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علوم و تحقيقات تهران

1

گروه علمي رشته تحصیلي
علوم انساني

زبان وادبيات فارسي

سوابق تحصیلي:
-1

ديپلم رشته علوم تجربي

-2

کارشناسي و کارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي

-3

دکترای زبان وادبيات فارسي

 -4کارشناسي حقوق و کارشناسي ارشدفقه و حقوق جزا
 -5دروس حوزوی

خالصه ي سوابق وفعالیت هاي پژوهشي وآموزشي وکسب مقام هاو رتبه ها
 -1عضو هيأ ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد (رسمي قطعي)،استاديارزبان و ادبيات فارسي پايه 18
 -2مدير گروه آموزش زبان و ادبيات فارسي ( )81-83واحد مهاباد
 -3عضوو رئيس شورا های پژوهشي  ،نهج البالغه  ،آموزشي و  ...واحد مهاباد
 -4معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي ( ) 84-86؛معاون نمونه پژوهشي منطقه  2دانشگاه آزاد اسالمي در سال 85
و  ، 84ومعاون برتر پژوهش کشور در دانشگاه آزاد اسالمي سال 1386
-5رئيس باشگاه پژوهش گران جوان مهاباد ( )1385-1386و رئيس نمونه باشگاه جوان منطقه  2در سال 1386
 -6ويراستار و سردبير مجله داخلي دانشگاه مهاباد ( تکبير )
 – 8کارشناس و نويسنده برنامه و سريال های صدا و سيمای مهاباد ()76 -80
 -9ويراستاروگردآورنده  4کتاب مجموعه مقاالت همايش های ملّي و منطقه ای
 -10بيش از80مقاله(کامل و خالصه ) چاپ درمجالت علمي – پژوهشي و عمومي و مجموعه مقاالت همايشها
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 -11بيش از  100مقاله ارايه و سخنراني در مجامع علمي داخلي وبين المللي(مقاالت به زبان های فارسي ،کردی
،عربي وانگليسي به ويژه در عرفان فارسي واسالمي)
– 13تعداد  15مقاله چاپ در مجالت علمي -پژوهشي
-14مشاوره و راهنمايي  35پايان نامه کارشناسي ارشد ودکتری ؛داوری  50پايان نامه کارشناسي ارشد در واحد
مهابادودانشگاههای ديگر
4 -15طرح پژوهشي اتمام يافته
 -16شرکت در کارگاه های علمي و روش تحقيق (  26مورد )
 -17دبيرو رئس کميته علمي  15همايش ملي ،منطقه ای وداخلي(دررشته ی زبان وادبيات فارسي وهمايش های
فرهنگي وديني)درواحدمهاباد
-18سخنراني در مجامع علمي بين المللي خارجي آسيا واروپا(10مورد) وچاپ مقاالت در ژرنال های آن ها
-19پژوهشگربرتردردانشگاه آزاد93
-20استادنمونه واحدمهابادارديبهشت 94
 -21بيش از  20مقاله ارايه و سخنراني در مجامع علمي بين المللي خارجي(درکشورهای
فرانسه،آلمان،اسلواکي،بوسني هرزه گووين،هند،ترکيه و)...
...-
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سوابق تفصیلي
پژوهشي:
الف -مجالت علمي وپژوهشي
-1

بررسي اجمالي تجلي قرآن وحديث در قرن ششم ( ...فصلنامه زبان وادبيات دانشگاه آزاذ اسالمي خوی-

-1385شماره11دوره اول -علمي – ترويجي)
-2

نشانه شناسي ژاک دريدا در غزليّات موالناباتاکيدبر ساختارشکني(فصلنامه اديان وعرفان  -دانشگاه آزاذ

اسالمي زنجان -شماره  ISC-1388-22علمي -پژوهشي)
-3

ديدگاه های عرفاني سنايي متاثّر از غزّالي (فصلنامه ادبيات فارسي  -دانشگاه آزاذ اسالمي خوی -شماره -11

 ISC-1388علمي -پژوهشي)
-4

مقدمه ای بر « بررسي وبازشناخت اسرائيليات درنظم عرفاني»(فصلنامه اديان وعرفان  -دانشگاه آزاداسالمي

زنجان -شماره  ISC-1390-29علمي -پژوهشي)
-5

تأثير انديشه های کالمي سنايي از غزّالي(فصلنامه اسطوره شناختي وادبيات عرفاني  -دانشگاه آزاد اسالمي

تهران جنوب -شماره ،ISC -1388-22علمي -پژوهشي وزرات علوم وفناوری ودانشگاه آزاداسالمي)
 -6تجربه های پست مدرن در داستان ايراني(فصليه ايران والعرب -شماره  -1391-11علمي -پژوهشي دانشگاه
تهران-بيروت)باهمکاری دکترفريده داودی مقدم
 -7اسرائيليات در منطق الطير(فصلنامه عرفان اسالمي  -زنجان -شماره  ISC-1392-31علمي -پژوهشي وزرات
علوم وفناوری ودانشگاه آزاداسالمي)
-8نقش قرآن بر شعرکالسيك کردی(ماهنامه مهاباد-ش-29سال)1383
-9راهکارهای مبارزه زنان مسلمان ( ....فصلنامه پژوهشي ،آموزشي1383سازمان فرهنگ وارشاد...اروميه ش )11
-10چرا حافظ را ارج مي نهيم (فصلنامه مکريان-1381ش-2دانشگاه ازاد اسالمي واحد مهاباد)
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-11بررسي تحوالت تفسيرهای فارسي…(فصلنامه تکبير-1381ش-1دانشگاه ازاد اسالمي واحد مهاباد)
-12به اندازة بود بايدنمود(فصلنامه تکبير-1381ش-1دانشگاه ازاد اسالمي واحد مهاباد)
 -13بررسي تکامل شخصيت در «شوهر آهوخانم»با تکيه بر کهن الگوهای بيداری قهرمان درون (فصلنامه ادبيات
داستاني دانشگاه رازی کرمانشاه)شماره /5اريبهشت(94باهمکاری دکتر سولماز مظفری)
 -14زمينه وبن مايه های عرفان اسالمي طاهره صفارزاده (فصلنامه عرفان اسالمي  -زنجان -شماره / ISC/31علمي-
پژوهشي وزرات علوم وفناوری ودانشگاه آراد) (11پذيرش)
-15بررسي تنوع و بسامد تلميحات دراشعارمهدی اخوان ثالث"م.اميد" (فصلنامه علمي -پژوهشي زبان وادبيات
فارسي دانشگاه آزاداسالمي سنندج-ارديبهشت ()94پذيرش)
-16طاهره صفارزاده،ازصلح خانواده تاصلح  ،چاپ درويژه نامه علمي -پژوهشي پژوهش های بنيادپژوهش های
اسالمي آستان قدس رضوی،بهمن 94
 -17جلوههايي از تربيت چندفرهنگي درمثنوی معنوی بامحوريت نگرش عرفاني(فصلنامه عرفان اسالمي  -زنجان -
شماره / ISC/49علمي -پژوهشي وزرات علوم وفناوری ودانشگاه آراد) زمستان95
 -18شيوههای حصربالغي ابيات عرفاني حافظ (،پديرش چاپ) /علمي -پژوهشي وزراتين
 -19شگردهای حصروقصردرغزليات سعدی ،معيار سنجش کالم هنری بالغت فارسي ،نشريه علمي -پژوهشي
دانشگاه عالمه متن پژوهي ادبي (چاپ)،شماره ،76تابستان 97
 -20آموزش ضد تبعيض و تعصب نژادی در قصه های تمثيلي مثنوی،مصداق جامعه و تربيت چندفرهنگي ،فصلنامه
تحقيقات تمثيلي درزبان وادب فارسي بوشهر،شماره،37پاييز96
-21تحليل مضمون ايثار در سه اثرنمايشي  ،...چاپ در دوفصلنامه ادبيات پايداری،دانشگاه شاهد تهران،سال دوم،ش
،2تابستان 97
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ج-کنفرانس هاي بین المللي
 -1تجلي قرآن و حديث در اشعار خاقاني (کنگره بين المللي خاقاني شناسي  -دانشگاه اروميه )1384-
وچاپ در مجموعه مقاالت کنگره1385
-2

خيال و انديشه عشق فضولي به رسول اکرم (ص) (کنگره بين المللي فضولي شناسي  -دانشگاه اروميه -
 )1386وچاپ در مجموعه مقاالت کنگره

 -3درجستجوی کيميای کمال ،باتأمّلي در انديشه های متأثّر از غزّالي (کنگره بين المللي سنايي شناسي -
وچاپ در مجموعه مقاالت کنگره 1387تهران «دانشگاه الزهرا»)
 -4پرتو های قرآن و حديث در اشعار رودکي (کنگره بين المللي رودکي  -وچاپ در مجموعه مقاالت
کنگره-1387دانشگاه تهران)
 -5ايلخاني زاده شاعری نو پردازکرد(کنگره بين المللي انجمن ترويج زبان وادب فارسي  - 1381وچاپ در
مجموعه مقاالت همايش-دانشگاه تربيت مدرس)
 « -6مستوره اردالن »کردستاني و سهم او در شعر فارسي(دومين همايش 19-18بين المللي "کارنامه صدساله
شعرزنان فارسي سرا" 1390خردادماه تهران -وچاپ در مجموعه مقاالت همايش–انجمن خانه شعرا و)...
 -7جلوه های صورخيال دراشعار شعبان نژاد(دومين همايش بين المللي "کارنامه صدساله شعرزنان فارسي
سرا" 1391اسفندماه تهران -وچاپ در مجموعه مقاالت همايش–انجمن خانه شعرا و)...
 -8بازتاب انديشه های عطار در مثنوی مولوی (بين المللي "حسام الدين چلبي" مشترک ايران-ترکيه -
دانشگاه اروميه 1390-بهمن ماه) وچاپ در مجموعه مقاالت کنگره
 -9تکرار روايات مجعول عطار در مثنوی مولوی(همايش بين المللي ادبيات تطبيقي ،کشور ترکيه دانشگاه
قريق قلعه  2012/11/3-1وچاپ در مجموعه مقاالت همايش)
 -11مضامين وتصويرهای شعر« مستوره اردالن »کردستاني(سومين همايش بين المللي "کارنامه صدساله
شعرزنان فارسي سرا" 1391تهران -وچاپ در مجموعه مقاالت همايش–انجمن خانه شعرا و)...
Mysterious Theoretical attitude of Movlavi of Incorrect Narrations in -11
 (of Islam Historyکنگره بين المللي "فلسفه،تاريخ وبزرگداشت پروفسور "...تاجيکستان 1389
وچاپ در مجموعه مقاالت همايش)
 -12تلميحات قرآني در شعر طاهره صفارزاده(سومين همايش بين المللي "کارنامه صدساله شعرزنان فارسي
سرا" 1391تهران-سخنران علمي همايش انجمن خانه شعرا و)...
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 -13بررسي برجسته ترين انديشه های همسوی عرفاني شيخ محمود شبستری وبيدل دهلو2013/3/8هندوستان-
دهلي وچاپ در مجموعه مقاالت همايش" Mirza Abdul Qadir Seminar International
 Foundation India Bedilبنياد بين المللي بيدل
 -14بررسي وتطبيق دوقطب منظوم عرفاني درادب فارسي وعربي(سمينار تأثير عرفان در ادبيات فارسي ،دانشگاه
اسالمي عليگر وچاپ در مجموعه مقاالت همايش هندوستان Aligar Muslim Mars 2013 30-1
International Seminar Universityin
 -15پيمودن مراحل کمال درآموزه های عرفاني مولوی(همايش بين المللي دومين سمپوزيوم بين المللي مثنوی
معنوی کشور ترکيه دانشگاه اول تا سوم خردادماه 1392دانشگاه يوزنجي ييل وچاپ در مجموعه مقاالت
همايش
 -16اخوت و اتحاد اسالمي و انساني از ديدگاه موالنا در مثنوی(دومين سمپوزيوم بين المللي مثنوی معنوی
کشور ترکيه

CONTEMPORARY INTERACTIONS22-24th May, 2013

Yüzüncü Yıl University
« -17بازی خيال»در ترازوی خيال اميرخسرو دهلوی (سمينار اميرخسرو دهلوی طوطي هندوستان ،دانشگاه
اسالمي عليگر هندوستان  7-5مارسInternational Aligar Muslim Universityin 2014
Seminar
The intellectual affinities in Molavi and John Dewey’s educative thought -18روز
چهارشنبه  7،مه 2014برابر 17ارديبهشت 93درکنگره ی"زبان،ادبيات وفرهنگ" دانشگاه نيترا ی
کشوراسلواکي به صورت سخنراني
Molavi, a poet beyond the borders and times -19پنج شنبه  8مه  2014برابر 18ارديبهشت
93درکنگره ی"زبان،ادبيات وفرهنگ" دانشگاه نيترا ی کشوراسلواکي به صورت سخنراني
The coded language of Molana based on the motifs of Molavi's stories in -21
Masnavi
 9مه  2014برابر 19ارديبهشت 93درکنفرانس بين المللي آموزش زبان های خارجي و زبان شناسي کاربردی
دانشگاه بين المللي بورچ سارايوو در کشور بوسني به صورت سخنراني
The triangle of Persian mystic poem on the top of the history of the-21
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 10مه  2014برابر 20ارديبهشت 93درکنفرانس بين المللي آموزش زبان های خارجي و زبان شناسي کاربردی
دانشگاه بين المللي بورچ سارايوو در کشور بوسني به صورت سخنراني
-22انديشه های جاودان عرفاني در ترازوی شگفت موالنا و نياز امروز،کنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني»که
در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ  30و  31ارديبهشت  1393در ايران -قم
 -23تحليل مضمون وساختار نمايشنامه ی پايداری ومعاصر ،کنگره بين المللي انجمن ترويج زبان وادب
فارسي،بجنورد1393،شهريور
"-24نالي" اسطوره ی شعرکردی و نقش وی درشعر فارسي وفرهنگ ايراني ،کنگره بين المللي در ايران -قم-
اسفند93
-25چۆنييەتي شوێني قوڕئان و ڕەنگدانەوەی لە شێعری "مەحوی " دا(کيفيت نقش قرآن و تجلّي آن در
شعر«محوی») ،کنگره بين المللي در ايران -قم-اسفند93
"-26تأملي در اعتبارتاريخي وروايي« نفثه المصدور»زيدری نسوی" سمينار بين المللي "دامنه و اهميت منابع
تاريخي فارسي در هند و ايران"  ،هندوستان،در دانشگاه عليگراسفند93
 2015-27کنگره ی"زبان وادبيات " دانشگاه پاريس کشورفرانسه به صورت سخنراني
Some displays of the tradition and modernity in Golchin Gilani’s poems
 2015-28کنگره ی"زبان وادبيات " دانشگاه پاريس کشورفرانسه به صورت سخنراني
Some displays of multicultural education in the Iranian famous poet and
writer, Sa’adi
 --29کالم هنری غزليات حافظ درشيوههای ايجاد حصر ،کنگره بين المللي جستارهای ادبي در ايران-
بوشهر-اسفند94
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 -30بهره گيری حمدی صاحبقران ازمضامين واصطالحات عرفاني درمقايسه وتطبيق بااشعارحافظ ،کنگره بين المللي
جستارهای ادبي در ايران -بوشهر-اسفند94
 2016-31کنگره ی"زبان شناسي وادبيات وفرهنگ " دانشگاه بارسلونا کشوراسپانيا به صورت سخنراني
The effect of Kurdish symbols in introducing Kurdish people beliefs to the
peoples
 -32مقدمه ای برحقوق وادبيات باتاکيدبرپيشگيری از جرم ونگاه سعدی ،کنگره بين المللي زبان،ادبيات وعرفان
وفلسفه در ايران -مشهد-شهريور95
 -33تحوالت قتل درقانون مجازات اسالمي)  29با تاکيد بر قتل عمد ) ،دومين کنفرانس بين المللي مطالعات
اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني -رشت18-اسفند95
-34ابراهيم افخمي ونقش اوفرهنگ وادب ايراني ،دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و
پژوهش ديني -رشت11-تير96
 -34تأثير شگفت انگيز «حافظ شيرازی» بر «وفايي مهابادی» شاعری شگرف در ادب کردی ،کنگره بين المللي
انجمن ترويج زبان وادب فارسي،کرمانشاه1396،شهريور
 « -35مستوره اردالن »زني پيشرو وچهره ای نوگرا درتاريخ نگاری،شعر وشريعت اسالمي،چهارمين کنگره بين
المللي پژوهش ديني ايران -گرجستان،دانشگاه قم-ارديبهشت 97
 -36تأملي در زندگي،تلميحات وانديشه های اسالمي پارسي گوی کرد ناشناخته (امين اشنويي)،چهارمين کنگره
بين المللي پژوهش ديني ايران -گرجستان،دانشگاه قم-ارديبهشت 97
 -37آموزه های عدالت خواهانه در سياست نامه ی خواجه نظام الملك طوسي درگزينش قضات وکارآگاهان،
چهارمين کنگره بين المللي پژوهش ديني ايران -گرجستان،دانشگاه قم-ارديبهشت 97
9

 -38امين اشنويي  ،شاعرکرد ناشناخته وسهم وی درشعرفارسي وفرهنگ ايراني ،کنگره بين المللي انجمن ترويج
زبان وادب فارسي،شيراز1397،مهرماه

ب -همايش هاي ملي،منطقه اي ،استاني و داخلي(بیش از 50مقاله)
 -1بحران محبت به نگاهي به گنوسيسم اسالمي(همايش منطقه ای بحران مشاوره -چاپ در مجموعه مقاالت
همايش-دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد)1381
 -2شالوده شکني در غزليات موالنا(همايش منطقه ای ادبيات مدرن -چاپ در مجموعه مقاالت همايش -
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد1382آذرماه)
 -3بحران هويت وراهکارهای توسعه فرهنگي(همايش ملي وسراسری راهکارهای توسعه فرهنگي  -چاپ در
مجموعه مقاالت همايش – مشهد)1382
 -4تأثير ادبيات فارسي برادب کردی (همايش علمي ،سراسری – تأثير ادبيات فارسي برساختار اجتماعي –
سياسي جامعه  -چاپ در مجموعه مقاالت همايش  -دانشگاه آزاد اسالمي وسراب1383خردادماه)
 -5الگوهای اعتقادی و رفتاری دانشجويان …(همايش ملي وسراسری تجلّي فرهنگ -چاپ در مجموعه
مقاالت همايش  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد1384آذرماه)
 -6سفر عابدانه و عبادت عاشقانه(همايش علمي ،سراسری –ملي محمد نگين آفرينش -چاپ در مجموعه
مقاالت همايش  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزبهمن ماه)1385
 -7تلميحات و تعليمات منشآت قائم مقام فراهاني (همايش علمي پژوهشي،سراسری آموزش وپرورش اراک-
چاپ در مجموعه مقاالت همايش – اراک)1388
 -8ضرورت بررسي وبازنگری تطبيقي معاني( ...همايش ملي "ادبيات تطبيقي"-چاپ در مجموعه مقاالت
همايش  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب1390اردبهشت ماه)
 -9شفيعي کدکني"محقق شگفت و شاعر شگرف "(همايش ملي ادبيات معاصر6-5خرداد-1390چاپ در
مجموعه مقاالت همايش  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد
 -10نجوای عاشقانه (با او  ،به او  ،بي خويش )(همايش منطقه ای پيامبر خاتم رهبراين جهاني -...چاپ در
مجموعه مقاالت همايش  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد)1385
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 -11تجلّي انديشه های حضرت رسول اکرم در آينه ی ادب فارسي(سميناراستاني پيامبر اکرم(ص) ،1دانشگاه
آزاد اسالمي واحد مهاباد1385مردادماه)
 -12تأملي در استثنای بديعي با تکيه بر سعدی (همايش منطقه ای بديع-چاپ در مجموعه مقاالت همايش -
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد)1387
 -13زن در آيين قلندری(همايش منطقه ای زن،توسعه ودانشگاه -چاپ در مجموعه مقاالت همايش  -دانشگاه
آزاد اسالمي واحد مهاباد)1384
 -14داستان من واستاد در تعليم علوم قرآني(سميناراستاني بزرگداشت عالمه مالعبداهلل احمديان  ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مهاباد)1384
 -15نقش و تأثير مثبت دانشگاه بر توسعه(ارائه شده در همايش استاني نقش و تاثير مثبت دانشگاه آزاد اسالمي
بر توسعه منطقه -واحد مهاباد )1385/2/27
 -16ارج نامه ی حافظ(ارائه شده در همايش استاني دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد )1381
 -17شعر و شرع و عرش در آينه تصوير(سميناراستاني ادبيات وموسيقي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
مهاباد)1387
 -18بررسي وشناخت مشکالت دانشگاه آزاداسالمي واحد مهاباد(همايش سراسری ربع قرن دانشگاه
آزاداسالمي-تهران)1386
 -19اسطوره سياوش ،با تأکيد بر تطبيق داستان های اسالمي و باستاني(همايش منطقه ای ادبيات ونظريه های
ادبي-چاپ در مجموعه مقاالت همايش  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان)1388
 -20درآمدی بر قصّههای عاميانه(ارائه شده در هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد )1391
 -21بي گناهي،گناه بزرگ سياوش(ارائه شده در هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد )1388
 -22جايگاه ادبي بهروز ثروتيان وشرح احوال و آثار او(ارائه شده در هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسالمي واحد
مهاباد )1392
 -23تأملي در روايات دوره ی تاريخي شاهنامه تاآغاز پادشاهي اسکندر باتطبيق کتب تاريخي مستق(ارائه شده
در هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد )1392
 -24نقش و جايگاه ايثاردر ادبيات نمايشي،همايش ملي دانشگاه ودفاع مقدس،تهران ،دانشگاه آزاداسالمي
يادگارامام1393،
 -25اهميت واعتبار مشاوره در اسالم با رويکرد ادبي ،دومين همايش ملي روانشناسي ،دانشگاه پيام
نور،مهاباد30خرداد1392
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 -26تأملي در شعر طاهره صفارزاده باتاکيدبرصورخيال(ارائه شده در هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسالمي واحد
مهاباد )1393
 -27نمودهای نمادين درشعر"کودک قرن"طاهره صفارزاده (ارائه شده در هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مهاباد )1393
 -28درونمايههای مهرآميز وحدت ديني ومودت انساني در آموزههای عرفاني(ارائه شده در همايش آوای
وحدت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد 1395آذرماه)
 -29نيکوس کازانتزاکيس ونقش صوفيانه اش درمقايسه با متون عرفاني فارسي،اولين همايش ملي ادبيات
تطبيقي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر ،باهمکاری دکترمظفری ودکتررستمي،آذر1396
 -30تنوع مؤلفه های تربيت چندفرهنگي درمتون ادبي(باالگويي ازسعدی ومولوی) ،اولين همايش ملي ادبيات
تطبيقي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهرآذر 1396
 -31پژوهشي برتحليل تطبيقي درقصه های گمنامِ شفاهي درادبيات کردی  ،اولين همايش ملي ادبيات تطبيقي
،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر باهمکاری هتاو سلطانپور،آذر 1396
 -32هه ژار موکرياني،احياگرزبان کردی ونقش او در فرهنگ ايراني ،اولين همايش ملي ادبيات وزبان شناسي
دانشگاه آزاد اسالمي واحدکرج،آذرماه 97
-33

تألیف وگردآوري:
1383 -1مجموعه مقاالت ادبيات مدرن
 1384 -2مجموعه مقاالت تجلي فرهنگ دردانشگاه آزاداسالمي
 1385 -3مجموعه مقاالت زن،توسعه ودانشگاه
 1391 -4خالصه مجموعه مقاالت ادبيات معاصر
1394 -5مقدمه وويراستارعلمي وادبي ترجمه کتاب گيل گمش به زبان کردی
1394 -6کتاب آموزش مقدماتي به زبان انگليسي باهمکاری دکتربايزعنايتي
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 -7طرحهاي پژوهشي:
مجری طرح 3:طرح پژوهشي انجام يافته
مسئولیت در طرح
گروهي

عنوان طرح

دهنده شروع خاتمه

رديف

انفرادي

مجري

اصلي

همکار
ن

همکارا

مجری طرح

ساير

 1بررسي وباز شناخت

سفارش تاريخ تاريخ

سازمان 1390 1385
مرکزی

فراتحليل اسرائيليات

دانشگاه

در سبك عراقي نظم

آزاداسالمي

فارسي
2

نقد وبررسي

مجری طرح
دانشگاه

وبازنگری معاني
 3فارسي

1393 1391

آزاداسالمي
مجری طرح

مهاباد 1385

بررسي وشناخت

سازمان

مشکالت دانشگاه

مرکزی

آزاداسالمي مهاباد
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 )7-3سردبیري و عضويت در هیات تحريريه نشريات علمي ،

1-

داوري مقاالت:

سردبیري و عضويت در هیات تحريريه نشريات علمي ،
رديف

داوري مقاالت

عنوان نشريه

 1داوری مقاالت(ده مورد)

علمي پژوهشي فنون ادبي دانشگاه

 2داوری مقاالت(سه مورد)

اصفهان
علمي پژوهشي ادبيات داستاني دانشگاه

 3داوری  42پايان نامه کارشناسي ارشد درواحد مهاباد

رازی کرماشاه

 4مشاوره و راهنمايي  29پايان نامه کارشناسي ارشد

مهاباد وبناب

5

6
7

مشاوره پايان نامه دکتری

مهاباد-اروميه-تشوشتر

داوری درکنگره های بين المللي (22مورد)

تهران مرکزی

داوری درکنگره های بين المللي (6مورد)

انجمن ترويج زبان وادب
فارسي95اردبيل

 8داوری درکنگره های بين المللي (32مورد)

حکمت ناب اردبيل

 9داوری درکنگره های بين المللي (14مورد)

ادبيات تطبيقي مشهد

 10داوری درکنگره های بين المللي (22مورد)

شرق شناسي هندوستان

 11داوری درکنگره های بين المللي (99مورد)
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مهاباد وبناب و..

داوری درکنگره های ملي(4مورد)
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 13عضو انجمن استادان زبان وادبيات فارسي هنديران

انجمن ترويج زبان وادب
فارسي96رازی کرمانشاه

عضو انجمن ترويج زبان وادبيات فارسي
انجمن ترويج زبان وادب

داوری طرح پژوهشي"بررسي ساختاری ومحتوايي انواع اتوبيوگرافي "...فارسي97شيراز.

زمینه تخصصي ومورد عالقه:عرفان  ،ادبيات کردی،ادبيات تطبيقي ،علوم بالغي ،فقه وحقوق جزا وجرم شناسي
دروس ارائه شده:
اغلب دروس ادبيات به ويژه متون عرفاني وعلوم قرآن وحديث
عضويت در سازمانها و انجمن ها:
 -1عضو انجمن استادان زبان وادبيات فارسي هنديران
 -2عضوپيوسته انجمن ترويج زبان وادبيات فارسي استادان ايراني
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