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 اعضای هیأت علمی
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 های علمی پژوهشی فعالیت

 

 توضیح تاریخ  محل نشر/ ارائه موضوعیحوزه  عنوان فعالیت ردیف

1.  
حکایت رمان؛ ماهیت رمان و »تحقیق اثر 

 «شکل گیری آن

مطالعات ادبیات 

 داستانی

مرکز 

های پژوهش

 جوان

1931-

1939 

 صفحه 151

 انتشاردر دست 

 

 «تطور رمانحکایت رمان؛ تاریخ و »تحقیق   .2
مطالعات ادبیات 

 داستانی

مرکز 

های پژوهش

 جوان

1939-

1931 

 صفحه 221

 در مرحله پایانی تالیف

9.  
نسبت و مناسبات »مقاله علمی پژوهشی 

 «ادبیات و فرهنگ

-فلسفه ادبیات

 فلسفه فرهنگ

فصلنامه رهبرد 

 فرهنگ
 درانتظار انتشار 1931

 فلسفه هنر «هنر و ارزش»اثر تحقیق   .4

مرکز 

های هشپژو

 جوان

1935 

 تاکنون
 در دست تحقیق

 «کورآقای بوف»تالیف اثر   .5
مطالعات ادبیات 

 معاصر

سپهر اندیشه/ 

کانون اندیشه 

 جوان

1911 
 تلخیص و تنقیح محتوا

 

 «سردار مهربان»تالیف اثر   .1
 –نویسی خاطره

 دفاع مقدس

مؤسسه دانش و 

 اندیشه معاصر
 گردآوری 1915

 «فانوس فتح»تالیف اثر   .1
دفاع  – هنر

 مقدس
 گردآوری 1915 نشر شهر

 «ما و رمان؛ امکان رمان دینی»تحقیق   .1
فلسفه ادبیات 

 داستانی

پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی

1931 

 تاکنون
 در دست تحقیق

 فلسفه ادبیات «ادبیات چیست» مقاله علمی پژوهشی   .3

پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی

1931 

 تاکنون

 در دست تحقیق

 قاله حوزه تمحضم

11.  
علی «/ درسگفتارهای فلسفه فرهنگ»تقریر 

 اکبر رشاد

پژوهشگاه  فلسفه فرهنگ

فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی

1913-

1931 

و مبحث « کلیات»مبحث 

 «تعریف فرهنگ»

 «مسائل فلسفه فرهنگ»تالیف مقاله   .11

 فرهنگ

 1931 زمانه

تنقیح محتوای و تدوین 

مباحث ارائه شده در حلقه 

 نگفلسفه فره

12.  

 نسبت و تناسب سه حوزة»تالیف مقاله 

، فلسفه علم «فلسفه فرهنگ)»مطالعاتی 

 «(فرهنگ»فرهنگ و 

 فرهنگ

 1931 زمانه

تنقیح محتوای و تدوین 

مباحث ارائه شده در حلقه 

 فلسفه فرهنگ 

19.  
ساختار مطالعه فلسفه »تالیف مقاله 

 «فرهنگ

 فرهنگ

 1931 زمانه

تنقیح محتوای و تدوین 

ئه شده در حلقه مباحث ارا

 فلسفه فرهنگ 

 «درباره تعریف مطلوب»تالیف مقاله   .14

 فرهنگ

 1931 زمانه

تنقیح محتوای و تدوین 

مباحث ارائه شده در حلقه 

 فلسفه فرهنگ 
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 «تعریف فرهنگ»تالیف مقاله   .15

 فرهنگ

 1931 زمانه

تنقیح محتوای و تدوین 

مباحث ارائه شده در حلقه 

 فلسفه فرهنگ 

11.  
ادبیات »شماره تخصصی سردبیری علمی 

 «داستانی و انقلاب اسلامی

مطالعات ادبیات 

 داستانی
 1911 زمانه

 

 دورة تخصصی نقد ادبی محتواییطراحی   .11

نقد ادبیات 

 داستانی

گروه ادبیات 

اندیشه/ کانون 

 اندیشه جوان

 ماده درسی 24شامل  1911

11.  
در تدوین رشته کارشناسی  پژوهشیاری

 ارشد نقد ادبی

وهشگاه پژ نقد ادبی

فرهنگ و اندیشه 

اسلامی/ وزارت 

 عتف

1911 

تدوین سرفصل برخی . 1

ارائه مساعدت . 2دروس؛ 

به محقق  محتواییعلمی

 محوری

13.  

آذرخش و »بازبینی و ویرایش محتوایی اثر 

ها؛ بازتاب مبارزات مردمی در ادبیات سایه

 «معاصر

مطالعات ادبیات 

 معاصر

کانون اندیشه 

 جوان
 ردردست انتشا 1911

21.  
باران »بازبینی و ویرایش محتوایی اثر 

 «تمشك
  1931 سوره مهر ادبیات داستانی

21.  
« نقد آثار داستانی معاصر»اثر  پژوهشیاری

 سه جلد()
 

کانون اندیشه 

 جوان

1911-

1911 

 در دست انتشار 

محقق محوری: محمدرضا 

 سرشار

 

 حکمت و ادبیات «شور اشراق»اثر  پژوهشیاری  .22

پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی
1934 

ویرایش محتوایی، تکمیل، 

 تدوین

 محقق محوری: علی اکبر رشاد

 حکمت و هنر «درباره هنر»اثر  پژوهشیاری  .29

پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی
1935 

ویرایش محتوایی، تکمیل، 

 تدوین

 محقق محوری: علی اکبر رشاد

24.  
 فلسفه ادبیات؛»در مبحث  پژوهشیاری

 «مبحث تعریف
 فلسفه ادبیات

پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی

1931 - 

25.  

محتوایی( مجموعه -سرویراستاری )فنی

تعریف  -فلسفه ادبیات: دفتراول »مقالات 

 «ادبیات

 فلسفه ادبیات

پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه 

 اسلامی

1931 

 تاکنون

 محتواییتدوین فنی

 در دست نگارش

21.  
فنی(  کلان  –سرویراستاری )محتوایی 

 )چهل جلد(«  کتاب زمانه»مجموعه 

فرهنگ و تاریخ 

معاصر، مطالعات 

 انقلاب اسلامی

کانون اندیشه 

 جوان

1931-

1931 

 در دست تالیف

بازبینی و ارزیابی، سازماندهی )

موضوعی مقالات مجله زمانه 

در شکل دائره المعارف تاریخ 

 (معاصر برای نسل جوان

 

 

 سایر ردیف

 1 قیقات علمیارزیابی تح 1

                                                 
 صرفا به برخی موارد اشاره شده است.لز باب نمونه  .1
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 فلسفه هنر جستارهایی در ارزیابی اثر -

 ارزیابی اثر دشمن شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس -

 ارزیابی اثر زمانه و کارنامه محمد مسعود -

 های مطالعاتی ادبیات داستانی دفاع مقدس و انقلاب اسلامیساحتارزیابی اثر  -

 ارزیابی اثر اصطلاح شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس -

 وسفیاز سوره  یداستان یلیتحلارزیابی اثر  -

 دوم( راستی)وتیراز شهرت صادق هداارزیابی اثر  -

 ی: پس از انقلاب اسلامرانیا یداستان اتیادبارزیابی اثر  -

  «اهویخشم و ه»رمان  هیبر ساختار و درونما ی: مرورچیه یبرا اهویه ارزیابی اثر -

 و تبعات یحواش« داش آکل» ارزیابی اثر -

 معاصر یداستان اتیدر ادب ییجستارهای اثر ارزیاب -

 بوف کور قتیحقارزیابی اثر  -

 و...

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اتیگروه ادب یقاتیتحق یکلان پروژه هاها و  تیکلان فعال یدر برخ یعلممشارکت  2

 فلسفه داستان )حلقه داستان پژوهی(پروژه   -

 دهه شصت یاستاند اتینگارانه ادب خیتار یبازخوانپروژه  -

 تیصادق هدا ینقد آثار داستانپروژه  -

 معاصر یآثارداستان جمعی نقدپروژه  -

 و...

 یادداشت و مقالات در نشریات و مطبوعات 9

 1911کتاب هفته/«/ مولوی، گوهر نهفته هفتصد ساله»نگارش مقاله  -

 1911کتاب هفته/ «/ تأملی بر جایگاه مولوی از نگاه مولوی پژوهان»نگارش مقاله  -

ادب پژوهی )نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد واحد تهران «/ نگاهی به عناصر ساختی داستان یوسف در قرآن کریم»نگارش مقاله  -

 1911مرکز(/ 

 1939فصلنامه هابیل/ «/ سخن گفتن از امر بدیهی»نگارش یادداشت  -

 1931دیشه خبرگزاری مهر// سوریس ان«اتیادب»بر « فرهنگ» ریتاث تیفیدر باب ک»نگارش یادداشت -

 و ... -

 


