
 
 

 

 دانشگاه تهران

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 نشریه پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت
 

  22226116تلفن:  مدیر مسئول مجله 

  22362462فکس: 

دکتر غالمحسین نام و نام خانوادگی: 

 دوستان کریمی

  56261213211موبایل: 

  gh5karimi@ut.ac.irایمیل: 

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و آدرس:  دانشگاه تهران  استاد سمت:

 علوم انسانی 

 

 

 

 

  22226153تلفن:  سردبیر مجله 

  -فکس: 

محمد  دکتر علینام و نام خانوادگی: 

 موذنی

  56264635422موبایل: 

  moazzeni@ut.ac.irایمیل: 

ن، دانشکده ادبیات و دانشگاه تهراآدرس:  د دانشگاه تهران استا سمت:

 علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

 

  22362342تلفن:  اعضای هیأت تحریریه  

  -فکس: 

دکتر منوچهر نام و نام خانوادگی: 

 اکبری 

  -موبایل: 

  makbari@ut.ac.irایمیل: 

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و آدرس:  ان استاد دانشگاه تهر سمت:

 علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
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  622-1 – 313121تلفن:  اعضای هیأت تحریریه  

  -فکس: 

دکتر ویکتور نام و نام خانوادگی: 

 الکک

  622-4-343615موبایل: 

  Acad.calt@gmail.comایمیل: 

  بیروت، دانشگاه لبنان  آدرس:  لبنان  استاد دانشگاه سمت:

 

 

 

  22226153تلفن:  اعضای هیأت تحریریه  

  -فکس: 

دکتر محمدرضا نام و نام خانوادگی: 

 ترکی

  56266233512موبایل: 

  mtorki@ut.ac.irایمیل: 

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و آدرس:  دانشیار دانشگاه تهران  سمت:

 انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی علوم

 

 

 

 

  532-42243632تلفن:  اعضای هیأت تحریریه  

  -فکس: 

دکتر کاووس نام و نام خانوادگی: 

 لی  حسن

  56234241623موبایل: 

  kavooshasanli@yahoo.comایمیل: 

 دهدانشک شیراز، دانشگاه شیراز، آدرس:  استاد دانشگاه شیراز  سمت:

 فارسی ادبیات و زبان بخش ، علوم، و ادبیات

 

 

 



 

  532-44466236تلفن:  اعضای هیأت تحریریه  

  -فکس: 

دکتر باقر نام و نام خانوادگی: 

 نیا صدری

  56233211325موبایل: 

  baghersadri@yahoo.comایمیل: 

 تبریز، دانشگاه بهمن، 66 بلوار تبریز، آدرس:  استاد دانشگاه تبریز سمت:

 ادبیات دانشکده

 

 

 

 

  11214354تلفن:  اعضای هیأت تحریریه  

  -فکس: 

دکتر کورش نام و نام خانوادگی: 

 صفوی 

  56264263416موبایل: 

  safavi_koorosh@yahoo.comایمیل: 

 ادبیات دانشکده طباطبایی، عالمه دانشگاهآدرس:   طباطبایی امهعلّ استاد دانشگاه سمت:

  فارسی ادبیات گروه خارجی، های زبان وفارسی 

 

 

 

 

  44829688تلفن:  اعضای هیأت تحریریه  

  44828698فکس: 

دکتر شیرزاد نام و نام خانوادگی: 

 طایفی

  56266361622موبایل: 

  sh_tayefi@yahoo.comایمیل: 

 ادبیات دانشکده طباطبایی، عالمه دانشگاهدرس:  آ طباطبایی علّامه دانشیار دانشگاه سمت:

 فارسی ادبیات گروه خارجی، های زبان وفارسی 

 

 

 



 

  11161322تلفن:  اعضای هیأت تحریریه  

  -فکس: 

اهلل  دکتر حبیبنام و نام خانوادگی: 

 عباسی 

  56262624221موبایل: 

  habibabbasi45@yahoo.comایمیل: 

 خوارزمی، دانشگاه مفتح، خیابان آدرس:  اد دانشگاه خوارزمی است سمت:

 فارسی ادبیات و زبان گروه ادبیات، دانشکده

 

 

 

 

  22226265تلفن:  اعضای هیأت تحریریه  

  -فکس: 

 اله جان دکترنام و نام خانوادگی: 

 مطهر کریمی

  56262626221موبایل: 

  jkarimi@ut.ac.irایمیل: 

 و ها زبان دانشکده ،دانشگاه تهرانآدرس:  تهران دانشگاه استاد ت:سم

 روسی ادبیات و زبان گروه،  خارجی ادبیات

 

 

 

 

  -تلفن:  اعضای هیأت تحریریه  

  -فکس: 

 تیمور دکترنام و نام خانوادگی: 

 مالمیر

  56214345626موبایل: 

  timoormalmir@gmail.comایمیل: 

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و آدرس:  تهران دانشگاهستاد ا سمت:

 علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

 



 

  -تلفن:  اعضای هیأت تحریریه  

  -فکس: 

 اختر دکترنام و نام خانوادگی: 

 مهدی

  -موبایل: 

  -ایمیل: 

 لعل جواهر دانشگاهاستاد  سمت:

 دهلی نهرو

 نهرو لعل جواهر دانشگاهد، دهلی، هنآدرس: 

 دهلی

 

 

 

 

  -تلفن:  اعضای هیأت تحریریه  

  -فکس: 

 اهلل روح  دکترنام و نام خانوادگی: 

 هادی

  56262521322موبایل: 

  rhadi@ut.ac.irایمیل: 

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و آدرس:  تهران دانشگاه دانشیار سمت:

 ، گروه زبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی

 

 


