
 

 

 

 

 

 

 ،هران: کتاب تارات ./ انتخاب و بازنویسی عباس رمضانی، صدیقه قاسمی، حمید سلطانیسارت یک پادشاها .1

1۰۱۱. 

تالیف  /خسرو و شیرین و فرهاد: همراه با تجسسی علمی در باب عشق شناختی مثلث عشقررسی روانب .2

 .1۰۱۱سینا، هران : انتشارات ابنت .فرهاد شاملو

 ./گردآوری و تالیف هاله درودگرررسی سه نگاره از خمسه نظامی با تاکید بر موضوع فرهنگ و آیینب .3

 .1۰۱۱ ،هران: درخت بلورینت

هران: امیرسا، ت  ./مولف راسن بدریاندر تحفه االحرار جامی و مخزن االسرار نظامیررسی مظاهر عدالت ب .۰

1۰۱۱. 

 ..1۰۱۱ ،ندر انزلی: سپید قلمب/ زهرا حبیبی پیکر نظامیهرام گور: روایتی آزاد از کتاب هفتب .5

گسترش علوم نوین ، جنورد: ب ./ مولف مهری جعفریهای نفس در آیینه صور خیال حکیم نظامیلوهج .6

1۰۱۱. 

 .1۰۱۱ ،ابل: اکسیر قلمب  .عمرانابونیا فرحناز نویسنده/ سرو و شیرینخ .7

 .1۰۱۱ ،انتشارات ایرانشناسی  : هرانت ./فریده گلبوسرو و شیرین )رمان(خ .8

  0011   اا رد نظامیرد باب  کتب منتشرشده 



 

تهران:  .کشیر ملیحه ، صدری مینا نگارش/.ق.ھ ۶۴۸بندی در نسخه مصور نگاری: نظام ترکیبمسهخ .9

 .1۰۱۱ ،آرون

هران : ت ./ داود ضامنیهای تاریخی و اجتماعی داستان لیلی و مجنونروایت جنون مجنون : بررسی ریشه .1۱

 . 1۰۱۱ ،هنر رسانه اردیبهشت

مید ح / مولفانهای عاشقانه نظامی(شناسی عاشق و معشوق در ادبیات فارسی) با محوریت منظومهیباییز .11

 .1۰۱۱گستر، زوین: سایهق  .رستو کالهدوزهاپ  عابدیها،

 / مولف زرنوشرح اسکندرنامه نظامی خان آرزو ) تصحیح انتقادی و مقدمه تعلیقات فهرست اشعار(ش .12

 .1۰۱۱هران: انتشارات اساتید دانشگاه، ت .مشتاق

 .1۰۱۱ ،هران: گام نوت .نیا/ محبوبه پاکیرین و لیلی: سیمای زن در شعر نظامیش .13

 .1۰۱۱هران: میعاد اندیشه ، ت ./تالیف حشمت قیصرییوه زندگی مردم در پنج گنج نظامی گنجویش .1۰

 ،یراز: کتیبه نوینش .اول، حسن غالمی/ نویسندگان بهروز رومیانی، احسان اردونیناصر ملی در شعر نظامیع .15

1۰۱۱. 

 .1۰۱۱ ،هران: انتشارات بهزادت .بازآفرینی ثریا کریمی /لیلی و مجنون به نثر .16

/ به کوشش منیژه کنگرانی؛ ویراستار نگاری: بازنمود خمسه نظامی در هنرجموعه مقاالت همایش خمسهم .17

 ،تنمهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری ت .محمد عزیزیان

1۰۱۱. 

بریز: ت .(/ تحقیق و نگارش نورالدین مقدم)آیدین دومان قایسه منظومه لیلی و مجنون نظامی و فضولیم .18

 .1۰۱۱ ،آیدین ساو



 

 .1۰۱۱بریز: انتشارات یانار: آیدین، ت .نویسنده فانی تبریزی /ظامی گنجوین .19

 /های اوای از منظومهای با گزیدهگنجه شعر نظامی ای و پنج گنج: جستاری در زندگی وگنجهظامین .2۱

)سمت(، پژوهشکده تحقیق و  هران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاههات .نصراله امامی

 .1۰۱۱ ،توسعه علوم انسانی

  ..1۰۱۱ ،انتشارات ایرانشناسی : هرانت ./ فریده گلبوت پیکرهف .21

 .1۰۱۱صفهان : تدبیران ، ا ./ نویسنده مینا رضاییمسیر صلح و سالمتفت پیکر در ه .22

/ یشدیرآلینم پوئماسیندان « اسکندرنامه » نظامینین مضمونو اوچون اوشاقالر یاشلی اورتا: یکی رساما .23

 .1۰۱۱ ،بریز: آناست میرجالل؛ ترتیب ائدنی میالد تیموری.

 .1۰۱۱ ،ناز ماه: ایالم .قربانیان سمیه/ ررسی صنایع بدیعی در شعر نظامیب .2۰

 سمیرا نویسنده/«برناریک »ها در خسرو و شیرین نظامی بر اساس نظریه شناختی شخصیتحلیل روانت .25

  .1۰۱۱ ،آذرگان آسمان سیمرغ نشر موسسه: کرج .رمضانی

 موسسه: تهران / گردآوری و تالیف ناصر منافینظرلو، امیرحسین سلمانی.پیکر نظامیوستالژی در هفتن .26

 .1۰۱۱ ،ارشدان تالیفی آموزشی

27. Critical analysis on translation of the book ("Seven Beauties") by Nizami Ganje/ by 

Sorooshan Marashi. 

 م.2۱21= 1۰۱۱ ،هران: سنجش و دانشت

28. The seven beauties naitavreS zuorheB yb nettirw /eceipretsam yraretil a :  ;.

iniessoH )arathaM( kanahsuoR rotalsnart . 

 م.2۱21= 1۰۱۱ ،آیین فر انتشارات: کرج


