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مقاالت علمی:
مقاالت :ISI

 .1چاپ مقاله تحت عنوان «برخی از مختصات زبانی اشعار امیرمعزی» در مجله اسکو پوس International Journal

 of Academic Resarchباکو آذربايجان
 .1چاپ مقاله تحت عنوان «بررسی تشبیهات تلمیحی دینی در دیوان امیرمعزی» در مجله اسکو پوس Journal of
 Language and Literatureباکو آذربايجان

مقاالت علمی-پژوهشی:
 .6پذيرش مقاله تحت عنوان تحلیل گفتمان جنسیت بهمثابه هويت زنانه (مطالعه موردی دوره پهلوی اول) به
تاريخ  55/1/5در مجله علمی – پژوهشی زن و جامعه مرودشت
 .1پذيرش مقاله در مجله علمی – پژوهشی عرفان زنجان در سال  57تحت عنوان «بررسی زبان عرفانی در ديوان
امیرمعزی»
 .7پذيرش مقاله درمجلة علمی-پژوهشی واحد سنندج تحت عنوان «مقايسه بسامدی مشبهبه حروفی در ديوان
امیرمعزی و مشهورترين شاعران سبک خراسانی»

2

مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی

ارايه و چاپ مقاله در سومین سمپوزيوم بین المللی مثنوی در تاريخ 65و  61اکتبر  1161در کشور ترکیه با همکاری ديگران

.6

 .1ارايه و چاپ مقاله منطقهای«جناس آوايی » در واحد مهاباد.
 .7ارايهو چاپ مقالة علمی-پژوهشی «مازوخیسم در غزلیات سعدی»در همايش ملی روانشناسی ايران در سال 51برگزار شده در
دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد
 .1ارايه وچاپ مقاله علمی –پژوهشی «مرگ دوستی در شعر احمد شاملو» درهمايش بین المللی انجمن ترروي زبران و ادبیرات
فارسی در سال 51در دانشگاه زنجان.
. .5ارائه و چاپ مقاله دراولین کنفرانس بینالمللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری در  2474/7/16در تهران با عنووان :بررسوی آسوی
های اجتماعی در آثار منثور تفرشی
 .1جامعه شناسی آثارسیدمرتضی مشفق کاظمی تفرشی دراولین کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درتاريخ 57/5/15
 .3پذيرش مقاله در سومین اجالس بینالمللی علوم انسانی تخت عنوان بررسی زبان غنائی امیر معزی در کشور ايتالیا شهر رم در 66
جوالی 1161
 .1ارائه و چاپ مقاله ملی «نقد ساختاری داستان شیخ صنعان» ارائهشده در واحد مهاباد.
 .5ارائه و چاپ مقاله ملی «استبداد ستیزی در شعر معاصر» ارائهشده درواحدمهاباد
 .61ارائه و چاپ مقاله منطقهای «جناس آوايی» در واحد مهاباد.
 .66ارائه و چاپ يک مقاله منطقهای « مفهوم مرگ در اشعار شاملو» در واحد نقده.
 .61ارائهی دوازده مقاله در همايش هفته پژوهش در آذرماه  56در دانشگاه آزاد واحد مهاباد.
 .67ارائه و چاپ چهارمقاله در مجالت شهرستان مهاباد ( 1مقاله در مجله مهاباد ،يک مقاله در مجله موکريان و يک مقاله در مجله
دانشگاه که از سال  11به بعد چاپ نمیشود).
 .61ارائه شش ( )1مقاله در همايش هفته پژوهش در آذرماه  6751در واحد مهاباد.
 .65ارائه و چاپ مقاله «بازتاب اجتماع در گورستان غريبان اثر ابراهیم يونسی» در شهر سنندج به تاريخ  1تا  1اسفند .6751
 .61طرح در حال اجرا تحت عنوان «تحلیل رابطه ايردئولویی و هويرت در ايرران عصرر پهلروی در پرترو سراختارهای گفتمرانی
ايدئولویيک».
 .63جامعه شناسی آثار سید مرتضی مشفق کاظمی تفرشی در اولین اجالس ملری جامعرهشناسری و علروم اجتمراعی در تراريخ
57/5/15
 .61بررسی جامعهشناختی عصر پهلوی در آثار داستانی جالل آل احمد در اولین اجالس ملی جامعهشناسی و علروم اجتمراعی در
تاريخ 57/5/15
 .65بازتاب قضاوت و مجازات در آثار قرن پنجم و ششم با تأکید بر آثار سنايی غزنوی در اولین اجالس ملی جامعهشناسی و علروم
اجتماعی در تاريخ  57/5/15با همکاری ديگران.
 .11الحاد در انديشهی میرزا فتحعلی آخوندزاده در اولین کنگره سراسر الکترونیکی علوم اسالمی و انسانی در مهرماه .6757/3/61
 .16ارائه و چاپ مقاله در سومین همايش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز تفت در  6757/1/63تحت عناوين:
.I

خوانش نو از پیر پارسا گريز از دختر ترسا ستیز با همکاری ديگران

.II

عصیان پنداشتی در خردباوری سنايی با همکاری ديگران

.III

بررسی رئالیسم اجتماعی در آثار داستانی جالل آل احمد با همکاری ديگران.

 .11ارائه و چاپ هشت مقاله در« همايش ملی انواع ادبی در ادبیات فارسی» در  63ارديبهشت سال  6757در دانشگاه پیام نور مرکز
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تفت تحت
عناوين:
o

بازتاب مسائل اجتماعی زنان در آثار مشفق کاظمی با تکیهبر «تهران مخوف ويادگاريکشب» با همکاری ديگران

o

نگاهی به واقعیتهای حريم زندگی جالل آل احمد با تکیهبر داستان سنگی بر گوری .با همکاری ديگران

o

قداست فرشتهی زمین «مادر» در ديوان شاعران معاصر با همکاری ديگران.

o

نقد و بررسی مسائل اجتماعی آثار محمود دولتآبادی با تکیهبر «کلیدر» .با همکاری ديگران

o

بررسی جنبههای واقعگرايی آثار جالل آل احمد با تکیهبر «مدير مدرسه ،سرگذشت کندوها ،نون والقلم ،نفرين
زمین و سنگی بر گوری» .با همکاری ديگران.

o

شور حماسی در پرتو میهنخواهی با نگاهی به شعر شاملو با همکاری ديگران.

o

گستره فکری استبداد ستیزی درعصرپهلوی با همکاری ديگران.

o

شخصیتپردازی دررمان زيبا اثرمحمدحجازی با همکاری ديگران.

 .17ارائه و پذيرش  1مقاله در جشنواره استانی نماز در خردادماه سال .51
تحت عناوين
.I

«تجلی گفتمان مخلوق با خالق در مثنوی شريف،

.II

بررسی تطبیقی نماز عیدين بر اساس مذاهب اسالمی،

.III

احکام نماز تراويح در مذاهب خمسه

تشريح نماز عیدين در زمان غیبت»
.IV
 .11ارائه و پذیرش مقاله در بیست و یکمین دوره جشنوارهی هنری و ادبی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی و کسب رتبهی دوم کشوری.
 .52پذيرش مقاله در سومین اجالس بین المللی علوم انسانی تخت عنوان بررسی زبان غنائی امیر معزی در کشور ايتالیا شهر رم در
 66جوالی 1161
 .11چاپ مقاله علمی -ترويجی در قم تحت عنوان :مدح حضرت علی.
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چاپ کتاب:
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