه غیر توحیدی     (دنبالش هستند تعبیری است انسان کاملی       
.شود میمختلف دیده و بیان
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دستکندهاي زیر زمینـی ایـران؛ هویـت و         "کرسی ترویجی با موضوع   
"ماهیت
 دکتر مجید منتظر ظهوري :سخنران

24/7/98:تاریخ برگزاري
.یشناسان مؤسسه باست2 ساختمان شماره:مکان برگزاري

به نقـل از دکتـر مجیـد منتظـر ظهـوری، دسـتکندهای زیرزمینـی یکـی از                  
متفاوت معماری در گستره قلمرو فرهنگی ایران زمین است کـه           های  جلوه

. گـردد  مـی  انی و افسانه جمشید باز    پیشینه این شیوه معماری به اساطیر ایر      
ی پیرامون این پدیـده معمـاری از روزگـار مـادان            شناساندامنه شواهد باست  

سـواالت و مباحـث چـالش      . کـشد آغاز و تا دوران معاصـر بـه درازا مـی          
برانگیز زیادی در حوزه این گونه متداول معماری وجود دارد که تـا کنـون         

برخـی از ایـن     . آن پرداختـه انـد    کمتر پژوهشگران به صورت متمرکـز بـه         
آیا شرایط اقلیمی حضور در زیرزمین را ناگزیر کرده است؟ آیا ناامنی و مناسبات سیاسی و امنیتی                 : پرسشها عبارتند از  

مردمان را به این استراتژی دفاعی واداشته است؟ آیا دالیل مذهبی و اعتقادی باعث بروز چنـین رفتـاری در معمـاری                 
توان مطرح نمود این اسـت کـه، معمـاری دسـتکند      میای که پیرامون معماری دستکندین فرضیهفربه تر . شده است؟ 

به لحاظ مـسائل اقلیمـی، اجتمـاعی، سیاسـی و           (مکمل معماری متعارف و زندگی و فعالیتهای زیرزمین متمم زیست           
.بر روی زمین است) اعتقادی

ه، پیرامـون ایـن حـوزه فرهنگـی میتـوان اذعـان کـه               ی صـورت پذیرفتـ    شناسـ انبا توجه به مطالعات تاریخی و باسـت       
هـا   که در دل تپهانددهدستکندهای زیرزمینی دارای کاربردهای مسکونی، آرامگاهی، نیایشگاهی، پناهگاهی و دفاعی بو          

 اصوال ماهیت مسکونی و پناهگـاهی و        اندشدهدستکندهای که در زیربافتهای شهری ایجاد       . اندو زیر زمین ایجاد شده    
. توانسته ساکن آن را از خطر دشمنان و تغییرات اقلیمی در مواقع خطر و شرایط سخت حفظ کنـد عی داشته که می   داف

توانـستند کـاربردی    های اعتقـادی و مـذهبی و فرهنگـی مـی           از شاخص  تأثیراین دستکندها همچنین در هماهنگی و       
از مهمتـرین ایـن   . ی شـده اسـت  ای تا کنون شناسـ بسیاری در این زمینههای مذهبی داشته باشند که که نمونه     -اعتقادی
میتوان به نوش آباد، سفیدشهر، رباط آغاج، سامن، ارزانفود، تهیق، اردستان، فریدن و تپه هژدر سمیرم اشاره                 ها  محوطه
.نمود

یشناسانتخصصی باستهاي برگزاري سخنرانی. 3
بردن سطح اطلعات علمی استادان،     پژوهشی و باال   به منظور معرفی دستاوردهای      1398ی در سال    شناسان باست مؤسسۀ

. تخصـصی کـرده اسـت     های  مندان به این حوزه اقدام به برگزاری سخنرانی       ان و عالقه  شناساندانشجویان و سایر باست   
:بدین شرح استهای اهم این سخنرانی
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تپـه کنـار صـندل    هاي  نظام نگارش هندسی در گل نوشته     ": موضوع -
"جنوبی، جیرفت

دکتر آژیده مقدم: رانسخن
28/10/98:تاریخ برگزاري
2ساختمان شماره : مکان برگزاري

گـل  ی سـاختار  یده مقدم ابتـدا بـه بررسـ       ژی خانم دکتر آ   ی سخنران نیدر ا 
 پرداختنـد و بـه      رفـت ی در ج  ی کنـار صـندل جنـوب      یتپه باسـتان  های  نوشته
یالمـ ی ا ،نی آغـاز  یالمـ ی ا لیـ اند از قب   که کشف رمز نشده    ی خطوط یبررس
.  پرداختنـد  ی جنـوب  صـندل تپه کنار   های   نوشته ی سپس به بررس   ی،ارهیزنج

 کنـار صـندل   یتپـه باسـتان  هـای   نوشـته ی سـاختار در ادامه جزئیات ایشان
یواحـدها و  هـا    آن ی و عمـود   ی افقـ  ی سـاختار  تی از لحاظ وضع   یجنوب

.را تشریح کردند4 و 2، 3یکنار صندل جنوبهای  در گل نوشتهینوشتار
 پرداختند و معتقد بودنـد کـه گـل          اتیاضی خود به بحث هندسه باستان در هنر و نگارش و ر           ی بخش دوم سخنران   رد

 در تـوان ی را مـ رفـت ی ج ایالمیآغازخط ها  نشانهنیوار هستند و ا یاضی نظم ر  کییدارای  المی آغاز ا  نیاهای  نوشته
ـ  و دا  یالنه زنبور های  نشانهوها  مثلث،لی مربع و مستط   ،هاه نقط ،ها از جمله خط   ی مختلف یهاگروه مختلـف  هـای   رهی
 و ایـن شـواهد را در        انددهنظام هندسی دارای کاربردهای هنری، نگارشی، فراغتی و محاسبات ریاضی بو          .  کرد میتقس

.کردمشاهدهتوان  میرفتیاز جها یالمیخطوط آغاز ا

ی خرده جوامـع    شناسانبررسی قوم باست  ": موضوع -
"ستانسنتی بلوچ
دکتر حسین واحدي: سخنران

9/10/98:تاریخ برگزاري
2ساختمان شماره : مکان برگزاري

این پژوهش در محدوده بین سه استان کرمـان، سیـستان          
و هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت و بـا اهـداف زیـر،           
جوامع ساکن در منطقـه سـفیدکوه را مـورد پـژوهش و             

فرهنگـی  ) معیـشت اسـتقرارهای معمـاری     (رسی و مستندنگاری الگوهای زیستی       شناسایی، بر  -1. مطالعه قرار گرفت  
 شناسـایی و معرفـی اسـتقرارهای باسـتانی در           -2. سیاسی جوامع امروزی منطقه سفیدکوه در قالب طرح بلنـد مـدت           

رین  بررسی و شناسایی میزان تشابه جوامع ساکن در منطقه با جوامع پـیش از تـاریخی کـه مهمتـ                 -3. منطقه سفیدکوه 
 شناسایی این الگـوی زیـستی   -5. و تداوم استقراری این جوامع تا به امروز دالیل حضور -4. موضوع این تحقیق بود   

در ایران و مهیا کردن بستری در جهت انجام امور تحقیقاتی بلند مدت به دلیل دارا بودن پتانسیل بـاالی علمـی طـرح            
.مزبور
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"هانیان به روایت سکههند و پارتیان و برآمدن ساسا": موضوع-
رضا کالنی: سخنران

16/09/98:تاریخ برگزاري
2ساختمان شماره : مکان برگزاري

در این سخنرانی ضمن بررسی حضور یوئه چی هـا از شـمال پاکـستان و                 
های هند  منطقه و مبارزه و جنگ    تر  های پایین افغانستان و حرکت به عرض    

هند و پارتیهـا،    های  سکههای  بررسی نشان به  با آنها، ها  و پارنیها و کوشانی   
یی کـه از زمـان   هـا هنـشان . پـردازد  مـی هـا و ساسـانیان   ها، سـکایی  کوشانی

هـا  نـشانه . یابند می ساسانی ادامهدورۀشوند و تا اواخر  میگندوفارو شروع 
خـانوادگی سـورن هـا،    هـای  توانستند خانوادگی باشـند از قبیـل نـشانه     می

.دو غیره باشنها مهرانی
. کردند میسکاها مادرساالر بودند و از نسب مادری شجره خانوادگی شاه را مشخص و تعیین

ارالضرب، گونـاگونی شـعارهاي     تنوع د (آل مظفر هاي  سکه":موضوع
")دینی

دکتر میرزا محمد حسنی: سخنران
20/7/98:تاریخ برگزاري
2ساختمان شماره : مکان برگزاري

آل مظفر، آل جالیر، اتبکان لـر بـزرگ و کوچـک            هایپرداختن به سلسله  
تحقیـق در تـاریخ و      . موضوع مورد عالقه بسیاری از پژوهـشگران اسـت        

های اما سکه . تواند جذابیت داشته باشد    می  ساله آل مظفر   59دورۀادبیات  
 ضـرابخانه   40نمایاند که بیش از      می  ساله را  41ضرب شده یه بازه زمانی      

 کوتـاه   دورۀتواند برسد و سعی خواهد شد ایـن          می  ضرابخانه 60حتی تا   
 شش حـاکم  دورۀدر این . .وارد مطالعات تاریخی کنیمها را از طریق سکه   

حاکمی چون محمـدبن مبـارز، شـیخ شـجاع    (آل مظفر سکه ضرب کردند 
ابی هایی چون؛ محل ضرب، سـال ضـرب و عنـاوین و القـ            ویژگیها  در این سکه  . )العابدین، شاه منصور و احمد    زین

دهـد و اطالعـات    مـی چون؛ آیاتی از قرآن، لقب سلطان نوشـته شـده و اطالعـات ارزشـمندی در ایـن حـوزه ارائـه                  
ارزشمندی از رابطه گسترده امرای آل مظفر و نوع ارتباطشان با حکمران آل اینجو با اتابکان لر بزرگ و کوچک بویژه                    

.دهد میارائهبا سلسله آل جالیر و همچنین ملوک شبانکاره و سربداران 
یـشان نـام خلفـای    هاهآل مظفریان شافعی، نزدیکترین فرقه آل تسنن بـه شـیعه دوازده امـامی بودنـد و روی سـک              

هـای فعـال ایـن دوره کـه         دارالـضرب . بینـیم  مـی  یی از باورهای شـیعی    هاهراشدین و در متون تاریخی به وضوح رگ       
مان، رامهرمز، شوشتر، گلپایگان، شیخ بند، سـیراف، سـیرجان،          تنوعشان هم زیاد بوده شامل؛ اصفهان، شیراز، یزد، گند        

.بوده است... تبریز، مراغه، آستارا، چمن خواره و 
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نخستین فرمانرواي ملموس در تـاریخ      : پوزور این شوشیناک  ":موضوع
"ایران

دکتر کامیار عبدي: سخنران
25/1/98:تاریخ برگزاري
2ساختمان شماره : مکان برگزاري

حکومـت اوان و ایـالم قـدیم و    گیـری  ن سخنرانی به چگونگی شکل در ای 
ی از  شناسـ انروی کار آمدن پوزور اینشوشیناک با ارائه مدارک و آثار باسـت           

یکـی از شـاهان ایـالم کـه در حـدود            پـوزور   . این شاه بزرگ پرداخته شد    
وی آخـرین پادشـاه     . اسـت حکومـت کـرده   . م. ق 2220 تا   2240های  سال

برجای مانده که نـه     لوحاز این پادشاه تعداد زیادی    . استودهدودمان اَوان ب  
.استخط ایالمی اولیهتنها به خط و زبان اکدی، بلکه به

ــا           ــت، پادش ــات هی ــان حی ــشوشیناک در زم ــک ـ این ــه کوتی ــت ک ــاکی از آن اس ــدارک ح ــامی م ، آوانهتم
 خـود عنـوان   مها دوزبانه است، وی بـه دنبـال نـا   در چهار لوح نسبتاً طوالنی که یکی از آن      . استبودهشوشفرماندار

 کوتیک ـ این شوشینک گرچه پادشاه نبود، امـا   31. کشدرا نیز یدک می) السلطنه سرزمین ایالمفرماندار شوش، نایب(
های اطراف به گستره نفوذ و قدرت خود افزود و این خود حکایت از زوال تـدریجی شـر ـ    با لشکرکشی به سرزمین

 ـ اینشوشیناک هنگامی اسـت کـه وی بـه عنـوان وارث و جانـشین       اوج قدرت کوتیک.کلی ـ شری، پادشاه اکد دارد 
در دو کتیبه بـه خـط اکـدی، وی خـود را     . زندبر تخت پادشاهی آوان تکیه می  ) م.  پ 2207به احتمال حوالی    (هیت  

ز آمیـ کند که اینشوشیناک نسبت به او نظـر محبـت         در یک سنگ نبشته یادمانی نیز ادعا می       . خواندشاه توانای آوان می   
.استداشته و چهار گوشه جهان را به او داده

شماری را به   کوتیک اینشوشیناک در ارگ مقدس شوش، کارهای عظیم ساختمانی را به انجام رساند و هدایای بی               
.کش کردایزد خود اینشوشیناک پیش

پادشاهی آوان پس از شـکوه و قـدرت کوتیـک اینـشوشینک همچـون           
ید؛ این فروپاشی و هرج و مـرج در منطقـه           امپراتوری اکد، ناگهان فرو پاش    

.نشین رخ دادزاگرسهایگوتیدر پی تاخت و تاز

سیر تحول نامگذاري بناهاي آرامگاهی شمال ایران به استناد         ":موضوع
"یتاریخهاي کتیبه

دکتر امین نعیمایی عالی: سخنران
18/2/98:تاریخ برگزاري
2ساختمان شماره : مکان برگزاري

ایـران شـمال اسـتانهای کتیبـه 3000حـدود پژوهش، متن اینانجامبرای
سـنگ (بناهـای آرامگـاهی   بهآنهاعمدهکهگرفته است قراربررسیمورد
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سـخنران محـوری و بحـث  اصـلی موضوع.تعلق داشته است  مختلفانواعدر) ....وبقاعها،آرامگاهسختمانقبرها،
 ضمن بیـان پراکنـدگی     .استاسالمیدورۀدرآنهاسیر تحول ومطالعهموردمناطقآرامگاهیبناهاینامبارهدرفقط
ذاری بناهـای  کتیبه به لحاظ آماری و درصد آنها، واژگـان رایـج و یـا مـورد اسـتفاده در نامگـ                  دارایآثاروبناهاکلی

بناهـای نامگـذاری دررایـج مـثال واژگـان  . شـوند  مـی آرامگاهی به دو قسمت پیش از اسالم و دوران اسالمی تقسیم   
بناهـای نامگذاریدررایج و یا واژگان    ...وخاموشانوادی،گنبدوگوردخمه، استودان، :باستانایراندرآرامگاهی
روضـه، مـضجع، مرقـد، قبه،تربت،خوابگاه،/ لنومهبقعه،حظیره،قصر،شهد،م قبر، :اسالمیدورۀایراندرآرامگاهی

صـحن، سـنگ،حجر، آرامگـاه، سرداب،خاکدان،/خاکمقبره، آستانه، /آستانامامزاده،مزار، گنبذ، /بریه، زیارت،گنبد 
ازبرخـی قرآنـی  ریـشه  .نـشد دیدهها  کتیبهدرمطلقاًزیارتگاهواژه. استگورستانوگورمدفن،زاده،معصومحرم،

. ایرانی مورد بررسـی قـرار گیـرد    وپارسیعربی،واژگانزباندرواژگانواژگان، ریشه ازبرخیروایی ریشه .واژگان
 اسـالمی و کـاربرد هـر کـدام از واژگـان در ادوار               دورۀاسالم و   ازپیشایراندررایجافزون بر آن سعی شد واژگان     

. بکار رفته در هر دوره به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته استهای  کتیبهمختلف با توجه به تعداد و درصد

"ی مولکولی در ایرانشناسانباست"همکاري در برگزاري 
 مطهره فیض آبادي فراهانی:سخنران

26/4/98:تاریخ برگزاري
ی بریتانیاشناسایران مؤسسه :مکان برگزاري

حال بااین.  سال است  200ی کمتر از    ای دانشی نوظهور با سابقه    شناسباستان
پیشرفت شاید بتوان ادعا نمود که با سرعتی بسیار بیشتر از سایر علوم روبه            
ای رشـته و تکامل و تدوین است و این امر را مرهون استفاده از علوم میـان          

هـای علـومی نظیـر آمـار و ریاضـیات، فیزیـک،             ها و روزآمدی  آوریو فن 
، )شناسـی شناسی، جانورشناسـی، انگـل  گیاه(شناسیشیمی، ژنتیک، زیست

گرچه هدف این دانش، شـناخت      . است... شناسی، هنر و معماری و      جامعه
محور، از   بوده است، اما از ابتدا با رویکرد اشیا        "انسان"گذشته و خاستگاه    

نگـاری در   هـا و الیـه    این هدف اصـلی دور مانـد و ثبـت و توصـیف داده             
شـناختی حـداکثر    هـای باسـتان   ای سعی بر آن شـد تـا از یافتـه          رشتهج با کمک علوم میان    تدریبه. اولویت قرار گرفت  

ی بـرای بررسـی     شناسـ باسـتان ی و جانور  شناسباستانهای گیاه محتویات ظروف سفالی، داده   . اطالعات استخراج شود  
بـرای بازسـازی شـرایط    شناسی و ارتباطات جوامع   وضعیت تغذیه مردمان گذشته، اقلیم و شرایط آب و هوایی، زمین          

.اقتصادی و سیاسی گذشته موردتوجه قرار گرفت
اما آنچه در این میان بیشتر مورد غفلت قرار گرفت، مهمترین شواهد انسانی یعنی بقایای استخوانی یافت شـده در      

هـا   بلکه تا مدتمهری قرار گرفتندتنها در هنگام کاوش، ثبت و ضبط، انتقال و نگهداری مورد بی       ها بود؛ که نه   محوطه
های فنی و تخصصی و      یکی از دالیل آن، روش     .ها موردتوجه قرار نگرفت   فرد آن استخراج اطالعات مفید و منحصربه    

های علـوم ژنتیکـی و بیومولکـولی بـسیار           پیشرفت مددپرهزینه استخراج این اطالعات بود که خوشبختانه امروزه، به          
هـا  تـا مـدت  هـا  اطالعات اسـتخراجی آن وهاشاید آن باشد که اهمیت این دادهترمهماما دلیل   اند؛  دسترسی شده قابل
شناسی، امروز به کمک علوم مرتبط مانند استخوان      . جب است تعخوبی شناخته نشده بود و این جای بسی تأسف و           به
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 و  رایط آب  نوع تغذیـه، محـل تولـد، شـ         ،توان به سن، جنس، سالمت و بیماری      ژنتیک و تجزیه عناصر ایزوتوپی می     
هـای نـوین علمـی و    هوایی، نژاد و الگوهای مهاجرتی جوامع گذشته دست یافت و پرواضح است که با ابـداع روش                

حـال و بـا وجـود    بـااین . هـا افـزوده خواهـد شـد    روز بر میزان اطالعـات اسـتخراجی از ایـن یافتـه    تکنولوژی روزبه 
هـای  ای در رشـد و گـسترش بـسیاری از شـاخه           رشتهم میان کارگیری بسیاری از علو   روزافزونی که با به   های  پیشرفت
 و ارسـال  DNAهـای  های استخوانی تقریباً محدود به گرفتن نمونه   ی شاهد هستیم متأسفانه استفاده از داده      شناسباستان

.های آزمایشگاهی و ژنتیکی شده استآن به کشورهای دیگر برای بررسی
ها، استوار است، بـه نظـر   ها و آزمایش و بررسی این دادهبندی آن ها و طبقه  ههای هر علم بر بستر داد     ازآنجاکه پایه 

امـروزه، اگـر    .  را برای شکوفایی این علـم در کـشور بـسته اسـت             هها، را رسد کمبود و گاهی عدم وجود این داده       می
انـد را داشـته     ست آمـده  دهای استخوانی که از کاوش به     دانشجویان و محققان ایرانی قصد انجام مطالعه بر روی یافته         

های مختلف زمان بـستر  فالت ایران در برهه  .  به شکلی گسترده با مشکل بقایای استخوانی انسان مواجه هستند          ،باشند
 بنابراین منطقی اسـت کـه اسـتدالل شـود در هـر منطقـه                .ها و گذرگاه شرق و غرب بوده است       رویدادها و مهاجرت  

با توجه به محدودیت تعـداد و وسـعت   . اندزیستهبا نژاد و فرهنگ متفاوت میجغرافیایی و در هر برهه زمانی مردمی      
هـایی  یافتـه . اغماض اسـت های استخوانی انسانی بسیار ارزشمند و غیرقابل     های مناطق مختلف، هر یک از داده      کاوش

بـسیار نامناسـب بـا       عناصر در شرایط      ایزوتوپی شناسی زیستی، ژنتیک، و تجزیه    که گاهی بدون انجام مطالعات انسان     
هـا بـه فراموشـی سـپرده         میراث فرهنگی شهرسـتان    های و سازمان  هاموزهانبارحداقل حفاظت علمی در زیرزمین و       

 لـزوم حفـظ و   ، بـدانیم بهـاي ژنتیکـی اجـداد گذشـته خـود     ذخایر گـران عنوان ها را بهاگر همه این یافته  . اندشده
هـای ارزشـمند در   بندی و بایگانی ایـن یافتـه  طبقه، آوری، ثبت و ضبطجمع. یابدها اهمیت بیشتری می  آوری آن جمع

شناسی جسمانی و شناخت    های وابسته به انسان   دسترسی برای محققان، راه را برای گسترش دانش       محیطی امن و قابل   
داف مهـم و    این مسئله خود یکی از اه     . سازدها هموارتر می  ای آن هرچه بهتر جوامع گذشته و شرایط زیستی و تغذیه        

آمـده از  دسـت های استخوانی بهای از یافته به همین دلیل، ضرورت تشکیل مجموعه     . ی نوین است  شناسباستانبنیادین  
پـس از انجـام اقـدامات    (یافتـه  ها به شکل سـازمان بندی و بایگانی آنهای سراسر کشور از آغاز تاکنون و طبقه     کاوش

هـا بـر اسـاس    و سـپس تهیـه فهرسـتی جـامع از ایـن یافتـه      ) ویت استمرمتی و حفاظتی که بسیار ضروری و در اول  
.رسدشده، بسیار بدیهی به نظر میاطالعات ثبت و ضبط

"جغرافیاي انسانی آب در ایران در بستر تـاریخ     "همکاري در برگزاري    
"های در تشکیل آبخوان قناتشناسنقش سازندهاي زمین"و 

کتر حسن مرادي دکتر مجید لباف خانیکی و د: سخنرانان
22/2/98:تاریخ برگزاري
2ساختمان شماره: مکان برگزاري

ی شناسـ در این تحقیق ضمن تشریح تـشکیل آبخـوان و سـازندهای زمـین             
همچون، سنگ آهک، سنگ آتشفشانی، ماسه سنگ و کنگلومرا و سـنگهای            

یـک  ق شامل.حدودا قرن چهارم ه(آذرین و دگرگونی به تشریح قنات خباز 
 مادر چـاه  60 عدد میله چاه و 343 متر با   5830ر و جوی با طول      رشته مسی 

با قدمت حداقل قرون متـاخر اسـالمی و         ( و سیستم آبرسانی ده فاضل     )..و  
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)... متـر و    4000ساخته شده از سنگهای الشه و سـه اسـتخر بـرای ذخیـره آب و طـول آبـراه                     ) شهر(شامل یک آبراه  
ی شناسانباستهای ی قبل از بررسیشناس توجه به مطالعات زمین-. گردد میو نتایج زیر حاصل. پردازدمی
آبخوان گیری  در نظر گرفتن سه عامل الیه آبدار و شیب سازندبه عنوان مهمترین عامل شکل-
. توجه به سازندهای آهکی به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آبخوان ها-

"باستانیهاي شهآشنایی با مطالعات شی"همکاري در برگزاري 
وند دکتر نوید صالح:سخنران

12/8/98:تاریخ برگزاري
ی بریتانیاشناسایران مؤسسه :مکان برگزاري

هـای  سخنرانی دکتر نوید صالح وند با عنوان آشـنایی بـا مطالعـات شیـشه              
پژوهشی بر سیر تحول شیشه گـری در ایـران از آغـاز تـا قـرون                 (باستانی  

ی بریتانیا با حضور    شناسایرانمؤسسۀاجتماعات  در سالن   ) نخست اسالمی 
گـیالن، شـیراز، اصـفهان،      های   نفر از حضار که برخی از آنها از استان         100

نحوه ارائـه بـه شـکل پـاور         . خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد آمده بودند      
 آغـاز و تـا   17سخنرانی از سـاعت  . پوینت دو زبانه فارسی و انگلیسی بود  

ول انجامید و در نهایت با نشان دادنـد دقـایقی از یـک               به ط  20:30ساعت  
.فیلم مستند با عنوان شیشه سازان هراتی به پایان رسیده است

پـس از آن  . باستانی بود و معرفـی منـابع و معـادن ایـن مـواد     های در ابتدا بحث راجع به مواد اولیه ساخت شیشه   
دی بنـ دورانی در ایـران پرداخـت و سـپس بـه معرفـی و               باسـت هـای   ی تولید شیشه  هاروشصالح وند به بیان معرفی      

آنـالیز   سـپس مباحـث   ،مقایـسه تطبیقـی در هـر دوره        فرهنگی ایران و آوردن تعدادی تـصاویر و        دورۀهر  های  شیشه
از قبیل عنصر استرانـسیوم، پتاسـیم و منیـزیم         باستانی و معرفی عناصرمهم در بررسی تجارت و ریشه یابی         های  شیشه

 آموزشی را داشتند که مقرر شد در فرصت         دورۀ ضمناً برخی از حضارخواستار تشکیل یک کارگاه و یا           .مطرح گردید 
.مناسب این کارگاه تشکیل شود

گزارشـی از   (نمایش و ارزیابی فـیلم مـستند قلعـه المـوت            "موضوع  
) 90کاوش سال

پـور و خـانم دکتـر       پژمـان مظـاهري   : کننده و کارگردان  با حضور تهیه  
قلعه الموتهاي ک سرپرست کاوشحمیده چوب

8/10/98: تاریخ برگزاي
2 ساختمان شماره:مکان برگزاري

پژمان مظاهری پور در مـستند قلعـه المـوت ضـمن معرفـی و بـه تـصویر                   
و هـا   ی انجام شـده در ایـن محـل، اسـطوره          شناسانباستهای  کشاندن یافته 

لبشان نیز با ابهاماتی    زیادی که در باره این قلعه مطرح بوده و اغ         های  افسانه
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در ایـن   . ی بخش عمده از ابهامات از بین رفته اسـت         شناسانخوشبختانه با کاوشهای باست   . پردازد می همراه بوده است  
فیلم از تمامی کتابها و منابع تاریخی منطقه استفاده گردید و دیـالوگ فـیلم نیـز از حیـث انتخـاب مـتن و مـستندات                           

ی شناسـ انهای باسـت های کاوشتمامی بخش . ی به روز و علمی بوده است      شناسانباستی  هاتاریخی و با توجه به یافته     
به درستی و با شفافیت به بیننده منتقل گردید و در جاهایی که نیاز به توضیح بیـشتر                ) فضاهای معماری و آثار هنری    (

و ایـن مـستند     . ن داشـتند  و دقیقتر بود با کاوشگر محل خانم چوبک و دیگر محققین ایـن منطقـه مـصاحبه و گفتمـا                   
ری در بین عالقه مندان عرصه تاریخ و هنـر جـا            تأثیرگذاتوانست در کنار دیگر مستندهای تاریخی ایران نقش مهم و           

.باز کند

هاو کنفرانسها همایش. 4
ان جـوان  شناسـ انمللی باست البینهمکاري در برگزاري هفتمین همایش      

)همجوارهاي ایران و سرزمین(
98 آبان ماه21 و 20:رگزاريتاریخ ب

 و علوم انسانی دانشگاه تهراندانشکدۀ ادبیات:مکان برگزاري

ی ایـران  شناسـ انهمکاري در برگزاري چهـارمین همـایش ملـی باسـت          
)دانشگاه بیرجند(

98 آبان ماه:تاریخ برگزاري
 دانشگاه بیرجند:مکان برگزاري
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ی شناسـ اندوساالنه انجمن علمـی باسـت     همایش  همکاري در برگزاري  
ایران

98 آذر ماه14 و 13:تاریخ برگزاري
 دانشگاه تربیت مدرس:مکان برگزاري

مراسم رونمایی از کتاب. 5
عـصر قاجـار   هاي حسینهگیري  بسترهاي تاریخی وقف بر شکل    "کتاب
د آبـاد، مفیـ   فاریـابی، حـسن هاشـمی زرج      مرضـیه   ، نویسندگان   "بیرجند

 انتشارات آریارمنا ،شاطری و علی زارعی

 دکتر سید رسول موسـوس حـاجی، دکتـر حـسن هاشـمی،       :سخنرانان
دکتر حسین صبري

23/7/98:تاریخ
2ساختمان شماره: مکان

 تاریخی آن، اهمیت    ن بیان و تشریح انواع وقف، پیشینۀ       کتاب ضم  ۀنویسند
گیـری  بـر شـکل   آن در دین اسالم، به بررسـی بـسترهای تـاریخی وقـف              

بـر ایـن اسـاس      . پـردازد عصر قاجار شهر تاریخی بیرجند مـی      های  حسینیه
. اند انتخـاب شـدند    هایی که از همان ابتدا با نیت وقف شکل گرفته         حسینیه

بی عـروس و حـسینیه    حسینیه شوکت، حسینیه نواب، حسینیه آراسته، حسینیه بی         قاجاریه پنج حسینیه شامل    دورۀاز  
تجزیه و تحلیـل  . در بافت تاریخی شهر تاریخی بیرجند قرار داشتند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند  آقا میرهادی که    

به صورتی که در فصل نخست در مـورد  . ها صورت گرفتها به روش آماری توصیفی، جداول، نمودارها و نقشه    داده
جغرافیای تـاریخی شـهر بیرجنـد و    جوامع، در فصل دوم در خصوص  سنت وقف، پیشینه و کارکرد آن در همه ابعاد        

قدمت تاریخی آن، فصل سوم در خصوص تجلی سنت وقف در بافت تاریخی شهر و بویژه بازتاب آن در محالت و                     
در پایـان تـشریح   .های عصر قاجار بیرجنـد پرداختـه اسـت   گیری آن در حسینیه در فصل آخر در مورد وقف و شکل       

 از کتاب را به بحث گذاشتند و سـپس حـضار پرسـش هایـشان را مطـرح                   کتاب توسط نویسنده، ابتدا ناقدان مواردی     
.های آنها پاسخ دادندکردند که نویسنده به پرسش
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"دهانه غالمان، شهري هخامنشی در سیستان"کتاب
دکتر سید منصور سید سجادي و دکتر کوروش محمدخانی: سخنرانان

15/7/98:تاریخ
2 ساختمان شماره:مکان
در سـال    دکتر سید منصور سیدسـجادی تـدوین شـده و          به کوشش کتاب
فهرست .  صفحه که توسط انتشارات آریارمنا به چاپ رسید        293 در   1398

ی شناسـ انهای باست بخش اول کتاب، پژوهش   . کتاب شامل دو بخش است    
هـای  هیأتایتالیایی به سرپرستی امبراتو شراتو و های هیأتمیالدی60دهه  

. ی به سرپرستی دکتر سیدسجادی انجام گرفت خورشید80ایرانی در دهه 
مبحـث  بخش دوم کتاب اختصاص به بررسی، مرمت و حفاظـت دارد کـه   

توســط دکتــر » بررســی آزمایــشی آرکئوژئوفیزیــک«اول آن تحــت عنــوان
کوروش محمدخانی و بامشاد بغمایی انجام گرفت و مبحث دوم آن تحت            

.ت گرفتتوسط لوکا ماریانی صور» عملیات حفاظتی« عنوان 
ی دهانه غالمـان،    شناسانهای باست در رونمایی کتاب ابتدا دکتر سیدسجادی ضمن تشریح موقعیت و پیشینه کاوش           

سـپس دکتـر   .  خورشـیدی ارائـه داد   80ی دهـه  شناسـ انفرهنگـی باسـت  هـای  گزارشی از کارکرد بناها و دیگـر یافتـه        
مطـرح  هـای   در پایان سـخنرانی پرسـش     . ان ارائه دادند  محمدخانی نتایج آزمایش آرکئوژئوفیزیک محدوده دهانه غالم      

.رونمایی کتاب برگزار گردیددر پایان مراسم. شده توسط دکتر سیدسجادی و محمدخانی پاسخ داده شد

آموزشی هاي برگزاري کارگاه. 6
)  اوستایی،میخی، پهلوي(ي باستان ایرانهازبانآموزش 
دکتر زهرا محمدي: مدرس: 1کارگاه 

98 بهمن ماه:ریخ برگزاريتا
ادبیـات رشـتۀ هـای سرفـصل درباسـتانی زبانهایتدریسعدمبهتوجهبا

منـدان  کهن، و همچنین برای عالقه    متوندرکبهدانشجویاننیازوفارسی
های ادبی و فکـری میـراث ایـران باسـتان در یـک مـدت                به پژوهش جنبه  

درسبرگـزاری بـه اقـدام ی دانـشگاه تهـران    شناسـ باسـتان مؤسسه  کوتاه،
: سـطح سـه دردورهایـن . کرده است زبان اوستایی آموزشدرگفتارهایی

اوسـتایی زبـان دسـتور بـا آشـنایی -3وخوانیمتن-2خط،آموزش-1
.استشدهتدوین
:باشد میهای زیرآموزشی شامل عنواندورۀمحتوایوهاسرفصل
خوانیمتن، خوانیواژه، آنهاباکاروهانامهواژهمعرفی، سیآواشناوابهاماتاعداد،، الفبای اوستاییآموزش

در پایان دوره با برگزاری یک آزمون در قالب متونی که تدریس شده است سطح یادگیری دانـشجویان ارزیـابی و     
.شود مییک گواهی جهت اخذ مدرک ارائه
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آموزش زبان پهلوي: 2کارگاه 
 دکتر زهرا محمدي:مدرس

98 بهار:ريتاریخ برگزا

آموزش زبان خواندن خط میخی پارسی باستان: 3کارگاه 
 دکتر زهرا محمدي:مدرس

98 بهار:تاریخ برگزاري

)میخی، پهلوي، اوستایی(ي باستانهازبانآموزش : 4کارگاه 
دکتر زهرا محمدي: مدرس

98 مهر ماه:تاریخ برگزاري
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اسکلت جانوريکارگاه تخصصی آناتومی 
) دانشکده دامپزشکیهیأتعضو ( دکتر امید زهتاب:مدرس

98 دي ماه :تاریخ برگزاري
ان با بقایای جـانوری و      شناساندر این کارگاه ابتدا به ضرورت آشنایی باست       

و معرفی برخی تعاریف و اصطالحات مرتبط با آنـاتومی          ها  تشخیص گونه 
.شود میجانوری پرداخته

ی، علمی است که به مطالعه سـاختار بـدن        شناس یا کالبد  آناتومی تشریح 
اعضای مختلف تشکیل دهنده آن و مجاورت اعـضاء نـسبت بـه یکـدیگر               

نواحی بدن به کلی به نواحی سـر، گـردن، سـینه، شـکم، انـدام                . پردازدمی
ها هر یک از این ناحیه    . شودحرکتی پیشین و اندام حرکتی پسین تقسیم می       

مثالً ناحیه سر شامل پیشانی، بینـی،       . ریزتری هستند های  خود دارای بخش  
ناحیه سینه شامل پیش    . ها و دهان، بناگوش، چشم و گوش است       گونه، لب 

. شودناحیه شکمی شامل باالشکمی، میان شکمی و پایین شکمی تقسیم می          . شودایی تقسیم می  جناغی، جناغی و دنده   
. شودهای پا و انگشتان پا تقسیم می قلمناحیه اندام حرکتی پسین شامل ران، ساق، مچ پا،
هـا کـه همگـی روی محـور سـتون فقـرات            ها و جناغ  ها، گردن، دنده  اسکلت محوری شامل جمجمه، ستون مهره     

هـای احـشایی    بخـش دیگـر، اسـکلت     . شـوند بقیه اجزای اسکلت به صورت زائده بـه محـور متـصل مـی             . قراردارند
). های اسفنجی هستنداستخوان(

. بلند، کوتاه، پهن و نامنظمهای اند که شامل استخوان نوع4ها از نظر شکل ناستخوا
در این کارگاه تمامی موارد گفته شده با جزئیات تمام تشریح و توضیح داده شد و کار آموزان به آشنایی مختـصر                      

.یابند که در علم باستان شاسی بسیار ضروریست میو مقدماتی دست

هـاي   خوشـه ایـی در پـژوهش       کارگاه کاربرد تحلیل  
یشناسانباست

 پژوهشگر پسادکتري نسیم فیضی:مدرس
98 آبان ماه:تاریخ برگزاري

در این کارگاه به طور مفـصل بـه کـاربرد آمـار و طبقـه                
باستان شناختی برای ارائه تحلیـل      های  بندی مواد و یافته   

باسـتان  های  یافته. و آنالیز علمی و روشمند پرداخته شد      
باسـتان شـناختی   هـای   و بررسی ها  که از کاوش  شناختی  
بـا ارائـه   ای هدر تحلیـل خوشـ    . گیرند می آیند پس از مستندنگاری دقیق مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار           می به دست 

مـشترک و  های ی، طبقه بندی و گروه بندی آنها بر اساس ویژگی      شناسانباستهای  کمی یافته های  مشخصات و ویژگی  
از الزامـات   ای  هخوشـ هـای   درک درست و انجام تحلیـل     .  به ارتباط معنا دار میان مواد باستانی پی برد         توان می یکسان

.ی باید با اصول و نکات کلیدی این روش تحلیلی آشنا باشدشناسانی است و هر پژوهشگر باستشناسانعلم باست
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بـازآفرینی نقـوش باسـتانی روي       (کارگاه آموزش مقدماتی سفالگري   
)سفال
 نرگس مبینی:مدرس

98 خرداد:تاریخ برگزاري
مختلف بر روی ظـروف سـفالی   های  در این کارگاه ضمن معرفی نقشمایه     

پیش از تاریخی ایران، به چگونگی سـاخت ظـروف سـفالی،            های  فرهنگ
پخـت  هـای   ساخت سـفال، انـواع کـوره      های  خاک و گل مناسب، تکنیک    

سفالگری ایران به صورت    کهن در   های  سفال و به تصویر کشیدن نقشمایه     
:این کارگاه با دوهدف برگزار شد. نظری و عملی پرداخته شد

ان با چگونگی و سیر تولید ظروف سـفال در دوران           شناسان آشنایی باست  -
ایرانپیش از تاریخ

.هنری و فرهنگی در سفالگری ایرانهای  احیاء نقشمایه-

تی و ترسـیم بـا      طراحی دسـ  (کارگاه آموزش طراحی و عکاسی سفال       
)corelافزارنرم

یشناسانو عکاسی سفال در باستاي هطراحی و ترسیم رایان: 1کارگاه 
تاریخ برگـزاري    زهره حسینی  ،مهدي جاهد، زهرا شهروسوند   : مدرس
98بهار

ی شناسـ انو عکاسی سفال در باستاي هطراحی و ترسیم رایان: 2کارگاه  
98 تیر ماه:تاریخ برگزاريناهید زمانی: مدرس
هـا و ارزیـابی   دهـی بـه پرسـش   ی به منظور پاسـخ شناسباستانهای  کاوش

بــه دســت آمــده از کــاوش و هــای یافتــه. گیرنــدفرضــیات صــورت مــی
شناختی در حکم مدارک و شواهدی هستند کـه بـرای           باستانهای  بررسی

اتکـاء  . انه بسیار ضروری است   شناسباستانارزیابی و بعضاً اثبات یک نظر       
. ی و تاریخ است   شناسباستانعلم  های  این مدارک در حقیقت از تفاوت     به  

هـای  بـه دسـت آمـده در فعالیـت        هـای   بنابراین پرواضح است کـه یافتـه      
با ایـن حـال   . ها موثرند ها و تحلیل  ی تا چه میزان در اظهارنظر     شناسباستان

ری یابند که به خوبی مـستندنگا     یادشده قابلیت استناد می   های  زمانی یافته 
شـود و تـا     این مستندنگاری از مراحل آغازین کاوش شـروع مـی         . شوند
از .  کـاوش و گـاهی پـس از آن نیـز ادامـه دارد       هیـأت کـار   هـای   کارگاه
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هـا شـامل اشـیاء، ابزارهـای سـنگی،         هـا، طراحـی یافتـه     مهمترین مراحل مستندنگاری افزون بر عکاسی اصولی یافتـه        
هریـک از ایـن   . معماری و فضای ترانـشه کـاوش اسـت      های   سازه (Section)سفالی و طراحی پالن و برش       های  یافته

. باشـد موارد قواعد و اصول خود را دارد که بسته به نوع یافته متفاوت است و مستلزم آموزش صحیح و جداگانه مـی             
 از آنجایی   .پوشی نمود توان چشم موارد عنوان شده، هریک در جایگاه خود اهمیت بسزایی دارند و از هیچ کدام نمی              

بـرای آن  . یابدبدست آمده اهمیت دوچندان می    های  گردد، مستندنگاری یافته  که کاوش به نوعی تخریب محسوب می      
. ها مطلع بـود به دست آمده طرحی صحیح ارائه داد ابتدا بایستی از اهمیت طراحی آن های  ها و سازه  که بتوان از یافته   

شـناختی حکـم سـند و مـدرک را دارد، از       باسـتان هـای   وی در تحلیـل   زمانی که طراح آگاهی داشته باشد که طـرح          
هـای  بنابراین بهترین افراد برای طراحی فنی در فعالیـت        . کندگونه دقت و نکته سنجی در طراحی خود دریغ نمی         هیچ

. ان هستندشناسباستانی، خود شناسباستان
نامناسـب از سـوی داوران و   هـای   بـا طـرح    اهمیت طراحی مطلوب تا به ایـن انـدازه اسـت کـه انتـشار مقـاالت                

توانـد عکـس اصـولی و       ی نیز زمانی شـخص عکـاس مـی        شناسباستاندر عکاسی   . گرددویراستاران ناممکن تلقی می   
ی تهیـه نمایـد کـه بدانـد اهمیـت عکـس وی در             شناسباستانهای  بدست آمده از فعالیت   های  مناسب از اشیاء و سازه    

بنـابراین  . ان را ارائـه دهـد     شناسـ باستانتواند عکس مورد نظر برای      که عکاس می  تنها در این صورت است      . چیست
عکاسـی و طراحـی     . ای است که بایستی عکاسی شود     ی نیز مستلزم شناخت شی یا سازه      شناسباستانحتی عکاسی در    

ی نیـست و   در مواردی برای شناخت یک شی توسط خواننده یک مقاله، عکاسی به تنهایی کاف             . فنی مکمل همدیگرند  
دهد، به عبارت دیگر طراحـی یـک شـی یـا            گاهی نیز برعکس چنین اتقافی رخ می      . طراحی فنی آن شی الزامی است     

.آن شی، عکس صحیح از آن نیز ضروری استهای تواند سودمند باشد اما برای گویا بودن ویژگییافته سفالی می
آمـوزش مـذکور طـی      . ی ارائـه شـد    شناسباستانعات  مقدمه حاضر به منظور تاکید بر اهمیت طراحی فنی در مطال          

:چندین مرحله به ترتیب ذیل صورت گرفت
سفالهای کارگاه آموزشی ثبت و ضبط ویژگی
کارگاه آموزشی طراحی فنی سفال

Corel Drawافزارنرمکارگاه آموزشی 

آموزش عکاسی قطعه سفال

پیشرفتهArc Gisآموزش
سعید فراهانی: مدرس
98 مرداد ماه:گزاريتاریخ بر

کـه بـه   (Geographic Information System) سیستم اطالعـات جغرافیـایی  
هـای  شود در حقیقت یک بانک اطالعاتی از ویژگیگفته می G.I.S اختصار

، افزارنرمجغرافیایی و سیستمی شکل یافته از سخت افزار، نواحی مختلف
سازماندهی و -سازی ذخیره-آوری جمعهایاطالعات جغرافیایی و روش

هـای فـضایی مرجـع    دادهسازی و نمـایش  مدل- آنالیز–ترکیب اطالعات 
ایـن سیـستم شـامل اطالعـاتی    . برای حل مسائل پیچیده و مدیریت است

هـا و در    ریزی بسیاری از عوامل است که باید در همه برنامه         دربارۀاساسی  
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خاک، تراکم انـسانی،  ها توپوگرافی، آب و هوا، وضیعت راهآمار و اطالعات مربوط به. جغرافیایی بررسی شودنواحی
.از آن جمله است... چگونگی مالکیت اراضی و 

گذشـته قابلیـت    هـای   آوری و پردازش داده   ی به عنوان یک ساختار مکان محور در جمع        شناساندر این راستا باست   
 در ی اسـتفاده از اطالعـات مکـان     ی گستردگ  و تینظر به اهم  . توسعه و هوشمند کردن خود با سیستم فوق را داراست         

ـ  استفاده از    ،انهشناسانیک پژوهش یا عملکرد باست     مختلف   یبخشها  و  تیری مـد  کپارچـه ی و   ی تخصـص  ستمیـ  س کی
به همین خاطر دانـشجویان از ایـن سیـستم در           . رسدینظر م ه   ب ی ضرور یامراین ساختار  در   ی اطالعات مکان  لیتحل

 یـک سیـستم یکپارچـه پـردازش اطالعـات مکـانی و              ArcGISسیستم  . ستفاده نمودند مکانی خود ا  های  مدیریت داده 
بررسی خود را تعیـین و بـه   های باشد در این بررسی گروه تحت آموزش یاد گرفتند که چگونه داده            می یشناسانباست

.صورت ساختار یافته بار گذاری و وارد سیستم مذبور نمایند
ر مقـدماتی بـا سـاختار سیـستم آشـنا و طراحـی یـک سیـستم یکپارچـه                    در نهایت دانشجویان به صـورت بـسیا       

امیـد اسـت ایـن کارگـاه        . ی از اطالعات مکانی منطقه مورد بررسی و فرضـی طراحـی و ایجـاد نمودنـد                شناسانباست
.بیشتر دانشجویان عالقه مند در این زمینه باشدهای یی برای یادگیریهاهپای

ی خوراک شناسانکارگاه آموزشی زیست باست
)از دانشگاه ورشو لهستان(آرکادیوش سولتیشیاک: مدرس

98 مهر ماه:تاریخ برگزاري
عنـوان  «ی تخصـصی تحـت      شناسـ باستانایرشتهمیانهای  یکی از کارگاه  

در این کارگاه   .  برگزار شد  مؤسسهدر  »ی تولید خوراک  شناسباستانزیست
کـربن،  هـای   زوتـوپ  مبانی، تحلیل ای   ای فشرده موضوعاتی چون   هفتهیک
نیتـروژن،  هـای   مناطق خشک، تحلیل ایزوتوپ   های  برداری از چراگاه  بهره

ــز   ــشاورزی متمرک ــی ک ــل    بررس ــسترده، تحلی ــشاورزی گ ــل ک در مقاب
اکـسیژن، بررسـی دسترسـی بـه آبهـای آشـامیدنی، تحلیـل              های  ایزوتوپ
بررسی پراکنـدگی جغرافیـایی منـابع خـوراکی،         : استرانسیومهای  ایزوتوپ

یل نسبت استرانسیوم به کلسیم، الگوهای بهره برداری از زمین، تحلیـل     تحل
های فراوان خوراک را با توجـه       های درشت و ریز بررسی شیوه     ریز سایش 
. آزمایشگاهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادهای به مصداق

، وسایل ذخیره کننده مـواد غـذایی      در مبحث مبانی، عناصر مرتبط با رژیم غذایی شامل؛ گیاهان، گوشت، حبوبات           
دانیم بقایای انسانی در بررسی معیشت و مواد غذایی انسانها نقـش             می همانطور که . گیرد می و غیره مورد بررسی قرار    

ی مجموعه روشها و ابزارهایی را طراحی کردند که با استفاده از آنها روی تیپ پایـدار                 شناساناخیراً باست . بسزایی دارد 
انی تحقیق و با استفاده از این تحقیق به معیشت و رژیم غذایی گذشته و شـناخت عناصـری چـون کـربن،                       وقایع انس 

.یابند مینیتروژن، اکسیژن، هیدروژن، سولفور و استرانسیوم دست
از روشهای دیگر پژوهش بر روی بقایای       .شوداز یک سری عناصر کمیاب برای بررسی بقایای انسانی استفاده می          

مینای دندان است که در کنار هم مستقیم مرتیط با معیشت و رژیـم غـذایی   های و ریز سایش  ها  رسی سایش انسانی بر 
. شـود  میالبته در کنار اینها رژیم غذایی غیر مستقیم هم داریم که در شناسایی نظام معیشتی نیز استفاده             . گیرندقرار می 
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لگوهای رفتاری از جمله در غالت و غیره روی آنـاتومی  ا. بررسی کمبودهای ویتامین نیز یک بخش محرز کارگاه بود     
توان بـا بررسـی ران پـا ریخـت     حتی می. توانیم الگوی تغذیه انسانی برسیم میگذارد که با بررسی آنها می تأثیرانسان  

کنیمهر بخش از استخوان با توجه به مواد غذایی که مصرف می           . متحرک و سیار نیز دست یافت     جوامعهای  استخوان
شوند که برخی از آنها از مواد معدنی است و برخی هم از آبی کـه در زنـدگی مـصرف                     از عناصر مختلف تشکیل می    

. شودمیها کنیم، شامل مواد معدنی، باریوم، کربوناتها، کالژنمی

)یشناساندر باستها و سنگها آشنایی با کانی(کارگاه آرکئومینرالوژي
) علمی گروه زمین شناسیهیأتو عض(دکتر محسن رنجبران: مدرس

98 آبان ماه:تاریخ برگزاري
در طول دوران حیات بشری، انسان به طور مـستقیم بـا طبیعـت و محـیط                 
پیرامون خود در ارتباط بوده است و خود را با شرایط محیط زیست خـود               

محیط پیرامون نقش کلیـدی در الگوهـای      . همخوان و سازگار ساخته است    
بخـشی از محـیط     . فرهنگی و مذهبی انسان داشته است     زیستی و باورهای    

دهند کـه انـسان از گذشـته تـا بـه          می تشکیلها  و کانی ها  پیرامون را سنگ  
آوری غذا، ایجاد   امروز از آن برای اهدافی چون ساخت ایزار شکار و جمع          

باستانی، استخراج فلـزات مـورد    های  و شهر ها   راه تأسیسخانه و سرپناه و     
زیبـا و نایـاب بـرای    هـای  و استفاده و تجارت کانیها و کانی نیاز از سنگ    

.تزئین معابد و تأمین باورهای مذهبی
باستانی نقش بسیار مهمی در زندگی و حیات انسان گذشته داشته است و بسیار ضروری اسـت        های  سنگ و کانی  

. نقش آنها در زندگی بشر آشنا شودآنها وگیری مختلفی از این کانی، چگونگی شکلهای  با گونهشناسانکه هر باست
ی و کارگـاه عملـی در مـوزه         شناسان باست مؤسسۀکارگاه نظری در    . این کارگاه در دو بخش نظری و عملی اجراء شد         

.ی دانشگاه تهران برگزار شدشناسسنگ دانشکده زمین

1398شده گروه گردشگري در سال تورهاي تخصصی برگزار.7
 سعی در برگزاری تورهای تخصـصی همـراه   مؤسسه با تشکیل گروه گردشگری     1398ل  ی در سا  شناسان باست مؤسسۀ

آزاد برای باال بردن سـطح      ای  هبا راهنمایان مجربی برگرفته از استادان دانشگاه، دانشجویان دکتری و پژوهشگران حرف           
هـای  امید اسـت در سـال  . تاریخی داشتهای و محوطهها ی و تاریخ از موزهشناسانی باست هارشتهآگاهی دانشجویان   

معروف ایران و حتـی کـشورهای       های  و محوطه های  آینده با توسعه این گروه بتوان تورهای بازدید و آشنایی با موزه           
.ایران فرهنگی بگزار نمودهای حوزه
زمان اجراي تورمحل تور)بازدید تخصصی(عنوان تور ردیف

6/2/98موزه زمانتور بازدید از موزه زمان1
22/6/98مجموعه فرهنگی آزادیایرانهای تور بازدید از موزه شهاب سنگ2

دورۀسیر و روند موسیقی در (تور بازدید از 3
17/3/98موزه موسیقی)قاجار و پهلوی اول
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تور بازدید از نقش برجسته کاخ مرکزی تخت 4
20/10/98برج میالدجمشید

5
تور یک روزه قزوین و بازدید از کاوش

ی گورستان عصر آهن قره تپه شناسانباست
سگزآباد

7/6/98استان قزوین

از آغاز نگارش ایران تا پایان (تور موزه ملی6
8/6/98موزه ملی ایران)هخامنشیان

باروی تخت های گل نوشته(تور ویژه موزه ملی7
25/7/98موزه ملی ایران)جمشید

 پیان ایران از پارینه سنگی تا(تور موزه ملی8
9/8/98موزه ملی ایران)عصر مفرغ

31/3/98باغ نگارستانتور بازدید از باغ نگارستان9

موزه انقالب اسالمی و تور موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس10
28/9/98دفاع

24/5/98کاشانتور یک روزه کاشان11
13/4/98تهرانتور کلیسا گردی12

ا عباسی و شاهنامه تور بازدید از موزه رض13
10/5/98موزه رضا عباسیداوری

7/9/98موزه ملی ایران)از صدر اسالم تا پایان قاجاریه(تور موزه ملی14
26/2/98تهرانابراهیمیتور ادیان15

دورۀاز آغاز نگارش ایران تا پیان (تور موزه ملی16
24/8/98 و 23موزه ملی ایران)ساسانی

3/3/98موزه رضا عباسیز موزه رضا عباسیتور بازدید ا17
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ی دانشگاه تهرانشناسانبرگزاري مراسم نکوداشت مشاهیر و پیشکسوتان گروه باست. 8
اسـتاد  (داشت دکتر رضـا مـستوفی     شرکت در برگزاري مراسم نکو    

)ی و موزه داريشناسانپیشکسوت باست
98 دیماه17:تاریخ برگزاري

و زحمـات آقـای     ها  در این مراسم به تقدیر و تشکر از یک عمر تالش          
 دانشگاه  شناساندکتر رضا مستوفی فرد از استادان بازنشسته گروه باست        

ی در ایـن    شناسـ انباسـت مؤسسۀ. تهران در موزه ملی ایران پرداخته شد      
برگزاری این مراسم بـا مـوزه ملـی ایـران همکـاری داشـت و رئـیس                  

ــسۀ ــتمؤس ــان باس ــن   شناس ــاگردان ای ــتادان و ش ــد از اس ــی چن ی و تن
.ی به ایراد سخنرانی پرداختندشناسانپیشکسوت فرهیخته باست

پور پرور   شرکت در برگزاري مراسم نکوداشت دکتر فخري دانش        -
مین نشان دکتر عزت اله نگهبانو اهداي شش

98 خرداد ماه28:تاریخ برگزاري
ی با انجمـن علمـی      شناسان باست مؤسسۀاین مراسم با همکاری مستقیم      

ی ایران در تـاالر عالمـه امینـی کتابخانـه مرکـزی دانـشگاه             شناسانباست
در این مراسم به تقدیر و تـشکر از زحمـات فـراوان    . تهران برگزار شد  

ی شناسـ انری دانشپور پرور، استاد بازنشسته گـروه باسـت        خانم دکتر فخ  
ی ایرانـی  شناسـ اندانشگاه تهران به عنوان یکی از نخستین بـانوان باسـت      

در ایـن مراسـم نـشان و جـایزه نمـادین دکتـر عـزت اهللا        . پرداخته شد 
در ایـن مراسـم از فـیلم        . نگهبان به خانم دکتر دانشپور پرور اعطاء شد       

کسوت فرهیختـه نیـز رونمـایی شـد و شـاگردان            مستند کوتاه این پیش   
.ایشان به ایراد سخنرانی پرداختند

1398ی در سال شناسان تخصصی باستۀاندازي موزراهبرايگرفتهاقدامات انجام. 9
)  موقوفات دکتر افـشار ۀ مجموع،واقع در خیابان ولیعصر( رای درنظر دارد ساختمان شماره یک     شناسانمؤسسسه باست 

ی و اهمیـت و  شناسـ انی ایـن مـوزه معرفـی علـم باسـت       اندازههدف از را  . ی تبدیل کند  شناسان تخصصی باست  به موزه 
شناسانضرورت پاسداشت میراث فرهنگی در عصر جهانی شدن به عموم مردم و به ویژه قشر تحصیلکرده غیر باست                 

، ژنتیک، شیمی، دامپزشـکی، فیزیـک و        ی در دنیای امروز علوم زیادی از قبیل پزشکی        شناساندانش باست . جامعه است 
ی چنـین  انـداز هبه مـردم مـستلزم را  ها  این پیچیدگی ۀ را برای درک دنیای گذشته به کمک گرفته است و شرح ساد            ...
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میراث ایران بسیار ارزشمند اسـت و در اثـر   . ی علم گنج و دفینه و سود و سوداگری نیستشناسانباست. ای است موزه
بزرگان و ادبای عصر ما خوب متوجه عمق این فاجعـه شـدند کـه دلـشان بـرای      . خریب استجهل مردمی در حال ت   

ی انـداز های به این موضوع نپرداخته اسـت و را  کنون هیچ نهادی در ایران به صورت ریشه       فانه تا سأمت. ایران خون بود  
 ایـن مـوزه، نخـستین مـوزه     گیـری شایان ذکر است در صورت شکل. تواند گام مهمی در این زمینه باشداین موزه می  
. آیدی در کشور به شمار میشناسانتخصصی باست

:یشناسان تخصصی باستۀی موزاندازه رامراحل
.ی از بنیاد موقوفات مرحوم دکتر افشارشناساني موزه تخصصی باستاندازهاخذ مجوز را
.گذاريگذار جهت سرمایهجذب سرمایه

.وزهي ماندازهانجام امور حقوقی براي را
.1دهی برخی از فضاهاي ساختمان شماره تخلیه و سامان

. پیوست)UMAK(دانشگاهی هاي و موزهها مللی مجموعهالبینکمیتۀ ی به شناسانموزه مؤسسه باست
)هاه کل موزادارۀجهت ثبت آثار تاریخی و فرهنگی در سامانه (ي سامانه جاماندازهرا

مشترک همکاريهاي نامهتفاهم. 10
هـای  اموزشـی کـاوش مربـوط بـه سـال     هـای  برگـزاری دوره (نامه همکاری مشترک با دانشگاه پارس   فاهمت

).1400و99و98
.ی ایرانشناساننامه همکاری علمی و پژوهشی با انجمن علمی باستتفاهم
.هاه کل موزۀرانامه همکاری علمی و پژوهشی با ادتفاهم

هاسایر فعالیت. 11
مـورخ تهـران دانـشگاه امنـاي هیـأت هفتمدورۀازنشستدومیندریشناسانباستمؤسسهاساسنامه

. تصویب گردید01/05/1398
 اسالمیدورۀهاي ي بخشی از بانک اطالعاتی کتیبهاندازهرا

98سالپروژه کاوش آموزشی و پژوهشی. 12
مـصطفی دکتـر سرپرسـتی بـه کـه دسـگزآبا تپـه قره3و2آهنعصریافتهنوگورستانیشناسباستانهایکاوشدر
هـای یافتـه بـه توانـستند تهـران دانشگاهکاوشگرانشد،انجامتهران،دانشگاهیشناسباستانمؤسسهرئیسپهلوان،ده

.یابنددستجدیدی

گورسـتان 12ترانشهبرکاوشپروژهتمرکزتمامیکهشدگرفتهاینبرتصمیمیشناسباستانهایکاوشادامهدر
وهـا شـیوه ازبهتـری درکبهوکردارائهگورستاناینازدرستیودقیقگاهنگاریبتوانوباشداشارهموردنویافته
.یافتدستمذکورهایدورهتدفینهایسنت

شـواهد ونـادر تـدفینی هایسنتجانورشناسی،باستانژنتیک،هایپژوهشوجسمانیشناسیانسانهایبررسی
فـالت غربـی لبـه دسـت دورمنـاطق بامحوطهاینساکناناقتصادیوفرهنگیپیوندهایوتعامالتازحاکیغنی،
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ایـران غـرب شـمال وشـمال غرب،فرهنگیهایحوزهوآشورقبیلازهاییحکومتفرهنگیسیاسیحوزهوایران
.است
دروهـم رویبـر ینتدفالیهچهارازمهمیشواهدتپهقرهشرقیگورستاندر،97تابستان12ترانشهکاوشدر
زیـرین هـای الیـه درکـاوش نیـاز موردمالیاعتبارکمبودوزمانمحدودیتدلیلبه. آمددستبهایگستردهسطح
برای،1398سالتابستاندر. بودنشدهحاصلبکرخاکوتدفینبیشترهایالیهازاطمینانیهنوزونبودپذیرامکان
.شدگرفتهسراز12ترانشهدرکاوشپروژه،فرایندمیلتکوگورستاناینماهیتازآگاهی
اسـتثنا بدون. استشدهاحاطهخشترجچندباگورهااینحاشیهندارند،خاصیجهتگورهاگورستانایندر

تـدفین ازنـشان کـه آمـده دسـت بـه اسـب وشترگاو،نابالغ،گوسفندبز،قبیلازجانورانیبقایایگورهاتمامیدر
وسـفالی فلـزی، زیـورآالت ای،اسـتوانه هـای مهرقبیلازدیگریاشیاگورهاایندر. داردمردگانکناردرحیوانات
ایآشـپزخانه ظـروف گونهازظروفاینازبرخی. داشتوجود3و2آهندورانبهمتعلقسفالیظروفوسنگی
بـه راپـز وپخـت سـفالی هایدیگ. ودشمیمشاهدهندرتبههمزمانآهنعصرهایگورستاندرکههستندبزرگ
.انددادهاختصاصنوزادانوجنینتدفین
یـک پیکـر الیـه ایـن در.انـد شدهمواجهنیزتدفینپنجمالیهباناباوریعیندروترانشهایندرکاوشرونددر
فـصل بـه ونـشد پـذیر نامکاالیهاینبافتدرکاوشتدفینیهایالیهتراکمدلیلبهکهبودآمدهدستبهساناسب
.استشدهموکولآینده
قابـل جایگـاه ازنـشان کهآمدهدستبهآشوریایالتیومحلیمهرهاینوعازایاستوانهمهر35کاوشایندر
جـنس اززینتـی هـای مهرهگورستاناینهاییافتهمیاندرچنینهم. داردآشورفرهنگیحوزهدرمحوطهاینتوجه

.استعصراینفلزکاریهایکارگاهپیچیدگیگویایکهشدهیافتدرصد90باالیصخلوباآنتیموان

وگرفـت انجـام آکـسفورد دانـشگاه درورشـو دانشگاهیشناسباستانمؤسسهکمکباهایافتهمطلقگذاریتاریخ
مـیالد ازپیش820ات1050ازمحوطهاین3و2آهنعصرفرهنگیموادنسبیگذاریتاریخبریتأییدمهرآننتایج
.است
هـای حـوزه دردکتـرا رسـاله وارشـد کارشناسـی نامـه پایـان پـانزده گورسـتان ایـن هـای یافتـه رویبرکنونتا
ایـن علمـی نتـایج داریم،امیدکهاستانتشاردستدرمقاالتیوانجامحالدرمرمتوسنجیباستانی،شناسباستان
ارائـه ایـران فـالت شـمال 3و2آهـن عصریشناسباستاندانشابهاماتتنساخروشندرمهمیسهمبتواندپروژه
.دهد
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ی دانشگاه تهرانشناسان کاوش آموزشی و پژوهشی گروه باستهیأتاعضای 

1398 به موزه شهر قزوین در سال 12090انتقال یکپارچه گور 





هبنیاد حامیان دانشکد
ت ایـن گـذار وامـدار       سالمو  تداوم  . درشتناک بسیار عبور کرده است    های  کاروان بشریت در درازنای تاریخ از گریوه      

بند خویش نیستند و گذشته از آنکـه گلـیم خـویش از ورطـه بـه در      ها و همراهی کاروانیانی است که تنها در     همدلی
ای را دسـت بگیرنـد و بـه فراخـور           ماندهکوشند به شکر بازوی زورمند و نیروی ارجمند، افتاده و از راه           کشند، می می

پاس پویندگان نگاه داشتن، طریـقِ عیـارانِ کـاروانی اسـت و روانـیِ            . رگیرندتوش و توان خویش باری را از دوشی ب        
گیرد و چه آن کـه دسـتگیری   شوند؛ چه آن که دست میکاروان، پاداشی است که همگان از موهبت آن برخوردار می 

ه همانـا پـرورش   انِ بزرگ از پویه بازنماند و بار خـود را بـه منـزل، کـ    روی آن است که این کازیرا هدف غای  . یابدمی
مشعلی در دستان ماست که با مهر و فرهنگ انسانی برافروخته شده و مـا در تالشـیم        . سپسین است، برساند  های  نسل

ن تـری بـارد، یکـی از مهـم      در این جهان دردمند، کـه از هـر سـوی بـر آن دردی فرومـی                . تا آن را به آیندگان برسانیم     
هـایی  اری دارند آن است که توان خویش را، که به هر روی محـدودیت جوانمرادانِ نیکوکاری که آهنگ یهای غهدغد

باورداشت ما چنین است که در کنار بـسیاری از  . دارد، در چه راهی مصروف دارند تا نتیجه بهتری از آن به دست آید     
و دانشجو  ش   دانش جایگاهی ویژه دارد و شایسته است که یاری رساندن به دان            ۀ نیکی و کمک، زمین    ۀبایستهای  زمینه

گـستر  سـای شـاخه   فلـک بذری که در خاک دانش کاشته شـود درختـان سـربه           هر   چراکه   را در اولویت قرار دهیم؛    
آنان که قرار است در کاروان بشریت مشعل را از          . بعدی باغ انسانی به ارمغان خواهد آورد      های  برکتی را برای فصل   پر

ش و بینش نباشند و اگر به علـت مـشکالت معیـشتی و اقتـصادی از     ما بگیرند و به آیندگان بسپارند اگر مسلح به دان         
ناپـذیر را متوجـه خـویش و        گمـان غـبن و خـسارتی جبـران        جستن دانش و پرورش استعدادهای خود بازبمانند، بی       

از این روست که ما بر آنیم هرچه در راه پرورش دانـش و فرهنـگ کوشـش کنـیم کـم                      . فرزندانشان خواهند ساخت  
پـرورد،  گونه که نیکی، دانش را مـی زیرا همان. آید نیکی به جنبشی پایدار درمیۀ دانش و دانشجو چرخ  با یاری . است

که به هـر   خویش خواهد شد و آنۀ خیر و منافع برای جامعآن که دانا و تواناست منشأ .  است  نیکی ۀدانش نیز پرورند  
یـاری دانـش   «امید که ضرورت . ۀ خودو نه به جامع   دلیل از دانش محروم مانده، نه سود چندانی به خود تواند رساند             

. تر از پیش گرددزمین روشن بر خردورزان اهل احسان ایران»و دانشجو
مـادی و معنـوی   هـای   گیـری از حمایـت     ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با هدف بهره         ۀبنیاد حامیان دانشکد  

اندیـشان در تقویـت و گـسترش      ترغیـب نیکوکـاران و نیـک      خیران و واقفان و به منظور ساماندهی جذب، تشویق و           
ایـن  ۀ شاهد تأسیس دومین دور    1398در سال   . علمی، آموزشی و فرهنگی دانشکده شکل گرفته است       های  زیرساخت

اعضای هیئت مؤسس که با انتخاب مجمع عمومی بنیاد و با نظـارت بنیـاد حامیـان دانـشگاه                   . بنیاد در دانشکده بودیم   
: از این قرارندندسال تعیین شدبرای مدت سه 
.وفائی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاددکتر محمد افشینآقای 

.آقای حمیدرضا امیری، نایب رئیس
.دارآقای دکتر حسین وفاپور، خزانه
.آقای دکتر عدنان طهماسبی، دبیر
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.هدوستان، رئیس دانشکده و عضو حقوقی هیئت مدیرآقای دکتر غالمحسین کریمی
.البدل اعضای علی،آقای دکتر گودرز رشتیانی و خانم دکتر هایده الله

. بازرس،فرآقای دکتر شهرام یوسفی
.البدل بازرس علی،آقای بابک سودمند

بضاعت دانشکده را از حمایت پرمهر یکـی از  مندی  پنجاه دانشجوی کم  سال گذشته این بنیاد توانست امکان بهره      در
انـدیش  بـرای     از طرف دیگر حمایت یکی دیگـر از خیـران نیـک           . نژاد فراهم نماید   محترم مصلی  خیران، یعنی بنیاد  

برخـی از  . شناسی به دست یکی از اعضای محتـرم هیئـت علمـی دانـشکده جـذب شـد               کاوش باستان  ۀاجرای پروژ 
 بـه دانـشجویان   خـویش ر مبـالغی ماهیانـه از حقـوق    استادان گرانقدر دانشکده نیز اعالم موافقت خود مبنـی بـر کـس    

بیشتری بتواند در جهت اهداف خیری      های  این بنیاد امیدوار است در آینده با جذب کمک        . رسانیدندبضاعت یاری   کم
.استوارتری برداردهای که دارد گام


