
 
 

 نظامی حکیم در باب هایی نامهفهرستی از پایان

 

ار آثهای نظامی و های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون براساس منظومهمقایسه تطبیقی پوشش .1

 ؛ مهدی صادقی استاد مشاور ؛سیدعلی مجابی استاد راهنما ؛فاطمه چاوشی دیدآورپ؛ نگارگری مرتبط

 .1931؛  کارشناسی ارشد  ؛علم و هنر یزد، دانشکده هنر و معماری دانشگاه

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات ؛ ژاله متحدین پدیدآور ؛بحثی انتقادی در داستانسرایی نظامی .2

 .1912؛ کارشناسی ارشد؛ و علوم انسانی

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه تربیت مدرس ؛ مرتضی میرهاشمی پدیدآور ؛ ویژگیهای کالم نظامی .9

الیاس  استاد راهنما ؛آرزو فخری پدیدآور ؛«شازده کوچولو»و « هفت پیکر»بررسی تطبیقی نمادهای  .4

 .1931؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ نورایی

 ؛رضا واعظی پدیدآور ؛پیکرگنجوی در هفتبندی و تحلیل رویکردهای معرفتی و ادبی نظامیطبقه .1

دانشگاه زنجان، ؛ یقربان ولیئ استاد مشاور ؛امیر مومنی هزاوه استاد مشاور ؛مهدی محبتی استاد راهنما

 .1933؛ دکتری تخصصیی، دانشکده علوم انسان

لی و داستان از منظومه لیکید بر دو أهای منتخب از نسخه خمسه نظامی با تپژوهش تحلیلی بر نگاره .3

دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا  پژوهشکده ؛  یصدر مینا استاد راهنما ؛مریم کاظمی پدیدآور ؛مجنون

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ رهنگ و هنرف

دانشگاه تهران،  ؛ اکبر شهابیعلی پدیدآور ؛ تحلیل آثار نظامی از نظر ادبی و شرح احوال و عقاید وی .1

 .1991؛ پایان نامه دکتری ؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 ؛نرگس محمدی بدر استاد راهنما ؛مریم پرواسی پدیدآور ؛ی نظامی گنجویفرهنگ نامه اسکندرنامه .1

 ؛کارشناسی ارشد؛ دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران جنوب ؛ ایوب مرادی استاد مشاور

1933. 

 ی؛وم انسانو عل یات، دانشکده ادبعشقپور؛  دانشگاه تهران یمجتب یدآورپد ؛یو مجنون نظام یلیبحث در ل .3

 .1944 ی؛نامه دکتر یانپا
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دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و  ؛نسیبه کریمی پدیدآور؛ گنجویآفرینان خسروشیرین اثر نظامینقش .11

 .1939؛ کارشناسی ارشد ؛ علوم انسانی

بحث انتقادی و تطبیقی درباره اسکندرنامه نظامی و ماخذ اسالمی باستانی  -نظامی در اسکندرنامه  .11

 .1934؛ پایان نامه دکتری؛ دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ کامل احمدنژاد  پدیدآور ؛ آن

لیلی و مجنون  االسرار،های مخزنمنظومه های زبانی فرهنگ مادری نظامی گنجوی دربررسی جلوه .12

 اسعد شیخ سید استاد مشاور ؛ارساسیداحمد پ استاد راهنما ؛علیزاده فرد محمد پدیدآور؛و اسکندرنامه

 .1932؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ احمدی

 استاد راهنما ؛مروه االسعد پدیدآور ؛های نمایشی لیلی و مجنون نظامی گنجویبررسی و تحلیل ظرفیت .19

 ؛دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ؛زهرا حیاتیاستاد مشاور ؛دلیگسعید بزرگ بی

 .1932؛ کارشناسی ارشد

اکبر باقری علی استاد راهنما ؛میترا فقیه پدیدآور؛ بررسی ارتباط غیرکالمی در خسرو و شیرین نظامی .14

کارشناسی ؛ دانشگاه مازندران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ ی محسنیمرتض استاد مشاور ؛خلیلی

 .1934؛ ارشد

 استاد راهنما ؛سیده سارا مصطفوی پدیدآور ؛های اثر هنری در اشعار نظامی گنجویتحلیل شاخصه .11

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علم و هنر یزد؛ نصراهلل تسلیمی استاد مشاور ؛جواد آقاجانی

استاد ؛ مراد علی واعظی استاد راهنما ؛مهدی اخروی پدیدآور ؛ی ادبی حکیم نظامی گنجویتبیین نظریه .13

 .1933؛ دکتری تخصصی؛ دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ یمیسید مهدی رح مشاور

؛ دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ برات زنجانی پدیدآور؛ صور خیال در خمسه نظامی .11

 .1912؛ پایان نامه دکتری

اصغر علی استاد راهنمانام  ؛پریسا مروی پدیدآور ؛تأثیر قضا و قدر بر حوادث داستان در خمسه نظامی .11

ه گرو -دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی  ؛بخشسیدمحمود الهام استاد راهنما ؛پهلوان حسینی

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ زبان و ادبیات فارسی
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تراب جنگی  استاد راهنما ؛سمیه دانش پدیدآور ؛ی نظامیاربعه و نقش نمادین آن در خمسهعناصر  .13

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، مجتمع ؛ احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی استاد مشاور ؛قهرمان

 .1931ی؛ کارشناسی ارشد؛ دانشکده ادبیات و علوم انسان -نشگاهی ولیعصر )عج( دا

حسنیه  پدیدآور ؛امیرخسرو دهلویبررسی ارتباط ترامتنی اسکندرنامه نظامی با آیینه اسکندری  .21

دانشگاه زابل، دانشکده ادبیات  ؛محمد میر استاد مشاور ؛فائزه عرب یوسف آبادی استاد راهنما ؛نومسلمان

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ و علوم انسانی 

طراحی الگوی مدیریت و رهبری از دیدگاه نظامی گنجوی و سعدی شیرازی بر مبنای نظریه داده  .21

دانشگاه ارومیه، ؛ عبدالناصر نظریانی استاد راهنما ؛بهمن نزهت استاد راهنما ؛یحیی حسینایی پدیدآور ؛بنیاد

 .1931؛ دکتری تخصصی ؛دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم  ؛ ساجیکو موراتا پدیدآور؛ پیکر نظامی و نقش زن در آنهفت .22

 .1911؛ پایان نامه دکتری انسانی

 دیدآورپ؛ ، خمسه امیرخسرو بررسی تطبیقی تصاویر طلوع و غروب در ویس و رامین، خمسه نظامی .29

انشگاه سلمان فارسی کازرون، د؛ سیدمحمد دشتی استاد مشاور ؛پورمیثم حاجی استاد راهنما ؛طال فضلیماه

 .1931؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

       استاد  ؛سامر حمید پدیدآور؛ نون نظامیبررسی و تحلیل عشق عفیف و عشق عرفانی در لیلی و مج .24

، دانشکده (المللی امام خمینی)رهدانشگاه بین؛ زادهسیدعلی قاسم استاد مشاور ؛باشیسیداسماعیل قافله اهنمار

  .1933؛ کارشناسی ارشد ؛ ادبیات و علوم انسانی

 یی اشعار خاقانی، نظامی گنجواصطالحات علم طب در شعر قرن ششم و هفتم برپایه مقایسه کاربرد .21

  ؛اسداله جعفری استاد مشاور ؛غالمرضا رحیمی استاد راهنما ؛فاطمه ابراهیمی پدیدآور  ؛لکی شروانیف

 .1931؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه پیام نور استان فارس، مرکز پیام نور جهرم

؛ (امی گنجوی، عطار نیشابوریپارچه در عصر سلجوقی از دیدگاه شاعران )خاقانی شروانی، نظ .23

ی المللدانشگاه هنر تهران، پردیس بین؛ سیدحسن شهرستانی استاد راهنما ؛هدی فیضی رودسری پدیدآور

 .1933؛ کارشناسی ارشد ؛ فارابی
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  ؛بررسی انعکاس واژگان زیورآالت دوره ساسانی در متون خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی .21

؛ یالمللی فارابدانشگاه هنر تهران، پردیس بین ؛سید حسن شهرستانی استاد راهنما ؛الهه محمدی پدیدآور

  .1933؛ کارشناسی ارشد 

خدیجه  پدیدآور؛ والتسکی های هفت پیکر نظامی براساس الگوی لباو وتحلیل ساختاری داستان .21

 ؛دانشگاه پیام نور استان کردستان، مرکز پیام نور سنندج؛ هادی یوسفی استاد راهنما ؛سلیمی مستعلی

 .1933؛ کارشناسی ارشد

 ؛فائزه رفیعی پدیدآور ؛نظامی گنجوی «لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»تشویق، تهدید و تطمیع در  .23

دانشگاه پیام نور استان مازندران، مرکز پیام ؛ علی ابوالحسنی استاد مشاور ؛حسین فامیلیان استاد راهنما

 .1933؛ کارشناسی ارشد  ؛ نور محمودآباد

 منوچهر استاد راهنما ؛زیبا اسماعیلی پدیدآور ؛بررسی زبان شعری نظامی با رویکرد نقد فرمالیستی .91

دکتری ؛ یدانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسان؛ محمدی محمد حسین استاد مشاور ؛اکبری

  .1934؛ تخصصی

 ؛زهرا رجبی پور شیرکوه پدیدآور ؛بررسی تطبیقی جایگاه متنبی و نظامی گنجوی در شعر تعلیمی  .91

اسی کارشن؛ دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی؛ محسن پیشوایی علویی استاد راهنما

  .1933؛ ارشد 

 پدیدآور ؛ها در سه منظومه شعری نظامی گنجویالمثلشناسی ضربتحلیل و بررسی بالغی و زیبایی .92

دانشگاه آزاد ؛  قسیمی ترشیزی سهیال استاد مشاور ؛تراب جنگی قهرمان استاد راهنما؛ زینب جان بزرگی

 ؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی -اسالمی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر )عج( 

 .1931؛ کارشناسی ارشد 

استاد  ؛پوررضا ولی پدیدآور ؛ی نظامیفرینی با اعداد و حروف در خمسهآتصویرسازی و مضمون .99

؛ گاه ایالم، دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانش؛ موسی پرنیان استاد مشاور ؛زادهخلیل بیگ راهنما

 .1911؛ کارشناسی ارشد 

احمد  استاد راهنما ؛حمید پوالدی پدیدآور؛ االسرار نظامی و آثار مقلدان اوبررسی مضمونی مخزن .94

دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده ؛ بشیری محمود استاد مشاور ؛عباسعلی وفایی ستاد مشاورا ؛داریتمیم

  .1931؛ دکتری تخصصی؛ ادبیات و علوم انسانی
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 ؛مدی بدرنرگس مح استاد راهنما ؛الهام شعاعی پدیدآور؛ واره لیلی و مجنون نظامی گنجویفرهنگ .91

؛ شد کارشناسی ار؛ دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران جنوب؛ بهناز پیامنی استاد مشاور

1931. 

 ؛تقی اجیه استاد راهنما ؛محسن رستمی پدیدآور ؛االسرار نظامی گنجویبررسی و نقد شروح مخزن .93

 .1931؛ کارشناسی ارشد ؛دانشگاه اصفهان؛ اسحاق طغیانی استاد مشاور

؛ زاده عباس واعظ پدیدآور(؛ شناسانه آنگونهسرایی در ادب فارسی )سیر تاریخی و بررسی خمسه .91

دانشگاه فردوسی ؛ نیا مریم صالحی استاد مشاور ؛ردعبداهلل رادم استاد مشاور ؛ابوالقاسم قوام استاد راهنما

 .1939؛ کارشناسی ارشد ؛ مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ایی از لحاظ کلی با االسرار نظامی همراه مقایسهبررسی موضوعات حکمت عملی در مخزن .91

کارشناسی ؛ دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ محمد ترابی پدیدآور ؛ الحقیقه سناییحدقه

 .1911؛ ارشد 

 ؛منظومه مهر و نگار جمالی تبریزی؛ با تصحیح، توضیح و مقایسه آن با خسرو و شیرین نظامی گنجوی .93

 استاد مشاور ؛مهدی ملک ثابت استاد راهنما ؛ییمحمدکاظم کهدو استاد راهنما ؛روح اله خادمی پدیدآور

دکتری  ؛گروه زبان و ادبیات فارسی -دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی ؛ یداهلل جاللی پندری 

  .1931؛  تخصصی

؛ سمیه محمدی پدیدآور  ؛رفتارهای غیرکالمی در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی کارکرد .41

 .1931؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ فاطمه کالهچیان استاد راهنما

های قمری در دیوان شاعران سبک شناختی و مفهومی و کارکردهای ادبی ایام هفته و ماهبررسی ریشه .41

تی محمد گیعلی استاد راهنما ؛فریده حصیمی پدیدآور (؛آذربایجانی )با تکیه براشعار خاقانی ونظامی

 کارشناسی؛ دانشگاه پیام نور استان خوزستان، مرکز پیام نور اهواز؛ پورهادی شمیل استاد مشاور ؛فروز

  .1931؛ ارشد 

 ؛بررسی و تحلیل نمادین کوه بیستون به عنوان کهن الگوی عشق و تولد دوباره در شهر کرمانشاه .42

ادبیات و علوم  دانشگاه رازی، دانشکده؛ وحید مبارک استاد راهنما؛ جوبیفاطمه امیری کله پدیدآور

  .1934؛ کارشناسی ارشد ؛انسانی
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 ؛ مپبلکپیکر نظامی با تکیه بر الگوی سفر قهرمان جوزف بررسی تحول شخصیت قهرمان در هفت .49

دانشگاه پیام نور استان ؛ امیرحسین ماحوزی استاد مشاور ؛ز پیامنیبهنا استاد راهنما ؛علی صفری پدیدآور

  .1934؛ کارشناسی ارشد ؛ تهران، مرکز پیام نور پاکدشت

 ؛مطالعه تطبیقی بازتولید پوشاک زن در هفت پیکر نظامی و نگارگری مکتب هرات دوره تیموری .44

دانشکده هنر و دانشگاه علم و فرهنگ تهران، ؛ زهرا حسین نژاد استاد راهنما ؛مهناز سهرابی پدیدآور

  .1933؛ کارشناسی ارشد؛ معماری

نون جثار خسرو و شیرین، لیلی و مآاکید بر تهای نظامی گنجوی با تحلیل گفتمان عشق در عشقنامه .41

؛ یینآمصطفی مهر استاد مشاور ؛حوریه شیخ مونسی استاد راهنما ؛زاده تاج دینیآ پدیدآور؛ و هفت پیکر 

  .1934؛ کارشناسی ارشد ؛ های خارجیدانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

طاهره  استاد راهنما ؛محبوبه فالحتی پدیدآور ؛خسرو و شیرین گشایی زبان بدن در منظومهتحلیل و رمز .43

دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی، مرکز پیام نور ؛ ات مقداریصدیقه ساد استاد مشاور ؛میرزائی

 .1933؛ کارشناسی ارشد؛ قاین

 استاد مشاور ؛طغیانی اسحاق استاد راهنما ؛منیره سلطان الکتابی پدیدآور ؛نقد شروح خسرو و شیرین .41

 .1911؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ محسن محمدی فشارکی

 استاد راهنما ؛حدیث ناظری پدیدآور؛ های نظامی و خواجوی کرمانیتحلیل تطبیقی استغاثه در منظومه .41

؛ دانشگاه هرمزگان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ؛زهرا انصاری استاد مشاور ؛آذرمکاناهلل حشمت

  .1939؛ کارشناسی ارشد

 ؛مقدممریم رضائی پدیدآور؛ نظامی گنجوی «لیلی و مجنون»احمد شوقی و  «مجنون لیلی»تطبیق بین  .43

دانشگاه تربیت ؛ علی تسنیمی استاد مشاور ؛حسن مجیدی استاد مشاور ؛بیمحمدعلی طال استاد راهنما

 .1913؛ کارشناسی ارشد ؛ سبزوار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی -معلم 

لیال عباس  پدیدآور؛ «ینظامی گنجو« »لیلی و مجنون»و « یج اصفهانابوالفر« »لیالی مجنون»تطبیق  .11

دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده ؛ ابوالقاسم رحیمی استاد مشاور ؛محمدعلی طالبی استاد راهنما ؛بهمدی

  .1913؛ کارشناسی ارشد ؛ ادبیات و علوم انسانی
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استاد ؛ نوشین استادمحمدی  پدیدآور؛ ظامیسیر تحول داستان شیرین و فرهاد در متون نظم بعد از ن .11

ه طباطبائی، دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه عالم؛ محمود بشیری استاد مشاور؛ مهدی دشتی راهنما

 .1913؛ کارشناسی ارشد ؛ انسانی

 ؛سرمدیمجید  استاد راهنما ؛شهال جهانگیرسودجانی پدیدآور؛ پیکر نظامیفرهنگ تشبیهات در هفت .12

 .1931؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران؛ فاطمه کوپا  استاد مشاور

استاد  ؛جمیله اخیانی راهنمااستاد  ؛مهتاب منصوری پدیدآور ؛های داستانی نظامی گنجویزن در منظومه .19

  .1931؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ ردوستمجتبی بش مشاور

ه دانشگا؛ محمدرضا امینی استاد راهنما ؛کبری مظفری پدیدآور؛ آرمان مَرد در آثار حکیم نظامی گنجوی .14

 .1911؛ کارشناسی ارشد ؛ شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انگ جوان اثر یوهان ولفگ هنری ایران و آلمان با تاکیدی بر رنجهای ورتر-پانصد سال روابط فرهنگی .11

 ؛پورامیراشرف آریان استاد راهنما ؛سونیا میرزایی پدیدآور ؛فن گوته و لیلی و مجنون اثر نظامی گنجوی

؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر و معماری؛ رخشان منوچهر استاد مشاور

 .1939؛ کارشناسی ارشد 

 استاد راهنما ؛رادهاله ستوده پدیدآور؛ خسرو و شیرین نظامیبررسی روانشناختی رنگ در هفت پیکر و  .13

 .1931؛کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ عبداهلل طلوعی آذر

 لیال ژاله پدیدآور ؛پیکر نظامی گنجوی و بخش اساطیری شاهنامهها در هفتواژهرنگمقایسه کاربرد  .11

دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام ؛ آرزو نجفیان  استاد مشاور ؛بلقیس روشن استاد راهنما ؛خاکی

  .1939؛ کارشناسی ارشد ؛ جنوبنور تهران 

 ؛یداهلل شکری استاد راهنما؛ فرشید گلینی  پدیدآور؛ شناسی هفت پیکر نظامی براساس نظریه پراپشکل .11

کارشناسی ؛ دانشکده علوم انسانی -دانشگاه سمنان، پردیس علوم انسانی ؛ محمد رضایی استاد مشاور

 .1932؛ ارشد 

محمدعلی  استاد راهنما ؛مریم بخشی پور پدیدآور؛ تصحیح انتقادی خسرو و شیرین محمد صادق نامی .13

  .1913؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه گیالن؛ مصلحی ثریا استاد مشاور ؛دارلوخزانه

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5e789af6ca290efc1559a7480cfb92a7/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=نوشین استادمحمدی&basicscope=5&item_id=372103
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=نوشین استادمحمدی&basicscope=5&item_id=372103
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مهدی دشتی&basicscope=5&item_id=122201
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مهدی دشتی&basicscope=5&item_id=122201
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمود بشیری&basicscope=5&item_id=118613
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمود بشیری&basicscope=5&item_id=118613
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3f9dbcaaf6987e56173d0cb58fbd1668/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3f9dbcaaf6987e56173d0cb58fbd1668/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3f9dbcaaf6987e56173d0cb58fbd1668/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=شهلا جهانگیرسودجانی&basicscope=5&item_id=746962
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=شهلا جهانگیرسودجانی&basicscope=5&item_id=746962
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مجید سرمدی&basicscope=5&item_id=118809
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مجید سرمدی&basicscope=5&item_id=118809
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مجید سرمدی&basicscope=5&item_id=118809
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=فاطمه کوپا&basicscope=5&item_id=18924
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=فاطمه کوپا&basicscope=5&item_id=18924
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/aed29e7f3b66a07b5eec0f1397eb8cac/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/aed29e7f3b66a07b5eec0f1397eb8cac/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/aed29e7f3b66a07b5eec0f1397eb8cac/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مهتاب منصوری&basicscope=5&item_id=406019
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مهتاب منصوری&basicscope=5&item_id=406019
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=جمیله اخیانی&basicscope=5&item_id=127906
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=جمیله اخیانی&basicscope=5&item_id=127906
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/aed29e7f3b66a07b5eec0f1397eb8cac/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/aed29e7f3b66a07b5eec0f1397eb8cac/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/aed29e7f3b66a07b5eec0f1397eb8cac/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f086ccd610e8dce44266c61313d0b671/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f086ccd610e8dce44266c61313d0b671/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f086ccd610e8dce44266c61313d0b671/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=کبری مظفری&basicscope=5&item_id=379966
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=کبری مظفری&basicscope=5&item_id=379966
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدرضا امینی&basicscope=5&item_id=51388
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدرضا امینی&basicscope=5&item_id=51388
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4e4472ae48d3de8cd41aeab5db174d07/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4e4472ae48d3de8cd41aeab5db174d07/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4e4472ae48d3de8cd41aeab5db174d07/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4e4472ae48d3de8cd41aeab5db174d07/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سونیا میرزایی&basicscope=5&item_id=420775
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سونیا میرزایی&basicscope=5&item_id=420775
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=امیراشرف آریانپور&basicscope=5&item_id=248776
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=امیراشرف آریانپور&basicscope=5&item_id=248776
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=امیراشرف آریانپور&basicscope=5&item_id=248776
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=منوچهر رخشان&basicscope=5&item_id=348762
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=منوچهر رخشان&basicscope=5&item_id=348762
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d51fb278a0413bbb17bc42926a2a6d06/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d51fb278a0413bbb17bc42926a2a6d06/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d51fb278a0413bbb17bc42926a2a6d06/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=هاله ستودهراد&basicscope=5&item_id=821167
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=هاله ستودهراد&basicscope=5&item_id=821167
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عبدالله طلوعی آذر&basicscope=5&item_id=248524
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عبدالله طلوعی آذر&basicscope=5&item_id=248524
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6f61d6a113c922ccb919c4b049d1f04e/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6f61d6a113c922ccb919c4b049d1f04e/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6f61d6a113c922ccb919c4b049d1f04e/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=لیلا ژالهخاکی&basicscope=5&item_id=1216006
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=لیلا ژالهخاکی&basicscope=5&item_id=1216006
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=لیلا ژالهخاکی&basicscope=5&item_id=1216006
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=بلقیس روشن&basicscope=5&item_id=118036
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=بلقیس روشن&basicscope=5&item_id=118036
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=آرزو نجفیان&basicscope=5&item_id=45072
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=آرزو نجفیان&basicscope=5&item_id=45072
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c12d8b938362b1c0ad9ccf4a7a8f3d3b/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c12d8b938362b1c0ad9ccf4a7a8f3d3b/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c12d8b938362b1c0ad9ccf4a7a8f3d3b/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=فرشید گلینی&basicscope=5&item_id=467189
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=فرشید گلینی&basicscope=5&item_id=467189
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=یدالله شکری&basicscope=5&item_id=38419
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=یدالله شکری&basicscope=5&item_id=38419
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=یدالله شکری&basicscope=5&item_id=38419
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمّد رضایی&basicscope=5&item_id=470622
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمّد رضایی&basicscope=5&item_id=470622
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/045ae75a40d56e68967404c607a1bfec/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/045ae75a40d56e68967404c607a1bfec/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/045ae75a40d56e68967404c607a1bfec/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مریم بخشی پور&basicscope=5&item_id=115070
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مریم بخشی پور&basicscope=5&item_id=115070
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدعلی خزانهدارلو&basicscope=5&item_id=34361
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدعلی خزانهدارلو&basicscope=5&item_id=34361
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدعلی خزانهدارلو&basicscope=5&item_id=34361
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=ثریا مصلحی&basicscope=5&item_id=123938
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=ثریا مصلحی&basicscope=5&item_id=123938
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4493b173f77bcd9985970dc4aa3fd9f4/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4493b173f77bcd9985970dc4aa3fd9f4/search/4467a18e04b918a4d036aa2aaab38b2b


 
 

 ؛حیدر صالحی پدیدآور؛ بررسی، تحلیل و تطبیق مضامین ترسایی در شعر شاعران سبک آذربایجان .31

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات ؛ منوچهر تشکری مشاور استاد ؛نصراهلل امامی استاد راهنما

  .1939؛ کارشناسی ارشد؛ و علوم انسانی

نیلوفر وزیری  پدیدآور؛ ی نظامی گنجویدرمانی در اشعار خمسهبررسی مفاهیم مرتبط با خانواده .31

دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده ؛ معصومه اسماعیلی استاد مشاور ؛آبادیدولت شیوا استاد راهنما ؛نائینی

 .1911؛ کارشناسی ارشد ؛ روانشناسی و علوم تربیتی

 استاد راهنما ؛مینا مردانی پدیدآور؛ ای در مخزن االسرار و اسکندرنامهبینی نظامی گنجهنگرش و جهان .32

دانشگاه پیام نور استان مازندران، دانشکده ادبیات ؛ رضا فرصتی جویباری د مشاوراستا؛ علی ابوالحسنی

  .1931؛ کارشناسی ارشد ؛ و علوم انسانی

استاد  ؛ناصح مالئی پدیدآور ؛«بررسی تطبیقی»لیلی و مجنون نظامی گنجوی و مجنون لیلی احمد شوقی .39

دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده ادبیات و ؛ علی گنجیان خناری استاد مشاور ؛محمدهادی مرادی راهنما

  .1931؛ کارشناسی ارشد؛ علوم انسانی

 ؛بررسی تاثیر عناصر فرهنگی و تنوع آنها در دو اثر خسرو و شیرین نظامی و ویس و رامین گرگانی .34

دانشگاه آزاد ؛ احمد خیالی خطیبی استاد مشاور ؛تراب جنگی قهرمان استاد راهنما ؛مریم رمضانی پدیدآور

؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی -اسالمی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر )عج( 

 .1932؛ کارشناسی ارشد 

های مکتب هرات؛ عنوان پروژه عملی پیکر نظامی گنجوی، در نگارهبررسی نماد زن در داستان هفت  .31

 استاد راهنما ؛لی رجبیمحمدع استاد راهنما ؛تکتم میرباقری پدیدآور؛ تصویرسازی داستان حسن و دل

 .1913؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه شاهد، دانشکده هنر؛ پرویز حاصلی استاد مشاور ؛زاده خشایار قاضی

 ؛هادی رهبری پدیدآور ؛االسرار و هفت پیکرمخزنهای فرهنگ تلمیحات نظامی با تاکید بر مثنوی .33

مرکز پیام نور تهران، دانشکده علوم ؛ فرهاد درودگریان استاد مشاور ؛نرگس محمدی بدر استاد راهنما

  .1931؛ کارشناسی ارشد ؛ انسانی

مهدی  استاد مشاور ؛مهدی نوریان استاد راهنما ؛آصفه احمدی پدیدآور؛ نقد شروح هفت پیکر نظامی .31

  .1911؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ تدین
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استاد مشاور  ؛یاستاد راهنما احمد گل ؛چوان یصحت یممر پدیدآور ؛یاگنجه ینظام یواندر د یالصورخ .31

؛ دارش ی؛ کارشناسیو علوم انسان یاتدانشکده ادب یجان،آذربا یمدن یدشه ؛ دانشگاهرحمان مشتاق مهر

1931. 

 داهللاستاد راهنما عب ؛یموسو رقیهیدهس پدیدآوری؛ اگنجه ینظام یاتو غزل یدقصا یشناختسبک یبررس .33

 .1931؛ ارشد ی؛ کارشناسیو علوم انسان یاتدانشکده ادب یه،اروم ؛ دانشگاهآذر یطلوع

و  «کریهفت پ» یآن با دو مثنو یسهو مقا «هفت اختر» یمثنو یعرفان یماصطالحات و مفاه یبررس .11

 ؛یاستاد مشاور احمد حسن ؛یحلب اصغریاستاد راهنما عل ؛مجد یصدر یههان پدیدآور؛ «هشت بهشت»

علوم  و یات)عج( دانشکده ادب یعصرول یمجتمع دانشگاه ی،واحد تهران مرکز یآزاد اسالم دانشگاه رنجبر

 .1934؛  یتخصص دکتریی؛ انسان

 ؛یهرابفرهاد س پدیدآوری؛ قباد یخانا یرینبا خسرو و ش ینظام یرینش و در خسرو یالصور خ یسهمقا .11

ی؛ انو علوم انس یاتدانشکده ادب ی،راز یگزاده؛ دانشگاهب یلاستاد مشاور خل ؛یانپرن یاستاد راهنما موس

 .1934؛ ارشد کارشناسی

 ؛یاستاد راهنما منوچهر تشکر ؛مقدم یفاطمه مهدو پدیدآور ی؛اگنجه ینظام یکرهفت پ یشناسکلش .12

؛ زنور مرکز اهوا یامنور استان خوزستان، دانشگاه پ یامپ فروز؛ دانشگاهیتیگ محمدیاستاد مشاور عل

 .1913؛ ارشد کارشناسی

 گاهراد؛ دانشیاناستاد راهنما کاظم دزفول ؛یاریغفار الله پدیدآوری؛ اگنجه ینظام یکردر هفت پ نیاب .19

 .1911؛ ارشد یات؛ کارشناسیدانشکده ادب ی،بهشت یدشه

راد؛ یاناستاد راهنما کاظم دزفول ؛یفرهاد ملک پدیدآوری؛ اگنجه ینظام یکرپدر هفت یبهاندرز و مطا .14

 .1913؛ ارشد ی؛ کارشناسیو علوم انسان یاتدانشکده ادب ی،بهشت یدشه دانشگاه

 یآزاد اسالم ؛ دانشگاهنژادمحمودرضا حسن پدیدآور؛ در خمسه یاگنجه ینظام یدگاهاز د یسنجسخن .11

 .1911؛ ارشد ی؛ کارشناسیواحد تهران مرکز

ا استاد راهنم ؛یزهرا عرب عامر پدیدآوری؛ اگنجه ینظام یکرهفت پ هاییتشخص یفیفرهنگ توص .13

 .1931؛ ارشد ؛ کارشناسیسمنان ی؛ دانشگاهشکر یدالهاستاد مشاور  ؛یسنشاه محمدیعل



 
 

ور استاد راهنما منص ؛یفاطمه احمد پدیدآور؛ (ی)گنجویاگنجه یدر آثار نظام یسمابعاد اگزوت یبررس .11

 ارشناسیک؛ یو علوم انسان یاتدانشکده ادب ی،بهشت یدشه دانشگاه؛ یاستاد مشاور قدرت اله طاهر ؛یرانیپ

 .1411؛ ارشد

استاد راهنما  ؛یحسن گل پدیدآور ؛و مقلدان او یومجنون نظام یلیل یزن در مثنو یمایس یبررس .11

 ی؛ کارشناسیو علوم انسان یاتزابل، دانشکده ادب یر؛ دانشگاهاستاد مشاور محمد م ؛یمحمود یرضاعل

 .1932؛ ارشد

؛ (یوادب ی)سطح زبان اییهال یشناسسبک یکردبا رو یو مجنون نظام یلیل یفعل در مثنو یکاربرد هنر .13

ی؛ و علوم انسان یاتدانشکده ادب ی،راز یرانی؛ دانشگاهاستاد راهنما محمد ا ؛راد یفالح یعل پدیدآور

 .1411؛ ارشد کارشناسی

اود استاد راهنما د ؛یقیحق ینیحس یدحسنس پدیدآور یکر؛پهفت یمثنو ینمادها یفیفرهنگ توص .11

ی؛ خارج یاهو زبان یفارس یاتدانشکده ادب ی،عالمه طباطبائ یی؛ دانشگاهوفا یاستاد مشاور عباسعل ؛اسپرهم

  .1931؛ ارشد کارشناسی

 ی؛ اجهگن ینظام یکردر منظومه هفت پ یتشخص یو اجتماع یاخالق ی،و نقد روان یلو تحل یبررس .11

 ؛یاسفرجان یانیاستاد مشاور اسحاق طغ ؛یا محمدرضا نصراصفهاناستاد راهنم ؛یموریسوسن ت پدیدآور

 .1931؛ ارشد ی؛ کارشناسیو علوم انسان یاتاصفهان، دانشکده ادب دانشگاه

تب بر اساس مک یاگنجه ینظام ینریخسرو و ش -و مجنون  یلیل یمفهوم عشق در دو منظومه یلتحل .12

استاد مشاور  ؛یمیرح یزاستاد راهنما چنگ ؛استاد راهنما نجف جوکار ؛یعبداله یعل پدیدآوری؛ روانکاو

 تریدک ی؛و علوم انسان یاتدانشکده ادب یراز،ش ؛ دانشگاهپورحسام یداستاد مشاور سع ؛یکرم ینمحمدحس

 .1931ی؛ تخصص

جنون م لیلی و های بازنمایی غیاب محور امر بدنی در سه منظومه هفت پیکر، خسرو و شیرین وشیوه .19

نسرین  استاد مشاور ؛سرائیپارسا یعقوبی جنبه استاد راهنما ؛پیمان کریمی کاکاوند پدیدآور ؛اینظامی گنجه

 .1934؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ؛ اکبریعلی

مرکز پیام ؛ محمدی بدرنرگس  استاد راهنما ؛منصوره میرزاخانی پدیدآور ؛فرهنگواره هفت پیکر نظامی .14

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ نور تهران، دانشکده ادبیات
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 ؛افسانه ناظری استاد راهنما؛ شادی میرمحمدی پدیدآور؛ بررسی معنای نور و رنگ در پنج گنج نظامی. 58

  ؛کارشناسی ارشد؛ دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی؛ جمشید مظاهری ستاد مشاورا

1913. 

استاد ؛ فاطمه عابدی پدیدآور ؛خان تالپورمقایسه خسرو و شیرین نظامی با شیرین و خسرو میر صوبدار. 58

دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و ؛ عبداهلل واثق عباسی تاد مشاوراس ؛محمدامیر مشهدی راهنما

 .1931؛ کارشناسی ارشد ؛ علوم انسانی

های خسرو و شیرین نظامی تا پایان دوره صفوی با تکیه بر دیدگاه های برون متنی نگارهبررسی پیوند. 58

کارشناسی ؛ اه شاهد، دانشکده هنردانشگ؛ محمدعلی رجبی استاد راهنما ؛نرگس مقصودی پدیدآور ؛ ژرار ژنت

 .1934؛ ارشد 

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، پژوهشکده ؛ ارژنگ مدی پدیدآور ؛ صور خیال در هفت پیکر نظامی. 55

 .1911، کارشناسی ارشد ؛ هنر و فرهنگ ایران 

 استاد راهنما ؛پورعلی رامهرمزیشیوا  پدیدآور؛ های غنایی نظامی از دیدگاه نقد اخالقیحلیل منظومهت .58

دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده ادبیات و علوم ؛ محمدحسن حائری استاد مشاور ؛رضا مصطفوی سبزواری

 .1932 ؛کارشناسی ارشد ؛ انسانی 

فاطمه  پدیدآور؛ ی اسکندرنامه و لیلی و مجنون نظامیشناسی در منظومهبینی و هستیجهانبررسی .89

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، ؛ محبوبه عبدالهی استاد مشاور ؛احمد محمدی استاد راهنما ؛خدائی

 .1933؛ کارشناسی ارشد ؛ پیام نور تبریزمرکز 

 دیدآورپ ؛ پردازی نظامی در خمسههای قافیهقافیه و جایگاه آن در مطالعات و نقد ادبی بر اساس شیوه .89

دانشگاه عالمه طباطبائی، ؛ اکبر عطرفیعلی استاد مشاور ؛رضا مصطفوی سبزواری استاد راهنما ؛مجید دادفر

 .1913؛ کارشناسی ارشد ؛ های خارجیدانشکده ادبیات فارسی و زبان
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 پدیدآور  ؛بررسی تطبیقی قابلیتهای دراماتیک قصه بهرام در هفت پیکر نظامی با سفر نویسنده ووگلر .89

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ؛ رحمت امینی استاد مشاور ؛ه سالمتلطیف استاد راهنما ؛علی قبچاق شاهی مسکن

 .1931، کارشناسی ارشد ؛ تهران مرکزی، دانشکده هنر و معماری

ناهید  پدیدآور ؛های لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامیآزاری در منظومهعاشق .89

دانشگاه سمنان، پردیس علوم ؛ داوود محمدی استاد مشاور ؛زاده میرعلیحسن عبداهلل استاد راهنما ؛مهرابی

 .1934؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشکده علوم انسانی  -انسانی 

  ؛ ونگشناسی یپیکر نظامی از دیدگاه روانتحلیل سه منظومه خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت .89

 استاد مشاور؛ دوستحمیدطاهر نشاط د مشاوراستا ؛سیدمرتضی هاشمی استاد راهنما ؛طیبه جعفری پدیدآور

 .1931؛ دکتری تخصصی؛ دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ محمدرضا نصراصفهانی

علی حسن  پدیدآور ؛های غنایی کُردی جنوبینظامی با منظومهبررسی تطبیقی خسرو و شیرین  .88

سعید بزرگ  استاد مشاور ؛ن کزازیالدیمیرجالل استاد مشاور ؛ ناصر نیکوبخت استاد راهنما؛ نژادسهراب

  .1911؛  دکتری تخصصی؛ دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ بیگدلی

 پدیدآور ؛ای تصویر و ساختار خسرو و شیرین نظامی با شیرین و خسرو هاتفی جامیبررسی مقایسه .88

پژوهشگاه علوم انسانی و ؛ مریم عاملی رضاییسیده استاد مشاور ؛ابوالقاسم رادفر استاد راهنما ؛فرزانه رضایی

 .1932؛ کارشناسی ارشد؛ مطالعات فرهنگی، پژوهشکده ادبیات

داستان  شیرازی با تکیه بر عناصر ی تطبیقی لیلی و مجنون نظامی با لیلی و مجنون مکتبیقایسهم .88

 ستاد مشاورا ؛نرگس محمدی بدر استاد راهنما ؛سمیه ارشادی پدیدآور؛ (پردازی، گفتگو و فضا)شخصیت

   .1931؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران؛ فاطمه کوپا

ی صوری و محتوایی تمثیالت خسرو و شیرین نظامی با شیرین و خسرو امیرخسرو مقایسه .85

دانشگاه ؛ قاسم ساالری استاد مشاور؛ صل محمدحسین نیکدار ا استاد راهنما ؛حسن جعفری پدیدآور؛دهلوی

 .1931؛ کارشناسی ارشد ؛یاسوج، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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 ؛هادی اسدی مشیزی پدیدآور ؛االسرار نظامی گنجویفرهنگ لغات و اصطالحات هفت پیکر و مخزن. 88

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ؛ نجمه حسینی سروری استاد مشاور ؛جهانشاهی افشار علی استاد راهنما

 .1411؛ کارشناسی ارشد ؛ ادبیات و علوم انسانی

استاد  ؛زیزاهلل توکلیع استاد راهنما ؛امید کنعانی فهادانی پدیدآور ؛سور و سوگ در خمسه نظامی. 999

 .1932؛ رشناسی ارشد ؛ کادانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، دانشکده علوم انسانی؛ نیا هادی حیدری مشاور

زهره شریف  پدیدآور ؛گرایانه در خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوینقد بوم. 999

کارشناسی ؛ دانشگاه کاشان، پردیس خواهران؛ رضا شجری استاد مشاور ؛ت طاهریفاطمه سادا استاد راهنما ؛نیا

 .1931؛ ارشد 

 ؛ر صالحیعسگ استاد راهنما ؛بهنام عبداللهی زارع پدیدآور ؛بررسی تطبیقی دکامرون و هفت پیکر. 999

 .1411؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ رامین محرمی استاد مشاور

بررسی مبالغه و اقسام آن در مثنوی خسرو و شیرین نظامی و مقلدانش؛ )امیرخسرو دهلوی، وحشی . 999

؛ محمد مجوزی تاد مشاوراس ؛حیدرعلی دهمرده استاد راهنما ؛امیر بهارلو پدیدآور (؛بافقی و خواجوی کرمانی

  .1932؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه زابل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

غالمرضا  استاد راهنما ؛ناصر صفابخش پدیدآور؛ ی نظامیدر خمسه« پیری»و « جوانی»نمود ادبی . 999

 .1913؛کارشناسی ارشد؛ دانشگاه ایالم؛ علی گراوند استاد مشاور ؛رحیمی ششده

دانشگاه ؛ محمدمهدی ناصح  استاد راهنما ؛محمدعلی زهرازاده پدیدآور  ؛حکمت عامه در خمسه نظامی. 998

 .1919؛ کارشناسی ارشد؛ فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

استاد  ؛پور ملکشاهاحمد غنی استاد راهنما ؛محسن عزیزنژادشوبی پدیدآور  ؛های نظامیتلمیح در مثنوی. 998

 .1911؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی؛ محسنیمرتضی  مشاور

 استاد راهنما ؛سولماز دهقانی پدیدآور  ؛امه نظامینقد روانشناسی اسطوره در سفرهای آیینی اسکندرن. 998

 .1939؛ کارشناسی ارشد ؛ ، دانشکده ادبیات(را )سدانشگاه الزه؛ مهبود فاضلی استاد مشاور ؛مریم حسینی
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عصمت ثانی  پدیدآور؛ (صفت و قید ،با تکیه بر اسم )ترکیب و اشتقاق در لیلی و مجنون نظامی . 995

دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ؛ عباس نیکبخت استاد مشاور ؛محمود عباسی استاد راهنما ؛حیدری

 .1931؛ کارشناسی ارشد ؛ ادبیات و علوم انسانی

سید  استاد راهنما ؛پروین زارعی ناصرآباد پدیدآور ؛بازتاب عناصر اسالمی در خسرو و شیرین نظامی. 998

 ؛کارشناسی ارشد؛ دانشگاه یاسوج، دانشکده علوم انسانی؛ عبد المجید محققی استاد مشاور ؛شاهرخ موسویان

1931. 

محمد  استاد راهنما ؛فرهاشم عمری پدیدآور ؛بررسی و تحلیل مضامین مناجات در آثار نظامی. 999

ناسی کارش؛ های خارجیدانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات فارسی و زبان؛ ابراهیم رنجبر استاد مشاور ؛پورمهدی

 .1934؛ ارشد 

پور احمد غنی استاد راهنما ؛نیلوفر ستایش پدیدآور ؛لیلی و مجنون نظامی تحلیل ارتباط غیرکالمی در. 999

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه مازندران؛ اکبر باقری خلیلیعلی استاد مشاور ؛ملکشاه

استاد  ؛زاده مجندهمیالد موسی پدیدآور ؛االسرار نظامیهای عرفان زاهدانه در مخزنبررسی جنبه. 999

 ؛دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ دانش ابراهیم استاد مشاور ؛عسگر صالحی راهنما

 .1931؛ کارشناسی ارشد

فاطمه ایلخانی  پدیدآور ؛گنجویمنتشرشده در زمینه نظامیرخدادی واژگان مقاالت تحلیل ساختار هم. 999

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ؛ الدینیجاورانوس تا استاد مشاور ؛نسرین فلّاح استاد راهنما ؛فرح آبادی

 .1933؛ کارشناسی ارشد ؛ ادبیات و علوم انسانی

استاد  ؛الدین کزازیرجاللمی استاد راهنما؛ مجید کشاورز پدیدآور ؛بدیع در لیلی و مجنون نظامی. 999

 ؛کارشناسی ارشد؛ دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ محمدحسین حائری مشاور

1911. 
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 پدیدآور ؛های نظامی با تکیه بر تشبیب، تخلص، تابیدتحلیل عناصر ساختاری قصیده در مثنوی. 998

دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات ؛ محمد خاکپور استاد مشاور ؛هیم اقبالیابرا استاد راهنما ؛شیرین فخیم خلجانی

 .1933؛ کارشناسی ارشد ؛ های خارجیفارسی و زبان

دانشگاه شهید ؛ محمدرضا صرفی استاد راهنما؛ محسن خرم پدیدآور ؛امثال و حکم در خمسه نظامی. 998

 .1932؛ کارشناسی ارشد؛ باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه تهران، ؛ محمدحسین بیات  پدیدآور ؛االسرار حکیم نظامیابیات فلسفی و کالمی کتاب مخزن. 998

 .1939؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  ؛جلیل تجلیل راهنمااستاد  ؛عبدالحسین سرامی پدیدآور ؛االسرار نظامیسیر اخالق و فضیلت در مخزن. 995

 .1911؛ ارشناسی ارشد ؛ کدانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 پدیدآور؛ ها با یکدیگرفرهنگ پرندگان و جانوران در خمسه نظامی و بررسی و مقایسه مثنوی. 998

 ؛دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه شهید چمران اهواز، ؛ نصراهلل امامی استاد راهنما ؛سبزعلی قایدطاهری

 .1912؛ کارشناسی ارشد 

نصراهلل  استاد راهنما ؛حسین ذبیح پدیدآور ؛فرهنگ البسه و جامگان در آثار شاعران مکتب گنجه. 999

 .1912؛ کارشناسی ارشد ؛ شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه  ؛امامی

 ؛مهدی تدین استاد راهنما ؛اللهیفرزاد کتاب پدیدآور ؛های بیان در خسرو و شیرین حکیم نظامیجلوه. 999

 .1912؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 ؛جعفر میرزایی پدیدآور؛ نوروز خواجوی کرمانیشیرین نظامی گنجوی و و تحلیل تطبیقی خسرو . 999

 ؛کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ محمد سجادیعلی استاد راهنما

1914. 

دانشگاه تربیت معلم تهران، ؛ حسن انوری استاد راهنما ؛گیتا اشیدری پدیدآور ؛نظامی و موسیقی. 999

 .1914؛ کارشناسی ارشد؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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 استاد راهنما ؛راضیه موسوی پدیدآور ؛ن نظامیورقه و گلشاه عیوقی و مقایسه آن با لیلی و مجنو. 999

 کارشناسی؛ دانشگاه یزد، دانشکده زبان و ادبیات فارسی؛ محمد غالمرضایی استاد مشاور ؛محمدعلی صادقیان

 .1913؛ ارشد 

  ؛ (پیکرلیلی و مجنون، هفتهای فرهنگ عامیانه در شعر نظامی)خسرو و شیرین، بررسی جلوه. 998

  ؛دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی؛ زاده غالمحسین غالمحسین استاد راهنمافاطمه الهامی  پدیدآور

 .1913؛ کارشناسی ارشد 

استاد  ؛محمدباقر بهادری پدیدآور ؛نان در خمسه نظامیآهای شاعرانه عوامل کمال و نقص جلوه. 998

 .1913؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی؛ سعید بزرگ بیگدلی راهنما

اهواز، دانشگاه شهید چمران ؛ اشرف پیرحیاتی پدیدآور ؛مقایسه خسرو و شیرین فردوسی و نظامی. 998

  .1911؛ کارشناسی ارشد؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نی، شروابیلقانی، فلکیسیمای جامعه در اشعار شاعران آذربایجان )قطران تبریزی، مجیرالدین . 995

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ؛ حسین خطیبی استاد راهنما ؛رنگرزحسین نوین پدیدآور  (؛خاقانی و نظامی

 .1911؛ پایان نامه دکتری؛ نیاعلوم انس

 ؛مرتضی میرهاشمی استاد راهنما ؛سیروس پورقاسمی پدیدآور؛ بررسی اعتقادات عامه در خمسه نظامی. 998

 ؛کارشناسی ارشد؛ دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ محمود عابدی استاد مشاور

1911.  

مرتضی  پدیدآور ؛اقانی، نظامی و سعدیهای صوری و معنوی معشوق در اشعار غنایی خجلوه. 999

دانشگاه تبریز، دانشکده ؛ لیپاشا اجالامین استاد مشاور ؛معصومه معدن کن استاد راهنما ؛چرمگی عمرانی

 .1911؛ کارشناسی ارشد؛ ادبیات و زبانهای خارجی

گنجوی/موضوع عملی نگارش نمایشنامه دیدار های نمایشی درخسرو و شیرین نظامی بررسی جنبه .999

؛ دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر؛ فرهاد ناظرزاده کرمانی استاد راهنما ؛پریسا مهجور پدیدآور ؛شوم

 .1911؛ رشناسی ارشداک
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 ؛محسن مردانی پدیدآور؛ دیدگاه شاعران قرن ششم )سنایی، انوری و نظامی( در باره شعر و شاعری. 999

گاه تربیت معلم تهران، دانشکده ادبیات و علوم دانش؛ اله عباسیحبیب استاد مشاور ؛عباس ماهیار استاد راهنما

 .1912؛ کارشناسی ارشد ؛ انسانی

معصومه  استاد راهنما ؛محمودرضا غیبی پدیدآور؛ بررسی نوادر فرهنگ عامه در خمسه نظامی. 999

د کارشناسی ارش؛ دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی؛ پاشا اجاللیامین استاد مشاور ؛کننمعد

   .1919؛ 

استاد  ؛غالمرضا رمضانخواه بناب پدیدآور ؛بررسی اصطالحات موسیقی در پنج گنج نظامی گنجوی. 999

 ؛دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی؛ پاشا اجاللیامین استاد مشاور ؛کنمعصومه معدن راهنما

 .1919؛ کارشناسی ارشد 

 تاد مشاوراس ؛محسن ذوالفقاری استاد راهنما ؛بهاره غریبی پدیدآور ؛نقد اساطیری مقدمه آثار نظامی. 998

 .1911؛ ارشناسی ارشد؛ کدانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی؛ زهرا موسوی

 استاد مشاور ؛الدین کزازیجالل استاد راهنما ؛راحله فاضلی پدیدآور ؛ فرهنگ کنایات پنج گنج نظامی. 998

 .1911؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ؛محمود بشیری

زهره  پدیدآور ؛مقایسه آن با خمسه نظامیبررسی باورهای کهن در خمسه امیرخسرو دهلوی و . 998

دانشگاه عالمه طباطبائی، ؛ بشیریمحمود  استاد مشاور ؛الدین کزازیمیرجالل استاد راهنما ؛نصیری سلوش

 .1911؛ کارشناسی ارشد؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 یلی و مجنون، رومئو و ژولیت، آنتونی و کلئوپاتراها( لبررسی سمبلیک و تصویری ثنویت )نگاره. 995

استاد  ؛روناک سادات مشیری پدیدآور ؛و خسرو و شیرین، عنوان عملی عشاق نامی در شکسپیر و نظامی

؛ دانشگاه هنر تهران، دانشکده هنرهای تجسمی؛ محمود بینای مطلق استاد مشاور ؛محمدابراهیم جعفری راهنما

 .1911؛ کارشناسی ارشد

 استاد مشاور ؛ا رحیمیغالمرض استاد راهنما ؛معصومه فهیمی پدیدآور ؛های طبیعت در آثار نظامیهجلو. 998

 .1911؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه ایالم؛ حسن سلطانی
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پرویز عزیزیان  پدیدآور ؛ی نظامیهای عاشقانهی شخصیت لیلی و شیرین در منظومهبررسی و مقایسه. 999

 .1911؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه ایالم؛ علی گرواند استاد مشاور ؛اس نوراییالی استاد راهنما؛ گیالن

آزینا  پدیدآور ؛ی نظامی با توجه به مبانی روانشناختی آنهای یأس و اندوه در خمسهبررسی جلوه. 999

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ؛ شیرین کوشکی استاد مشاور ؛محمدعلی گذشتی استاد راهنما ؛اسدی

 .1913؛ کارشناسی ارشد؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر )عج(

االحرار جامی و بررسی ساختاری، شرح مشکالت، مقایسه آن تصحیح انتقادی نسخه مثنوی تحفه. 999

محمدعلی  استاد مشاور ؛پوریوسفمحمدکاظم  استاد راهنما ؛مریم قربانیان پدیدآور ؛االسرار نظامیبا مخزن

 .1913؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه گیالن، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ دارلوخزانه

 پدیدآور ؛هااالسرار نظامی و تحلیل آنهای زبانی در خسرو و شیرین و مخزنساخت ترکیب. 999

؛ دانشگاه عالمه طباطبائی؛ اورنگ ایزدی استاد مشاور ؛عباسعلی وفایی استاد راهنما ؛هکانی زهرابتول باقریان

 .1913؛ کارشناسی ارشد

مصطفی  پدیدآور  ؛ی خسرو و شیرین نظامیی آن با منظومهبررسی شخصیت واقعی فرهاد و مقایسه. 999

دانشگاه شهید باهنر کرمان، ؛ پوراهلل شریفعنایت استاد مشاور ؛محمود مدبری استاد راهنما ؛آرزومند لیالکل

 .1913؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اله حبیب استاد راهنما ؛نسبلیال زندی پدیدآور ؛مطالعه تحلیلی زبان نمایشی در پنج گنج نظامی. 998

 .1913؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه شاهد، دانشکده هنر؛ مهدی پوررضاییان استاد مشاور ؛الهییتآ

 استاد راهنما ؛ورمقانیآمنه  پدیدآور؛ زدایی در مخزن االسرار نظامیبررسی هنجارگریزی و آشنایی. 998

؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم انسانی؛ محمد طاهری استاد مشاور ؛لیال هاشمیان

1913. 

امی در پرداخت شخصیت خسرو، بهرام و های نظسیمای سه شهریار در آثار نظامی بررسی شیوه. 998

دانشگاه ؛ ویمحمدجواد مهد استاد مشاور ؛نیامریم صالحی استاد راهنما ؛اسما حسینی مقدم پدیدآور ؛اسکندر

 .1913؛ کارشناسی ارشد ؛ فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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و آله و سلم( در آثار ناصرخسرو، سنایی،  اهلل علیهیلسیمای معنوی و عرفانی حضرت محمد )ص. 995

 ؛یانسیدمهدی نور استاد راهنما ؛سیدمرتضی هاشمی استاد راهنما ؛سمانه شاکری پدیدآور ؛نظامی و خاقانی

کارشناسی ارشد  ؛دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ؛محمدرضا نصراصفهانی استاد مشاور

1913.  

 استاد راهنما ؛اعظم نظری پدیدآور ؛تحلیل تطبیقی مثنوی پدماوت با مثنوی خسرو و شیرین نظامی. 998

 .1913؛ کارشناسی ارشد  ؛ دانشگاه بیرجند؛ ابراهیم محمدی  استاد مشاور ؛نیانیخااکبر سامعلی

در  (...ها، باورها، علوم چگونگی آالت و ادوات فرهنگ تحلیلی رمزها و اشارات فرهنگی )آیین. 989

استاد  ؛میثم حسین خانی پدیدآور ؛ی هفتی چهار تا سدهدهی متون سخسرو و شیرین نظامی بر پایه

گاه عالمه طباطبائی، دانشکده ادبیات و علوم دانش؛ محمدحسن حائری ستاد مشاورا ؛سعید حمیدیان راهنما

 .1913؛ کارشناسی ارشد؛ انسانی

استاد  ؛رامین محرمی استاد راهنما ؛اعظم سروری پدیدآور ؛نظامی گنجوی جهویت انسان در پنج گن. 989

 .1913؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه محقق اردبیلی؛ احسان شفیقی رمشاو

محمد  استاد راهنما ؛زادهمحبوبه حسین پدیدآور؛ بررسی تعامالت خاقانی و شاعران هم عصرش. 989

؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ مهدی رحیمی استاد مشاور ؛فرمبهنا

1913. 

 یفانتزی در اسکندرنامه نظامی، پژوهشی در چیستی فانتزی و تحلیل عناصر فانتاستیک منظومه. 989

دانشگاه پیام ؛ اسداهلل جعفری اوراستاد مش؛ فرامرز خجسته استاد راهنما ؛اعظم رضایی پدیدآور ه؛اسکندرنام

 .1913؛ کارشناسی ارشد؛ نور استان فارس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحلیل آثار نظامی بر اساس اصول و مبانی هنرهای تجسمی )در هفت پیکر، خسرو و شیرین و . 989

دانشگاه ؛ علیرضا باوندیان مشاور استاد ؛زینب نوروزی استاد راهنما ؛فهیمه مختاری پدیدآور (؛لیلی و مجنون

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ بیرجند
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استاد  ؛یداهلل نصراللهی استاد راهنما ؛سمیرا نظری پدیدآور ؛های غنایی نظامیآرایی در مثنویبزم. 988

  .1931؛ کارشناسی ارشد ؛ تربیت معلم تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه؛ احمد گلی مشاور

استاد  ؛اله باباییشمس پدیدآور؛ نظامیهای سبک آذربایجانی در خسرو و شیرین بررسی شاخصه. 988

کارشناسی ؛ دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم انسانی؛ لیال هاشمیان استاد مشاور ؛محمد طاهری راهنما

 .1931؛ ارشد

ها در دو اثر رومئو و ژولیت شکسپیر و لیلی و مطالعه نقش زن و مرد و معکوس کردن این نقش. 988

؛ سیدصالح حسینی استاد مشاور ؛ممحمود دار استاد راهنما ؛سادات قریشیمرضیه پدیدآور ؛مجنون نظامی

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

استاد  ؛احمد امیری خراسانی راهنما استاد ؛حکیمه مجاهدی پدیدآور ؛بررسی نجوم در خمسه نظامی. 985

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ محمدرضا صرفی مشاور

 استاد مشاور ؛ن حائریمحمدحس استاد راهنما ؛رادالهام روستایی پدیدآور ؛مجنون در وادی عرفان. 988

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی؛ زادهاله ایراننعمت

 استاد راهنما ؛فیروز فاضلی استاد راهنما ؛رضا اقدامی پدیدآور ؛آیرونی در خمسه حکیم نظامی گنجوی. 989

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه گیالن، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ علی صفایی

  (؛زادهمعناشناسی نمادین هفت گنبد با رویکرد عرفانی؛ )با تاکید بر دو نگاره خمسه منسوب به شیخ. 989

 استاد مشاور ؛محسن محمدی فشارکی استاد مشاور ؛رگیعلیرضا خواجه استاد راهنما ؛لیال اتابکی پدیدآور

  .1931؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده هنر؛ جلیل جوکار

اثر نظامی و جامی و « لیلی و مجنون»ها در دو داستان ثیر عشق در تکامل شخصیتأبررسی ت. 989

دانشگاه آزاد ؛ الهام رحمانی مفرد استاد راهنما ؛کماننغمه رنگین پدیدآور ؛اثر گوته« های ورتر جوانرنج»

 .1932؛ کارشناسی ارشد ؛ های خارجیاسالمی واحد تهران مرکزی، مجتمع پیامبر اعظم )ص( دانشکده زبان
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  ؛ی ویس و رامین و لیلی و مجنونهای فرهنگی و اقلیمی در دو منظومهی صبغهبررسی و مقایسه. 989

دانشگاه حکیم سبزواری، ؛ ابراهیم استاجی استاد مشاور ابوالقاسم رحیمی استاد راهنما ؛محمد ایزانلو پدیدآور

 .1932؛ کارشناسی ارشد؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 یدآورپد ؛تصحیح انتقادی نسخه خطی منبع االنهار ملک قمی و مقایسه آن با مخزن االسرار نظامی. 989

دانشگاه گیالن، دانشکده ادبیات ؛ محرم رضایتی استاد مشاور ؛دارلوهمحمدعلی خزان استاد راهنما ؛زهره یساولی

 .1932؛ کارشناسی ارشد؛ و علوم انسانی

استاد  ؛احمد امین استاد راهنما ؛زهرا رفیعی طاقانکی پدیدآور ؛ها در پنج گنج نظامیها و نسبتنام. 988

 .1932؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه شهرکرد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ علی محمدی آسیابادی مشاور

  ؛ی داستان بهرام گور در اخبارالطوال، تاریخ طبری، غررالسیر و هفت پیکر نظامیبررسی و مقایسه. 988

دانشگاه عالمه ؛ محمدحسن حائری مشاور استاد ؛محمدهادی مرادی استاد راهنما ؛وزیر ویسی پدیدآور

 .1932؛ کارشناسی ارشد ؛ های خارجیطباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 ؛بهناز پیامنی استاد راهنما ؛فاطمه عبدالجباری پدیدآور ؛پیکر نظامیهای تقدس در هفتبازتاب جلوه. 988

؛ شدکارشناسی ار؛ دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران جنوب؛ نرگس محمدی بدر استاد مشاور

1932. 

 ؛نرجس قابلی پدیدآور ؛«گرماس»ی گنبد نظامی بر اساس نظریههای هفتبررسی ساختاری روایت. 985

دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و زبانهای ؛ عرفان رجبی استاد مشاور؛ سیداحمد پارسا استاد راهنما

 .1932؛ کارشناسی ارشد؛ خارجی

ی کهن فارسی )فردوسی، ناصرخسرو، خاقانی، نظامی، سعدی برجستهخودستایی در شعر شاعران . 988

؛ ارژنهمحمود رضایی دشت استاد مشاور؛ پورقدرت قاسمی استاد راهنما ؛افشین کاشه پدیدآور(؛ و حافظ

 .1939؛ کارشناسی ارشد ؛ نشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه شهید چمران اهواز، دا

 ؛ذوالفقاریمحسن  استاد راهنما ؛زادهمحسن گلشن پدیدآور ؛االسرار نظامیانسان کامل با تکیه بر مخزن. 989

 .1939؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی؛ زهرا موسوی استاد مشاور
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اردشیر سنچولی  پدیدآور ؛ی نظامی براساس دیدگاه شناختیهای درباری خمسهبررسی استعاره. 989

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ؛ محمدجواد مهدوی استاد مشاور ؛نیاصالحی مریم استاد راهنما؛ جدید

 .1934؛ کارشناسی ارشد؛ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

های ایل قشقایی )غریب و صنم، کرم و اصلی، نامهی مضمونی و محتوایی عشقبررسی و مقایسه. 989

 استاد راهنما؛ راضیه مرادی پدیدآور ؛زاد( با لیلی و مجنون و خسرو شیرین نظامیخان و پریسیدی

دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و ؛ غالمرضا مستعلی پارسا استاد مشاور ؛بخشیل تاجاسماع

  .1931؛ کارشناسی ارشد؛ های خارجیزبان

الگوها در سه داستان زال و رودابه و بیژن و منیژه فردوسی و خسرو و شیرین ی تطبیقی کهنمقایسه. 989

 .1931؛ کارشناسی ارشد؛ شهردانشگاه آزاد اسالمی واحد دره؛ الهام شکری پدیدآور ؛نظامی

 نمااستاد راه ؛علی حیدریپدیدآور؛ بررسی تطبیقی کاربرد رنگ در اسکندرنامه و مقامات حریری. 989

 کارشناسی؛ دانشگاه ایالم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ پیمان صالحی استاد مشاور ؛محمدرضا شیرخانی

 .1931؛ ارشد 

 ؛علیرضا اسدیاستاد راهنما ؛محمدایوب عظیمی فشیپدیدآور ؛االسرار نظامینقد فرمالیستی مخزن. 988

  .1931؛ کارشناسی ارشد؛ گاه ایالم، دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانش؛ محمدتقی جهانی استاد مشاور

استاد  ؛پورخدیجه محمدعلی پدیدآور ؛های نظامیسرایی در منظومهبررسی چند شگرد اصلی داستان. 988

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده ادبیات و علوم ؛ احمد گلی استاد مشاور ؛یداهلل نصراللهی راهنما

 .1934؛ کارشناسی ارشد؛ انسانی

؛ جوقسیاوش ح استاد راهنما ؛احمد خلیلی مهدیرجی پدیدآور ؛االسرار نظامیبدیع لفظی در مخزن. 988

 ؛کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه مازندران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ پور ملکشاهاحمد غنی استاد مشاور

1932. 
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 استاد راهنما ؛علی بازوند پدیدآور ؛ی صفویهنقد و تحلیل سوگ سرودهای داستانی تا پایان دوره. 985

دانشگاه شهید چمران ؛ نصراهلل امامی استاد مشاور ؛محمدرضا صالحی مازندرانی اد راهنمااست ؛مختار ابراهیمی

  .1939؛ دکتری تخصصی؛ اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

منیر  پدیدآور ؛ی نظامیی فردوسی و خمسهتصویری و تجسمی از شاهنامهاثرپذیری هنرهای . 988

اله حبیب استاد مشاور؛ احمد حسنی رنجبرهرمز آبادی استاد مشاور ؛محمدعلی گذشتی استاد راهنما ؛عسگرنژاد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر )عج( دانشکده ادبیات و علوم ؛ الهیآیت

 .1939؛ دکتری تخصصی؛ انسانی

دانشگاه ؛ عبداله طلوعی آذر استاد راهنما ؛اکرم اسکندری پدیدآور ؛شرح قصاید و غزلیات نظامی. 959

 .1932؛ کارشناسی ارشد ؛ ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 استاد راهنما ؛مریم منتظری پدیدآور ؛ی نظامی و دیوان خاقانیی توصیف شب در خمسهمقایسه. 959

 .1932؛ کارشناسی ارشد ؛ نشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانیدا؛ محمود مهراوران

 ؛یخدابخش اسدالله استاد راهنما ؛بالل فروزنده پدیدآور ؛هنجارهای زیستی در اسکندر نامه نظامی. 959

 .1932 ؛کارشناسی ارشد؛ دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ عسگر صالحی استاد مشاور

استاد  ؛بهناز پیامنی استاد راهنما ؛سحر مهرنام پدیدآور ؛بازتاب نوستالژی بهشت در هفت پیکر نظامی. 959

 .1932 ؛کارشناسی ارشد ؛ مرکز پیام نور تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ طمه توکلی رستمیاف مشاور

زهرا دل  پدیدآور ؛های زمانی در شعر نظامی گنجوی و منوچهری دامغانیبررسی و مقایسه پاس. 959

دانشگاه شهرکرد، دانشکده ادبیات و علوم ؛ اسماعیل صادقی اد مشاوراست ؛پرستو کریمی استاد راهنما؛ افکار

 .1932؛ کارشناسی ارشد ؛ انسانی

 ؛اصغر حلبیعلی استاد راهنما ؛سیاوش مرشدی پدیدآور ؛های هفت پیکر نظامی تا قرن دهمنظیره. 958

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ؛ ن بهزادی اندوهجردیحسی استاد مشاور ؛احمد حسنی رنجبر استاد مشاور

 .1931؛ دکتری تخصصی؛ مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر )عج( دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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مرتضی  سید استاد راهنما ؛نگین نیرانی پدیدآور؛ی نظامیهای غنایی اسکندرنامهبررسی جلوه. 958

؛ کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و زبانها ؛ینیعصمت خوی استاد مشاور ؛میرهاشمی

1932. 

ترکیبات خاص ، اصطالحات ، کنایات ، شرح مشکالت هفت پیکر و اسکندرنامه ) لغات دشوار، . 958

 استاد مشاور ؛معصومه معدن کن استاد راهنما ؛سکینه پیرک پدیدآور (؛ تلمیحات بدیع و ضرب المثلها

 .1911؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی؛ پاشا اجاللیامین

رقیه  پدیدآور ؛تحلیل تطبیقی منظومه خسرو و شیرین نظامی و وامق و عذرای شعیب جوشقانی. 955

دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات ؛ پورمحمد مهدی استاد مشاور ؛سکینه رسمی استاد راهنما ؛حسین زاده هروی

 .1933؛ کارشناسی ارشد ؛ های خارجیفارسی و زبان

 ؛ نامه نظامیتصحیح انتقادی منظومه آئین اسکندری عبدی بیگ و مقایسه محتوایی و زبانی با اسکندر. 958

دانشگاه گیالن، دانشکده ادبیات و علوم ؛ محمدعلی خزانه دارلو استاد راهنما ؛پور گوهریرویا حسین پدیدآور

 .1933؛ کارشناسی ارشد؛ انسانی

 ؛عسگر صالحی استاد راهنما ؛زهرا جوانبخت پدیدآور ؛مخزن االسرار پذیری امیرخسرو ازثیرأبررسی ت. 989

 .1933 ؛کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ ابراهیم دانش استاد مشاور

های تربیتی کودک و نوجوان در شعر نظامی و مقایسه آن با اخالق محتشمی توصیف و مقایسه آموزه. 989

حسین  استاد مشاور ؛مزدارانی مرتضی حاجی استاد راهنما؛ حمیده رسولی پدیدآور ؛خواجه نصیرطوسی

 .1933؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور ورامین؛ یزدانی

  ؛حسین خطیبی استاد راهنما ؛نقدیاسماعیل  پدیدآور ؛بررسی خصوصیات سبکی آثار غنایی نظامی. 989

  .1911؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

استاد  ؛یزدیرحیم جاللی پدیدآور؛ «خسرو و شیرین و لیلی و مجنون»نظامی در مثنویهای  نشیوه بیا. 989

؛ دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعت؛ محمدمهدی ناصح  راهنما

 .1914؛ کارشناسی ارشد 
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