
 به ترتیب حروف الفبا داوران نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام

     احمدی احمد

     احمدی معصومه

     آذرپرند سهراب

     اسداللهی تجرق شکراهلل

 اسطوره شناسی و اساطیر ایران دانشگاه شهید بهشتی اسماعیل پور مطلق ابوالقاسم

 ادبیات تطبیقی، بینامتنیت تحقیقات دانشگاه علوم و اسماعیلیان ام البنین

     آسیب پور محسن

 ادبیات تطبیقی و مطالعات ترجمه   افروز محمود

   تربیت مدرسدانشگاه  زادهآقاگل فردوس

 ادبیات تطبیقی و نظریه و نقد ادبی دانشگاه شیراز انوشیروانی علیرضا

   تربیت مدرسدانشگاه  بیگدلیبزرگ  سعید

 آموزش زبان و زبانشناسی  دانشگاه شهید بهشتی بسنج دانیال

 معناشناسی-نشانه   بلیغی مرضیه

     بهاری الوند

 زبان ادبیات عربی   بوعلی رجاء

     پرتوی ابوالقاسم

   تربیت مدرسدانشگاه  پروینی خلیل

     پورابراهیم شیرین

     پورشبانان علیرضا

     تاج بخش نسیم

     ترکاشوند فرشید

     جلیلی مرند ناهید

     جواری محمدحسین



 به ترتیب حروف الفبا داوران نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام

     چراغی هاله

 علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس حاجی خانی علی

     حسنعلی دکتر

     حسین زاده آذین

 نقد ادبی، داستان معاصر، هرمنوتک دانشگاه تربیت مدرس خدایار ابراهیم

   تهراندانشگاه  دادور ایلمیرا

 ادبیات تطبیقی عامه دانشگاه تربیت مدرس دری نجمه

 ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس ذوالفقاری حسن

 ادبیات تطبیقی   رضائی مهناز

 ادبیات عرفانی + داستان و رمان   رودگر محمد

 - دانشگاه تربیت مدرس روشنفکر کبری

 ادبیات و زبان فرانسه دانشگاه شیراز رئوف زاده ال

     زهدی فریندخت

    دانشگاه رازی زینی وند تورج

 ادبیات و آموزش زبان فرانسه تربیت مدرسدانشگاه  سجادی یاسمین

  ادبیات فرانسه تطبیقی دانشکاه تربیت مدرس سجادی سیده یاسمین

 آموزش زبان دانشگاه آزاد واحد شیراز سجادی منصوره

   دانشگاه شهید بهشتی سخنور جالل

 آموزش زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس سدیدی سارا

     شاهوردیانی ناهید

 ادبیات تطبیقی   شرکت مقدم صدیقه

 تمام زمینه ها تربیت مدرس شعیری حمیدرضا

     شهپرراد کتایون



 به ترتیب حروف الفبا داوران نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام

     شوبیری لیال

 نقد؛ روایت شناسی، تطبیقی، عامه جامع علمی کاربردی صدیقی لیقوان جواد

    دانشگاه شهید بهشتی عباسی علی

     عبداللهی اکبر

 آموزش زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس علیزاده الهام

 ادبیات تطبیقی عالمه طباطبائی عیسائیان مختار

   تربیت مدرسدانشگاه  غالمحسین زاده غالمحسین

زبان فرانسه آموزش  دانشگاه فردوسی مشهد. فارسیان محمد رضا   

 ادبیات و آموزش فرانسه حکیم سبزواری دانشگاه فسنقری آزاده

 زبان و ادبیات فازسی  دانشگاه تربیت مدرس قبادی حسینعلی

 .intertextuality  دانشگاه شهید بهشتی کریمیان فرزانه
sociocriticism. french and 

comparative literature. 
geocriticism. feminsit 

literary criticism 

 ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس گلکار آبتین

   تربیت مدرسدانشگاه  لزگی سیدحبیب اله

 دکتری ادبیات فرانسه و تطبیقی تربیت مدرسدانشگاه  لطافتی رویا

     متقی زاده عیسی

زبانشناسی، پراگماتیک و ادبیات نمایشی  تبریزدانشگاه  محمدی محمد

 مدرن فرانسه زبان

 زبان و ادبیات روسی تربیت مدرس محمدی محمدرضا

   تربیت مدرسدانشگاه  مختاباد سیدمصطفی

 ادبیات فرانسه گروه زبان و ادبیات فرانسه،دانشگاه تبریز مصباحی مریم

     مهرابی مرضیه



 به ترتیب حروف الفبا داوران نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام

 زبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس میرزایی فرامرز

     میرزایی نیا حسین

     نامور مطلق بهمن

 نقد و نظریه ادبی دانشگاه شهید بهشتی نجومیان امیرعلی

     نژادمحمد وحید

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی  نصیری روح اله

 دانشگاه اصفهان.

 نقد ادبی

     نظری منظم هادی

     نیستانی جواد

 زبان و ادبیات فارسی )غنایی. حماسی( تربیت مدرس نیکوبخت ناصر

 زبان و ادبیات فارسی تربیت مدرسدانشگاه  نیکوبخت ناصر

 شناسی ادبیات داستانی؛ روایت دانشگاه نیشابور یاوری هادی

 


