
1  لي دكتر كاووس حسن

  
   لی دکتر کاووس حسنزندگی نامه علمی   

  )1/3/1341(متولد                      
  

  1/2/1378استخدام در دانشگاه شیراز 
  7/4/1384به دانشیاري ارتقا

  29/1/1389ارتقا به استادي 

  
 هاي منتشر شده: کتاب

، (مشترك با لیال اکبري)، انتشارات دانشگاه شـیراز  شناسیراهنماي موضوعی سعدي -
1391 

 1390، انتشارات بنیاد فارس شناسی و نشر مصطفوي، ي مهرآیین آیینه -
ي کتاب، زمستان  خانهانتشارات ، سعدي زندگی و سخن ي صبح، بازشناسی  دریچه -

1389 . 
  .1389، انتشارات تخت جمشید، زمستانیادهایی رها در باد -
 1389شناسی، ، انتشارات تخت جمشید با همکاري بنیاد فارس دفتر نسرین و گل -
(مشترك با دکتـر سـعید حسـامپور)، انتشـارات علـم،      پژوهی ي تحلیلی خیامکارنامه -

1389  
 1388، انتشارات علم، تهران،دیگرگونه خوانی متون گذشته -
 1388، انتشارات نوید، شیراز،شناسیراهنماي موضوعی حافظ -
رکـت)،  مشـترك بـا جنـاب محمـد ب     -(تصحیحدیوان اشعار شیخ امین الدین بلیانی -

 1387انتشارات فرهنگستان هنر ، تهران، 
، ترجمـه دکتـر شـاکر    قراءة جدیدة فی حیاة  حافظ الشیرازي و فکـره و اشـعاره   -

 ).1386( 2007عامري، انتشارات سازمان آیسسکو، مراکش، 
 .1386مشترك با دکتر رضایی)، انتشارات زوار، تهران،  -(تصحیحمثنوي اشتر نامه -



2  لي دكتر كاووس حسن

 .1386(مجموعه مقاالت)، انتشارات روزگار، تهران، اشاغبار زدایی از مسیر تم -
 .1386مشترك با دکتر رضایی)، انتشارات نوید، شیراز،  -(تصحیحمثنوي مهر و ماه،  -
 .1385شناسی، شیراز،  انتشارات آیسسکو، نوید و مرکز حافظي خورشید،  چشمه -
 .1384، انتشارات علمی فرهنگی و حافظ شناسی، تهران، ي بسیار نقش ساده -
 . 1383انتشارات اهل قلم، تهران،وامق و عذرا (بازنویسی و تلخیص)،  -
  )1386. (چاپ دوم:1383 تهران، نشر ثالث، ، هاي نوآوري در شعر معاصر ایران گونه -
  .1383 ،شیراز، شناسی،  ، انتشارات مرکز سعدي ورق درخت طوبا -
  .1382،انتشارات اهل قلم، تهران  گلستان (بازنویسی)، -
  .1382تهران  انتشارات روزگار، ها پریده است رخ تمام قلمرنگ از  -
 ) انتشـارات روزگـار،  با دکتـر کـاووس رضـایی    مشترك -تصحیح( مثنوي وامق و عذرا -

  .1382تهران 
  . )1382 :چاپ دوم( تهران ،1381انتشارات اهل قلم،  تر از قند، شیرین -
 چـاپ اول  سـمت،  انتشـارات  (مشترك با دکتـر صـیادکوه و ...)  سخن شیرین پارسی،  -

  .)1386 :دهمچاپ ( تهران، ، 1381
  .1380شیراز، انتشارات هفت اورنگ، زبان (مجموعه مقاالت)، سعدي آتش -
 شـیراز،  شناسـی،  شناسی و مرکز سـعدي  انتشارات بنیاد فارس پژوهی، فرهنگ سعدي -

1380.  
  .1379 شیراز، انتشارات هفت اورنگ،)، ي شعر ام (مجموعه اي تشنه به لبخند آیینه -
  .1379 شیراز، انتشارات پیروي، ،رستاخیز کالم (مجموعه مقاالت ادبی -
  .1378 شیراز انتشارات هفت اورنگ، ي موي دوست (مجموعه مقاالت)، سلسله -
  .1378 شیراز، انتشارات هفت اورنگ،من ماه تابانم (شعر کودك)،  -
 .(در دست تدوین)ي تحلیلی نیماپژوهیکارنامه -
  (در دست تصحیح). تصحیح دیوان بسمل شیرازي -

  
  مقاالت منتشر شده:

 
ـل دو     - از پشــت «ي  در نمایشــنامه» زن«نمــادپردازي اکبــر رادي بــا تقاـب

ي  (مشترك با خانم دکتر شهین حقیقی)، نقد ادبی، سال چهارم، شماره»ها هشیش
  1390شانزدهم،  زمستان
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 1360بررسی محیط شهري و عناصر آن در داستان هـاي کـودك و نوجـوان از     -
ژوهشـنامه ي زبـان و    (مشترك با خانم زهرا پیرصوفی)، پهجري شمسی 1369تا

 1390)، زمستان 20ادب فارسی، سال پنجم، شماره ي چهارم، (پیاپی 
تحلیــل محــیط شــهري و عناصــر آن در داســتان هــاي کــودك و نوجــوان از   -

مشترك با خانم سمانه اسـدي)، مجلهـی   (هجري شمسی 1379 تا -1370سال
 1390) پاییز و زمستان4(پیاپی2ي  کودك، سال دوم، شمکاره مطالعات ادبیات

هاي  ي ادبیات و زبان نامه ، فصلها ها و قشقایی ها با خلج بازشناسی پیوند صفاشهري -
 1390، پاییز1ي  زمین، سال اول، شماره محلی ایران

(مشترك با رضا غفوري)، مجموعه واکنش شاعران فارس در دوران جنگ جهانی اول -
صـفی   اکبـر  المللی فارس در جنگ جهانی اول، به کوشش علی مایش بینمقاالت ه

 1390پور، بنیاد فارس شناسی، 
ي ارکسـتر   گري در رمان همنـوایی شـبانه   ي روایت بررسی کارکرد راوي و شیوه -

، تابسـتان  12ژوهـی، شـماره    ، ادب پ)(مشترك با خانم طاهره جوشـکی ، ها چوب
 )90(چاپ شده در تابستان 1389

و » واي برمن«بررسی ساختمان شعر  -»ي سریویلی خانه«پلی براي » بر منواي « -
ي  ، بوستان ادب،سـال سـوم، شـماره   نیمایوشیج» پیوند آن با شعر خانه ي سریویلی

 1390اول، بهار
، (مشـترك  ي خسرو شیرین هاي آناهیتا در منظومه ها و خویشکاري بازنمود ویژگی -

آیی انجمـن تـرویج زبـان و ادب     سومین گردهممجموعه مقاالت با خانم شهین حقیقی)، 
 1390فارسی، 

، اثر اکبر رادي (مشترك با خانم »ي آبی روزنه«ي  تحلیل شخصیت زن در نمایشنامه - 
المللی انجمن ترویج زبان و  دکتر شهین حقیقی)، مجموعه مقاالت ششمین همایش بین

 1390ادبیات فارسی، 

(مشترك با خانم ناهید دهقانی)، وچ، بررسی سرعت روایت در رمان جاي خالی سل  - - 
دانشگاه عالمه طباطبایی، سال چهاردهم، شماره چهل و پنجم،  -مجله زبان و ادب پارسی

   1389پاییز

تاریخ ادبیات   نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع   - - 
سوم،  ي (مشترك با دکتر مصطفی صدیقی)، گوهر گویا، سال چهارم، شماره ایران
  1389، پاییز15پیاپی

مجموعه مقاالت افسانه(نقد و تحلیل شعر معاصر ایران)، به کوشش نسبت ما با نیما،   - - 
  1390نهاد، انتشارات فرتاب، بهار  اکبر کمالی علی
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اثر  "شب هزار و یکم"ي ي نمایشنامهگانهبازخوانی نقش زن در اپیزودهاي سه  - - 
ي  ، شماره8شهین حقیقی)، مطالعات زنان، سال(مشترك با خانم دکتربهرام بیضایی، 

  1389یک،بهار

ي  نامـه  (مشترك با خانم شهین حقیقی)، پزوهش، رفتارهاي هنري مولوي در رباعیات -
 1389پاییزفرهنگ و ادب، 

، با مدعی مگویید: به کوشش منصور پـایمرد، انتشـارات نویـد شـیراز،     حافظ و عالم معنا -
 1389مهر

مشـترك بـا دکتـر زیبـا قالونـدي)،      (در داسـتان   دي دی ویهبررسی و تحلیل انواع زا -
مقــاالت پنجمــین گــردهم آیــی انجمـن تــرویج زبــان و ادبیــات فارســی، یــزد،   مجموعـه 

 1389شهریور
 1389، خرداد38يادبیات، شماره –کتاب ماه  ساله، 900ساله یا خیام  90خیام  -
(مشترك با دکتر مصـطفی   کاوانه و شعر نو با تکیه بر شعر نیمایوشیجآغاز نقد روان -

، دانشـگاه  »نیمـا و میـراث نـو   «هاي دومین همایش نیماشناسی، صدیقی)، مجموعه مقاله
 .1389مازندران، بهار

(مشـترك  در شعر چهارتن از شاعران نامدار معاصر» جغد«ي بررسی مفهوم پرنده -
میـراث   نیمـا و «هاي دومین همایش نیماشناسـی،  مجموعه مقاله با آقاي ابراهیم اکبري)،

 .1389، دانشگاه مازندران، بهار»نو
مشـترك بـا دکتـر سـعید حسـامپور)،      ،( ي چهـارده خیام پژوهی در سـده ي کارنامه -

 .1388چهارده، پاییز يپژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره
،کاوش نامـه،  (مشترك با دکتر سعید حسامپور)رویکردهاي پنج گانه ي خیام پژوهی،  -

 . 1388ر و تابستان، بها18سال دهم، شماره
 ي برمـون نگاهی به چگونگی بررسی ساختاري رمان کلیـدر بـر اسـاس نظریـه     -

(مشترك با خانم دکتر ساناز مجرد)، جستارهاي ادبی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال چهل 
 )1389(منتشر شده در بهار1388ي دوم، تابستاندوم، شماره

 ،رهاي باستانی در گورخمره هابررسی و تفسیر تاریکخانه ي هدایت بر پایه ي باو -
-اره، شم52سالمجله ي زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز،  (مشترك با سیامک نادري)، 

   ،1388، بهار و تابستان209ي 
اثـر   "شب هزار و یکم"ي ي نمایشنامهگانهبازخوانی نقش زن در اپیزودهاي سه -

 .1389بهارات زنان، شهین حقیقی)، مطالعدکتر(مشترك با خانم بهرام بیضایی، 
(مشترك با هاي روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیري، بررسی تکنیک -

  1388، بهار و تابستان8و  7ي پژوهی، شمارهخانم دکتر زیبا قالوندي)، ادب



5  لي دكتر كاووس حسن

، نامه ي فرهنگستان، فرهنگستان زبان عناصر هنري در دو نمونه از غزل هاي سعدي -
(منتشر شـده در   1387)، پاییز39، شماره ي سوم، (پیاپیو ادبیات فارسی، دوره ي دهم

 )1388زمستان
(مشـترك بـا    ، اثر بهرام بیضایی"ندبه"ي بررسی جایگاه و نقش زن در نمایشنامه -

ي ي تحقیقات زبان و ادب فارسی، سـال اول، شـماره  شهین حقیقی)، فصلنامهدکترخانم 
 1388دوم، زمستان

(مشـترك بـا   اثر بهرام بیضـایی  "خانهپرده"ي تحلیل شخصیت زن در نمایشنامه -
ي فرهنـگ و ادب، دانشـگاه آزاد اسـالمی رودهـن،     شهین حقیقی)، پژوهشنامهدکترخانم 
 1388، سال پنجم، بهار و تابستان8يشماره

هاي سعدي به تصحیح غالمحسین بررسی غزل کاري ناتمام از مردي تمام: نقد و -
 و  1388ي اول، بهـار ی، سـال اول، شـماره  ي زبـان و ادبیـات فارسـ   پژوهشنامه ،یوسفی
 1388ي دکتر یوسفی، یادنامه

ي دوم، ي نقـد ادبـی، سـال اول، شـماره    ، فصلنامهبازخوانی فرمالیستی غزلی از بیدل -
 1387تابستان

، 66ياالدبیـه( لبنـان)، شـماره   الدراسـات  تر است یـا حـافظ؟،  باالخره سعدي بزرگ -
 1388بهار

مجموعه مقاالت ششمین ي ادبیات فارسی، هاي رشتهشدن برنامهضرورت کاربردي -
یی، بـه کوشـش دکتـر عباسـعلی وفـا     المللی استادان زبان و ادبیـات فارسـی،   مجمع بین

 1388میراثبان،
(مشـترك بـا خـانم شـهین حقیقـی)،      بررسی ساختار غزلی روایی از غزلیات شمس -

    1387، پاییز و زمستان17ي کاوش نامه، سال نهم، شماره ي فصلنامه
، 65-53ي پیـاپی ، الدراسات االدبیـه(لبنان)، شـماره  جایگاه زبان در شعر امروز ایران -

 1387، زمستان2009انتشار: شتاء
(مشترك با خانم فردوسی  ي هاي سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه بازنمود رنگ -

اره ي ي ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شـهید بـاهنر کرمـان، شـم     لیال احمدیان)، نشریه
 1387)، انتشار: پاییز20(پیاپی23

 1386شناسی( دفتردهم)، اردیبهشت، سعديپژوهیي سعديشناسی کارنامهآسیب -
(مشـترك بـا سـاناز    بررسی محورهاي اصلی و شیوه ي گسترش روایـت در کلیـدر   -

  1387ي اول، بوستان ادب، سال اول، شماره ،مجرد)
ي  مجلـه  ،شـترك بـا دکتـر سـاالري)    مهاي فمنیسم در آثار سیمین دانشـور (  نشانه -

 .1386، انتشار زمستان 1386، بهار و تابستان 1ي  مطالعات زنان، سال پنجم، شماره
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 .1386، جلد دوم، ي زبان و ادبیات فارسی حافظیه، دانشنامه -
، »هاي ادبـی  موالنا و نظریه«، مجموعه مقاالت، همایش سنجی دو غزل از مولويشکل -

 .1386اردیبهشت 
موالنـا و دیـن،   «مجموعـه مقـاالت، همـایش     ت است و حیات است مـرگ، مرگ حیا -

 .1386اردیبهشت 
، (مشـترك بـا ابـراهیم    »کـالغ  –پرنـده  « اي دوگانگی نگاه شاملو و سپهري به پدیده -

  .1386ي دوم، تابستان  اکبري)، گوهر گویا، سال اول، شماره
لـیال احمـدیان)، ادب    ، (مشترك باکارکرد رنگ در شاهنامه با تکیه بر سیاه و سپید -

ي دوم، تابسـتان    ي تخصصی زبان و ادبیات فارسـی، سـال اول، شـماره     پژوهی: فصلنامه
1386. 

- Trends in contemporary Persian poetry (with Dr.Anushiravani), 
Medea,culture and society in Iran, Edited by Mehdi Semati, 

Newyork, 2007. 
(مشـترك بـا خـانم مـریم      معاصر در شعر سیمین بهبهـانی، بررسی عناصر زندگی  -

ي بیسـت و پـنجم،     ي علـوم اجتمـاعی و انسـانی دانشـگاه شـیراز، دوره      حیدري)، مجله
 .1386(پیاپی)، انتشار در تابستان  1385ي سوم، پاییز  شماره

ي علمی پژوهشـی علـوم    (مشترك با دکتر کافی)، فصلنامههاي شعر عاشورایی،  ویژگی -
 .86و بهار  85زمستان  62و  61ی دانشگاه الزهرا، سال شانزدهم و هفدهم، شماره انسان

ی در تـاریخ ادبیـات ایـران     بررسی تطبیقی نظریه -  هاي سه پژوهشگر غیر ایراـن
 ي فرهنگستان (پذیرش مقاله). (مشترك با دکتر مصطفی صدیقی)، نامه

با دکتـر رسـتگار و   (مشترك بررسی عوامل تأثیر پذیري و چند معنایی غزل حافظ،  -
، زمسـتان  57و  56ي  ي علوم انسانی دانشگاه الزهـرا، سـال پـانزدهم، شـماره     ...) مجله

 ).1386(انتشار بهار  1385و بهار  1384
 .1386شناسی (دفتر دهم)، بهار  ، سعدينگاه پاك سعدي -
(مشترك با آقاي دکتـر   پیکر از دیدگاه نمادگرایی در پوشش صوفیه نگاهی به هفت -

 .1385ی صدیقی)، تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان، تابستان مصطف
 فـر،  هـاي جمـال زاده و معـین    نامه -بررسی کتاب مکتوبات -مکتوبات خواندنی -

 .1385، پاییز 7ي  رودکی، شماره
 .85، خرداد 46ي  ي شعر، شماره ، مجلهنوآوري در غزل -
 .85بهار ، 47ي  ي شعر، شماره ، مجلهسرایان سعدي در نگاه سخن -
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، (مشترك با دکتر سعید حسـام پـور)   آلود خیام چگونه پدید آمد هاي حیرت پرسش -
 .84، پاییز 3ي  ، شماره22ي  ي علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره مجله

ي سـوم،   ي جدیـد، شـماره   ، فارس شناخت، دورهحرکت نوگرایی در غزل امروز فارس -
 .84پاییز 

ي   لبنـان، شـماره  » الدراسات االدبیه«ي  مجلههاي هنري خود،  رفتار خاقانی با ساخته -
48-52 ،1384. 

(مشترك با دکتر احمد پارسا) یادنامـه سیداشـرف    نسیم شمال فرزند زمان خویشتن، -
 1384الدین حسینی (شاعر مردم) به اهتمام علی اصغر محمدخانی، انتشارات سخن، 

ي حـافظ،   ، مجلـه م کامل حـافظ نخستین مترج» کور هانري دوفوشه«گفت و گو با  -
 .1384بهمن و اسفند 

ي ستیغ  ویژه نامهنیم نگاهی به دیگر گونگی در شعر امروز،  -زمان حال و زبان قال -
 .1384سخن، بهمن 

پور) پیوند هنري اجزاي کالم،  (مشترك با دکتر سعید حسامزیبایی شناسی شعر خیام،  -
 .135-121، ص 1384، بهار 7ي  هاي ادبی، شماره ي پژوهش فصل نامه

ي  ي دانشـکده  پور) نشریه (مشترك با دکتر سعید حسامگرایی خیام در رباعیات،  قرینه -
 1384)، بهار 14(پیاپی  17ي  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره

 ).84(چاپ شده در زمستان 
، 222ي  هکیهـان فرهنگی،سـال بیسـت و دوم، شـمار    تصویر زمان در شـعر معاصـر،    -

 .1384فروردین 
ي  پـور) نشـریه   (مشـترك بـا دکتـر سـعید حسـام     زمان گذران در نگاه بی قرار خیام،  -

، پـاییز  192، شماره مسلسـل  47ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال  دانشکده
1383. 

اسفند  20و  13نگاه پنجشنبه،  -شیراز و پاریس -ي فرهنگی دیدار دو خواهرخوانده -
83. 

(مشـترك بـا دکتـر مصـطفی صـدیقی)       -در شعر نـو   تحلیل رنگ -ها واندن رنگخ -
 .1383، آذر 166ي  ي فرهنگ و پژوهش، شماره مجله

ي  ي عیار نقد در آینه، یادنامه مجموعهعبدالعلی دستغیب با سعدي چه کرده است؟،  -
 .1383عبدالعلی دستغیب، دي 

م انسانی دانشگاه تربیت معلم، سـال  ي ادبیات و علو ي دانشکده مجلهزلف تابدار حافظ،  -
 .1383پاییز  -، تابستان 45-46ي  ، شماره12

  .141-136، صص 1383کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، فروردین عمر خیام و هند،  -
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ی،    نگاهی به خاستگاه و مضامین الالیی -هاي مخملین  الالیی - ي  مجلـه هـاي ایراـن
ي دوم  ، نیمـه 1ي  ستان، سال اول، شمارهزبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچ

1382.  
(مشـترك بـا دکتـر مصـطفی صـدیقی)      هاي سهراب سپهري،  تحلیل رنگ در سروده -

، 13  ي جدیـد، ش  ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمـان، دوره  ي دانشکده مجله
  .1382)، بهار 10(پیاپی 

ي ادبیـات و علـوم انسـانی     هي دانشـکد  مجلـه داستانی عاشقانه در گزارشی عرفانی،  -
  .1382دانشگاه فردوسی مشهد، بهار 

  سال پنجم،  ي جانوران در ادب پارسی، کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، فرهنگنامهمار و مور،  -
  .1382، خرداد 8  ش

  .1382ي شعر، بهار  مجلهبحران مخاطب و شعر امروز ایران،  -
 .1382 شناسی ( دفتر ششم )، سعديشگردهاي هنري سعدي،  -
ي حضرت علـی   زدي، مجموعه مقاالت درباره و تو لبخند میالبالغه،  بیان هنري در نهج -

  .1382(ع) به کوشش دکتر صابر امامی، سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران، 
، 39-40اَلْدراسات االَدبیه، لبنان، الـرقم المتسلسـل،   گزیرهاي ناگزیر در دقایق الهام،  -

  (دانشگاه لبنان).1381پاییز و زمستان 
ي علـوم اجتمـاعی و انسـانی دانشـگاه      مجلـه داستان وامق و عذرا و روایت حسینی،  -

  .1381، بهار 2 ي هفدهم، ش شیراز، دوره
علوم اجتماعی و انسـانی دانشـگاه شـیراز،      ي مجله رستاخیز سخن در بوستان سعدي، -

  .1381، بهار 2 ي هفدهم، ش دوره
ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  ي دانشکده مجلهدار،  موجهاي  ي سعدي در آینه چهره -

  .1379عالمه طباطبایی، زمستان،
کتاب مـاه (ادبیـات و فلسـفه)، سـال سـوم،       ي چهارده هجري، پژوهی در سده سعدي -

 ،1379فروردین 
ي خبـر، اسـفند    نگـاه پنجشـنبه، روزنامـه    ها، ها و درنگ هندوستان، سرزمین خاطره -

1379.  
ادبیـات انقـالب، انقـالب     "کتـاب   اهللا اعظم در منشور شـعر فارسـی،   یپرتوي از ول -

ي بررسی تأثیر امام خمینی و انقالب اسالمی بر ادبیات  ادبیات، (مجموعه مقاالت) کنگره
  ، انتشارات مؤسسه تنظیم آثار امام،1378معاصر)، جلد دوم، 

 18ي خبر)  روزنامه ي نامه شنبه (ویژه نگاه پنج میزان آزادي شاعر در آفرینش اثرش، -
  .2و1، صص 1377تیر
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 5شـنبه   شنبه، سـال اول، ش چهـارم، پـنج    ي عصر پنج مجلهخاقانی، نوآوري و تکرار،  -
  .44تا  40، صص1377آذر

و  23ي ادبیات معاصر، سال سوم، ش  مجلهآمیزش ناسازها (پارادوکس) قسمت اول.  -
  .44تا  39، صص 1377، فروردین و اردیبهشت 24

و  25ي ادبیات معاصر، سال سوم، ش  مجله ها (پارادوکس) قسمت دوم.آمیزش ناساز -
  .37تا  33، صص 1377، خرداد و تیر 26

، صص 1376، مهر و آبان 18و 17ي ادبیات معاصر، سال دوم، ش  مجله)، 1حسامیزي ( -
  .61تا  59

، صص 1376، آذر و دي 20و 19ي ادبیات معاصر، سال دوم، ش  مجله)، 2حسامیزي ( -
  .36تا  22

 25شـنبه   ي روزنامـه خبـر). پـنج    نامـه  شنبه (ویژه نگاه پنج  یک شب در میان اهل هوا، -
  .3تا  1، صص1375بهمن 

ي کیهـان فرهنگـی،    مجله المصدور و شعر منثور، نفثه -هاي ادبی در قلمرو نثر آرایه -
  .27و  26، صص128سال سیزدهم، ش 

  .15تا  10، صص1374فند ي اهل قلم، ش دوازدهم، اس مجلهخاقانی و سبک هندي،  -
 27شـنبه   روزنامـه کیهـان، سـه    البالغه (قسمت اول)، زبان تمثیل و استعاره در نهج -

  .1370خرداد 
 3شـنبه   روزنامـه کیهـان، سـه    البالغه (قسـمت دوم)،  زبان تمثیل و استعاره در نهج -

  .1370اردیبهشت 
  
  
  

   داخلی و خارجی هاي علمی ها و سخنرانی کنفرانس
 1391مهر  20، دانشگاه استانبول، شعر حافظ، مراسم یادروز حافظ واژگان کلیدي -
دهاي      - ین المللـی پیوـن بررسی ساختار زبان مردم صفاشهر، نخستین همـایش ـب

 1391اردیبهشت 29تا  26استانبول، دانشگاه  زبانی و ادبی ایران و ترکیه،
ك بـا  (مشـتر  ، اثر اکبـر رادي »ي آبی روزنه«ي  تحلیل شخصیت زن در نمایشنامه -

المللـی انجمـن تـرویج زبـان و ادبیـات       خانم دکتر شهین حقیقی)، ششمین همایش بین
 1390خرداد  20تا  18فارسی، بابلسر، 

 1389اسفند  11، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رویکردهاي تازه نقد ادبی -
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مشترك با دکتر غفوري)، همایش (واکنش شاعران فارس در دوران جنگ جهانی اول -
 .1389فارس در دوران جنگ جهانی اول، شیراز آبانالمللی  بین

 15، همـایش بزرگداشـت خیـام، دانشـگاه پیـام نـور بنـدر گنـاوه،         زمانگذر خیام در  -
 .1390اردیبهشت 

 1389دي  5شیراز،  3ي ، همایش دبیران ادبیات راهنمایی ناحیهارزش تازگی نگاه -
 29و  28یـران، اراك،  ، همـایش افسـانه: نقـد و بررسـی شـعر معاصـر ا      نسبت ما و نیما -

 .1389مهر
 (مشـترك بـا دکتـر زیبـا قالونـدي)،     داستان  در ي دید و تحلیل انواع زاویهبررسی  -

 1389پنجمین گردهم آیی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، یزد، شهریور
(مشترك با دکتر مصـطفی   کاوانه و شعر نو با تکیه بر شعر نیمایوشیجآغاز نقد روان -

 .1389، دانشگاه مازندران، بهار»نیما و میراث نو«همایش نیماشناسی،  صدیقی)، دومین
(مشـترك  در شعر چهارتن از شاعران نامدار معاصر» جغد«ي بررسی مفهوم پرنده -

، دانشـگاه مازنـدران،   »نیمـا و میـراث نـو   «همایش نیماشناسـی،   با آقاي ابراهیم اکبري)،
 .1389بهار

 2/2/89لوم و تحقیقات فارس، شنبه ، دانشگاه عنقش سعدي در فرهنگ عمومی -
 4/2/89، دانشگاه یاسوج، زبان سروده هاي سعدي، مراسم نکوداشت سعدي -
، تـاالر  ي پژوهش، دانشـگاه اصـفهان  آیی هفته، گردهمرستاخیز سخن در کالم مولوي -

 1388آذر 24صائب، 
انی هاي جهالمللی بزرکداشت اندیشه، همایش بینرفتارهاي هنري مولوي در رباعیات -

 1388مولوي، تهران، اول آذر
، 1388اردیبهشـت   28همایش ملی یـادروز خیـام،    ساله، 90ساله یا خیام  90خیام  -

 تاالر سیمرغ نیشابور
، دانشـگاه  1388اردیبهشـت   2مراسـم یـادروز سـعدي،    شکل هنري سخن سـعدي،   -

 فردوسی مشهد
فوریـه   24،  "ارسـی الشعرالف"المللی همایش بینهاي تازه در غزل امروز ایران، شیوه -

  الحکمه)، تونس، بیت1387اسفند 7(
(مشـترك بـا   هاي زبانی و محتوایی سروده هاي امین الـدین بلیـانی   ویژگی      بررسی  -

، تهـران و شـیراز،   1387آذر 17تـا   13محمد برکت)، گردهم آیی بین المللی مکتب شیراز، 
  فرهنگستان هنر.

المللـی اسـتادان   ، ششمین مجمع بـین سیي ادبیات فارضرورت کاربردي شدن رشته -
   1387زبان و ادبیات فارسی، تهران، دي
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، (مشـترك بـا   ي خسرو شیرین هاي آناهیتا در منظومه ها و خویشکاري بازنمود ویژگی
شـهریور   8تـا   6آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی،  خانم شهین حقیقی)، سومین گردهم

  شناسی ، تهران، بنیاد ایران1387
یزان مباحث هنري و رویکردهاي تازه در پزوهش هاي مربوط به سعدي و حافظ، م -

  1387خرداد ماه  28همایش نقش فارس در ادبیات و فرهنگ، دوشنبه، تاجیکستان، 
المللــی فردوســی و  بــین  کــارکرد هنــري کــالم در ســخن فردوســی، همــایش  -

مـاه   اردیبهشـت  25و  24، آلمـاتی، قزاقسـتان،   ایران و آسیاي مرکزيدر  سرایی حماسه
1387  

هـاي زبـان و ادبیـات فارسـی،      چهارمین همـایش پـژوهش   سنجی تا نقد ادبی، از سخن -
  ، دانشگاه گیالن1387اردیبهشت 

ــارس،   - ــعر ف ــاه ش ــین دورهجایگ ــایش دوم ــیراز،                                   هم ــعر، ش ــانی ش ــم روز جه ي مراس
    1386اسفند

  ي  ها و نبایدها در رشته باید«همایش بیات فارسی، موانع نواندیشی در اد
  .1386اسفند  15تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، » زبان و ادبیات فارسی                   

  ي دکتر مرتضی خسرو نژاد، نوشته» معصومیت و تجربه«نقد کتاب  -             
  .1386اسفند  13علوم، ي  دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس دانشکده               

  دانشگاه شیراز،                ي ابوتراب خسروي،  نوشته» رود راوي«نقد رمان   -             
  .1386اسفند  11ي علوم،  سالن کنفرانس دانشکده                    

  بخش زبان و ادبیات فارسی     هاي شعر کودك ، ها و ناشایست شایست -             
 3/10/86دوشنبه   دانشگاه شیراز،                 

ي دکتري زبان و ادبیـات فارسـی،    هاي آموزشی دوره ضرورت بازنگري در برنامه -
هاي دکتري تخصصی در ایـران، تهـران،    همایش تأملی بر دوره هاي کشور ...، دانشگاه

 .1386اردیبهشت  27و  26
انم  شـهین حقیقـی)، دومـین    (مشـترك بـا خـ    تقابل کهنه و نو در آثار بهرام بیضایی -

شـهریور   6گردهم آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 
1386. 

، دومین گردهم آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایـران،  غبار عادت و مسیر تماشا -
 .1386شهریور  5دانشگاه فردوسی مشهد، 

هـاي ادبـی، کرمـان، دانشـگاه      و نظریه ، همایش موالناشکل سنجی دو غزل از مولوي -
 .1386اردیبهشت  28شهید باهنر، 
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ان فارسـی   - ، مراسـم تجلیـل از پروفسـور    دیدار فرهنگی ایران و فرانسه روي پل زـب
 .1386اردیبهشت  27کور، شیراز، آرامگاه حافظ،  دوفوشه

مرگ حیات است و حیات است مرگ (بازخوانی رویدادي خجسته به نام مرگ در  -
دانشگاه شیراز، تاالر شـهید دسـتغیب، سـوم    ، همایش موالنا و دین، اي مولوي)غزل ه

 .1386اردیبهشت 
، مراسم علمی یادروز سعدي، شـیراز تـاالر    ي سعدي پژوهشی شناسی کارنامه آسیب -

 . 86حافظ، اول اردیبهشت 
 1386تاالر حافظ شیراز، اردیبهشت، مراسم علمی یادروز سعدي، اه پاك سعدينگ -
، هاي ادبی معاصر و شعر ایران، همایش علمی روز جهانی شهر ، نظریهواندیشیضرورت ن -

 .85اسفند  24شیراز، 
 .85آذر  30ترکیه،  -، قونیهیلدا در ادب فارسی و شعر حافظ -
 28، بزرگداشت عبـاس یمینـی شـریف،    فرازها و فرودهاي شعر عباس یمینی شریف -

 .85آذر 
المللی بزرگداشـت میـرزا عبـدالقادر     ي بین ، عرس بیدل، دومین کنگرهشکل شعر بیدل -

 .85آذر  9و  8بیدل دهلوي)، تهران، 
، همایش بزرگداشت حافظ شیرازي، زاهـدان، دانشـگاه   جایگاه حافظ در فرهنگ مردم -

 .85زاهدان، دوم آذر 
آیی ترویج زبان و ادبیات فارسی، اصـفهان،   نخستین گردهمهاي کودکانه،  پردازي خیال -

 .85شهریور 
، مراسم روز جهانی اهل قلم، سـالنِ  سنگ گذشته نواندیشی در ادبیات گران ضرورت -

 .85تیر  15فرمانداري الر، 
همایش بررسی تحوالت غزل معاصر ایـران، دانشـگاه   هاي غزل امروز ایران،  سرچشمه -

 .85خرداد  11آزاد اسالمی واحد شهرکرد، 
 30خـدمت شـیراز،    همایش دبیران ادبیـات شـیراز، تـاالر مرکـز ضـمن      شناخت خیام، -

 .85اردیبهشت 
مراسم علمی یادروز خیام،  هایی که در پیوند با خیام نوشته شده است، بررسی مقاله -

 .85اردیبهشت  28تاالر سیمرغ نیشابور، 
 .85اردیبهشت  9تاالر دانشگاه یاسوج، سرایی سعدي،  بررسی ساده -
ز سعدي، تاالر حـافظ،  مراسم علمی یادرو ي سعدي پژوهی، بازخوانی انتقادي کارنامه -

 .1384فروردین  31
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ي سـتیغ   کنگـره زمان حال و زبان قال نیم نگاهی به دیگر گونگی در شعر امـروز،   -
 .1384اسفند  4سخن نکوداشت نصراهللا مردانی، 

ي یک  همایش دبیران ادبیات ناحیههاي ادبی، سهم زبان، تصویر و محتوا در آفرینش -
 .1384بهمن  14آموزش و پرورش شیراز، 

بهمـن   8همایش اعضاي هیات علمی علـوم پزشـکی، شـیراز،     هاي سخن حافظ، جاذبه -
1384. 

ي کتـاب فـارس،    هفتمـین نشسـت خانـه   هاي مربـوط بـه سـعدي،     بررسی پژوهش -
 .1384بهمن  11شنبه  ي وصال، سه نگارخانه

ي فرهنگی هنري سپاه عشـایر،   جشنواره هاي دینی، هاي ادبی با آموزه پیوند آفرینش -
 .1384دي  28ز، شیرا

مراسم شـب یلـداي   ي مردم به دیوان حافظ در موضوع فال،  دلیل رویکرد گسترده -
 .1384ام آذر  سی 2005دسامبر  21پاریس، فرهنگ ایران در فرانسه،  -ایرانی، فرانسه

دانشـگاه سـوربن   بررسی محیط ادبی و اجتماعی شیراز در زمان سعدي و حـافظ،   -
 .1384آذر  4، 2005دسامبر  6پاریس،  -)، فرانسه3(پاریس 

هاي شرقی  ها و تمدن ي ملی زبان مؤسسههاي نواندیشی در ادبیات امروز ایران،  شیوه -
 .1384آذر  5، 2005دسامبر  5، (INALCO)فرانسه 

هـا و   ي ملـی زبـان   مؤسسـه ي بیـداري،   هاي نوگرایی در ادبیات بعـد از دوره  زمینه -
 .1384آذر  7، 2005بر نوام 28، (INALCO)هاي شرقی فرانسه  تمدن

 22هاي شرقی فرانسه، پـاریس، از   ها و تمدن ي ملی زبان مؤسسهآموزش شعر سعدي،  -
 .1384، اول آذر تا آخر آذر 2005دسامبر  22نوامبر تا 

هاي شرقی فرانسه، پـاریس،   ها و تمدن ِ ملی زبان ، موسسهآموزش زبان خلج و قشقایی -
 .1384آذر تا آخر آذر  ، اول2005دسامبر  22نوامبر تا  22از 

و  4همایش خاقانی شناسی، دانشگاه ارومیـه،  هاي خیال خود،  رفتار خاقانی با ساخته -
 .1384خرداد  5

شناسـی، شـیراز، بنیـاد     کنگره ي بـزرگ فـارس  حرکت نوگرایی در غزل امروز فارس،  -
 .1384شناسی ، اول تا سوم اردیبهشت ماه،  فارس

مرکـز ضـمن   ، همایش دبیـران ادبیـات شـیراز   فظ، تر است یا حا باالخره سعدي بزرگ -
 .1383خدمت آموزش و پرورش، بهمن ماه 

 2ي شیراز، بهشت ایرانی، فرانسـه، پـاریس،    جشنوارهسنجش جایگاه سعدي و حافظ،  -
 .1383بهمن 
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همـایش بنیـاد   هـاي شـعر معاصـر،     چگونگی تأثیرپذیري غزل امـروز از جریـان   -
 .1383دي ماه  2آذر تا  29شناسی،  ایران

 .1383آذر  7المللی کتاب، شیراز،  نمایشگاه بینهاي امروز شعر شیراز،  جریان -
همایش چشم انداز شعر معاصر فارسـی، تهـران، سـازمان    تصویر زمان در شعر معاصر،  -

  .1383گسترش زبان و ادبیات فارسی، مهر 
- Why Khayyam and his thought emerge ،المللی خیـام، هنـد،    ي بین کنگره

  ).82اسفند  26تا  24( 2004مارس  16تا  14نو، دهلی 
همایش بزرگداشت نسیم شمال (مشترك با آقـاي  نسیم شمال فرزند زمان خویشتن،  -

  .21/12/82دکتر پارسا)، تهران، 
همایش علمـی و پژوهشـی، نمـود    هاي شعر معاصر،  نقد جریان -ضرورت درك زمان -

  .1382آذر  26و  25اباد، هاي مدرن ادبی در ادبیات کالسیک فارسی، مه نظریه
همایش تجلی عرفـان در سـخن   پیکر نظامی بر بنیاد پوشش صوفیه،  نگاهی به هفت -

  .1382مهر 24و  23ارومیه،سخنوران آذربایجان، (مشترك با آقاي صدیقی)، 
گنجـه،   بزرگداشت حکیم نظامی، سفر بـه جمهـوري آذربایجـان،   اي دیگر از پیکر،  پاره -

  .1382ر مه 5شهریور تا  27 باکو،
  .25/2/82یادروز فردوسی، دانشگاه فردوسی مشهد، کارکرد رنگ در شاهنامه،  -
ي معلم، شهرستان خرم  ، مراسم بزرگداشت هفتهضرورت نواندیشی درمراکز آموزشی -

  .17/2/82بید، دانشگاه پیام نور، 
، همـایش نکوداشـت سـعدي، دانشـگاه یـزد، تـاالر       تر از آفتـاب  تر از آب، روشن روان -

  .14/2/82اجتماعات دانشگاه یزد، 
، تاالر فرهنگیـان، شـیراز،   کارکرد شگرف آثار هنري، همایش استانی ادبیات فارسی -

7/2/82.  
هاي ادبیات ایران، تاالر حـافظ   ي شب ، سومین دورههاي هنري گلستان سعدي ویژگی -

  .10/12/81شیراز، 
ي علمـی پژوهشـی    نخسـتین جشـنواره  اي پژوهشی در علوم انسانی، واکاوي تنگناه -

  .12/10/81 –دانشگاه پیام نور، پیام نور فیروزآباد 
نخسـتین همـایش ملـی    اي نویافتـه از پـنج گـنج او،     حسینی شـیرازي و نسـخه   -

  .30/3/81شناسی، تهران،  ایران
، تهـران،  شناسـی  نخسـتین همـایش ملـی ایـران    بحران مخاطب در شعر امروز ایران،  -

29/3/81.  
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مراسـم یـادروز سـعدي، دانشـگاه گـیالن،      داشت است،  ي گرامی چرا سعدي شایسته -
  .3/2/81تاالر مطهري، رشت، 

  .1/2/81تاالر حافظ،  شیراز، مراسم یادروز سعدي،شگردهاي هنري سعدي،  -
  .31/1/81تاالر فردوسی، دانشگاه شیراز،مخاطبان شعر امروز،  -
  .13/12/80تاالر حافظ شیراز،  هاي ادبیات ایران، شب  ي دومین دوره عرفی شیرازي، -
دانشـگاه تربیـت    هـاي ادبیـات فارسـی،    ، نخستین همایش پژوهشداستان وامق و عذرا -

  .1380بهمن 16و15 تهران، مدرس،
 شـیراز،  ، نخسـتین همـایش سراسـري سـایکودرام، تـاالر حـافظ،      و سایکودرام زاراهل  -

  . 4/4/80دوشنبه
  .21/3/80 شیراز، دانشکده فنی صا ایران،  ت،پیوند دین و ادبیا -
  ، ( سراي اهل قلم).25/2/80المللی کتاب تهران،  نمایشگاه بین پژوهی، سعدي -
، یادروز سـعدي، (مرودشـت، تـاالر دکتـر شـریعتی)،      جایگاه سعدي در خارج از ایران -

 .1380اردیبهشت 
ی(ع)، شـیراز اسـفند   ي امـام علـ   ي سـیره و اندیشـه   کنگـره البالغه،  بیان هنري در نهج -

1379.  
، سالن فردوسـی، دانشـکده   بررسی وضعیت زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند -

 .29/8/79علوم، دانشگاه شیراز، 
شده در نخسـتین    ارایه ي زبان و ادبیات فارسی، هاي رشته ضرورت دگرگونی برنامه -

  .1379همایش استادان زبان و ادبیات فارسی، بهار 
ي ادبیـات، دانشـگاه شـیراز، شـنبه      تـاالر آل احمـد دانشـکده   دگار است، چرا حافظ مان -

4/10/78.  
شـنبه   تـاالر آل احمـد دانشـکده ادبیـات، دانشـگاه شـیراز، سـه        نوآوري در شعر امروز، -

1/8/78.  
  .15/2/78دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، چهارشنبه  حافظ، نگاهی دیگر، -
ن یادروز سعدي، تاالر خوارزمی شیراز، نخستیمیزان حضور سعدي در تحقیقات ادبی،  -

1/2/1377.  
  .1/8/76شنبه  ي پیراپزشکی شیراز، پنج دانشکده رستاخیز کالم، حسامیزي، -
دهلـی نـو، تـدریس    افزایی استادان زبان و ادبیات فارسی سراسر هند،  دوره دانش -

  .1376هاي نگارش،  ادبیات معاصر و شیوه
  .6/7/73، چهارشنبه سالن شهید صدوقی، فسا ادبیات انقالب، -
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  هاي پژوهشی: طرح

) از تـاریخ  C- 1704- LA - 83 272ي  (شـماره راهنماي موضـوعی نیمـاپژوهی    -
 .15/6/86تا  15/6/83

 .1386 ،بررسی سهم فارس در شعر فارسی -
  .1386 ،تصحیح دیوان امین الدین بلیانی -
 ) ازC - 1626- LA - 82  249هـا، (  کتـاب شناسـی،   راهنماي موضوعی سعدي -

  .15/9/85تا  15/9/82تاریخ 
) از c – 1496-LA – 81 -197ي  (شمارههاي نوآوري در شعر امروز ایران،  گونه -

  .15/3/83تا  15/3/81تاریخ 
) از تـاریخ  c  - 1376 – LA – 79-127ي  (شـماره تصحیح پنج گنج حسـینی،   -

 .15/4/81تا  15/10/79
  
  
  

  ها: نامه راهنمایی و مشاوره پایان
 ه شیرازالف: دانشگا

هاي مثنوي مولوي براي کودکـان و نوجوانـان،    ها و بازآفرینی بررسی بازنویسی -
، 1391اردیبهشتتاریخ دفاع: 27/6/1389تاریخ تصویب:  (مشاور)،1387تا 1357از

 دکتري(دانشجو: پروین مرتضایی)
 شهین حقیقی -
 تاریخ تصویب:(مشاور)، غزل از خواجو 100غزل از سعدي و  100بررسی تطبیقی  -

 ، کارشناسی ارشد(دانشجو: مرضیه زمانی).19/10/1390تاریخ دفاع:
تاریخ )، ، ي کنش و نشانه(راهنما) ي عطار بر پایه نامه هاي مصیبت بررسی حکایت -

 دکتري(دانشجو:ساناز مجرد)  1391اردیبهشت 20تصویب: ؟ تاریخ دفاع:
 .(راهنمـا)، کتاب.. 15بررسی و تحلیل شیوه نقد عبدالعلی دستغیب، با تکیه بر  -

 کارشناسی ارشد(دانشجو: آزاده نجفیان)1390بهمنتاریخ دفاع: : ؟تاریخ تصویب
تـاریخ   بررسی تطبیقی نقد و اعتراض در شـعر حـافظ و اخـوان ثالث(مشـاور)،     -

 کارشناسی ارشد(دانشجو: فهیمه فتحی کوهنجانی)1390:اسفندتصویب: ؟ تاریخ دفاع
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کیه بر شـعر نیمایوشـیج، اخـوان    بررسی نمودهاي حماسی در شعر معاصر: با ت -
 تـاریخ تصـویب: ؟ تـاریخ دفـاع:    ثالث، سیاوش کسرایی و احمـد شاملو(مشـاور)،   

 دکتري(دانشجو: کاظم رحیمی نژاد) ، 1391مرداد
تاریخ تصـویب:   شهریار، رهی، فیروزکوهی و منزوي(مشاور)، بررسی غزل معاصر: -

 دي)تاریخ دفاع:؟ دکتري(دانشجو: نوازاهللا فرها21/6/1388
ــان   - ــداري در رم ــات پای ــه ادبی ــاور)  کارنام ــتان فارس(مش ــاي اس ــاریخ ه ، ت

کارشناسی ارشد، (دانشـجو: مهـدي    25/12/1389تاریخ دفاع: 22/12/1388تصویب:
 محمدي)  

 تـاریخ  هاي فریدون عموزاده خلیلی(مشـاور)،   بررسی ساختار و محتواي داستان -
سی ارشد(دانشـجو: طیبـه   ، کارشنا25/12/1389تاریخ دفاع:  1388/12/25تصویب:

 فرهادي)
 3/12/1387، تـاریخ تصـویب:  هاي سندباد بحري(مشـاور)  بررسی ساختار حکایت -

 ، کارشناسی ارشد(دانشجو: لیال محمدي)17/12/1389تاریخ دفاع:
تـاریخ   25/12/1388)، تاریخ تصویب:ي ادبیات فارسی ایل قشقایی(راهنما کارنامه -

 انشجو: علی حبیبی)، کارشناسی ارشد(د18/12/1389دفاع: 
ــایی - ــل زیب ــانه    تحلی ــت و افس ــطفی رحماندوس ــعري مص ــار ش ــی آث شناس

، 17/11/1389، تـاریخ دفـاع:  15/12/1388، تـاریخ تصـویب:  (مشـاور) زاد ن شعبان
 کارشناسی ارشد(دانشجو:مهسا مومن نسب)

تاریخ تصـویب:؟ ،  ي اکبر رادي(راهنما)، نامههاي زبانی در نه نمایشبررسی ویژگی -
  ، کارشناسی ارشد (دانشجو: عاطفه وحیدنیا).1/11/1389دفاع:  تاریخ

)، و ... (مشـاور » نگرش به جهـان «و » فردیت انسانی«بررسی نمودهاي مفاهیم  -
دکتري(دانشـجو: سیدفرشـید سـادات     ، 1391مهـر  12تاریخ تصویب:؟ ، تـاریخ دفـاع:   

  شریفی).
)، تـاریخ تصـویب:؟ ،   هاي کلیله و دمنـه (مشـاور  ها و بازآفرینیبررسی بازنویسی -

  ، کارشناسی ارشد (دانشجو: مریم اکبري).1391مردادتاریخ دفاع: 
تـاریخ تصـویب:؟ ،   هاي کلیله و دمنـه (مشـاور)،   ها و بازآفرینیبررسی بازنویسی -

  ، کارشناسی ارشد (دانشجو: سارا دارنگ).1391مردادتاریخ دفاع: 
تـاریخ  (راهنما)،  1377تا  1357نویسان فارس، از سال ي داستانبررسی کارنامه -

  ، کارشناسی ارشد (دانشجو: آسیه رییسی).12/7/1391تصویب:؟ ، تاریخ دفاع: 
تـاریخ  ؟ تـاریخ تصـویب:    ي شیرازي(مشـاور)، هـاي شـوریده  شرح و بررسی غزل -

 ، کارشناسی ارشد (دانشجو: محمود خداوردي)8/6/88دفاع:
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، تـاریخ  1388یخ تصویب: خـرداد تار (راهنما)، نویسی حافظي مقالهبررسی کارنامه -
 دکتري (دانشجو: ابراهیم اکبري) ، 1391دفاع: مرداد

ي هاي کودك و نوجوان دههبررسی عناصر زندگی شهري و روستایی در داستان -
 ، کارشناسی ارشد. (دانشجو: سمانه اسدي) 12/12/87، تاریخ تصویب:هفتاد (راهنما)

ي هاي کودك و نوجوان دههتانبررسی عناصر زندگی شهري و روستایی در داس -
، کارشناسـی ارشـد. (دانشـجو: زهــرا     12/12/87، تـاریخ تصـویب:  (راهنمـا)  شصـت 

 پیرصوفی)
تاریخ  (مشاور)، ي شصتبررسی ساختاري و تحلیلی ادبیات داستانی جنگ دهه -

 ، کارشناسی ارشد( دانشجو: لیال مرشدي) 3/12/87تصویب:
تـاریخ  (مشاور)،  يي شرح نشدهدهشش قصی -دیوان خاقانیهاي شرح دشواري -

 کارشناسی ارشد( دانشجو:اغظم حسینی)، 1388تاریخ دفاع: مهر،  87 21/10تصویب: 
تـاریخ  (مشـاور)،   ي شرح نشدههشت قصیده -هاي دیوان خاقانیشرح دشواري -

 فر)، کارشناسی ارشد( دانشجو:مریم امین1388تاریخ دفاع: مهر،  2/9/87تصویب: 
دکتـري،  ، 1388تـاریخ دفـاع: مهـر    ؟تاریخ تصویب:  عدي(مشاور)،هاي سشرح غزل -

 )دانشجو: فرح نیازکار(
، (راهنمـا) ، 1357داستان نویسان فارس از انقالب مشروطه تا انقالب اسـالمی   -

 (دانشجو: قاسم ساالري)دکتري  ،24/4/87تاریخ دفاع:  ،6/4/1384تاریخ تصویب 
تاریخ تصویب: امین فقیري،(راهنما)، هاي کوتاه  بررسی ساختار و محتواي داستان -

 پناه) ، کارشناسی ارشد، (دانشجو: میترا یزدان9/6/88. تاریخ دفاع:12/8/86
تـاریخ  (راهنمـا)،   ي معاصـر هـاي برجسـته  و شخصیت در رمـان  روایتبررسی  -

 (دانشجو: زیبا قالوندي)، دکتري 1388آذر تاریخ دفاع:    ؟تصویب:
هـاي جهـرم، فسـا، اسـتهبان،      س: شهرسـتان ي تحلیلی شعر شرق فار کارنامه -

کارشناسی ارشـد،  ، 1388آبان ، تاریخ دفاع: 12/8/86، تاریخ تصویب: داراب(راهنما)
 )دالینی (دانشجو: زهرا محمدي

هاي ارسنجان، پاسارگاد،  شعر شمال استان فارس : شهرستانتحلیلی ي  کارنامه -
، کارشناسی ارشد، 8/6/88فاع:، تاریخ د 27/7/86،  تاریخ تصویب: (راهنما)،مرودشت

 (دانشجو: مرضیه دوگوهر)
هاي فارس، خوزستان،  جریان شناسی غزل شاعران جوان جنوب ایران : استان -

ــا)، ــهر و هرمزگان(راهنمـ ــویب:  بوشـ ــاریخ تصـ ــاع:  10/11/86تـ ــاریخ دفـ ، تـ
 ،کارشناسی ارشد، (دانشجو: محمد مرادي)1387شهریور
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هاي برجسـته   گري در داستان ي روایت نحوهبررسی کارکرد زاویه دید و راوي و  -
، تـاریخ  16/11/85، تـاریخ تصـویب:   ، (راهنمـا) 1385تـا   1360معاصر از سـال  

 ، کارشناسی ارشد، (دانشجو: طاهره جوشکی) - 30/11/1387دفاع:
ر پایـه نظریـه روایـت     بررسی ساختاري کلیدر محمود دولت - شناسـی،   آبادي ـب

، کارشناسی ارشد، (دانشجو:  21/6/86تاریخ دفاع:  ،9/10/85، تاریخ تصویب: (راهنما)
 ساناز مجرد)

، )، (راهنما)1385تا  1375ي سعدي پژوهی ( ي ده ساله بررسی انتقادي کارنامه -
، کارشناسی ارشد، (دانشـجو: فرزانـه    87، تاریخ دفاع: شهریور9/10/85تاریخ تصویب: 

 معینی)
ر ازاد ایران (از آغاز تـا سـال   هاي ادبی در تحلیل شع بررسی رویکردها و نظریه -

، دکتري، (دانشـجو:   86، تاریخ دفاع: مهر24/4/85، تاریخ تصویب: )، (راهنما)1350
 مصطفی صدیقی)

، 20/4/84، تاریخ تصـویب:  هاي روان شناختی آثار سعدي ، (مشاور) تحلیل جنبه -
 ، دکتري، (دانشجو: محمد رضا دیري) 2/7/86تاریخ دفاع: 

، هـ.. ش ، (مشـاور)  1270-1320تار طنز در نثر مشروطه بررسی محتوا و ساخ -
 ، دکتري، (دانشجو: محمدجواد دهقانیان)86، تاریخ دفاع: مهر6/6/85تاریخ تصویب: 

ه نظـامی در حـوزه        -بررسی تحلیلـی  - وط ـب ي  توصـیفی مقـاالت فارسـی مرـب
،  13/10/85، تـاریخ دفـاع:   8/4/83تـاریخ تصـویب:    (مشـاور)،  ،جغرافیایی ایران

 تري، (دانشجو: زینب نوروزي)دک
ث، شـاملو،      نمادپردازي پرندگان در شعر معاصر (سروده - هاي نیمـا، اخـوان ثاـل

،  22/6/85، تاریخ دفاع: 18/7/84تاریخ تصویب: سپهري و فروغ فرخزاد، (راهنما)، 
 کارشناسی ارشد، (دانشجو: ابراهیم اکبري)

، 23/3/84، تاریخ دفاع: 23/3/84تاریخ تصویب: بررسی رنگ در آثار نظامی(مشاور)، -
 کارشناسی ارشد(دانشجو: آزاده مختارنامه)

)، تـاریخ تصـویب:   راهنمـا (بررسی صـورت و محتـواي شـعر سـیمین بهبهـانی،       -
  ،کارشناسی ارشد، (دانشجو: مریم حیدري)24/6/83تاریخ دفاع:   ،5/12/81

ریخ تصـویب:  )، تاراهنماي مشترك(هاي کوتاه ایرانی،  هاي داستان مایه بررسی بن -
 ، دکتري، (دانشجو: غالمرضا پیروز)29/2/83، تاریخ دفاع: 31/1/81

تـاریخ دفـاع:    12/8/82(مشاور)، تاریخ تصـویب:  هاي بیدل،  تحلیل استعاره در غزل -
  دکتري (دانشجو: محمدرضا اکرمی) 24/6/84
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تاریخ تصویب:  )،مشاور، (بررسی تطبیقی فخر و مباهات در دیوان خاقانی و متنبی -
  تن فرهمند) ، دکتري، (دانشجو، رویین18/11/85تاریخ دفاع:  12/3/83

، 11/3/83تاریخ تصویب: ، (راهنما)، 1380نقد و بررسی شعر عاشورا از صفویه تا  -
  دکتري، (دانشجو: غالمرضا کافی)،23/3/86تاریخ دفاع: 

هاي چاپ شده مربوط به مثنوي مولوي در زبان فارسـی،   معرفی و بررسی کتاب -
دکتـري (دانشـجو: خسـرو    ،23/3/86تاریخ دفـاع:  ، 14/2/83تاریخ تصویب:  )،اورمش(

  قاسمیان)
تـاریخ  هاي نیست انگاري (نیهیلیسم) در ادبیات معاصر فارسـی (راهنمـا)،    جلوه -

 ،کارشناسی ارشد (دانشجو: مهدي فاموري)1384، تاریخ دفاع: مرداد 10/3/83تصویب: 
، تاریخ 6/12/80تاریخ تصویب : ن(راهنما)، صورخیال در ادبیات کودکان و نوجوانا -

  ، کارشناسی ارشد (دانشجو: علی ارمغان)23/6/82دفاع: 
تـاریخ   ، دکتـري، 2/4/82)، تاریخ تصـویب:  راهنما(پذیري شعر حافظ،  عوامل تأویل -

 (دانشجو: عزیز شبانی) ،12/2/85دفاع: 
)، مشـاور (، هاي هنري آن بررسی مضامین دینی در دیوان خاقانی و تبیین جنبه -

(دانشـجو: محمـد حسـین     ،16/12/84تاریخ دفـاع:  ، دکتري، 19/3/82تاریخ تصویب: 
  نیکدار اصل)

تـاریخ  مشـاور)،  (بررسی و تحلیل نکات تاریخی و جغرافیایی کلیـات سـعدي،    -
  (دانشجو: سعید قشقایی لک) 1384تاریخ دفاع: مرداد ، دکتري،25/1/82تصویب: 

)، مشـاور ، (ي در اشعار دکتر مهـدي حمیـدي  هاي هنر نقد و تحلیل تصویرگري -
، کارشناسی ارشـد، (دانشـجو: کرامـت    30/12/81تاریخ دفاع: 26/9/80تاریخ تصویب: 

  جمس)
تــاریخ   ،14/2/83)، تــاریخ تصــویب: مشــاور( شــرح مشــکالت دیــوان خاقــانی، -

  )اللهیمحسن نعمت، کارشناسی ارشد، (دانشجو: 5/6/84دفاع:
تـاریخ دفـاع:     ،3/10/80)، تـاریخ تصـویب:   راهنمـا ( شرح مشکالت دیوان خاقانی، -

  ، کارشناسی ارشد، (دانشجو: جلیل خلیلی جهرمی)26/11/81
تـاریخ   تأثیر محیط طبیعی و اجتماعی شمال در شعر شاعران گیالن، (راهنمـا)،  -

، کارشناسی ارشد (دانشجو: نگین صفري نژاد 12/11/81، تاریخ دفاع: 12/7/80تصویب: 
  نظیر) بی

)، تـاریخ تصـویب:   مشـاور ( ي بیان رهی معیري، ي زبان و نحوه تحلیل شیوه نقد و -
آبـادي   ، کارشناسی ارشد (دانشجو: علـی اکبـر کمـال   25/7/81تاریخ دفاع:   ،11/4/80

  فراهانی)
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، 25/6/81، تاریخ دفـاع:   25/4/80تاریخ تصویب:تجلی رنگ در شاهنامه (راهنما)،  -
  ن)کارشناسی ارشد (دانشجو: لیال احمدیا

بررسی تطبیقی حکمت در آثـار جبـران خلیـل جبـران و سـهراب سـپهري،        -
، کارشناسی ارشـد، (دانشـجو:   5/6/80، تاریخ دفاع: 16/8/79تاریخ تصویب:  )،(مشاور

  عبدالرضا سعیدي)
 18/4/80، تـاریخ دفـاع:   30/5/79تـاریخ تصـویب:   بررسی شعر جنـگ (راهنمـا)،    -

  کارشناسی ارشد، (دانشجو: غالمرضا کافی).
تـاریخ دفـاع:     ،22/5/78)، تـاریخ تصـویب:   مشـاور ، (هاي اخالقـی سـنایی   دیدگاه -

  ، کارشناسی ارشد، (دانشجو: سعید عزیزي)31/2/80
شناسی غزلیات اسـتاد شـهریار از نظـر آوایـی و واژگـان       تجزیه و تحلیل زبان -

  .1379کارشناسی ارشد، (دانشجو: یوسف حضرتی)،(مشاور)، 
تاریخ تصـویب:  د تقی بهار و احمد شوقی، (مشاور)، بررسی تطبیقی وطنیات محم -

 ، کارشناسی ارشد، (دانشجو: نوازاهللا فرهادي).17/11/79
 هاي دولتی دیگر دانشگاه -ب
، 24/6/1390تـاریخ دفـاع:  تصحیح دیوان اشعار زرگر تبریزي اصـفهانی(راهنما)،   -

 کارشناسی ارشد (دانشجو: مهین مشکات)، پیام نور کرمان
، کارشناسـی ارشـد(   18/6/88، تاریخ دفـاع:   ي غزل شیراز (راهنما)هبررسی کارنام -

 دانشجو: نادر فخرآور) دانشگاه یاسوج
دکتــري، تــاریخ دفــاع: شناســی توصــیفی تحلیلــی فردوســی، (مشــاور)،  مقالــه -

 ، (دانشجو: خانم سید یزدي)، دانشگاه فردوسی مشهد1387اسفند
 1384تیـر مـاه    :تـاریخ دفـاع   ور)(مشـا  زمینه سازان نمایشنامه نویسی در ایران، -

 کارشناسی ارشد، (دانشجو: شهین حقیقی). دانشگاه شهید چمران اهواز،
تـاریخ دفـاع:   زارع، سـمیه  خـانم  نقد و بررسی نثر پژوهشگران معاصر، (مشـاور)،   -

 دانشگاه یزد، 1387پاییز
  هاي آزاد اسالمی ج: دانشگاه

کارشناسی ارشد، ي، (راهنما)، اصالح گرایی و تحول طلبی از دیدگاه حافظ و سعد -
  .1381(دانشجو: داراب زارع)، فیروزآباد، 

کارشناسی ارشد، (دانشجو: کمال صالحی)، زندگی و مرگ در شعر معاصر، (راهنما)،  -
  .1381فسا، 



22  لي دكتر كاووس حسن

کارشناسی ارشد، (دانشجو: زیبـا  هاي سنتی شعر معاصر، (راهنما)،  نوآوري در قالب -
  .1381فالحی)، فسا، 

کارشناسی ارشد، (دانشجو: سیمین گرگین)، فیروزآباد، قایی، (مشاور)، زن در ایل قش -
1381.  

ــا)،      - ــوان، (راهنم ــعر اخ ــی در ش ــنت گرای ــوآوري و س ــد،  ن ــی ارش   کارشناس
  .1380(دانشجو: علیرضا هنرور)، فیروزآباد، 

افشـان)،   کارشناسی ارشد، (دانشجو: فاطمه جانبیان در هفت پیکر نظامی، (راهنما)،  -
  .1380 فیروزآباد،

کارشناسـی ارشـد، (دانشـجو: فـرح نیازکـار)، فسـا،       انسان در آثار سعدي، (راهنما)،  -
1380.  

کارشناسی ارشد، (دانشجو: محمد رضا کمـالی  آرمان شهر جالل آل احمد، (مشاور)،  -
  .1380بانیانی)، فسا 

کارشناسـی ارشـد، (دانشـجو: احمـد     بررسی داستان نویسی مدرن ایران، (مشاور)،  -
  .1380سا، خادمی)، ف

  کارشناســـی ارشـــد،  چهـــره علـــی (ع) در شـــعر دوره صـــفویه، (راهنمـــا)، -
 .1379(دانشجو: خدیجه عباسی)، فیروزآباد، 

کارشناسی ارشـد، (دانشـجو: مرضـیه گـودرزي)،     فرهنگ واژگان شاهنامه، (مشاور)،  -
  .1379فسا، 

  
  

  :هاي علمی اجرایی  برخی از فعالیت
  1390از تیر  يپردازنظریه هايي علوم انسانی کرسیعضو کمیته -
ایرانــی بنیــاد نخبگــان اســتان فــارس، از   -ریــیس کــارگروه فرهنــگ و هنــر اســالمی  -

14/10/89 
ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیـام   ي علمی نخستین همایش ملی ساالنه عضو کمیته -

 1389نور، بهمن
شـیراز، از  عضو کمیته ي تخصصی هیئت ممیزه دانشـکده ي هنـر و معمـاري دانشـگاه      -

 .1389مهر
شناسی وزارت علـوم   ي ستاد گسترش زبان فارسی و ایران ي علمی دبیرخانه عضو کمیته -

 .1386از شهریور 
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 .1390اردیبهشت  ،(شعر)همایش ادبیات کودك دانشگاه شیرازسومین دبیر علمی  -
، دانشـگاه شیراز،اردیبهشـت   "ادبیـات داسـتانی کـودك و نوجـوان     "دبیر علمی همایش -

1388 
 6/12/84ضو شوراي علمی مرکز مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز، از ع -
 15/11/87، دانشگاه شیراز، از "مطالعات ادبیات کودك"ي سردبیر مجله -
 1387، از "بوستان ادب"ي  علمی پژوهشیعضو هیات تحریریه ي مجله -
ردیبهشت ، ا"شناسی نقد و نظریه در ادبیات کودك و نوجوانآسیب "دبیر علمی همایش -

1387 
 18/1/87ي علوم انسانی دانشگاه هرمزگان، از ي مجلهعضو هیات تحریریه -
 1386عضو هیات موسس انجمن نقد ادبی ایران،  -
شناسی وزارت علـوم   ي ستاد گسترش زبان فارسی و ایران ي علمی دبیرخانه عضو کمیته -

 .1386از شهریور 
 .29/2/86المللی مکتب شیراز، از  شناسی همایش بین رییس گروه علمی ادبیات و زبان -
، بـه مناسـبت روز   "ي فـارس  نقش شعر فـارس در خـارج از حـوزه   "دبیر علمی همایش  -

 .85جهانی شعر، اسفند 
مدیر گروه پژوهشی ادبیـات کـودك و نوجـوان، انجمـن تـرویج زبـان و ادب فارسـی از         -

21/12/85. 
 .1385ي نقد ادبی، از  ي فصلنامه عضو هیات تحریریه -
ي ادبیات علوم انسـانی دانشـگاه شـهرکرد، از     ي دانشکده ي فصلنامه ات تحریریهعضو هی -

1385. 
 .24/10/85ي ادبیات و علوم انسانی، از  ریزي راهبردي دانشکده ي برنامه عضو کمیته -
به مناسبت روز جهانی شعر، اسـفند  » هاي ادبی و شعر ایران نظریه«دبیر علمی همایش  -

1385. 
ي  ریـزي آموزشـی و پژوهشـی مـدیریت طـرح و توسـعه       نامـه ي تخصصی بر عضو کمیته -

 .1/4/85دانشگاه شیراز، از 
دانشـگاه شـیراز، از   » مرکـز مطالعـات ادبیـات کـودك    «عضو هیـأت مؤسـس و شـوراي     -

6/12/84. 
 ).1384ي مطبوعات فارس ( سال  عضو هیات منصفه -
شـور)، مهـر   هاي علـوم پزشـکی ک   ي دانشگاه ، (شعر و قصه4ي مهر  دبیر علمی جشنواره -

1384. 
 .1384، از فروردین »هاي فرهنگی و ادبی فارس پژوهش«مدیر قطب علمی  -
 1388تا مهر.14/5/83رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، از  -



24  لي دكتر كاووس حسن

 .23/8/83، از »شاعران و نویسندگان فارس«مدیر قطب علمی  -
تـا   27، اراك، عضو هیأت علمی پنجمین مجمع علمی آموزش زبان و ادب فارسی کشور -

 .1383آبان ماه  29
اندیشی ادبیات قرن نهم، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان،      اسـفند   عضو هیأت علمی هم -

1383.  
  .1382هاي آموزشی زبان و ادبیات فارسی، خرداد  دبیر همایش ملی بازنگري برنامه -
علـوم  هـاي   ، دومـین جشـنواره شـعر و قصـه دانشـگاه     2ي مهرگان  دبیر علمی جشنواره -

 .1382پزشکی کشور، مهر 
هـاي علـوم    دانشـگاه   ي شـعر و قصـه   ، نخستین جشـنواره 1   دبیر علمی جشنواره مهرگان -

 . 1381 پزشکی کشور، مهر
 .1381هاي ادبیات ایران، اسفند  ي شب دبیر علمی سومین دوره -
  تاکنون. 1379شناسی از سال  پژوهشی مرکز حافظ -مدیر علمی -
  .1379» هاي ادبیات ایران بش«ي  دبیر نخستین دوره -
 .1379ي اجرایی همایش مدرسان زبان و ادبیات فارسی، اردیبهشت  عضو کمیته -
  ..1378تا  1375شناسی و مدیر آن مرکز، از سال  مؤسس مرکز سعدي -
 )1377مسؤول هیأت علمی دومین جشنواره دانشجویان سراسر کشور. (خرداد  -
ـ  پنجره«ي ادبی  ساخت و اجراي برنامه - قسـمت) صـدا و سـیما،     13 -ه سـوي شـعر  اي ب

1376.  
  .1376عضو هیأت علمی نخستین مجمع آموزش زبان و ادبیات فارسی،  -
 .1376تا  1374عضو شوراي شعر صدا و سیماي مرکز فارس، از سال  -
  .1375شناسی و مدیر و عضو هیأت مدیره آن مرکز، از سال  مؤسس مرکز حافظ -
 ).1375انشجویان سراسر کشور (اسفند ي د مسؤول هیأت علمی نخستین جشنواره -

 
  ها و جوایز: دریافت نشان

 .1389دي 5 ي پژوهش، ، در هفته»دانشگاه شیراز پژوهشگر نمونه ي «ي  ي جایزه برنده -
مراسـم  »  وضوعی حـافظ شناسـی  راهنماي م«کتاب ، حافظي کتاب سال  ي جایزه برنده -

 .1389مهر  20، حافظیادروز 
هاي فرهنگی و ادبی پژوهش"ب علمی برتر کشور(قطب علمی ي مدیر قطي جایزهبرنده -

 ، تهران،سالن اجالس سران1388آذر 25ي پژوهش کشور، ) دهمین جشنواره"فارس
 10المللی شعر فجر، ي بین، سومین جشنواره "ي کشورشاعر برگزیده"ي ي جایزهبرنده -

 ، تهران، تاالر وحدت1387اسفند
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دانشگاه شیراز، » نه ي دانشکده ي ادبیات و علوم انسانیپژوهشگر نمو«ي  ي جایزه برنده -
 .1387ي پژوهش، آذر در هفته

دانشـگاه شـیراز، در   » پژوهشگر نمونه بخـش زبـان و ادبیـات فارسـی    «ي  ي جایزه برنده -
 .1386ي پژوهش، آذر هفته

دانشـگاه شـیراز، در   » پژوهشگر نمونه بخـش زبـان و ادبیـات فارسـی    «ي  ي جایزه برنده -
 .1385پژوهش، دي ي  هفته

ي تحلیلـی فرهنگـی ادبـی (کتـابِ      در حـوزه  83ي سال  ي کتاب برگزیده ي جایزه برنده -
 ، در جشن فرهنگ فارس»)هاي نوآوري در شعر معاصر ایران گونه«

هـاي   هـا و تمـدن   ي ملـی زبـان   انتخاب از سوي بخش فرهنگی سفارت فرانسه و مؤسسه -
 در فرانسه. 2005ر سال شرقی فرانسه براي دریافت بورس دو ماهه د

 1384آذر  23، »ي دانشگاه شیراز پژوهشگر برگزیده«احراز مقام  -
 .1383، آذر »ي فرهنگی فارس پژوهشگر نمونه«ي  ي جایزه برنده -
هـا پریـده    رنگ از رخ تمـام قلـم  «(کتاب » ي شعر معاصر کتاب نمونه«ي  ي جایزه برنده -

 .1383در جشن فرهنگ فارس، آذر ») است
در دانشـگاه شـیراز   » ي بخش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگر برگزیده«ي  جایزه ي  برنده -

  .1382آذرماه  26ي پژوهش،  هفته
ي کتاب، تهـران،   در مراسم هفته» ي کشوري نویسنده و شاعر برگزیده«ي  ي جایزه برنده -

  .1382آذرماه  19
ادروز مراسـم یـ  » فرهنـگ سـعدي پژوهـی   «کتـاب  ي کتاب سال سعدي،  ي جایزه برنده -

 .1381سعدي، اول اردیبهشت 
ي سال در دومـین جشـنواره فرهنـگ و دریافـت دیـپلم       ي کتاب برگزیده ي جایزه برنده -

 .1380افتخار، آبان 
 .1378استان فارس،  »پژوهشگر برگزیده« ي جایزه برنده -
  .1368هنري فجر در رشته شعر،  -احراز مقام اول مسابقات فرهنگی -
 .1368المللی حرم امن با جایزه سفر به خارج،  ات بیناحراز مقام برگزیده مسابق -

  
  

  :لی از سوي دیگرانحسنکاووس نقد و بررسی آثار 
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راهنمــاي موضــوعی «راهنمــاي موضــوعات حــافظ شناســی، بررســی کتــاب 
ژوهی، دفتر اول، به کوشش محمدرضا شـرف، سلسـله     پ ، بهاءالدین خرمشاهی، حافظ»شناسی حافظ

  1389و مفاخر فرهنگی، انتشارات انجمن آثار 
-ي شعر، شمارهسن قائمی، مجلهحم لی،ي کاووس حسنسروده ،»مگر«بازخوانی فرمالیستی شعر 

  .65-63،ص1389، بهار69ي
- ادبیات، شماره –، دکتر سیداحمد پارسا، کتاب ماه شناسینگاهی به راهنماي موضوعی حافظ

  .111- 109، ص1389،تیر39ي
 28شنبهي خبر، سه، روزنامهکنندشیرازي تجلیل می يها از دو نویسندهنیشابوري
  .8ص،1389اردیبهشت

-سیدفرشید ساداتهاي شعر معاصر ایران، هاي علمی در شناخت و بررسی نوآوريطرح مالك
  .77 – 70، ص1388، آبان145، پیاپی31 يادبیات، سال سوم، شماره –شریفی، کتاب ماه 

- ي خبر، چهارروزنامه پرویز خائفی،لی، اووس حسني کشناسی، نوشتهراهنماي موضوعی حافظ
  .12، ص1388بهمن14شنبه

 نگاه،،صدرا ذوالریاستین، نیملیي دکتر کاووس حسنشناسی، نوشتهراهنماي موضوعی حافظ
  .8، ص1388دي22شنبهسه

  .16، ص1388آبان 27ي عصر، چهارشنبه، روزنامهشناسی رونمایی شدراهنماي موضوعی حافظ
، صدیقه پیکر و مرضیه لیي کاووس حسن، سروده»صداي گمشده«ي شعر بارهنظري در 

  .1388اردیبهشت 31 نگاه پنجشنبه، -ي خبر طاهري، روزنامه
 20شنبهي خبر، سه، روزنامهلی در خراسان رضوينقد و تحلیل کتابی از استاد کاووس حسن

  .8،ص1387اسفند
ادبیات، سال  –، فرزانه معینی، کتاب ماه لیني کاووس حس،نوشته»ي خورشیدچشمه«نگاهی به 
  .82- 80، ص1387، مهر132، پیاپی18ي دوم شماره

آذر و شهال نظري، ، دکتر محمد حکیم"هاي نوآوري در شعر معاصر ایرانگونه"بازخوانی اجمالی 
  .73 – 63ص .1386، تیر117، پیاپی3ي ادبیات، شماره –کتاب ماه 

 29شنبهنگاه، سهصدرا ذوالریاستین، نیم لی...)،ووس حسنمثنوي مهر و ماه(تصحیح کا
  .5، ص1386آبان

ي خبر، ، محمدمهدي مدرس، روزنامهلیغبارزدایی از مسیر تماشا، به کوشش کاووس حسن
  4، ص1387خرداد 1چهارشنبه 

، 62يي شعر، سال پانزدهم، شمارهمجله م. خرسندي،ي خورشید، سخن حافظ در چشمه
  .24 -22، ص1387آبان
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-ي شعر، سال پانزدهم، شمارهمجله فرزانه معینی،ي یک کتاب، پژوهی در آینهال سعديس 75
  .27 -  25،ص1387، آبان62ي

آذر، دکتر محمد حکیم، »ها پریده استرنگ از رخ تمام قلم«نگاهی گذرا به  –شاعر لبخندها 
  .30 -  28،ص1387، آبان62يي شعر، سال پانزدهم، شمارهمجله
خبر،  ،»)مرگ حیات است و حیات است مرگ«ي ي مقاله.(در بارهبدم، پخته شدم، سوختم خام

  .8، ص1386مهر8یکشنبه
  69-66، ص1386، شهریور119، پیاپی5يداوود غالمزاده، شمارهپژوهی، نگاهی به فرهنگ سعدي

 30شنبهیک، عبدالرحمان نقی، عصر، لیي دکتر حسني مقالهدر حاشیه –تصحیح متون 
  .5، ص1386اردیبهشت

ي خبر، چهارشنبه محمدمهدي مدرس، روزنامه لی،ي خورشید، اثر کاووس حسنچشمه
  .8، ص1385آذر8

، 1385 فروردین 21شنبهنگاه، دو، صدرا ذوالریاستین، نیملیي بسیار نقش، اثر کاووس حسنساده
  . 9ص

سعید حسامپور، سیدفرشید  ، دکتر»هاي نوآوري در شعر معاصر ایرانگونه«نقد و بررسی کتاب 
  .9، ص1384شهریور3سادات شریفی، خبر، پنجشنبه

، 1383 دي29شنبه نگاه، سه، صدرا ذوالریاستین، نیملیبا گرانباران دیار سخن / کاووس حسن
  .6ص

 ي خبر، چهارشنبهمحمدمهدي مدرس، روزنامه تر از قند،شیرین –گلستان و بوستان 
  .6،ص1383تیر24

ي ، محمدمهدي مدرس، روزنامهلیي کاووس حسنها پریده است، سرودهم قلمرنگ از رخ تما
  .6، ص1382دي17خبر، چهارشنبه

ي خبر، چهارشنبه محمدمهدي مدرس، روزنامه لی...)،مثنوي وامق و عذرا (تصحیح کاووس حسن
  .6، ص1382آذر 12

 7 شنبهنگاه، دوصدرا ذوالریاستین، نیملی...)، مثنوي وامق و عذرا (تصحیح کاووس حسن
  . 13، ص1382آذر

  .6، ص1382آبان 21ي خبر، چهارشنبه ، محمدمهدي مدرس، روزنامهسخن شیرین پارسی
 21ي عصر، چهارشنبهفقیري، روزنامه امین لی...)،مثنوي وامق و عذرا (تصحیح کاووس حسن

  .1382آبان
  .3، ص1381اردیبهشت 12ر، ي عصصدرا ذوالریاستین، روزنامه پذیرایی خواجه از مهمانان شیخ،

 11ي خبر، چهارشنبه ، محمدمهدي مدرس، روزنامهلیزبان، اثر کاووس حسنسعدي آتش
  .6، ص1381اردیبهشت
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 3ي خبر، پنجشنبهروزنامه –نگاه دکتر خسرو قاسمیان، نیم پژوهی،نگاهی به فرهنگ سعدي
  .2،ص1380آبان

المللی کتاب ي چهاردهمین نمایشگاه بینهنام، کتاب هفته، ویژهپژوهی، عشق و زیباییسعدي
  .8، ص1380اردیبهشت 28تهران، جمعه

ي روزنامه، »پژوهیفرهنگ سعدي«نگاهی به  –ي کوچک ننمایی تو بزرگی و در آیینه
  .10، ص1380فروردین30همشهري، پنجشنبه

محمدمهدي مدرس،  لی،هاي کاووس حسنمجموعه سروده –ام اي تشنهبه لبخند آیینه
  .6،  ص1379دي21ي خبر، چهارشنبه وزنامهر

 26ي عصر، صدرا ذوالریاستین، روزنامه ،، لیي کاووس حسنام، سرودهاي تشنهبه لبخند آیینه
  .6، ص1379آبان

 24نگاه، چهارشنبهي نیم، صدرا ذوالریاستین، روزنامهلیي موي دوست، اثر کاووس حسنسلسله
  .11، ص1379فروردین

 - ، محمدامین فصحتی، نگاه پنجشنبهي سعديپژوهشی سترگ در باره لی وکاووس حسن
  .6، ص1377اسفند 27ي خبر، پنجشنبه-روزنامه

 - شاهی، نگاه پنجشنبه، محمدجواد حسنپژوهیي سعديپژوهشی تازه و فراگیر در عرصه
  .8، ص1377اسفند 27ي خبر، پنجشنبه-روزنامه

  
  
 


