
 

  عنوان برنامه جامع استادان دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

  

 تاریخ تصویب عنوان برنامه جامع نام استاد 

  
 گروه فرهنگ و زبان هاي باستانی 

 

1. 

 

 30/11/91 بررسی ساخت واژه بر اساس متون اوستایی دکتر بهمن مرادیان

 

2. 
 دکتز آژیده مقدم

 23/8/90 تهیه واژنامه کاربردي  فعل و ساختارهاي فعلی در پهلوي

 

3. 

دکترمحمود جعفري 

دهقی

 

 23/8/90 فرهنگ توصیفی اصطالحات فلسفی در فارسی میانه

 

دکتر حسن رضائی باغ  .4

 بیدي

 23/8/90 )تاحمله مغول(تحول ساخت فعل در زبان فارسی 

 

  

 گروه باستان شناسی
 

 

دکترمحمد اسماعیل  .1

 اسمعیلی جلودار

 6/11/90 پژوهش پیرامون هنر ،معماري و باستان شناسی دوران اسالمی

 

2. 

حسن کریمیان دکتر

 

 23/8/90 احیاء و صیانت از مواریث فرهنگی کشورراهبرد ملی حفظ ،

 

 دکتر حسن طالیی .3

 ؟90 پژوهش در نوآوریهاي فنی دورانهاي پیش از تاریخ ایران

 

دکتر حسن فاضلی  .4

 نشلی 

 تخصص گرایی و پیچیدگی فرهنگی در ایران باستان از آغاز تا

 پایان دوره هخامنشی

23/8/90 

 

5. 

دکتر حکمت 

مالصالحی 

 

 23/8/90 فلسفه باستان شناسی و باستان شناختی 

 

 دکتر سیما ید اللهی .6

 4/8/90 باستان شناسی نظري و شاخه هاي تخصصی باستان شناسی

 

7. 

دکتر بهمن فیروزمندي 

 

 3/8/90 تبادالت فرهنگی میان ایران وآسیاي مرکزي در دوره هخامنشی

 

8. 

دکتر کمال الدین 

نیکنامی

 

 23/8/90 باستان شناسی تحلیلی



 

9. 

 باستان شناسی ،صنایع و هنرهاي دوره اسالمی ؛اساطیر و فرهنگدکتر فیروز مهجور

 ایران باستان؛شناخت شناسی در باستان شناسی 

23/8/90 

 

 دکتر رحیم والیتی .10

بررسی و مطالعه باستان شناسی ایران و ملل تابعه در دوره هاي مختلف 

 تاریخی

6/12/90 

 جلسه شورا

 

 

 

 گروه زبان و ادبیات فارسی
 

 23/8/90 قرآن،حدیث،کالم و عرفان اسالمی دکتر احمد احمدي .1

 

2. 

دکتر اصغر باباساالر

 

 23/8/90 تصحیح ساقی نامه ظهوري ترشیزي

 

دکتر محمد رضا  .3

 شفیعی کدکنی

 26/11/90 تصحیح و شرح آثار عطار نیشابوري

 پیشنهاد8/8/90 ش.ه1333فهرست کتابهاي چاپی فارسی قبل از دکتر شهرام آزادیان .4

بررسی سبکهاي فردي و دوره اي نظم ونثر فارسی از لحاظ فکري و دکتر امید مجد .5

 )سبک شناسی نظم ونثر(زبانی و ادبی

تصویب 15/8/90

 گروه

 10/8/90 تحقیق و بررسی در متون ادب عرفانی زبان فارسیدکتر عبدالرضا سیف .6

 ارائه طرح پژوهشی  /"سیري در منظومه فکري بهاءولد"تالیف کتاب دکتر میترا گلچین .7

 "فرهنگ کنایات مثنوي مولوي؛دفتر چهارم و پنجم و ششم"با موضوع 

 پیشنهاد2/90/؟

دکتر سید مصطفی .8

موسوي راد

 پیشنهاد2/9/90 بسامدي شاهنامه و شرح هشت داستان شاهنامه-فرهنگ معنایی

دکتر محمد حسین .9

محمدي 

 23/8/90 نظریه ادبی در ادبیات فارسی 

 23/8/90 مبانی  اساطیر و عرفان ایرانیدکتر حمیرا زمردي  .10

دکتر علی محمد  .11

موذنی

 23/8/90 پژوهش جامع در متون زبان و ادب عرفانی و ادب تطبیقی

دکتر سید محمد  .12

منصور

 23/8/90 تدوین کتابشناسی تکمیلی شیعه

تالیف کتاب اصول و طبقه بندي نقد :ب/ شرح جامع دیوان خاقانی:الف دکتر محمود فضیلت .13

شرح و تحلیل و ترجمه  : د) /بیان(تالیف کتاب زبان تصویر : ج/ادبی 

 ....کتاب اثر قران در تطور نقد عربی اثر سالم محمد زغلول و

 پیشنهاد1/2/90

 آموزش آسان بالغت فارسی -روح اهللا هادي  .14

  تحقیق در متون نظم و بالغت فارسی-

 پیشنهاد30/1/90

  پیشنهاد8/8/90

 بررسی ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس و تصحیح و تنظیم وصایايدکتر منوچهر اکبري .15

  جلد25فاز اول /شهداي کشور 

8/8/90 



 8/8/90 شرح مشکالت دیوان خاقانی دکتر محمد رضا ترکی  .16

دکتر علیرضا حاجیان  .17

نژاد

 23/8/90 تصحیح فرهنگ لغت عربی به فارسی 

 
 گروه فلسفه

 

 23/8/90 بخش حسیات) 2(نقادي کانت دکتر حسین غفاري .1

دکتر مهدي قوام  .2

صفري

 23/8/90 معرفت شناسی در فلسفه ي یونان و در نزد ابن سینا

 23/8/90 تمهید غرب شناسی دکتر محمود خاتمی  .3

دکتر سید حمید طالب  .4

زاده

 امکان تاریخی ظهور و بسط تفکر وجود شناختی در فلسفه اسالمی و

 اندیشه غربی و نسبت میان آنها 

23/8/90 

 23/8/90 عقل استدالل و عقالنیتدکتر سعید زیبا کالم .5

دکتر محمد رضا  .6

ریخته گران

 23/8/90 کاربرد روش پدیدارشناسی در فلسفه هاي اگزیستانس و پست مدرن

 پیشنهاد8/8/90 مکان در فلسفه یونانی/فضادکتر سید موسی دیباج .7

 
 گروه زبان شناسی

 

 24/11/90 نقش ساختار اطالعی در ترجمهدکتر علی افخمی  .1

دکتر محمود بی جن  .2

خان

پیگردهاي گفتاري و نوشتاري زبان و گویش هاي فارسی و تجزیه 

 وتحلیل زبانی آن ها

 پیشنهاد1/7/90

دکتر غالمرضا دین  .3

محمدي

 دستوري شدگی و واژگانی  شدگی در زبان فارسی معیار در چهارچوب

 زبانشناسی پیکره اي

24/11/90 

دکتر غالمحسین  .4

کریمی دوستان

 28/1/90 ساختهاي رویدادي و موضوعی و تجلی موضوعها

 12/7/90 زمان ،وجه و نمود در جمالت بسیط و مرکب زبان فارسیدکتر علی درزي .5

 
 گروه زبان و ادبیات عربی

 

دکتر محمد علی  .1

آذرشب

 23/8/90 تدوین تاریخ ادبیات عربی از آغاز تا معاصر با دید تمدنی

 23/8/90 پژوهشی در ادبیات داستانی جهان عرب در عصر حاضردکتر جواد اصغري .2

 1/8/90 زبان وادبیات معاصر عربی با تکیه بر ترجمهدکتر عدنان طهماسبی .3

دکتر امیر محمود  .4

کاشفی

 23/8/90 تدوین طرح جامع دروس رشته زبان وادبیات عربی 

 23/8/90 فرهنگنامه حروف در زبان عربیدکتر محمد دزفولی .5



دکتر غالمعباس  .6

رضایی هفتادر

 23/8/90 "دوره عباسی"شرح و تحلیل گزیده اي از بهترین قصاید 

دکتر محمد حسن  .7

فوادیان

 23/8/90 ادبیات عربی و فرهنگ اسالمی

 23/8/90 "دینی و ادبی"بررسی و بازشناسی آثار مکتوب خطی دکتر عبدالحسین فقهی .8

دکتر ابوالحسن امین  .9

مقدسی

 23/8/90 ادبیات معاصر عرب

دکتر معصومه  .10

شبستري

 23/8/90 تهیه وتالیف کتابهاي دانشگاهی در رشته هاي زبان و ادبیات عربی

 23/8/90 بررسی ادبیات خاورمیانه دکتر شهریار نیازي .11

دکترعزت مال  .12

ابراهیمی

 23/8/90 بررسی روند تحوالت ادبی فلسطین از اغاز تا کنون

 

 تاریخ تصویب عنوان برنامه جامع تحقیقات نام استاد 

  گروه تاریخ  

 30/11/91  پژوهش هاي دینی در ایران باستان   دکترکلثوم غضنفري .1

 22/3/91 منشور سیاسی عالما و دانشمندان  دکتر هادي دوست محمدي .2

 30/11/91 1991-1871تاریخ روابط بین الملل  دکترفرج اله احمدي .3

 23/8/90 تاریخ نهادهاي حقوقی و اجتماعی در ایران باستان دکتر حسین بادامچی  .4

 23/8/90 تاریخ اسالم در هند دکتر خدیجه عالمی.5 

گسترش تحقیقات تاریخ اسالم و دوره صفویه بر اساس متون  دکتر رسول جعفریان.6 

 چاپ شده

23/8/90 

نقش تجار خلیج فارس در تبادالت اقتصادي و فرهنگی ایران و نواحی  دکترمحمد باقر وثوقی.7 

از ورود اسالم تا قرن دهم -)ن هندوستان ،آسیاي جنوب شرقی و چی(شرقی

 هجري 

23/8/90 

 8/8/90 تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران دوره قاجار ومعاصر دکتر داریوش رحمانیان.8 

 30/8/90 نام ها و اصطالحات ایران باستان دکترروزبه زرین کوب.9 

بررسی اوضاع سیاسی،اجتماعی،اقتصادي و فرهنگی ایران در  دکتر نور الدین نعمتی.10 

 ش.ه13571304دوره پهلوي 

23/8/90 



روش و بینش علمی،مکاتب تاریخ :تاریخ تاریخنگاري در ایران دکتر منصور صفت گل.11 

 )از آغاز تا دوره معاصر(نویسی و تحوالت آن

 90/؟/؟

تحول نظام هاي حقوقی و قضایی ایران در دوره قاجاریه و  دکتر حسن زندیه.12 

 پهلوي

8/8/90 

 8/8/90 تحقیق در تاریخ قلمرو خالفت عباسی از تاسیس تا سقوط دکتر آذر آهنچی.13 

 8/8/90 تاریخ نگاري اسالمی حسن حضرتی.14 





عنوان برنامه جامع استادان دانشكده ادبيات و علوم انساني  

 

		

		نام استاد

		عنوان برنامه جامع

		تاريخ تصويب



		

		

		گروه فرهنگ و زبان هاي باستاني 

		



		1.



		دكتر بهمن مراديان

		بررسي ساخت واژه بر اساس متون اوستايي

		30/11/91



		

2.

		

دكتز آژيده مقدم

		تهيه واژنامه كاربردي  فعل و ساختارهاي فعلي در پهلوي

		23/8/90



		

3.

		دكترمحمود جعفري دهقي



		فرهنگ توصيفي اصطلاحات فلسفي در فارسي ميانه

		23/8/90



		

4.

		

دكتر حسن رضائي باغ بيدي

		تحول ساخت فعل در زبان فارسي (تاحمله مغول)

		23/8/90



		



		



		گروه باستان شناسي

		



		

1.

		

دكترمحمد اسماعيل اسمعيلي جلودار

		پژوهش پيرامون هنر ،معماري و باستان شناسي دوران اسلامي

		6/11/90



		

2.

		حسن كريميان دكتر



		راهبرد ملي حفظ ،احياء و صيانت از مواريث فرهنگي كشور

		23/8/90



		

3.

		

دكتر حسن طلايي

		پژوهش در نوآوريهاي فني دورانهاي پيش از تاريخ ايران

		90؟



		

4.

		

دكتر حسن فاضلي نشلي 

		تخصص گرايي و پيچيدگي فرهنگي در ايران باستان از آغاز تا

پايان دوره هخامنشي

		23/8/90



		

5.

		دكتر حكمت ملاصالحي 



		فلسفه باستان شناسي و باستان شناختي 

		23/8/90



		

6.

		

دكتر سيما يد اللهي

		باستان شناسي نظري و شاخه هاي تخصصي باستان شناسي

		4/8/90



		

7.

		دكتر بهمن فيروزمندي 



		تبادلات فرهنگي ميان ايران وآسياي مركزي در دوره هخامنشي

		3/8/90



		

8.

		دكتر كمال الدين نيكنامي



		باستان شناسي تحليلي

		23/8/90



		

9.

		دكتر فيروز مهجور

		باستان شناسي ،صنايع و هنرهاي دوره اسلامي ؛اساطير و فرهنگ

ايران باستان؛شناخت شناسي در باستان شناسي 

		23/8/90



		

10.

		

دكتر رحيم ولايتي

		بررسي و مطالعه باستان شناسي ايران و ملل تابعه در دوره هاي مختلف تاريخي

		6/12/90

جلسه شورا



		



		



		گروه زبان و ادبيات فارسي

		



		1.

		دكتر احمد احمدي

		قرآن،حديث،كلام و عرفان اسلامي

		23/8/90



		

2.

		دكتر اصغر باباسالار



		تصحيح ساقي نامه ظهوري ترشيزي

		23/8/90



		

3.

		

دكتر محمد رضا شفيعي كدكني

		تصحيح و شرح آثار عطار نيشابوري

		26/11/90



		4.

		دكتر شهرام آزاديان

		فهرست كتابهاي چاپي فارسي قبل از 1333ه.ش

		8/8/90پيشنهاد



		5.

		دكتر اميد مجد

		بررسي سبكهاي فردي و دوره اي نظم ونثر فارسي از لحاظ فكري و زباني و ادبي(سبك شناسي نظم ونثر)

		15/8/90تصويب گروه



		6.

		دكتر عبدالرضا سيف

		تحقيق و بررسي در متون ادب عرفاني زبان فارسي

		10/8/90



		7.

		دكتر ميترا گلچين

		تاليف كتاب "سيري در منظومه فكري بهاءولد"/ارائه طرح پژوهشي  

با موضوع "فرهنگ كنايات مثنوي مولوي؛دفتر چهارم و پنجم و ششم"

		؟/2/90پيشنهاد



		8.

		دكتر سيد مصطفي

موسوي راد

		فرهنگ معنايي-بسامدي شاهنامه و شرح هشت داستان شاهنامه

		2/9/90پيشنهاد



		9.

		دكتر محمد حسين

محمدي 

		نظريه ادبي در ادبيات فارسي 

		23/8/90



		10.

		دكتر حميرا زمردي 

		مباني  اساطير و عرفان ايراني

		23/8/90



		11.

		دكتر علي محمد موذني

		پژوهش جامع در متون زبان و ادب عرفاني و ادب تطبيقي

		23/8/90



		12.

		دكتر سيد محمد منصور

		تدوين كتابشناسي تكميلي شيعه

		23/8/90



		13.

		دكتر محمود فضيلت

		الف :شرح جامع ديوان خاقاني/ ب:تاليف كتاب اصول و طبقه بندي نقد ادبي /ج: تاليف كتاب زبان تصوير (بيان) /د: شرح و تحليل و ترجمه  كتاب اثر قران در تطور نقد عربي اثر سلام محمد زغلول و....

		1/2/90پيشنهاد



		14.

		روح الله هادي 

		-آموزش آسان بلاغت فارسي 

- تحقيق در متون نظم و بلاغت فارسي

		30/1/90پيشنهاد

8/8/90 پيشنهاد



		15.

		دكتر منوچهر اكبري

		بررسي ادبيات انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و تصحيح و تنظيم وصاياي

شهداي كشور /فاز اول 25 جلد

		8/8/90



		16.

		دكتر محمد رضا تركي 

		شرح مشكلات ديوان خاقاني 

		8/8/90



		17.

		دكتر عليرضا حاجيان نژاد

		تصحيح فرهنگ لغت عربي به فارسي 

		23/8/90



		

		

		گروه فلسفه

		



		1.

		دكتر حسين غفاري

		نقادي كانت (2) بخش حسيات

		23/8/90



		2.

		دكتر مهدي قوام صفري

		معرفت شناسي در فلسفه ي يونان و در نزد ابن سينا

		23/8/90



		3.

		دكتر محمود خاتمي 

		تمهيد غرب شناسي 

		23/8/90



		4.

		دكتر سيد حميد طالب زاده

		امكان تاريخي ظهور و بسط تفكر وجود شناختي در فلسفه اسلامي و

انديشه غربي و نسبت ميان آنها 

		23/8/90



		5.

		دكتر سعيد زيبا كلام

		عقل استدلال و عقلانيت

		23/8/90



		6.

		دكتر محمد رضا ريخته گران

		كاربرد روش پديدارشناسي در فلسفه هاي اگزيستانس و پست مدرن

		23/8/90



		7.

		دكتر سيد موسي ديباج

		فضا/مكان در فلسفه يوناني

		8/8/90پيشنهاد



		

		

		گروه زبان شناسي

		



		1.

		دكتر علي افخمي 

		نقش ساختار اطلاعي در ترجمه

		24/11/90



		2.

		دكتر محمود بي جن خان

		پيگردهاي گفتاري و نوشتاري زبان و گويش هاي فارسي و تجزيه وتحليل زباني آن ها

		1/7/90پيشنهاد



		3.

		دكتر غلامرضا دين محمدي

		دستوري شدگي و واژگاني  شدگي در زبان فارسي معيار در چهارچوب

زبانشناسي پيكره اي

		24/11/90



		4.

		دكتر غلامحسين كريمي دوستان

		ساختهاي رويدادي و موضوعي و تجلي موضوعها

		28/1/90



		5.

		دكتر علي درزي

		زمان ،وجه و نمود در جملات بسيط و مركب زبان فارسي

		12/7/90



		

		

		گروه زبان و ادبيات عربي

		



		1.

		دكتر محمد علي آذرشب

		تدوين تاريخ ادبيات عربي از آغاز تا معاصر با ديد تمدني

		23/8/90



		2.

		دكتر جواد اصغري

		پژوهشي در ادبيات داستاني جهان عرب در عصر حاضر

		23/8/90



		3.

		دكتر عدنان طهماسبي

		زبان وادبيات معاصر عربي با تكيه بر ترجمه

		1/8/90



		4.

		دكتر امير محمود كاشفي

		تدوين طرح جامع دروس رشته زبان وادبيات عربي 

		23/8/90



		5.

		دكتر محمد دزفولي

		فرهنگنامه حروف در زبان عربي

		23/8/90



		6.

		دكتر غلامعباس رضايي هفتادر

		شرح و تحليل گزيده اي از بهترين قصايد "دوره عباسي"

		23/8/90



		7.

		دكتر محمد حسن فواديان

		ادبيات عربي و فرهنگ اسلامي

		23/8/90



		8.

		دكتر عبدالحسين فقهي

		بررسي و بازشناسي آثار مكتوب خطي "ديني و ادبي"

		23/8/90



		9.

		دكتر ابوالحسن امين مقدسي

		ادبيات معاصر عرب

		23/8/90



		10.

		دكتر معصومه شبستري

		تهيه وتاليف كتابهاي دانشگاهي در رشته هاي زبان و ادبيات عربي

		23/8/90



		11.

		دكتر شهريار نيازي

		بررسي ادبيات خاورميانه 

		23/8/90



		12.

		دكترعزت ملا ابراهيمي

		بررسي روند تحولات ادبي فلسطين از اغاز تا كنون

		23/8/90









		

		نام استاد

		عنوان برنامه جامع تحقيقات

		تاريخ تصويب



		

		

		گروه تاريخ

		



		1.

		  دكتركلثوم غضنفري

		 پژوهش هاي ديني در ايران باستان

		30/11/91



		2.

		دكتر هادي دوست محمدي

		منشور سياسي عالما و دانشمندان 

		22/3/91



		3.

		دكترفرج اله احمدي

		تاريخ روابط بين الملل 1871-1991

		30/11/91



		4.

		دكتر حسين بادامچي 

		تاريخ نهادهاي حقوقي و اجتماعي در ايران باستان

		23/8/90



		

		5.دكتر خديجه عالمي

		تاريخ اسلام در هند

		23/8/90



		

		6.دكتر رسول جعفريان

		گسترش تحقيقات تاريخ اسلام و دوره صفويه بر اساس متون چاپ شده

		23/8/90



		

		7.دكترمحمد باقر وثوقي

		نقش تجار خليج فارس در تبادلات اقتصادي و فرهنگي ايران و نواحي شرقي(هندوستان ،آسياي جنوب شرقي و چين )-از ورود اسلام تا قرن دهم هجري 

		23/8/90



		

		8.دكتر داريوش رحمانيان

		تاريخ اجتماعي و فرهنگي ايران دوره قاجار ومعاصر

		8/8/90



		

		9.دكترروزبه زرين كوب

		نام ها و اصطلاحات ايران باستان

		30/8/90



		

		10.دكتر نور الدين نعمتي

		بررسي اوضاع سياسي،اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره پهلوي 13571304ه.ش

		23/8/90



		

		11.دكتر منصور صفت گل

		تاريخ تاريخنگاري در ايران:روش و بينش علمي،مكاتب تاريخ نويسي و تحولات آن(از آغاز تا دوره معاصر)

		؟/؟/90



		

		12.دكتر حسن زنديه

		تحول نظام هاي حقوقي و قضايي ايران در دوره قاجاريه و پهلوي

		8/8/90



		

		13.دكتر آذر آهنچي

		تحقيق در تاريخ قلمرو خلافت عباسي از تاسيس تا سقوط

		8/8/90



		

		14.حسن حضرتي

		تاريخ نگاري اسلامي

		8/8/90







