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 م2011حتی الوظائف والمناصب التي تقلدىا 

 .ـ1998 حتی عاــ 1996من ،ی في کرمانشاهبجامعة راز العلوم اإلنسانيةو المساعد التعليمي لکلية اآلداب
ـ حتی عاـ 1999 من، ی في کرمانشاهالعلوم اإلنسانية بجامعة رازاآلداب و ابها في کليةآدو رئيس قسم اللغة العربية

. ـ 2003
، من المميزة بجامعة بوعلی سينا في مدينة ىمدان الهيئة في نسانيةالعلوم اإللقسم االدب وعضو کميتو تخصصی 

 .2008حتی  2007
. ـ2008من  ،الزيارة في محافظة کرمانشاهو عضو مجلس التعليم لمنظمة الحج

ی في العلوم اإلنسانية بجامعة رازکلية اآلداب و مجلة النقد واألدب التطبيقي، يةتحرير ةعضو ىيأوتحرير رئيس 
. ـ2010 من، کرمانشاه

. ـ2008من  کرمانشاه الزيارة محافظةو حجمجمع تعليم العضو 
. ـ2012من  ،دب العربي بجامعة شهيد جمران في أىوازلمجلة األ يةتحرير ةعضو ىيأ

من  المميزة بجامعة رازي  األدب في الهيئةاللغة وقسم ل التخصصية اللجنةضو ع
 .ـ2012

 
 
 

 
 
. 

 اإلنتاجات العلمية
 :الكتب( الف
الثالثة ك ـ،2004الطبعة الثانيةـ، 1999جامعة رازي سنة ك منظمة مست: ؛ الناشر( باللغة العربية)العروض العربي البسيط  .1

(. القافيةك مجيع اجلامعات اإليرانية لدرس العركض ىذا الكتاب ُتدّرس ىف)ـ 2006



ـ؛ 2002سنة: ـ؛ الطبعة الثانية2001سنة: جامعة رازي؛ الطبعة األكُفك منظمة مست: ؛ الناشر( باللغة الفارسية)فن الترجمة  .2
 2007: الطبعة السابعة ـ؛2006: ـ؛ الطبعة السادسة2005: ـ؛ الطبعة اخلامسة2004: ـ؛  الطبعة الرابعة2003: الطبعة الثالثة

. ـ2010ـ كالطبعة التاسعة 2009 الطبعة الثامنةك .ـ
يشتمل على . ـ 2002انتشارات يادكاره كتاب، سنة : ؛ الناشر( عربى –فارسى )  المصطلحاتغات وللُّل  «معروف»معجُم  .3
 االحياء،كالكيمياء، كالفيزياء، ك، ةلكرتكينالكهرباء كاإلك عة،الزراكالّطب، كالسياسة، كاالقتصاد، كالفّن، كاألدب،  احلّيو يف فرداتاَفمن الؼ اآل
، ك    .الصحفك من مصطلحات اجلرائد كثريك ادلصطلحات العسكرية،كاحلقوؽ، كالرياضة، كالنجـو
 .ـ2004يادكاره كتاب، سنة : ؛ الناشر( فارسية عربية)زوار العتبات المقدسة محادثات الحجاج و .4
الدکتور كحيد  باالشرتاک معىذا الكتاب أُلِّف  (العربيةو باللغتين الفارسية)لمجبلت العربية او مختارات من الصحف .5

.  ـ2005خورشيد باراف، سنة : بور، الناشر سبزياف
ترمجممتها ك حيوي ىذا ادلعجم حواِف أربعني ألف مفردة عربية( من العربية اُف الفارسية) المطبوعات العربيةدى للصحف ومعجم الوُ  .6

. ـ2007جامعة رازي سنة : اُف الفارسية، الناشر
ـ؛ 2007الزيارة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، سنة ك منظمة احلج: الناشر( العربيةباللغتين الفارسية و)المحادثة العربية  .7

ـ عشرة 2008سنة: لثالثةـ مخسة اآلؼ نسخة؛ الطبعة ا2007سنة: ـ مخسة اآلؼ نسخة ؛ الطبعة الثانية2007سنة: الطبعة األكُف
.  اآلؼ نسخة

يشتمل علی  (كمدراء كمسؤكِف قوافل احلج ، حجاجلل)؛ ( العربيةباللغتين الفارسية و) المملکة العربية السعودية،  قوانين .8
سنة  .ات ادلواضيع األخریكعشر، ، كادلستشفياتؾكبنكشرکات السفر، كاؿ،  ك ادلطاراترؾ،اـكاًف ،كالفنادؽ  القوانني القضائية، قوانني الشرطة،

 .ـ2011، الطبعة الثانية ـ؛ الطبعة األكُف مخسة اآلؼ نسخة2010

 منظمة احلج كالزيارة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،: الناشر (لزوار ومدراء قوافل سوريا)الجمهورية العربية السورية   قوانين .9
 .ـ2012 الطبعة األكُف

ربت )( كزارة اخلارجية اإليرانية: الناشر) (من القرن األول الهجري حتی عصرنا الراىن)وص العربية الخليج الفارسي في النص .10
 .(الطبع

 الکتب بالتفصيل
مستخدماً ،شرح دقائقوك ىذا الكتاب أُلِّفم يف العركض : « البسيط  العربي  العروض»  .1

طمهَّرىم ك الذين أذىبم اهللُ عنهم الرججم األمثلةم ِمنم األبيات ادلختارة يف مدح  آؿ بيت خري الربرة  
يمْستموعر مسلُكو فإين رأيُت مجاعًة شلَّن ك يستصعب رمْكُبوك نُػقمرِّب ما يػمْبعد متناكُلو  شمرمْطنا أمفْ ك تطهرياً ؛

. َف يمْشِف غلياًل ك ،صعوبةك أمتػمْوا دبا ليج فيو مقنع بل زادكه انغالقاً  ،ألَُّفوا ُكُتباً يف ىذا اجملاؿ



سيطبع من ك 2012ة سنة  سابعىذا الکتاب أعيد طبعو للمرة اؿ  فلذلك ُحذؼ  فيو ما استغلق ،فاليستفيد الطالب منها استفادًة كافيةً 
. جديد باذف اهلل يف ىذه السنة

ة عن اإلجاب  .3. التطبيقاتك كثرة التمارين.2.  العللك تيسريىا خاصًة يف الزحافاتك تلخيص ادلباحث .1  :ميزات الكتاب
تسهيل أمساء التفاعيل   .6 الفارسيةك البحث العركضي للشعر احلّر يف كل من العربية .5. البحث العركضي للموشَّحات .4.التمارين
يع اإلعراب يف جمك التشكيل. 8 .العربيةك مستخدماً األمثلة لكل حبر يف الفارسية ،نظريه يف الفارسيةك ادلقارنة بني العركض العريب .7. للناشئني

 . البحث التفصيلي للقافية .10 .ادلصادر يف الشواىدك ذْكر ادلآخذ .9. الشواىد ادلختارة

نظريىا يف الفارسية، ر العربية كالبحو ترفكىم ِمن غري الناطقني بالضاد، ؽداخلم قطرنا  ،دبا أفَّ كثرياً من الدارسني ادلهتمني بدراسة العركضك
اءاً ك اً ، ليزيدمىا رمْكنقادلعاصرينك شعراء الفرس القدامىة ادلختارة من فحوؿ مستخدماً النماذج من األبيات الفارسي آمُل أمْف يكوف ىذا سبهيداً . هبم

نَّونموُ ك أرجو أمْف يكوف كما يطلبو الطالبوف. تيسرياً للوصوؿ إليوك ريفلتعلُّم ىذا العلم الش صورة ) .يػمتممم
( الغالؼ يف القسم الفارسية

فيو نظريات الرتمجة :  األكؿ  فصلاؿ :إلی مخسة فصوؿقسم مواضيع الکتاب تن :«الترجمة  فن».2
. الطرؽ ادلختلفة للرتمجة مع مناذج عملية للرتمجةك صعوباهتا،ك  األكلية أصوذلا  كالرؤية الشاملة إلی 

غري ذلک فی .تطبيقهما كك ، النقلك ، من زكايا سلتلفة کالتعريب  الثاين يشري إلی الرتمجة  فصلاؿ
كأزمنتهما؛ فضال عن ذلک   كالعربية  خيص بادلقارنة بني األفعاؿ الفارسية: الثالث   فصلاؿ. للغتنيا

. ، كکل ما خيص باألفعاؿ بني اللغتني كاجملهوؿ  ؛ كادلبنية للمعلـو كادلتعدية  قورنت األفعاؿ الالزمة
  فصلاؿ. كعالقتها باألفعاؿ كاألمساء كالعربية   بني اللغتني الفارسية  خيص دبقارنة احلركؼ: الرابع فصل اؿ

،  ، كاحلالية الوصفية  يف اللغتني كبياف أنواع اجلمل  كالفعلية خيص دبقارنة اجلمل االمسية : اخلامج
ادلعاجم اللغوية القددية كاجلديدة   أشري إلی أنواع: كيف فصل الضمائم. كغري ذلک  كالشرطية

كاألمثلة من   ػ كجود التمارين الکثرية 1: ت الکتاب أيضاً كمن ميزا. كمواصفات کل منهما يف اللغتني
ػ كجود بعض 3.  ػ اإلجابة الدقيقة جلميع سبارين الکتاب2.  ..كفنية ك ، كثقافية، كاجتماعية  أدبية: اجلديدة الشائعة  ادلفردات كادلصطالحات

األعداد الکبرية  كأعداد بدكف معادؿ؛ ادلنادی كادلوصوالت كمشاکل   رمجة؛ ت اجلمل الطويلة كادلتداخلة  ترمجة  :ادلوضوعات اجلديدة ألكؿ مرة منها
ىذا  .كالعربية  كغريىا يف اللغتني الفارسية  قوؿ ادلباشر كغري ادلباشر؛ صعوبات ترمجة اجملامالت، كاألمثاؿ، كالكنايات  ترمجتهما يف الفارسية، نقل
. 20012العاشرة سنة الکتاب أعيد طبعو للمرة 

يشتمل ىذا الکتاب  (عربى –فارسى )  غات والمصطلحاتللُّل  «معروف»جُم مع .3
الكهرباء كالزراعة،كالّطب، كالسياسة، كاالقتصاد، كالفّن، كاألدب،  يف ةاحليّ  فرداتاَفمن الؼ اآلعلى 

، ك االحياء،كالكيمياء، كالفيزياء، ك، ةكااللكرتكين ادلصطلحات العسكرية، كاحلقوؽ، كالرياضة، كالنجـو
القاریء بعض ادلفردات قلَّما جيدىا  فضال عن ذلک جيد .من مصطلحات اجلرائد كالصحف كثريك

فی سائر ادلعاجم اللغوية کاأللياؼ الضوئية كفأرة الکومبيوتر كالسي دي كاالنرتنت كاخلليوی كغريىا 



من ميزات الکتاب  .ةالکاتب يف استخداـ ادلفردات ادلتنوع كالعربية حبيث يساعد  اللغتني الفارسيةىذا كجيد فيو أيضا األلفاظ ادلرتادفة يف .... 
ىذا الکتاب أعيد طبعو للمرة الثانية، آخر الطبعة سنة   .بياف تفصيلي للفرؽ بني ادلفردات كموارد استعماذلا يف اجلمل كالعبارات: أيضا

2006. 

الکتاب لقد ألِّف ىذا  (فارسية عربية)محادثات الحجاج وزوار العتبات المقدسة  .4
للمسافرين كزكار مکة ادلکرمة كادلدينة ادلنورة كالعتبات ادلقدسة بالعراؽ كسوريا كجلميع ادلسافرين إلی 

فهو يساعد الزكار يف زلادثاهتم اليومية يف مجيع األماکن کالفنادؽ كادلطارات كاجلمارک . الدكؿ العربية
مراکز الشرطة، كادلستشفيات، كادلطاعم، كاحملالت التجارية كاألسواؽ ادلختلفة كعيادات األطباء، ك

ىذا الکتاب . مراکز الربيد كاذلواتف كغريىا من األماکن كادلوضوعات  ،كادلتاحف، كالبنوک، كادلالبج
. ـ2002طبع ىذا الکتاب سنة  . يساعد ُکاًل من العرب كالفرس يف تعلُّم العربية كالفارسية
 

 
 مختارات من الصحف والمجبلت العربية .5
. بور األستاذ الدکتور كحيد سبزياف باالشرتاک معىذا الكتاب أُلِّف  (اللغتني الفارسية كالعربيةب)

. اللغة العربية يف اجلامعات اإليرانية ىذا كألِّف لدرس قراءة الصحف كاجملالت العربية لطالب قسم 
التنوع يف النصوص حبيث جيذب  .1 من ميزات ىذا الکتاب  رايتخا .2 .القاریء بسهولة
كالثقافية، ، يةعلمالطريفة يف اجملاالت اؿك ةنادراؿكضوعات اَف .3 .ية كغريىاطباؿك كاالجتماعية

عراب الاكجود   .4.مراعاة االختصار يف مجيع النصوص .يف مجيع ادلفردات صحيحاؿشكل التك
ؽ النصوص العربية الی الفارسية كؼة ترجم .6 .ادلفردات الصعبة يف مجيع النصوص  ةترجم .5

طبع ىذا الکتاب سنة   .اجلرية حبرؼ تعداَفك ةالـزاؿ اؿفعاألتفكيك  .7. اساليب الرتمجة
2002 .

 
 

 ىذاالکتاب( من العربية إُف الفارسية)معجم الُهدى للصحف والمطبوعات العربية .6
ذا انطالقاً لو. ادلهجورة علی ادلفردات الدارجة للصحف كاجملالت العربية بعيداً عن األلفاظ يشتمل

 قد صوَّرىذا ك (اإللکرتكنيةالورقية ك)الصحف العربية رائد كمفردات اًفالکثري من األمر اسُتخرج 
فاستخرجت األلفاظ من اللوحات التجارية كاألماکن ادلختلفة كثري من  ادلولف خالؿ أسفاره عن



طبع الکتاب سنة  . فردة عربية كما يعادذلا يف الفارسيةأربعني ألف ـ علیادلعجم  توييح. عن ألف کلمة کما يقاؿ رّب صورة تغينألنو الصور 
2006. 

: أسلوب کتابة المعجم
األدب فقط بل دبا أف مفردات ادلعجم اسُتخرجت من الصحف كاجلرائد فلذلک کلماهتا جديدة كمتنوعة؛ حبيث ال زبتص بالسياسة ك .1

لکرتكنية، كالزراعة كالطب كالصيدلة کهرباء، كاإلء، كالفيزياء، كاألحياء، كاؿة يف اجملاالت ادلختلفة کالکومبيوتر كالکيمياتشتمل علی آالؼ مفرد
َف ُتدكَّف ادلفردات علی أساس جذكر الکلمة بل دكنت علی أساس ظاىر الکلمة فهو ُيسهل  .2. كالرياضة، كعلم النفج كاالقتصاد كغريىا

ات الکثرية زادت ادلعجم كجود ادلرتادؼ .4 . ىا ليجدىا الباحث بسهولةرُتبت مجوع التکسري بصيغة اجلمع مع مفرد .3. األمر علی الناشئني
كجود األلفاظ ادلنحوتة يف ادلعجم ميزة أخری ذلذا الکتاب حبيث قلما  .5. إلی مواضع استعماؿ ادلفردات فضاًل عن ذلک أشريم . ركنقاك هباءا

 .معاين ادلفردات ذْكر .7 . صلد معجاً أشار إلی األلفاظ ادلنحوتة

: منهم .ألِّف ىذا الکتاب للمسافرينلقد :  (باللغتني الفارسية كالعربية) ،المحادثة العربية .7
فهو أکمل . يع ادلسافرين إلی الدكؿ العربيةجمزكار مکة كادلدينة ادلنورة كالعتبات ادلقدسة بالعراؽ كسوريا ك

ىذا . ادلؤلف إليها ليت سافرألماکن ابکثري من الکتاب السابق فضال عن ذلک فيو العديد من الصور ؿ
يساعد الزكار يف زلادثاهتم اليومية يف مجيع األماکن کالفنادؽ كادلطارات كاجلمارک كاحملالت  الكتاب

التجارية كاألسواؽ ادلختلفة كعيادات األطباء، مراکز الشرطة، كادلستشفيات، كادلطاعم، كادلتاحف، 
ىذا الکتاب . ذلواتف كغريىا من األماکن كادلوضوعات، مراکز الربيد كازلالت بيع ادلالبجكالبنوک، ك

. يساعد کاًل من العرب كالفرس لتعلُّم العربية كالفارسية
 

 
ومدراء  ، حجاجخاص لل) المملکة العربية السعودية  قوانينالتعرف علی  .8

نة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، سمنظمة احلج كالزيارة يف : الناشر (ومسؤولي قوافل الحج
 .ـ2010

الصور اليت أخذىا ادلولف من  الفارسية كالعربية كفيو العديد من : لقد ألف الکتاب بالغتني
قوانني : من القوانني السعودية منها يشتمل  الکتاب علی الکثري . خالؿ أسفاره إلی السعودية
حلفالت، قوانني الشرطة، قوانني ا العمالت، كاجلمارک كالسلع ادلمنوعة، كاألحکاـ القضائية، 

النهي عن ادلنکر، كقانوف مکافحة ك  كالفنادؽ كادلطارات، كشرکات السفر، كىيأة األمر بادلعركؼ
البقيع كعشرات من ادلواضيع  ادلخدرات، مؤسسات الطوافة، قوانني الدفاع ادلدين، كقوانني 

. األخری
 



 
( سوريالزوار ومدراء قوافل )الجمهورية العربية السورية   قوانينالتعرف علی  .9
. 2011الطبع االكؿ، سنة  (باللغتني الفارسية كالعربية)

ىذا الكتاب ىو حصيلة سفر ادلؤلف  منظمة احلج كالزيارة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية: الناشر
الصور ادلوجودة يف الكتاب التقطها ادلولف خالؿ حضوره يف ك .الی اجلمهورية العربية السورية

الضركرية كقوانني العمالت كاجلمارؾ كالسلع  يشتمل علی القواننيدلصور ىذا الكتاب ا. سوريا
 التأمني، جرائم ، شركاتقانوف كأحكاـ دخوؿ كخركج األجانبشركطو، أخذ الفيزا كادلمنوعة، 
اإلرىاب، قانوف العقوبات  كسبويل األمواؿ غسل عمليات باألشخاص، مكافحة االذبار

نني ادلخدرات، كالتهريب، ادلواصالت، قواالنقل ك، ف اإلقامةأماؾاالقتصادية، قوانني الطرياف، 
كعشرات قوانني األسلحة، مكافحة الدعارة، الزكاج، التملك هتريب اآلثار،  التدليج،كالغش ك

  .ادلواضيع ادلختلفة

 
 –يوتر الکومب)عبر التقنية الجديدة  کتابة االطروحة والرسائل الجامعية. 10
منشورات راه دانش، . الدکتوراهحتی مرحلة ( الليسانج)لة االجازة للطالب من مرح( نترنتاال

 .2012سبتمرب 
 
 

 
باللغتني ) (العتبات المقدسةلزوار ومدراء قوافل ) عراقال  قوانينالتعرف علی . 11

ىذا  (تحت الطبع) منظمة احلج كالزيارة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية: الناشر (الفارسية كالعربية
يشتمل الكتاب ادلصور علی ادلعلومات العامة؛ ك. عراؽىو حصيلة سفر ادلؤلف الی اؿ الكتاب

أماكن اإلقامة، قوانني التأمني، قوانني العمالت كاجلمارؾ، النظاـ ادلصريف، قوانني الطرياف،  شركاتأخذ الفيزا كشركطو، الدستور العراقي اجلديد، 
 .كعشرات ادلواضيع ادلختلفةمکافحة الرشوة  ،انني األسلحة، جرائم ضد االسرة كادلشاعر الدينيةادلركر، مكافحة الدعارة، قوانني ادلخدرات، قو



 
شري الی أيف ىذا الكتاب الوثائقي ( من القرن األول الهجري حتی عصرنا الراىن)  الخليج الفارسي في النصوص العربية .12

الكتب اجلغرافية، كالتارخيية، : أمهات الكتب العربية منهااخلليج الفارسي يف  !من استخدـ اللفظة ادلنحولة ألكؿ مرة؟: ادلوضوعات التالية
يف اخلتاـ ردا علی مزاعم الصحايف ك اخلرائط، كالكتب التفسريية، ككتب األحاديث، كالکتب األدبية كادلتفرقة، كالوثائق العربية، كاللغةكمعاجم 

( ربت الطبع) .الکوييت قدري قلعجي كمن يفکر مثلو
 

بعض المقاالت المنشورة في المؤتمرات  (ب
دكر النساء يف األدياف التوحيدية، جامعة : ، عنواف ادلؤسبرموسى عليو السبلم يدور آسية في الدفاع عن النب: عنوان المقال .1

 .ـ1998سنة  ،رافالزىراء بطو
مسائل الرتمجة، جامعة  دراسة يف: عنواف  Discourse Analysis and Translation تحليل الكبلم والترجمة .2

 .ـ1998، سنة تربيز احلکومية، مدينة تربيز
 .ـ1999 ادلؤسبر الدكِف لتکرمي السامانيني، مدينة مشهد ادلقدسة، ُكّتاب العربية في عهد السامانيين، .3

طهراف،  غة الفارسية، مدينةدكة األكلی للحوار حوؿ ادلفردات كادلصطلحات، رلمع اللالن ،تجربة الدول العربية في النقل والتعريب .4
 .ـ1999

ادلؤسبر الدكِف دلركر ستمائة سنة من كفاة اللغوي الکبري رلد الدين الفريكزآبادي، ، تدوين المعاجم اللغوية في العصور اإلسبلمية .5
 .ـ1999 ،مدينة شرياز

، جامعة جيالف، مدينة (عليو السالـ)ِف مؤسبر أمري ادلؤمنني ع، في األدب العربی (عليو السالـ)انعكاس فضائل اإلمام علي  .6
 .ـ2000رشت، سنة 



كالسلوک  (عليو السالـ)ندكة اإلماـ علي : جامعة نداء نور، عنواف في الشعر واالدب العربي (عليو السالـ)مدح اإلمام علي  .7
. ـ 2000سنة  ،العلوي
. ـ2001لفارسي كالعريب، جامعة الزىراء، طهراف، سنة التأثري ادلتبادؿ بني األدبني ا ،فن الترجمة بين العربية والفارسية .8
. ـ2003الندكة الثانية، للمفردات كادلصطلحات، اجملع العلمي الفارسي، طهراف، سنة ،أساليب خلق المفردات فى العربية .9

جامعة أصبهاف، مدينة ، «دكر اللغة يف حوار احلضارات»ادلؤسبر الدكِف األكؿ  ،دور الترجمة والمترجمين في حوار الحضارات .10
. ـ2004أصبهاف، 
ز، يف إيراف، جامعة احلرة، مدينة تربيلدراسة طرؽ تعليم اللغة العربية كلی أل، الندكة ادراسة مشاکل اللغة العامية والفصحی .11

. ـ  2004
 (ع)فاطمة الزىراء  مؤسبر معرفة السيدة ،السياسي والدفاعي في قضية فدک (عليها السالـ)دور السيدة فاطمة الزىراء  .12

 (.عليها السالـ)السفر الی سوريا لزيارة السيدة زينب  علی جائزةىذا ادلقاؿ حصل  ،ـ، مدينة کرمانشاه 2004
ندكة تبيني دكر العلماء الركحانيني يف االرباد الوطين كاإلنسجاـ اإلسالمي، دائرة : ، عنوافخم في االتحاد اإلسبلميغديردور .13

. ـ2008  ،(کانوف الثاين) يناير 8ك 7 ،خلريية دبحافظة کرمانشاهاألكقاؼ كالشؤكف ا
اجلامعة االسالمية احلرة يف ، لرتمجو القرآف الکرمي ادلؤسبر الوطين، فعالألمنظر ا للقرآن الکريم منای لهی قمشونقد ترجمة إ .14

. ـ2011( شباط)مدينة بركجرد، فرباير 
، ادلؤسبر الوطين لألدب التطبيقي، اجلامعة االسالمية احلرة يف مدينة بناب، ديوان األعشیمظاىرالثقافة والحضارة اإليرانية في  .15
 (.السيدة بركانو ستايش نيا باالشرتاک مع) .ـ2011، (أيار)مايو  19ك 18
سبع كاالدب ، ادلؤسبر الوطين للقرآف كعلم ادلججماليات دالالت التثية والصور الببلغية والنغم الموسيقية في سورة الرحمن .16

 .ـ2011، (تشرين الثاين)نوفمرب  13كالفن، جامعة ايب علي سينا يف مدينة مهداف كمؤسسة البحوث القرآنية للحوزة العملية كاجلامعة، 
 (.السيد عاطي عبيات باالشرتاک مع)

رآف كاالدب العريب، جامعة ادلؤسبر الوطين للق ،(اسماعيل صبري باشا نموذجا)أثر القرآن الکريم علی المضامين الشعرية  .17
(. السيدةمسية خبتياري باالشرتاک مع) .ـ2011، (تشرين الثاين)نوفمرب  کردستاف يف مدينة سنندج، 

الصحوة ك ادلؤسبر الدكِف للشبابدور اإلمام موسی الصدر في ايجاد الحراک للشباب في تيار الصحوة اإلسبلمية،  .18
 .ـ ۲۰۱۲ يناير 14ك ۱۳ ،ػق ۱۴۳۳صفر 19ك ۱۸طهراف، ، االسالمية
الصحوة ك ادلؤسبر الدكِف للشبابدور اقبال البلىوري الصدر في ايجاد الحراک للشباب في تيار الصحوة اإلسبلمية،  .19

 .ـ ۲۰۱۲ يناير 14ك ۱۳ ،ػق ۱۴۳۳صفر 19ك ۱۸ ،طهراف، ،االسالمية



 مارس 7، قم ادلقدسة، ديناؿاصوؿ ة، کلية شهاداؿثار كيإلا ثقافة مؤسبر ،العربيةشعار ألا مکونات الثقافة العاشورائية في .20
2012 .
 مارس 7، قم ادلقدسة، ديناؿاصوؿ ة، کلية شهاداؿيثار كإلا ثقافة مؤسبر ،مقدسالدفاع لل استخدام الرمز في أشعار المقاومة .21

 (.السيدعاطي عبيات باالشرتاک مع) .2012
 مارس 7، قم ادلقدسة، ديناؿاصوؿ ة، کلية شهاداؿيثار كإلا ثقافة مؤسبر ،م ىّمتبراىيإ شهيد محّمدال ةوصيل ألدبيةا الدراسة .22

(. السيدةمسية خبتياري باالشرتاک مع) .2012
اصوؿ ة، کلية شهاداؿيثار كإلا ثقافة مؤسبر ،ينصر اهلل مردانالشاعر  المقاومة والصمود لدیشعار دور األلوان في أ .23
. 2012 مارس 7، قم ادلقدسة، ديناؿ
عليو ) يعسكراؿ سناٌف ماـإلا مؤسبر، مع االفکار والمدارس االنحرافية( عليو السبلم)أساليب تعامل اإلمام العسکري  .24
. ـ2012 مارس 1كرماف  ،نورپياـ  جامعة (السالـ
عليو ) يسكرعاؿ سناٌف ماـإلا مؤسبر، يةعيشال يةتقوفي ( يو السبلمعل)عسکری الحسن المام البناءة لئل يَّةتقدور ال .25
 .ـ2012 مارس 1كرماف  ،نورپياـ  جامعة (السالـ
 يعسكراؿ سناٌف ماـإلا مؤسبراألخبلقية،  اإلرشاداتکرامات وال مرآة في (السالـ عليو) يعسكرال حسنال مامإلا .26

 .ـ2012 مارس 1كرماف  ،نورپياـ  جامعة (عليو السالـ)
 ىاداًف مؤسبر ( دراسة القناعة) «ألدبيةثار اينية واآلدالات يرواوال في النصوص هميمفاهإلقتصادي وا دجهاال .27

( السيدة مسية خبتياري باالشرتاک مع. )ـ2012 ،مارس 5اكر، اجلامعة االسالمية احلرة، کنغ، کوناتوـك يقتصادالا
 ىاداًف رمؤمت، الببلغةفي نهج( ليو السبلمع) يمام علإلقتصادي في الخطب والرسائل االقتصادية لئلا دجهاال .28

( السيدة مسية خبتياري باالشرتاک مع). ـ2012مارس  4لرستاف،  جامعة ،يقتصادالا
 .ـ2012مارس  7 ،مهداف احلرة، االسالمية اجلامعة، لقيم الثقافيةاك ةهنج البالغ مؤسبرالببلغة،  نهج في يةنسانإلاالقيم  دراسة .29
 7، مهدافاحلرة،  االسالمية اجلامعةالببلغة،  نهج في( السبلم عليو) يمام علإلا ية في حكمجتماعالاية وفردال القيم .30
( السيدة مسية خبتياري باالشرتاک مع) .2012مارس
 تيباؿىل يرة أسؿ ، ادلؤسبر االكؿ،يحمد شوقأو ار ملک الشعراء بهارشعالمدائح النبوية في أ وتحليل في دراسة .31

(. دياف صاحلیالسيد ب باالشرتاک مع) .ـ2012س مار 8 ،(ص) عظمألايرة النيب س( ىم السالـيعل)
 ابريل 18ك 17 مشهد ادلقدس، ،كانتاج ادلصل يقربقرازی لل موسسة ادلؤسبر الوطين األكؿ لإلبل،نهج الببلغو  في االبل .32

. ـ2012
 مشهد ادلقدس، ،اج ادلصلكانت يقات التطعيمربقرازی ؿ موسسة ادلؤسبر الوطين األكؿ لإلبل، ،بل في النصوص الدينيةصورة اإل .33
. ـ2012 ابريل 18ك 17



 18ك 17 مشهد ادلقدس، ،كانتاج ادلصل يقربقرازی لل موسسة ادلؤسبر الوطين األكؿ لإلبل، ،بل ودورىا في االدب الفارسياإل .34
( السيدة مسية خبتياري باالشرتاک مع) .ـ2012 ابريل
 يةجتماعالكاالثقافية  ية، ادلعاكنيةنسافإلا علـواؿك البالغة هنجؿ دلؤسبر الثاين، اواحدة من نهج الببلغة لخطبة المستندات دراسة .35
(. ؿ ملک الو نظریالسيدة ک باالشرتاک مع) 2012 ، مايومهدافسينا،  یبوعل جلامعة
 علـواؿك غةالبال هنجؿ ادلؤسبر الثاين، شتقاقالنظر اوجهة  مننهج الببلغو  العبلقات الصوتية والمعنوية لمفردات دراسة .36

(. السيد مهت بيکی باالشرتاک مع) 2012 ، مايومهدافسينا،  یبوعل جلامعة يةجتماعالكاالثقافية  ية، ادلعاكنيةنسافإلا
 ية، ادلعاكنيةنسافإلا علـواؿك البالغة هنجؿ ادلؤسبر الثاين، نهج الببلغو في( ه السبلميعل) يمام عللئل ةقتصاديالم اكَك حِح ال .37

( السيدة مسيو خبتياری باالشرتاک مع) 2012 ، مايومهدافسينا،  یبوعل جلامعة يةماعجتالكاالثقافية 
 2012 مايو ،رازی، کرمانشاه، يقي، جامعةتطباؿدب ألا مؤسبر طوقان یفدوو يكاشان المقاومة في أشعار سبيدة مظاىر .38

. (مرمي مطهریالسيدة  باالشرتاک مع)
 مايو ،رازی، کرمانشاه، يقي، جامعةتطباؿدب ألا مؤسبر ،الدامغاني منوتشهريو نواسأبي  خمريات تطبيقية في دراسة .39

( ابوذر تکشالسيد  باالشرتاک مع) 2012
 ،رازی، کرمانشاه، يقي، جامعةتطباؿدب ألا مؤسبر يش وسلمان ىراتي،ر محمود درواشعأ المقاومة في مکونات عناصر .40
( وربولی آمىه السيدة باالشرتاک مع) 2012 مايو

، ادلؤسبر الوطين الثامن لصحة األسرة، استراتيجيات القرآن لتحقيق الصحة النفسية، وانطباقها آلراء علماء النفس .41
( يماف صاٌفالسيد يب باالشرتاک مع. )2012 مايو 29 . 27 كزارة الصحة كالعالج كالتعليم الطيب .طهراف، جامعة طهراف للعلـو الطبية 

، مايو نبدكاككساحلرة، ک اإلسالمية ، اجلامعةقابوسناموؿ ادلؤسبر األكؿ، قابوسنامو ارة اإلسبلمية علیتأثير الثقافة والحض .42
 .ـ2012
ادلؤسبر  «الثامن الهجريقرن الل الثاني حتی أوائقرن الل من أوائ» العربية التفسيرية ي في النصوصفارسالج يخلال .43

 .2012 مايو 1الی  ريلآب 29من ) ،ىرافط جامعة (كالثقافة كاحلضارة التأريخ) الفارسي خليجلل الدكِف الثالث
، «حاضرال ناعصر حتی يىجرال التاسعقرن الاواسط  من» يةعربال ةيالتاريخ النصوص في يفارسالخليج ال .44

. ـ2012ابريل  23ىراف، ط ،يةرافإليا يةغراؼلتسمية كتوحيد األمساء اًف التخصصية اللجنة ،منظمة ترسيم اخلرائط الوطنية
 ،حاضرال ناعصر حتی يىجرالسادس القرن الاواخر  من -ية عربال ةجغرافيال النصوص في يفارسالخليج ال .45

 .ـ2012ابريل  23ىراف، ط ،يةرافإليا يةغراؼلتسمية كتوحيد األمساء اًف التخصصية اللجنة ،منظمة ترسيم اخلرائط الوطنية
ي، اجلهاد اجلامعي، طهراف، مايو فارساؿج يخلدلؤسبر الثامن للا ،يةعربال المصادر في يفارسال خليجلل اتدلوثائق والمستنا.46

. ـ2012



 .ـ2012مايو  ،ىرافطايراف، يف  قرآفاؿ عجازالعلمي إل اجملمع، دلؤسبر األكؿ إلعجاز القرآفا، قرآنال الجبال فيعجاز إ .47
 (فاطمو رجبی مسنگانیالسيدة  باالشرتاک مع)

 .ـ2012مايو  ،ىرافطايراف، يف  قرآفاؿ عجازالعلمي إل اجملمع، دلؤسبر األكؿ إلعجاز القرآفا قرآنال في ريوتصاعجاز ال .48
. ـ2012مايو  ،ىرافطايراف، يف  قرآفاؿ عجازالعلمي إل اجملمع، دلؤسبر األكؿ إلعجاز القرآفا قرآناللفاظ أترادف  فيعجاز اإل .49
سالمية احلرة حلمي، اجلامعة اإلادلؤسبر الثاين لألدب اَف، بين أدباء العرب والغرب النقدية الجزر والمد لآلراء فيالشاىنامة  .50

( يماف صاٌفالسيد يب باالشرتاک مع. )2012 مايو ،يف فريكزآباد
 ، جامعة(س)زىرا ادلوسبر الدكِف، للسيدة اؿ ،لمرأة المعاصرةکقدوة ل( س)زىرا الخطب  ية فيوالالم يحر عندفاع ال .51
 (يماف صاٌفالسيد يب باالشرتاک مع). 2012مايو ک، ارا

ـ  .2012 مايواراک،  ، جامعة(س)زىرا ادلوسبر الدكِف، للسيدة اؿفدک، في غصب ( س)زىرا الاحتجاج السيدة  .52
ليهم ع)خلق اذلوية يف سريه ادلعصومني  ادلؤسبر االقليمي( عليهم السبلم)االعتدال في خلق الهوية في سيره المعصومين  .53
. ـ2112 يونيو، بريجند اجلامعة اإلسالمية احلرة يف (السالـ
اجلهاد اجلامعي حملافظة ، الصامتىجـو ادلوسبر الوطين لل ،صابات االجتماعيةاإلتفادي وقوع ودور الصبلة في الطمأنينة  .54
(. انیة رجبی مسنکفاطمالسيدة  باالشرتاک) 2012مايو  30لرستاف 
مايو  30لرستاف اجلهاد اجلامعي حملافظة ، الصامتىجـو ادلوسبر الوطين لل ،صابات االجتماعيةاإلية من دور الدين في الوقا .55

 (نژاد داكری مهدیالسيد  باالشرتاک مع) 2012
مايو  30لرستاف اجلهاد اجلامعي حملافظة ، الصامتىجـو ادلوسبر الوطين لل ،على السلوك االجتماعي يةتعاليم اإلسبلمالر أث .56

( مسکن ابيس تنگ ثيحدالسيدة  باالشرتاک مع) 2012
مرکز « كؿؿاٌفاإلصابات النفسية ك ،اجلامعة »ادلوسبر الوطين  العبلقة بين االكتئاب واألفكار االنتحارية والتدين بين الطبلب. 57

 (.ستار كردييك یئايثابت ضالسيد  باالشرتاک مع) 2012 يونيو حزيراف 13ايالـ، مدينة ، (ارسيافب) 1ايالـ  علمي عمليعالی التعليم اؿ
 17 امحد، ريبوك قيلواأليتاـ، جامعة نداء النور، زلافظة کهکيك ادلوسبر الوطين األكؿ لألسالـ ،سبلمإلا فيم يتاليموال حفظ أ -58

 .ـ2012آب أغسطج  18ك
ادلوسبر  ،(ليهم السبلمع)ن ألئمة المعصومياو( صلی اهلل عليو وآلو وسلم)من وجهة نظر النبي م يتيالمعاملة مع ال -59

 .ـ2012آب أغسطج  18ك 17 امحد، ريبوك قيلواأليتاـ، جامعة نداء النور، زلافظة کهکيك الوطين األكؿ لألسالـ
 17 امحد، ريبوك قيلواأليتاـ، جامعة نداء النور، زلافظة کهکيك ادلوسبر الوطين األكؿ لألسالـ ،ميکرالقرآن ال فيتام أليا صدی -60

 .ـ2012غسطج آب أ 18ك
 يعماراَفك کلية الفن يف طربستاف، لفنادلوسبر الوطين األكؿ ؿ ،عربيين الجغرافال نظر من وجهةبرستان لط يمعمارال الفن .61
. ـ2012 مايو 9 ،مازندراف جامعة



السکرتارية  ،ميةاإلسال الصحوةك للمرأةادلوسبر الدكِف االكؿ ، اإلسبلمية الصحوة المسلمة في بالعلم للمرأة التسلح دور. 62
. م2012 يوويو11  -10 ،هرانط، اإلسالمية لصحوةالدائمة ؿ

 الصحوةك للمرأةادلوسبر الدكِف االكؿ  دور المرأة المسلمة في الحفاظ على الهوية الدينية في الصحوة اإلسبلمية. 63
. م2012 يوويو11  -10 ،هرانط، اإلسالمية لصحوةالسکرتارية الدائمة ؿ ،اإلسالمية

 17 ابور،سيناجلامعة اإلسالمية احلرة يف ، النيسابوري ياـادلوسبر الوطين دلعرفة اٍف ،امينی در اشعار خيخوشبو ظواىر افسردگی .64
 .ـ2012 مايو
 ،سابوريناجلامعة اإلسالمية احلرة يف ، النيسابوري ياـادلوسبر الوطين دلعرفة اٍف، النيسابوري خيامالرباعيات  في الخمرمفهوم . 65
. (مسيو خبتياریباالشرتاک مع السيدة )ـ  2012 مايو 17
في األدب الفارسي " ساقی نامو"مع لمحة عابرة علی « مير رضی الدين اآلرتيماني»لـ" ساقی نامو"وقفة علی . 66

باالشرتاک ). ـ2012بر ديسم 8، تويسرکافكالثقافة االسالمية، مدينة رشاد إلادائرة رتيمانی، اآلمري رضی الدين لتکرمي الموتمر االقليمي 
( مع السيد فاركؽ نعمتی

 سورةكجهات النظر االقتصادية لسور القرآف الکرمي بالرتکيز علی  مؤسبر نفالألا نظر سورة ة للخمس من وجهةتحليليدراسة . 67
 .، اجلهاد اجلامعي حملافظة زصلافاألنفاؿ
 سورةت النظر االقتصادية لسور القرآف الکرمي بالرتکيز علی كجها مؤسبر نفالألا ةسور علی لترکيزبا قرآنال في قتصادالا. 68
. (سياب مسکنباالشرتاک مع السيدة حديث تنک. )زصلاف حملافظة اجلامعيىاد اًف، األنفاؿ
معة ، اجلاادلوسبر اإلقليمي للصالة من احملراب الی ادلعراج النتائج العملية المترتبة على الحياة الفردية واالجتماعية للصبلة. 69

(. وربواظم مجيد دبشارکة السيد )ـ 2012نوفمرب  ،زبندرکاإلسالمية احلرة مدينة 
سبر علـو اذلندسة ربت ضوء القرآف، اجلامعة االسالمية احلرة يف مدينة مشهد ، مؤة المشرفةکعبال ةىندسفي قرآن الاعجاز . 70
. ـ2012 ،تشرين الثاين نوفمرب 8 ،ادلقدسة
سبر علـو اذلندسة ربت ضوء القرآف، مؤ ،«عنکبوتبيت الو في قرية النمل دراسة»البناء  ةفي ىندسقرآن العجاز إ. 71

 .2012تشرين الثاين  نوفمرب 8 ،اجلامعة االسالمية احلرة يف مدينة مشهد ادلقدسة
 الفارسي دبألاك لغةاؿ تركيج ادلوسبر الدكِف السابع جملمعالمبلئکة  نازکو ثالث شعار اخوانأ دراسة مقارنة للفظة الليل في. 72
  (اميرخاوی گواللهباالشرتاک مع السيدة ). ـ2012سبتمرب  7-5 ، طهراف،ئيطباطبااؿ العالمة ، جامعةايرافيف 

يف  الفارسي دبألاك اللغة تركيج ادلوسبر الدكِف السابع جملمع ،م ناجیيابراهو شابوریمضامين مشترک در اشعار خيام ني. 73
. (حديث تىگ سياب مسکه مشرتک با خاّف). ـ2012سبتمرب  7-5  ، طهراف،ئيباطباطاؿ العالمة ، جامعةايراف



ادلوسبر  (يبياتالعبد الوىاب ي اخوان ثالث ومهدخاصة ل دراسة)سيزيف  ين من أسطورةمعاصرال الشعراء ستلهاما. 74
ماف باالشرتاک مع السيد يب). ـ2012سبتمرب  7-5 ئيطباطبااؿ العالمة ، جامعةايرافيف  الفارسي دبألاك اللغة تركيج الدكِف السابع جملمع

 (صاحلی
 دبألكا اللغة تركيج ادلوسبر الدكِف السابع جملمعاطير، سألا في مرآة ُدنْـُقل واَكمَكل ثالث خوانلدی مهدي أ حب األماني .75

( یخسركمسريه باالشرتاک مع السيدة ). ـ2012سبتمرب  7-5 ئيطباطبااؿ العالمة ، جامعةايرافيف  الفارسي
 للنشرفتح  يةركا ةمؤسج ،ةقاـكاَفشعر الثالث ؿاالسالمي ادلوسبر الدكِف احمد مطر،  والصمود في أشعار ة االستکبارقارعم .76

. ـ2012نوفمرب  3 -1کرمانشاه، ،ينستضعفاَف تعبئة منظمةك يسالـالرشاد االاك الثقافة ةكزارؿ الثقافية يةمعاكفساعدة مب
 يةمعاكفساعدة مب ،ةقاـكاَفشعر ادلوسبر الدكِف االسالمي الثالث ؿ، السماوي یيحيستکبار في أشعار الصمود ومکافحة اال. 77
. ـ2012نوفمرب  3 -1کرمانشاه، ،ينستضعفاَف تعبئة منظمةك يسالـالرشاد االاك الثقافة ةكزارؿ الثقافية
ادلعارؼ،  قسم ،الوحدةك كالبصرية ر الوطين للغديرادلومت ،(اهلل عليو وآلو وسلم یصل)النبي األعظم  ةسن فيغدير ال خلفية. 78
 .ـ2012 نوفمرب 5 اف،ة کلستاف، مدينة جرججامع
ة جامعادلعارؼ،  قسم ،الوحدةك كالبصرية ادلوسبر الوطين للغدير ،شعار الشعراء الفرسأضواء من نور غدير الخم في أ. 79

 .ـ2012 نوفمرب 5 اف،کلستاف، مدينة جرج
 ،الوحدةك كالبصرية ادلوسبر الوطين للغدير ،غديرال ةخطبمن خبلل ( ص) النبي في کبلم( عليو السبلم) یمام علإلا صورة. 80
 .ـ2012 نوفمرب 5 اف،ة کلستاف، مدينة جرججامعادلعارؼ،  قسم
جلامعة اإلسالمية األضرار االجتماعية، ازكاج كادلوسبر الوطين لل ،النبوية والسيرةالقرآن ما يضره من منظر الغرض من الزواج و. 81

 (.واظم مجيد پورو ضيايیثابت السيد  باالشرتاک مع) 2012نوفمرب  10، احلرة مدينة آزاد شهر

نشاه، كلية اآلداب كالعلـو ا، ادلؤسبر السنوي الثالث، جامعة رازي، كـر(مولویال)جبلل الدين الرومي  تاليتمث دراسة في. 82
.  2012 ديسمبر 12تا  9 ،اإلنسانية

نشاه، كلية اآلداب كالعلـو اادلؤسبر السنوي الثالث، جامعة رازي، كـر مل في عبارة واحدة من کبلم سعدي الشيرازي،تأ. 83
. 2012ديسمبر  12تا  9 ،اإلنسانية

 ،الهجري القرن السادساواخر الثالث حتی قرن الل ئاوا العربية، من الجغرافية ي في النصوصفارسالخليج ال. 84
 ديسمرب 18ك 17 (ص)األعظم النيب  معهدك کلّية ،(ع)سني اٌفالدفاع كاألمن، جامعة اإلماـ ، التنمية ،جلغرافياؿثاين ادلؤسبر الوطين اؿ

. ـ2012
 ،الهجري القرن التاسع سطاواالثالث حتی قرن الل ئاوا العربية، من التاريخية ي في النصوصفارسالخليج ال. 85

ديسمرب  18ك 17 (ص)األعظم النيب  معهدك کلّية ،(ع)سني اٌفالدفاع كاألمن، جامعة اإلماـ ، التنمية ،جلغرافياؿادلؤسبر الوطين الثاين 
 .ـ2012



ادلؤسبر الوطين الثامن الهجري حتی عصرنا الراىن، قرن الل ئاوا العربية، من التفسيرية ي في النصوصفارسالخليج ال. 86
 .ـ2012ديسمرب  18ك 17 (ص)األعظم النيب  معهدك کلّية ،(ع)سني اٌف الدفاع كاألمن، جامعة اإلماـ، التنمية ،جلغرافياؿالثاين 
مدينة ، ألدبالنهج البالغة كادلؤسبر الوطين األكؿ مکانة نهج الببلغة من وجهة نظر العلماء المسلمين وغير المسلمين . 87
 (ادي نجي داكرمهدباالشرتاک مع السيد ) .ـ2013 يناير ،القرآف كهنج البالغة معهد، ادلقدسة قم
ألدب، مدينة قم ادلقدسة، معهد النهج البالغة كادلؤسبر الوطين األكؿ  نهج الببلغة مضامينمن البن نباتة المستقاتة قصائد ال. 88

 (باالشرتاک مع السيدة فريبا عزيزي) .ـ2013القرآف كهنج البالغة، يناير 
ىراف، مؤسسو ط، السالمياالکرمي يف الفن قرآف اؿ دلکانةاألكؿ ادلؤسبر الوطين ، القصص القرآنية کنٌز فنيٌّ أبدي للکتَّاب. 89

 (فاطمو رجبی مسنگانیباالشرتاک مع السيدة )، ـ2013مارس،  15، السالميا الفنمطالعات 

 ةدارإ ساعدةرازي مب جلامعة ةجتماعياال الثقافية يةعاكفاَف "دانشگاه پاک" مؤسبر ،ن بالمخدراتاإلدما وقاية فيمذىب ال دور. 90
( ادياف نجال منفرديؿباالشرتاک مع السيدة ). ـ2013 مارس2 ،اتخدراَف کافحةـ جلنةربقيقات ككاؿ علـواؿ ةكزارة العامة يف الثقاؼ

 
 

المقاالت المنشورة في المجبلت العلمية المحکمة ( ج
، (فصلية علمية زلّکمة)إلنسانية رللة کلية اآلداب كالعلـو ا، نظرة عابرة الى الصرف والنحو من وجهة نظر العروض والقافية .1

 .ـ2001سنة  ،48الدكرة   160جامعة طهراف، رقم 
، جامعة فردكسي، مشهد (فصلية علمية زلّکمة)رللة کلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ، العربية الفصحى وما يواجهها من األخطار .2

 .ـ2004اخلريف،  ،السنة السابعة كالثالثني ،3ادلقدسة، الرقم
، جامعة (فصلية علمية زلّکمة)کلية اإلذليات  ، رللة ادلطالعات اإلسالميةت وإعراب آية الوضوء بين التعصب والحقيقةلغا .3

 .ـ2005، السنة 72فردكسي، مشهد ادلقدسة، الرقم 
امعة إعداد ، ج(فصلية علمية زلّکمة)، رللة العلـو اإلنسانية  ً اإلبل في القرآن واألدب العربي، العصر الجاىلي نموذجاً  .4

 .12ؽ، العدد .ىػ 1426 ،ـ2005السنة احلادية عشرة، اخلريف  األکادميني،
، (فصلية علمية زلّکمة)نسانية، جامعة فردكسي العلـو اإلك رللة کلية اآلداب النَكْحت أو االشتقاق الُكبَكار، قياس أو سماع؟ .5

 .ـ2005، 153مشهد ادلقدسة، الرقم 

، جامعة إعداد األکادميني، (فصلية علمية زلّکمة)، رللة العلـو اإلنسانية ميزاتو الشعريةثقافي، وحياتو مخزونو ال: جواىريال .6
 (.4) 13ؽ، العدد.ىػ 1427 ،ـ2006السنة الثالثة عشر، اخلريف 

شهيد باىنر،  ، جامعة(فصلية علمية زلّکمة)، رللة کلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية استعارة أسماء الحيوانات في اللغة العربية .7
. ـ2007، اخلريف (18)مسلسل ( 21)العدد  مدينة کرماف،



، (فصلية علمية زلّکمة)رللة مجعية اللساف العريب الدكلية  ،أساليب استعمال الفکاىة في الصور الفکاىية لدی أحمد مطر.8
 .ـ2009ؽ؛ .ىػ1428الشتاء ك العاشر، اخلريف لعددا
، جامعة شهيد باىنر، (فصلية علمية زلّکمة)رللة کلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية  رية،أغراضو الشعمحمد مهدي الجواىري و  .9

. ـ2009اخلريف، سنة  88رقم  مدينة کرماف،
 لعددا ،(فصلية علمية زلّکمة)رللة مجعية اللساف العريب الدكلية  األدب العربي حقيقة أو مجاز؟و القلب في القرآن .10
 .ـ2010 ،ؽ.ىػ1431عشر، الشتاء  الثالث

فصلية )نسانية، جامعة فردكسي العلـو اإلاللغة العربية، کلية اآلداب كرللة ي الفارسية والعربية ف تغزل باألحرف الهجائيةال .11
. ـ2010 الصيف سنةك الربيع ،2، مشهد ادلقدسة، الرقم (علمية زلّکمة
نسانية، جامعة فردكسي العلـو اإلك کلية اآلداببية، اللغة العررللة دراسة ونقد في االستقراض القرآني لدی أحمد مطر  .12

. ـ2011 الصيف سنةك الربيع ،4، مشهد ادلقدسة، الرقم (فصلية علمية زلّکمة)
نسانية، العلـو اإلاللغة العربية، کلية اآلداب كرللة الداللة الصوتية والصرفية والنحوية في اللهجة العربية الخوزستانية  .13

 .ـ2011ىػ، 1432، الربيع كالصيف، 12العدد  السنة السابعة،ادلقدسة،  قم، (فصلية علمية زلّکمة)قم  برديج ،جامعة طهراف
( باالشرتاک مع السيد عاطي عبيات)

العلـو کلية اآلداب ك ،كآداهبا اللغة العربيةرللة ، تحليل في المضامين الشعرية للشاعر العراقي يحيی السماويو دراسة .14
 .ـ2012 ىػ،1433صيف ك ، ربيع14السنة الثامنة، العدد  ادلقدسة، قم، (فصلية علمية زلّکمة)طهراف، برديج قم نسانية، جامعة اإل
فصلية علمية )الدكلية رللة العلـو اإلنسانية ( دراسة مقارنة)ن المناصرة ين بور وعزالديصر أميشعر ق يمبلمُح المقاومةِح ف .15
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