
 

 شماره عنوان پدیدآور

 940 شروه، شعر پرشور جزایر و سواحل خلیج فارس احمد حبیبی

 941 بر مرکب خیال رمضان رضائی

 942 سیاوخش و بالدر پژوهشی تطبیقی در اسطوره شناسی هند و اروپایی بهار مختاریان

 943 م؟یزبانان آموزش ده یفارس ریرا به غ یکدام زبان فارس امیر رضا وکیلی فرد

 944 (یمولو یدر مثنو یآموز اخالص عمل )مناقب علو یازعل محمدحسن فوادیان

سیدبابک فرزانه، علی علی 

 محمدی

 945 و شاملو سیاسطوره در شعر ادون

اینگه بورگ باخمن، ترجمه ی فواد 

 نظیری

 946 خورند؟ یم یاشعار به چه درد

 947 آموختن دیدن علی عبداللهی

 948 و برگ هیپرسا نیچن نیا بیژن نجدی

 949 یو عرب یفارس یها ییالال ی هیساختار و درون ما یقیتطب یبررس حسین کیانی، سعیده حسن شاهی

 950 یسام یواژه ام در زبانها ییو معنا یلغو یبررس زهرا خسروی

در  یمصدر زبان روس ینحو -یدستور یها یژگیو لیو تحل یبررس امیر حسینی

 یبا مصدر زبان فارس سهیمقا

951 

عبداله حسینی، انصار سلیمی 

 نژاد، عثمان اسماعیلی

 952 یو شاب یدر اشعار فرخ یمردم ،یاسالم یداریب

محمد احمدپناهی )پناهی 

 سمنانی(

 953 رانیفرهنگ عامه ا رامونیپ

 954 امل دنقل وانیدر د ینید یو نقد نمادپرداز لیتحل صادق فتحی دهکردی، ژیال قوامی

چند شعر از اینگه بورگ باخمن، 

 ترجمه فواد نظیری

 955 دارم کیتار یتنها کلماتسروده ها: 

بن عباس بن  یعل "یابن الروم " یاز زندگ یروانشناخت یلیتحل جواد سعدون زاده

 وسیگوریگر

956 

 957 یاندلس یابن هان وانیدر د نیثقل سعید شیبانی

 958 ) تاملی در زندگی و اندیشه رابرت گرنهارد( شعور یخنده اندیشه:  مژگان پژهان مهر

سعید حسام پور، زهرا پیر صوفی 

 املشی، سمانه اسدی

 959 ینهفته در دو داستان کودک از احمدرضا احمد یخواننده 

 960 درحضور رمانسدرباره ی شعر شمس لنگرودی  رسول رخشا

 961 یدولت آباد دریسلوچ و کل یخال یدر جا یضمن یداللت ها قهرمان شیری



 962 یجبران و سهراب سپهر لینزد جبران خل  ینید ییو تکثرگرا نید حمید احمدیان، عالیه جعفری زاده

امیررضا وکیلی فرد، شراره خالقی 

 زاده

با به کار  تیمل نیارتباط ب ی: بررسیزبان فارس یریادگی یراهبردها

 یرانیا ریآموزان غ یفارس انیراهبردها در م یریگ

963 

 964 یبه فارس یعرب یترجمه واژه ها ندیدر فرا یراهبرد یراهکارها صادق فتحی دهکردی

 965 یابهام در شعر خاقان یروان شناس قهرمان شیری

 966 یمظهر مقاومت منف یسبک هند قهرمان شیری

 967 "مهجر " کایبه آمر یسفر شعر معاصر عرب خلیل پروینی

 968 زیزبان ست یسنخ شناس محمد مختاری

 969 مایوارث ن نیشاملو برجسته ترویژه نامه احمد شاملو:  محمد عظیمی

 970 ی: نگاهی به ترجمه ی آلمانی شعرهای شاملوشاملو به آلمان علی عبداللهی

 971 شاملو، فرهنگ عامه و کتاب کوچه محمد احمد پناهی سمنانی

 972 رانیا سندگانیشاملو و کانون نو محمدعلی سپانلو

 973 ییدایشروه؛ شعر ششعر فولکلور:  محمد احمد پناهی سمنانی

 974 شکل نوشتن خود هستم جواد مجابی

 975 بزرگ جهان اسالم سینو ریتفس نینخست یطبر سید محمد حسینی

 976 )شاعر و نویسنده اتریشی( و آثارش دیفر علی عبداللهی

 977 یعرفان اتیو ادب اتیو روا اتیآ نهیلوازم پنجگانه سلوک در آ محمد حسن فوادیان

 978 اتیدر ادب یواقع گرائ میمفاه منوچهر حقیقی

 979 سبک تیمارسل پروست و اهم خجسته کیهان

 980 پروست و بارس دگاهیاز د یاثر ادب نشیآفر فرزانه کریمیان

مهدی پوررضائیان ، بهروز سهیلی 

 اصفهانی

 اتیادب وندیمارسل پروست، مطالعه پ وهیبه ش یبا نقاش اتیادب قیتلف

بر مجلد   دیزمان از دست رفته با تاک یدر رمان در جستجو یبا نقاش

 طرف خانه سوان

981 

 982 "رازیش یاغان " یحافظ به زبان عرب وانینقد و نظر ترجمه د سید محمد حسینی

 983 ینقش قدامه بن جعفر در تحول نقد ادب عبداهلل حسینی

 984 یوطیعبدالرحمن س نیبه احوال و آثار جالل الد ینگاه فوادیانمحمد حسن 

اثر ابن  هیکتاب شاف یدانش صرف و نقد و بررس خچهیبه تار ینگاه سیدبابک فرزانه

 حاجب

985 

 986 و اشعار صالح عبدالصبور با استفاده از آثارش یبه زندگ ینگاه حمید احمدیان

 987 زبان فرانسه یریزبانان در فراگ یفارس ییآوا یخطاها یواکاو امیررضا وکیلی فرد

 988 امرسن ییگرا یگوته و تعال سمیحافظ از دو نگاه: رمانت زهره تائبی نقندری

 989 در عصر قاجار یانواع نثر ادب یسیدگرد یمبنا ،یانتقاد کردیرو فرانک جهانگرد



علی گنجیان خناری، سیدحسین 

 حسینی

 990 آن یو نامگذار یعرب اتیادب خیادوار تار میتقس یهاینقد نارسائ

 991 (1پیشوندهای زبان فارسی امروز) عالءالدین طباطبائی

 992 سیاز معلقه امروالق یدامغان یمنوچهر یریرپذیتاث احد پیشگر

 993 تاریخ زبان فارسی )بخش پایانی( محسن ابوالقاسمی

 994 یابن عرب دگاهیرحمت از د عبدالرضا مظاهری

 995 یزدی یعل نیشرح آثار و احوال شرف الد محمد کاظم کهدویی

 996 فردوسی و موسیقی در شاهنامه منصوره ثابت زاده

 997 طرح پایگاه متون زبان و ادب فارسی -

 998 درد در شعر نادر نادرپور یروانشناس مهدی شریفیان

 999 یعبدالرحمن جام دگاهیاز د یعشق در عرفان اسالم سوسن آل رسول

به اندازه  لیاص یقیموس یزمان چیندارم در ه ادی: به یاصغر بهار یعل فرمهر منجزی

 کرده باشد دایطرفدار پ ریچند سال اخ

1000 

 1001 یسه گانه جام یوانهاید تاجیکستان -اعالخان افصح زاد

 1002 فلسفه فکری شکسپیر و استنتاجهای اجتماعی او در مکبث پرویز آموزگار

 1003 درگذشت استاد گذشت ز کسالی هادی حائریسید 

 1004 واژه دستکش ایرج وامقی

 1005 کودک، سرچشمه افسانه ازین داود حسینی

 1006 یمنظوم فارس یمناجاتها ینوع ادب مهدی ملک ثابت

سید محمد طباطبائی 

 بهبهانی)منصور(

 1007 (ی)سهل بن عبداهلل تستر ینقد منابع سهل شناس

خان، ترجمه لیال  غالم مصطفی

 عبدی خجسته

 1008 هیاز سلسله مجدد ینادر ینسخه خط

 1009 نامه به یک هنرمند نائین -امیر تحویلی 

 1010 یزبان فارس یاستادان خارج یمعرف بلقیس فاطمه حسینی

 1011 یو الفارس یالعرب نیاالدب یف یلیقصه مجنون ل صاحبعلی اکبری

 1012 آن یو اشعار عرب "دره نادره "نقد و نظر  جعفر موید شیرازی

 1013 در شعر حافظ انیکار چراغ خلوت عبدالرضا مدرس زاده

محمد عبداهلل چغتائی، ترجمه 

 مریم ناطق شریف

 1014 ق. 1274تا  1120در شبه قاره از  یفارس یخطاط

غالم مصطفی خان، ترجمه لیال 

 عبدی خجسته

 1015 یاریشهر یعماد ای یغزنو یعماد

 1016 حافظ وانیاز د یتیاقتراح ب علیزاده، مهدی رمضانیناصر 



 1017 یشعر فارس زیخ بایز یها میاقل زهرا آقابابایی خوزانی

 1018 یالنجف یبهار و احمد صاف یدر اشعار ملک الشعرا ینید شهیاند یداهلل رفیعی، رمضان رضائی

 یبهار و احمد صاف یدر اشعار ملک الشعرا یزیبازتاب استعمار ست رمضان رضائی

 ینجف

1019 

اسماعیل شفق، علیرضا نیازی 

 وحدت

 1020 یخاقان وانیبه د یبا نگاه "سه "عدد  تیاهم

 1021 یو مثنو شادیوحدت وجود در اوپان یقیتطب یبررس ابراهیم ابراهیم تبار، ولی رمضانی

 1022 داستان در آثار بهاء طاهر یو موضوع یفن یها یژگیو جواد اصغری

 1023 جابر عیرب یدر آثار داستان یفرم یها ینوآور جواد اصغری

 یبر الگو هیشب با تک کیدر هزار و  یداستان یحرکت ها یبررس جواد اصغری، زینب قاسمی اصل

 "پراپ  ریمیوالد " یشناس ختیر

1024 

 1025 دیاالبداع عند الدکتوره خالده سع هیحرک عدنان طهماسبی

نیازی،  عدنان طهماسبی، شهریار

علی اکبر خمیجانی فراهانی، 

 سعداهلل همایونی

بر  هیبا تک یدر مکالمه زبان عرب یو دانشگاه یآموزش اهداف عموم

 و روش کارمحور یکاربرد - یمفهوم البسیس

1026 

 1027 جالل آل احمد یدر سه اثر داستان یخیتار عیوقا ریتاث رمضان یاحقی، مجید عزیزی

 یو احمد صاف یاعتصام نیدر اشعار پرو یاجتماع نیمضام سهیمقا رمضان رضائی

 یالنجف

1028 

 1029 و انتخاب زبان لهیگال محمدحسین رمضان کیایی

 1030 یاسالم یها سیولکام و دست نو یپزشک خیموسسه تار احمدرضا رحیمی ریسه

 1031 ه.ق.( 1272-1304)  یعصر ناصر انیو مواجب مستوف یاسام اسداهلل عبدلی آشتیانی

 1032 یو االدب العرب یمنوچهر رمضان بهداد

محمدحسین رمضان کیایی، ایمان 

 منصوب بصیری

 1033 و شاهنامه دیانئ یریاساط یها تیشخص قیتطب

 1034 یستیو سوررئال یعرفان اتیدر ادب "خرق عادت " یقیمطالعه تطب ناصر علیزاده، ویدا دستمالچی

 1035 تیصادق هدا یدر آثار داستان تینقد شخص ناصر علیزاده، طاهره نظری انامق

 1036 کودکان یاز داستانها یا دهیعناصر داستان در گز لینقد و تحل مسعود فروزنده

مهدی تدین نجف آبادی، علی 

 رمضانی

 1037 یمینس نیدعمادالدیگاه قرآن در نزد س یچهره انسان، تجل

شطرنج در شعر شاعران برجسته سبک  یباز قیبر دقا یتامل احمد گلی، مهدی رمضانی

 یو عراق یجانیآذربا

1038 

سید محمود الهام بخش، زهره 

 رمضانی

 1039 یدشت یدر نثر عل یو واژگان عرب یسیساده نو



رمضان شعبانی، محمود طاووسی، 

 مهدی ماحوزی

 1040 آن یالوزرا و مثل ها خیتار

 1041 افغانستان یدر شعر فارس یبازگشت ادب اسماعیل شفق، رضا چهرقانی

اسماعیل شفق، سمیرا جهان 

 رمضان

 1042 حرکت در شاهنامه نیمضام

 1043 یاسالم یها نیبا آن در سرزم ییکاغذ و آشنا خیتار جاناتان بلوم، ایرج افشار

: نخستین دائره المعارف در تاریخ تمدن اسالمی رسائل اخوان الصفاء علی اصغر فقیهی

 به سبک امروز

1044 

 1045 هیسرما یکاعلم یاحمد رضو لیجم دیس محمدهارون عثمانی

 یقای: بوطایدر یبر کتاب از اشارت ها یدو تناقض در نقد ابوالفضل حر محمد غفاری

 یمعنو یدر مثنو تیروا

1046 

 1047 یقصه در عصر صفو یو ماجرا ینثر مظلوم فارس منصور ثروت

 1048 یو نقش آن در متون عرفان ایرو منصور ثروت

 1049 ینظام ییمنشاء آرمان گرا منصور ثروت

 1050 تیدر وغ وغ ساهاب صادق هدا هیقض ینوع ادب رقیه فراهانی، علیرضا فوالدی

 1051 یدر شعر عصر صفو قیتزر رقیه فراهانی، علیرضا فوالدی

 1052 در شعر حافظ ینقل قول هنر علیرضا فوالدی

 1053 یقبل از دوره صفو یرانیا انهیعام یرمانس ها یاوریهادی 

 1054 یدر ادب پارس نیکریپ ییبایز ینشانه ها زهرا آقابابایی خوزانی

جانی، عصمت خوئینی،  عباس بگ

 مسعود جعفری

 1055 یحسن غزنو دیس وانید یانتقاد حیلزوم تصح

 1056 درباره فعل مرکب یینکته ها عصمت خوئینی

 1057 یاشتقاق در زبان فارس خوئینیعصمت 

علی ضیاءالدینی، مهین دخت فرخ 

 نیا

و رساله الغفران ابوالعالء  یغزنو ییسنا رالعبادیس یقیتطب یبررس

 یفرجام شناس دگاهیاز د یمعر

1058 

مهین دخت فرخ نیا، علی 

 ضیاءالدینی

 1059 یجامعه شناخت دگاهیاز د مایشعر ن یخیرتاریس

 یمحمود غزنو یبرا یکه فردوس ینظم شاهنامه و هجو نامه ا خیتار ترجمه توفیق سبحانیاحمد آتش، 

 ساخت

1060 

 1061 یفرخ وانیدر د یعهد غزنو خیبازتاب تار فروغ سلطانیه

 1062 یغزنو ییاز سنا یا دهیگفتمان قص یانتقاد لیتحل نجمه حسینی سروری

مصطفی مهرآئین، ابوالفضل حاجی 

 زاده

 1063 متن یانتقاد ریتفس یبرا ینظر یقدرت چارچوبمتن و 



علیرضا محمدی کله سر، 

 محمدعلی خزانه دار لو

 1064 حوزه طنز یبه پژوهش ها یانتقاد یبا نگاه یبرطنز عرفان یدرآمد

علیرضا محمدی کله سر، 

محمدکاظم یوسف پور، محمدعلی 

 خزانه دارلو

 1065 یطنز در مثنو ییگفتگو یها نهیزم

 1066 زال و رودابه یساختار داستان طالبیان، نجمه حسینییحیی 

 1067 سند بادنامه ینوع شناس یحیی طالبیان، نجمه حسینی

 تیحکا یبه برخ یوهمناک با نگاه اتینامه ها به منزله ادب بیعجا ابوالفضل حری

 هند بیکتاب عجا یها

1068 

 1069 کردیرو کی یژانر: معرف یریدر شکل گ تینقش موقع داوود عمارتی مقدم

 1070 "ز پهلوی"باز هم درباره بازتاب:  سعید حمیدیان

 1071 یدر شاهنامه فردوس یهخامنش یبازتاب آثار شاعر پریوش جم زاده

 1072 یدر دوره هخامنش یزبان آرام گاهیجا یبررس محمدتقی ایمانپور

 یدوم هخامنش ریدر زمان اردش تایاناه زدیعلل برجسته شدن ا آتوسا احمدی

 پ.م( 405-359)

1073 

 ای ویسرپل ذهاب: گودرز گ یاشکان بهیبر کت ی: بازنگریا بهیکت اتیادب سیروس نصراهلل زاده

 گودرز اردوان

1074 

 1075 یدر عصر اشکان ونانیو  رانیا یبه روابط فرهنگ یاشاره ا عالالدین آذری

 1076 در شاهنامه یپهلوان ،یپهلو ژیلبر الزار، ترجمه ژاله آموزگار

هدایه [یبه زبان فارس یاز سده چهارم هجر یدو رساله پزشک ژیلبر الزار، ترجمه لیال عسگری

 ] دانشنامه –المتعلمین 

1077 

اقدس فاتحی، طاهره خوشحال 

 دستجردی، محسن ابوالقاسمی

 یدر متن ها "اریاسفند ریپذ بیو چشم آس یتن نییرو" سهیمقا

 یشاهنامه فردوس ( وی)پهلو انهیم یفارس

1078 

 1079 یدر زبان فارس "یپهلو"ناشناخته کلمه  یمعن کی علی اشرف صادقی

 1080 ییو اوستا یپهلو یها سیها در دستنو نیها و آذ هینشانه ها، آرا بهرام برومند امین

 1081 شیخو یخورد گاو نادان ز پهلوپژوهش های لغوی: ... الوند بهاری

 1082 یساخت متعد -و ژ ینامتعد یساخت ها فریده حق بین

 1083 و نقد کتاب اصول دستور زبان یمعرف فریده حق بین

و مطابقه فاعل و فعل در  یفا یمشخصه ها ینیبازب یچگونگ یبررس فریده حق بین، صغری فرخنده

 یزبان فارس

1084 

 1085 و شاهنامه یپهلو یپارس در اوستا و نوشته ها یایدر فریدون جنیدی

 1086 تصحیح واژه ای از شاهنامه فردوسی دن؟ینوف ای دنیتوف پژمان فیروزبخش



 1087 نیتذکره الخطاط محمد صالح بن ابوتراب اصفهانی

 1088 "نیتحفه المحب "در  یسخه شناسنو  یسیاصطالحات خوشنو پژمان فیروزبخش

نسترن صفاری، مظاهر مصفا، ژاله 

 آموزگار

 1089 رستم و خاندانش یحماسه ها

 1090 مختصر اعراب جنوب خراسان )منطقه عرب خانه( خچهیتار یوسف آموزگار

 1091 در بزرگداشت خرد و دانش ژاله آموزگار

 1092 یپس از انقالب اسالم رانیا یاز مرزها رونیدر ب یفارس اتیزبان و ادب منصور رستگارفسایی

 1093 یاز مشروطه تا انقالب اسالم یآن در شعر فارس لیمعاد و مسا یتجل یونس شعاعی

 1094 یپس از انقالب اسالم یدررمان اجتماع تهیتقابل سنت و مدرن لیتحل مریم عاملی رضایی

از ابتدا  یخانواده در رمان فارس یمایس یخیتار ریس لیو تحل یبررس مریم عاملی رضایی

 50تا دهه 

1095 

 1096 بر ادب انتفاضه یانقالب اسالم ینید ریتاث ابوالحسن امین مقدسی

 1097 یانصار نیبر شعر شرف الد یدرآمد ابوالحسن امین مقدسی

 1098 و بهار یشوق یبر مدائح نبو یقیتطب یدرآمد ابوالحسن امین مقدسی

 1099 یشوق دگاهیدر د نید ابوالحسن امین مقدسی

 1100 (یپادشاه یو هما یانیرابطه دو اسطوره همسان )فر ک یلیتحل یبررس میرجلیل اکرمی

 لیو تحل ی: بررسیپس از انقالب اسالم یاسیداستان س نینخست مصطفی گرجی

 انیشیاشرف درو یاز عل 18گفتمان داستان سلول 

1101 

شکراهلل پورالخاص، سیدمهدی 

 صادقی

 1102 یانقالب اسالم یها یمثنو نهییدفاع مقدس در آ

 1103 یدر ادب پارس موسیآن یسودمند کهن الگو ینمودها شکراهلل پورالخاص، جعفر عشقی

عفت السادات منیری، مریم 

 حسینی

 ورگنی یبر آرا هیبا تک نزبورگیگ ایجهان در آثار ناتال ستیز یبررس

 هابرماس

1104 

 1105 پا دارند کیلک لک ها  جووانی بوکاچو، ماندانا قهرمان لو

مهدی شریفیان، نجمه نظری، 

 صغری جعفری نیا

 ایران یانقالب اسالم اتیدر ادب ییحماسه و عرفان عاشورا یتجل
 

 

1106 

 1107 یحل نیالد یعطار و صف یمقارنه مدائح نبو ابوالحسن امین مقدسی

 1108 بر شعر ابن نباته یدرآمد ابوالحسن امین مقدسی

 1109 )ع( از منظر ابن معتوق تیمدح اهل ب ابوالحسن امین مقدسی

مقدسی، زهرا ابوالحسن امین 

 بهشتی

بر شعر  هیبا تک یو عرب یدر دو ادب فارس ییشعر عاشورا یبررس

 یو جواهر اریشهر

1110 



ادریس امینی، ابوالحسن امین 

 مقدسی

بر سه عنصر  هی)باتک یو عرب یدر فارس ییواژه افزا یقیمطالعه تطب

 کلمات( ییمعنا رییو تغ بیاشتقاق، ترک

1111 

حسن ابوالحسن امین مقدسی، 

 خلف، سعداهلل همایونی

 1112 یحانیالر نینهج البالغه با آثار ام یمتن نایروابط ب

احمد امین، منصور میرزانیا، 

 محمدعلی افخمی خیرآبادی

در پنح  یقیبا ابزار موس یبر ساخته نظام ریدر تصاو یجستار "برون از پرده؛ 

 "گنج

 

 

1113 

 1114 (یمست یورا یاری) هوش یبلخ نیدر سخن موالنا جالل الد یلیشطح تمث فاطمه همایون، احمد امین

 1115 در سگ ولگرد یو بن بست نوستالژ "تیهدا" زمیالیستانسیاگز سیدکاظم موسوی، فاطمه همایون

 1116 منفعل در بوف کور یپوچ انگار سیدکاظم موسوی، فاطمه همایون

 1117 یعرب یکشورها یدر مصر و برخ یقیتطب اتیو رشد ادب شیدایپ ناهید حجازی

 1118 هی، و انشقاق اول "ادگاری"و  "ازگاری" مهرداد نغزگوی کهن
 


