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 المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسیآیی بینهمنتایج داوری سیزدهمین گرد

 

المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات آیی بینگران گرامی که با سیزدهمین گردهمی استادان و پژوهشبا سالم، احترام و سپاس ویژه از همه

 د:رسانرا به شرح زیر به اطالع می شدههای دریافتته، نتایج نهایی داوری مقالهاند، ضمن یادآوری چند نکفارسی همکاری کرده

  ت.نفر داور متخصص، ارزیابی شده اس ی مقاالت از سوی دو یا سههمه . 1

اند. به ی عمومی حذف شدهاند، از فهرست زیر و اطالعیهمقاالتی که براساس نظر داوران محترم برای چاپ یا ارایه پذیرفته نشده . 2

 .اندها نیست، پذیرفته نشدهسخنی دیگر، مقاالتی که در فهرست زیر نامی از آن

نیز آمده است که صاحبان مقاالت با مراجعه به سامانه از طریق  pll79.cnf.ir ی همایش به نشانیی داوری مقاالت در سامانهنتیجه . 3

 .ی خود باخبر شوندتوانند از وضعیت مقالهنام کاربری و رمز عبور خویش می

شهریور( فرصت  11روز )تا  11آیی حداکثر های سیزدهمین گردهممندان به شرکت در برنامهصاحبان مقاالت پذیرفته شده و عالقه . 4 

واریز های مربوط به خود را ی همایش و پرداخت برخط )آنالین( از طریق درگاه نصب شده در سامانه، هزینهدارند، با مراجعه به سامانه

 .فرمایند

ی کاربران از طریق واردکردن نام کاربری و ، ورود به سامانهpll79.cnf.irی همایش به نشانی مسیر پرداخت هزینه: مراجعه به سامانه

 ی موردنظر در بخش خدمات و ثبت آن، ورود به قسمت پرداخت آنالین و تکمیل فرآیندگزینه رمز عبور، ورود به قسمت خدمات و انتخاب

 پرداخت.

 جدول نتایج

 عنوان مقاله ردیف
نام 

 نویسندگان

نتیجه 

 داوری

1 

ی شغلی شناسی آیندهآسیب
ی زبان و ادبیات التحصیالن رشتهفارغ

 های آنفارسی و گرایش

عفت غفوری، 
 حسن امامی

 چاپ

هنری نقل روایات شناسی ادبیآسیب 2
 الحاقی شاهنامه برای کودکان

 تنیلوفر سادا
 عبداللهی

 چاپ

 عادله خلیفی بینیمبیند آنچه ما میآنچه قهرمان می 3
چاپ و 
 سخنرانی

شماخی ی هاحساسات ضد روسی در رقّاص 4
 جمالزادهی گوبینو و دوستی خاله خرسه

 چاپ طاهره شمسی

 طوسی فردوسی راهاحمدیار مرالوی در  5
سیده فلیحه 
 زهرا کاظمی

چاپ و 
 سخنرانی



قدس با نگاهی به ادبیات داستانی دفاع م 6
 کتاب شطرنج با ماشین قیامت

 چاپ سعید باجووند

7 

ارتباط معنایی اشعار عربی کلیله و دمنه با 
فارسی نصراهلل منشی، )بررسی  یترجمه

 موردی، باب ششم باب الملک و الطائر(

علی دودمان 
کوشکی، رزگار 

 مالیی

 چاپ

8 
 های فارسی رامایانااژدهاکشی در حماسه

انی، پریسا سلط
محمدکاظم 

کهدویی، محمد 
 خدادادی

 چاپ

 گریزی در شعر علی باباچاهیاستعاره 9

فاطمه صادقی 
نقدعلیا، فاطمه 

 پوررستم

 چاپ

11 
در هشت کتاب  «باغ»مفهومی ی هاستعار

 یسهراب سپهر

نرگس اسکویی، 
 فامرباب نریمانی

 چاپ

11 

ای در مطالعات استفاده از امکانات رایانه
پایگاه اطالعاتی  ادبی )ایجاد

 های مصور(دستنویس

وان، فاطمه ماه
محمدجعفر 

 یاحقی

چاپ و 
 سخنرانی

جاودانگی )زندگی پس از مرگ  یاسطوره 12
 از منظر آثار منتخب حماسی جهان(

 چاپ فاطمه عالی

 در نسخ تعزیه یاشارات اساطیر 13

محمد خداداد 
آبادی، نوش

 سعید خیرخواه

 چاپ

14 

شناسی از منظر گفتمان اشعار سیاسی بهار
 نانتقادی براساس نظریه لیوو

 

ماندانا علیمی، 
زکیه 

رشیدآبادی، 
طاهره موسی

 آهقزاده

چاپ و 
 سخنرانی

 اصول و معیاهای تحقیقات انتقادی 15
معصومه 

علی  ،محمدنژاد
 آسمند جونقانی

 چاپ

16 

ی وسیلهافزایی بهآفرینی و اغراقاغراق
 اسیهای حمصورخیال در منظومه

مهر، عاطفه نیک
محمدرضا 
صالحی 

مازندرانی، 
نصراهلل امامی، 
 منوچهر تشکری

چاپ و 
 سخنرانی

 قاجار یهانسان کامل در شعر عرفانی دور 17
مرضیه کاظمی 

 زهرانی
 چاپ



18 

های شاعری و منابع الهام  قیصر انگیزه
 پورامین

-عظیم جباره

رقیه ، ناصرو
)پریچهر( 
 کوهنورد

 چاپ

19 
ها و اصوات در دیوان کرار واژهانواع ت

 شمس

ندا یانس، 
کامران پاشایی 

 فخری

 چاپ

21 

جان »ایدئولوژی جنسیت در دو رمان 
زنان بدون »رومن روالن و « شیفته

 پور شهرنوش پارسی« مردان

باقریمریم حاج
فرخنده، فاطمه 

 کاسی

چاپ و 
 سخنرانی

21 

خداشناسی در شعر  :شدنبا خدا طرف
با تاکید بر اشعارعرفان کودک و نوجوان 

 نظرآهاری

اعظم 
ذوالفقاری، 

 فاطمه حیدری

 چاپ

 در شعر رودکی« آسمان»بازتاب  22

 یوسف کرمی

چمه، اسحاق 
 طغیانی

 چاپ

23 
های مدحی بازتاب پند و اندرز در غزل

 حافظ

زهرا نصیری
شیراز، منوچهر 

 جوکار

 چاپ

بازتاب شخصیت عرفانی خاقانی بر اساس  24
 نویسانو تذکرهنگاه عرفا 

عباس علی
 علیزاده

 چاپ

 بازتاب فرهنگ عامه در آثار منصور اوجی 25

احمد ایزدی، 
سیدمهدی 
 خیراندیش

 چاپ

از « لن ترانی»بازتاب مضمون عرفانی  26
 دیدگاه سنایی غزنوی

 چاپ مریم خدادادی

27 

آرش »بازخوانی تطبیقی دو قصیده: 
 هایی بر دفترحاشیه»کسرایی و « کمانگیر

 نزار قبانی« شکست

علی سلیمی، 
فرزانه 

 یاریدولت

چاپ و 
 سخنرانی

28 

فقط »لوغ در رمان نوجوان بازنمایی انواع ب
 «تواند مرا از خواب بیدار کندبابا می

 زهرا میرعالیی

امین، حمید 
 رضایی

 چاپ

 های جهانی انسان معاصردربازنمود بحران 29
 ی مثنوی معنویآینه

 چاپ فرزانه فروزانی

بافت زمانی و مکانی زندگی خاقانی و تاثیر  31
 آن بر اشعار وی

سعید طرزمی، 
 علیرضا مظفری

 چاپ

31 

بحثی دربارة جایگاه کمان و قهرمانان 

 گیر در اساطیر ایران، یونان و هندکمان
 سید امیر جهادی

 فاطمه دهنوی
 چاپ



32 

 زبانی حاکم بر بررسی تحوّالت وزنی و
 شعر کودک

مهالسادات 

ینیحس صابر، 

 مریم جاللی
 چاپ

33 
بررسی جایگاه حافظ در روسیه و تأثیر شعر 

 حافظ بر شاعران و نویسندگان روسی

مهناز نوروزی، 
 مریم مرادی

 چاپ

34 

های خاورنامه )با مایهبررسی ساختار بن
انگیز، عاشقانه، های شگفتمایهتکیه بر بن

 دینی و کرامت و حماسی و عیّاری(

 بهرام شعبانی،
غالمرضا 

ششده،  رحیمی
امیرحسن 
 نصراللهی

 چاپ

35 
برخورد با خطاکاران و  یهابررسی شیوه

 عارفانی همنکران در سیر

م رستاد، االه
زینب رحمانیان

 کوشککی

 چاپ

36 

ها و ضمایر در آثار داستانی بررسی صفت
احمد رهیافتی به شخصیّت و جالل آل

 سبک نویسندگی او

زهرا 
پورمحمدحسین، 

 اکبر باقریعلی

 چاپ

 بررسی استعاره در اشعار محمدعلی بهمنی 37
سعید رفیعی، 

 لوعلیرضا  نبی
 چاپ

38 

الدین  بررسی الگوی شهودی موالنا جالل
 با تکیه بر دیوان کبیر

اکرم  رحمانی، 
هاجر خادم، رضا 

 اقدامی

 چاپ

39 
مدرن در رمان های پستبررسی انگاره

 ریحسن شهسوااثر محمد« شب ممکن»

سارا حسینی، 
محمدتقی 

 جهانی

 چاپ

41 
های فاضل بررسی انواع تلمیح در غزل

 نظری

طاهره 
میرهاشمی، 
 فاطمه ذکریا

 چاپ

41 

کاهی در اشعار مهدی بررسی انواع قاعده
از »ثالث با تکیه بر مجموعه شعر اخوان

 «این اوستا

سولماز مظفری، 
شهال رستمی، 
 کیوان زارعی

 چاپ

42 

ی نشر حوزه ریم دربررسی آثار تح
های ادبیات داستانی )رمان،داستان کتاب

 78-68های کوتاه(در سال

محمدکاظم 
عبدی، عالیه 

 سرمدی

 چاپ

43 
شهر عرفانی با نگاهی به بررسی آرمان

 الطیرعطارمنطق

محمدامین 
زاده ابراهیم

 چاپ



 میرزائی

44 
بررسی بعد حسی ادراکی از گفتمان شوشیِ 

 معروفی گرمس در پیکر فرهاد

لیال رحمتیان، 
 زادهگخلیل بی

چاپ و 
 سخنرانی

45 

شخصیت در ادبیات  هایبررسی بن مایه
 «پهلوان »حماسی و غنایی )مقایسه میان 

 («عاشق»و 

افروز ضیا، 
سیدمحتشم 

 محمّدی

 چاپ

46 

و های گلستان حکایت -بررسی بیت
بوستان سعدی از منظر اصول 

 مالیستیمینی

 چاپ فرامید وحدانی

47 
شده بر روی های انجامبررسی پژوهش

 محورهزار و یک شب با رویکرد نقد زن

پریوش 
میرزاییان، 
 نرگس باقری

چاپ و 
 سخنرانی

48 

ها بر شناختی فصلبررسی تأثیر روان
 آفرینش هنری فروغ فرخزاد

مجتبی 
اصغرنسب، 

ابراهیم  اقبالی، 
 وحید خدایی

 مجد

 چاپ

49 

فلسفه برای ی هبررسی تأثیرآموزش برنام
های زبانی دانش کودکان بر رشد مهارت

 آموزان دوزبانه

 مریم عفتی

 کالته
 چاپ

ستیزانه در های زنبررسی تطبیقی اندیشه 51
 ادب فارسی و عربی

 چاپ فرشته افضلی

51 

های نمادین طبیعت بررسی تطبیقی جلوه
 در آثار نیما یوشیج و جبران خلیل جبران

 فاطمه گوشه

ه نشین، فاطم
 خواهلطافت

 چاپ

52 

های مولوی  و بررسی تطبیقی دیدگاه
شناسی شرق در خصوص مکتب انسان

 انسان خودشکوفا

ندا یانس، 
کامران پاشایی 

 فخری

 چاپ

53 

بررسی تطبیقی سیمای پایداری در اشعار 
 الشعرای بهار و محمد الفیتوریملک

 

 چاپ فاطمه محسنی

54 
ر های رمان شوهبررسی تطبیقی شخصیت

 آهوخانم و رمان پرماتیسن

رامین محرمی، 
لیال رستم 
 پوراطاقوری

 چاپ

55 
پردازی در دو بررسی تطبیقی صحنه

 «غنیمت»و « العالم ناقصاً واحد»داستان 

-مریم رحمتی

 ،ترکاشوند
 طاهره فالحی

 چاپ



56 

بررسی تطبیقی عنصر رنگ در شعر معاصر 
فارسی و عربی با تکیه بر اشعار نیما 

روغ فرخزاد، محمود درویش و یوشیج، ف
 نزار قبانی

امیر مؤمنی
هزاوه، رضا 

 واعظی

 چاپ

57 
با »بررسی تطبیقی مضامین دو مجموعه 

 «اقلیت»و « ها شنیدنی استتو این ترانه

اعظم مرادپوری، 
حسن علی

 نژادسهراب

 چاپ

58 

بررسی تطبیقی مضامین مدح علوی در 
قوامی »و « طالئع بن رزیک»اشعار 

 «رازی

مریم  رحمتی
 ترکاشوند، 

عسگر   علی
 خدادادی

 چاپ

59 

بررسی تطبیقی مفهوم وطن در شعر 
 محمود درویش و قیصر امین پور

رضا بهرامی
تربتی، علیرضا 
عابدیان، حمید 

مهر، رضا نویدی
مهدی 
 صحافیان

 چاپ

61 

در هفت  «زن»بررسی تطبیقی موتیف 
پیکر نظامی گنجوی و مینیاتورهای 

 نمحمود فرشچیا

بهاره هوشیار، 
 فهیمه هوشیار

 چاپ

61 

بررسی تطبیقی موتیف هبوط آدم)ع( در 
 شعر حافظ و محمود درویش

فاطمه علیان، 
 فرامرز آدینه

 چاپ

62 

بررسی تفکر انتقادی مشترک در داستان 
تاجر »از صبحی مهتدی و  «دیوان بلخ»

 از ویلیام شکسپیر «ونیزی

 چاپ سمیه آروند

63 

 
غزل « نشینهباز سدرهشا»بررسی تمثیل 

عنوان نماد غربت انسان و  حافظ به
 آن در چند اثر عرفانیی هپیشین

 

 ،شهرام کارگر
محمدجواد 

 مهدوی
 چاپ

آن  یهو مقایس« االخـالقتوضیح»بررسی  64
 یبـا اخـالق ناصر

 چاپ آسیه کازرونی

بررسی جایگاه زن در اشعار فروغ فرخزاد و  65
 صالح عبدالصبور

 چاپ کیفرهاد سا

66 

های رمانتیک در تصاویر بررسی جلوه
 ثالثشعری خوان هشتم و آدمک اخوان

سونیا نوری، 
 حسن حیدری

 چاپ



67 

بررسی چگونگی بازنویسی و بازآفرینی در 
-های خوب برای بچهقصه»ی مجموعه

 «مهدی آذریزدی»اثر « های خوب

زهرا ریاحی
زمین، ملیحه 

 مصلح

چاپ و 
 سخنرانی

68 

لّاقیت خاقانی در دیوان بر اساس بررسی خ
 شناسی آبراهام مزلوروان یهنظریّ

 الهه آرانیان، 
دخت مه

پورخالقی 
 چترودی

 چاپ

69 
های رفتاری خو و منش وبررسی خلق

 شمس تبریزی

مهدیه آرمال، 
 ولیلورشید اسدی

 چاپ

71 

 یهپنجاه و سه تران»بررسی دفتر شعر 
 یهاز شمس لنگرودی بر پای« عاشقانه

 اصل همکاری گرایس

سمیه قربان
 پوردلیوند

 چاپ

القصص بررسی دالیل بسامد تلمیح احسن 71
 در غزلیات شهریار

 چاپ مهدی رمضانی

شناسی تطبیقیِ چند واژه از بررسی ریشه 72
 گویش چاه گونویِ داراب

 چاپ حسن رنجبر

73 

ها و محتوای غزل بررسی زبان، نوآوری
دیگر در انزوا چرا منزوی »حسین منزوی؛ 

 «نیست؟

محمد علی
محمودی، 

 اسحاق طغیانی

 چاپ

74 
بررسی ساختار غنایی زبان خواجوی 

 کرمانی

فهیمه حیدری 
 بزرگیجامع

چاپ و 
 سخنرانی

75 

حضرت »بررسی ساختاری حکایت 
 یهنامدر مصیبت« عیسی)ع( و همراه او

 آن با نظایرشی هعطار و مقایس

فاطمه پودینه، 
 محمد میر

 چاپ

76 
بررسی سبک سعدی و باید و نبایدها در 

 مواعظ

حمید طاهری، 
 مریم غفوریان

 چاپ

77 
ها در زبان شناختی پیامکبررسی سبک

 فارسی

سهیال فرهنگی، 
تارا ناصری

 اکبری

 چاپ

78 
مرگ »ی نامهبررسی سه پوستر از نمایش

 «فروشنده

مقداد جاوید 
 صباغیان

 چاپ

جرجانی با های نظریه نظم بررسی شباهت 79
 های روسفرمالیست

 چاپ محسن حدادی

81 

« غیر»ی معنایی پیشوند بررسی شبکه
بندی در صرف ی مقولهبراساس نظریه

 شناختی

صمد مقیمی 
سارانی، 
امیرسعید 
 مولودی

 چاپ



81 

پاییز »های اصلی رمان بررسی شخصیت
 نسیم مرعشی «فصل آخرسال است

فاطمه رحمانی
فرد، زکیه   

رضایی 
 دشتیمیان

 چاپ

82 

ل در شطحیات احمد بررسی صورخیا
یک لیوان شطح »کتاب  عزیزی  بر اساس

 داغ

راضیه  رضاپور 
علی، چشمه

حامد  خاتمی 
 پور

 چاپ

83 

در های تصوریبررسی طرحواره
گویش تالشی در چارچوب  هایمثلالضرب

 شناسی شناختیمعنی

 شهین شیخ

 سنگتجن

چاپ و 
 سخنرانی

84 
سجام متنی روایت معراج بررسی عناصر ان

 االسراردر مخزن

زهرا طالبلو، 
 علی ذوالفقاری

 چاپ

85 
 یتوبه»بررسی عناصر داستان در روایت 

 از دفتر پنجم مثنوی« نصوح

مهدیه شیخ، 
سعاد موالهویزه، 

 محمد شیخ

 چاپ

 داستانبررسی عناصر داستانی در مجموعه 86
 از محمد طلوعی« های پدرتربیت»

 چاپ یهمعصومه زند

87 

 یهناحی یهبررسی عناصر فرهنگ عام
 های امین فقیریفارس با تکیه بر داستان

فاطمه طاهری، 
 فریبا جانقربان

چاپ و 
 سخنرانی

88 

آن جا که »بررسی عنصر زمان در رمان 
ژرار ی هبر اساس نظری« ام نیستخانه

 ژنت

زهرا تاجی، 
 محمد میر

 چاپ

89 

داد خمار بررسی عنصر زمان در رمان بام
 ژرار ژنت یهبراساس نظری

حسنیه 
نومسلمان، 
ابوالفضل 
 نومسلمان

 چاپ

 چاپ ماندانا کمرخانی بررسی غزل تصویری در دوران معاصر 91

 بررسی غزل سیاه در دوران معاصر 91
ماندانا کمرخانی، 

 کیمیا بایسته
 چاپ

92 
های بررسی فرهنگ عامه در داستان

 یوسف علیخانی

نویسلیال خوش
مرادی، حسین 
 اسکندری ورزلی

 چاپ

93 
علویجه  یبررسی فرهنگ و ادبیات عامیانه

 و دهق

شهرزاد نیازی، 
سیمین 
 ابراهیمی

 چاپ



94 
بررسی فهم غلط از قضا و قدر الهی در 

 غزلیات سعدی

مرتضی جعفری، 
 علی دارابی

چاپ و 
 سخنرانی

95 

ها و های اولدوز و کالغبررسی قصّه
پیشانی ی و ماهعروسک سخنگو بهرنگ

 یهواسالیسا و الگوی اعاد یهبراساس قصّ
 شهود استس

 چاپ مریم اسمعلیپور

الگوی نقاب در اشعار فروغ بررسی کهن 96
 فرخ زاد

 چاپ مهناز مقبلی

97 
 بررسی مبانیِ عرفانِ عطار

 

سیامک 
مهسا  ،سعادتی

 سالمی
 چاپ

98 

ها از منظر بررسی محتوایی دیوارنوشته
 زبان شناسیجامعه

 چاپ هاجر فیضی

99 

 
بررسی مضمون حماسی)وطنی( در دیوان 

العیسی و مصطفی فال سلیماناالط
 دوسترحمان

 

سیمین الزمی 
رامین  زارع،

 محرمی
 چاپ

111 

 بررسی مضامین رایج در منشآت جامی

شعله عبدالعلی 
پور بدلبو، 
محمدامیر 
عبیدینیا، 
عبدالناصر 

 نظریانی

 چاپ

111 
جودی در آثار دانشور و بررسی مفاهیم و

 پورروانی

رقیه )پریچهر( 
کوهنورد، عظیم 

 جباره ناصرو

چاپ و 
 سخنرانی

های سعدی و بررسی مفهوم عشق در غزل 112
 باقی

کاموران 
 بوزگورت

چاپ و 
 سخنرانی

113 

ای مفهوم مرگ در دو بررسی مقایسه
بوتزاتی:  داستانِ کوتاه بهرام صادقی و دینو

 «اشتباهی یهمرد»و « با کمال تأسف»

 چاپ نسرین اسدپور

114 
مدرنیسم در رمان های پستبررسی مولفه

 وراثر بهمن شعله «سفر شب»

علی 
 عابدکهخاژاله

 چاپ

115 
های هویت ملی در اشعار بررسی مولفه

 علی بهمنیمحمد

احمد ایزدی، 
سید مهدی 
 خیراندیش

چاپ و 
 سخنرانی



در  بررسی میزان کاربرد واژگان یونانی 116
 گلستان سعدی

غالمرضا  
 اردکانیهاتفی

 چاپ

117 
واژگانی قصاید  یبررسی و تحلیل الیه

 ناصرخسرو

فاطمه شیخ 
علی  باقرمهاجر،

 صباغی
 چاپ

118 

بررسی وضعیت گسترش زبان و ادبیات 
های فارسی در کشو انگلستان )سال

1364-1373) 

محمدعلی 
 بلورچی

 چاپ

گانه در های دوبررسی و تحلیل تقابل 119
 مدحیات خاقانی

 چاپ فاطمه فیضی

111 

پردازی در بررسی و تحلیل شخصیت
برگرفته ) «جوانه و سنگ»داستان نمادین 

 (از کتاب فارسی هشتم متوسطه اول

طاهره  صادقی، 
محمد کریمی، 

 الهه قجری

 چاپ

111 

بررسی و تحلیل عناصر داستانی 
 پوراثر شهرنوش پارسی« های بلورآویزه»

-الساداتمریم

-اسعدی

فیروزابادی، 
 فرحناز شاهگلی

 چاپ

112 

گرایی دینی بررسی و تحلیل کثرت
با  )پلورالیسم دینی( در مثنوی مولوی

 وجودرویکرد وحدت

 فرحمید مهران
سیدمحمدهادی 

 حسینی

چاپ و 
 سخنرانی

113 

 

بررسی و تحلیل محتوای کتاب ادبیات 
 ی دوازدهمپایه 3فارسی 

الرحمان شمس
محمدامیر کرد، 

 مشهدی
 

 

 چاپ

114 

 یبررسی همگامی ادبیات و هنر در دوره
های موردی) نقوش کاشی یقاجار مطالعه

 گلستان( یکاخ موزه

سیدمحمود 
 میرعزیزی

 چاپ

115 

های تعلیمی در اشعار مایهبن
الممالک محمدالفایزالقیروانی وادیب

 فراهانی

-معصومه نعمتی

قزوینی، صغری 
 میرساالری

 چاپ

 چاپ گآلرا داورپناه ثالثپارادوکس در اشعار نو مهدی اخوان 116

های های آن در اندیشهپارناسیسم و نشانه 117
 ی نصرت رحمانیشاعرانه

 چاپ شهرام کارگر



118 

پاسداشت و خوارداشت شاهنامه در طول 
 قرون پنجم تا سیزدهم

اصغر شهبازی، 
امیرحسین 

پور، سعیدی
 میالد پیروند

 

 چاپ

پژوهشی پیرامون آثار و اشعار عرفانی  119
 ولی کرمانیاهللجناب شاه نعمت

 چاپ مسعود دهش

 نفوذ زبان و یپیشینه یپژوهشی درباره 121
 فرهنگ ایرانی در دوران عثمانی

 چاپ آمنه باصری

 پیرامون چند بیت از ناصرخسرو 121
علی بازوند، 
 آرش امرایی

 چاپ

122 

زی پرداپیرزاد، شخصیت و شخصیت
داستان کوتاه پژوهی در سه مجموعه)نمونه

عصرها، طعم گس خرمالو و  )مثل همه
 یک روز مانده به عید پاک(

 چاپ نگین کیخا

پیشنهاد طرحی آواشناختی جهت بررسیِ  123
 های حافظبالغیِ اختالف نسخه

عباس غالم
 سعیدی

چاپ و 
 سخنرانی

124 

آموزش رسمیِ زبان  یهصدسال یهپیشین
به عنوان زبان اول و خارجی در  فارسی

 بیرجند

محمدامین 
ناصح، زهرا 

 استادزاده

چاپ و 
 سخنرانی

پیوند حماسه و عرفان در شعر دفاع مقدس  125
 )دهه هفتاد(

 چاپ مریم مردانی

126 

شناسی دینی در داستان تابو از دیدگاه مردم
اثر شهرنوش « طوبی و معنای شب» بلند

 پارسی پور

 زینب رحمانیان
اپ و چ

 سخنرانی

تاثیرپذیری نظامی و خاقانی از مواعظ  127
 قرآنی

 چاپ رویا رسولی

128 

الدّین عتیقی تأثیرپذیری حافظ از جالل
 ها(تبریزی )با تکیه بر دیوان شعر آن

 

-امیدوار عالی

 محمودی
 چاپ

129 

تاثیر نقش پزشکان مهاجر عصر صفویه به 
هند در گسترش زبان و فرهنگ فارسی 

 شخصیت خودشکوفا ینظریه براساس

 خاتونزینب
،کردی  

محبوبه کردی، 
 مجید اسدپور

 چاپ

 تاریخچه دستور زبان فارسی 131
-رضا کریمی

 الریمی
 چاپ

131 
تأمّالتی در جایگاه ادبی و بالغی رباعیّات 

 شیخ مهنه

اصغر سیدعلی
 نیا،طباطبایی

 فرمحمد بهنام
 چاپ



132 
ار تأمّلی در تأثیر سبک سعدی بر اشع

 تعلیمی شهریار
 شیرزاد طایفی،
 مهدی رمضانی

 چاپ

133 

عقل با عشق  ی هتأملی در چگونگی مواجه
 و ایمان در اشعار عطار نیشابوری

یوسف 
محمدنژاد عالی 
زمینی، مریم 

 نسبشریف

چاپ و 
 سخنرانی

134 
تأملی در وجوه تأثیرگذاری شعر نامدار 

 «بوی جوی مولیان» رودکی:

محمدهادی  
ده، زاخالق

 علیرضا طالبان

چاپ و 
 سخنرانی

تبیین برخی لغات دشوارِ فرهنگ  135
 االسماءمهذب

 چاپ محسن صادقی

136 
شدگی در گرایی و نقش آن در سوژهتجربه

 بوف کور

فرزاد کریمی، 
محمدحسین 

 کرمی

چاپ و 
 سخنرانی

 تجلیات زندگی جاودانه در دیوان خواجو 137

ناهید حیدری، 
امیرحسن مغیث، 

 ر شهزادطاه

 چاپ

138 
تحلیل انتقادی گفتمان مکتوبات موالنا 

 الدین بلخیجالل

خواه اعظم نیک
 فاردقی

چاپ و 
 سخنرانی

139 

عار های فکری اشتحلیل تطبیقی مولفه
 واآپروین اعتصامی و گلرخسار صفی

طاهره صادقی 
لی، ناهید  یحصت

ظهرابیگی، 
سیدمحسن  

 موخرحسینی

 چاپ

-علومبدن در احیاء یسانهشناتحلیل جامعه 141

 الدین غزالی و بگودگیتا
 چاپ سمیه  عطاردی

141 
تحلیل داستان فریدون در شاهنامه با 

 رویکرد دانش مدیریت

قاسم صحرایی، 
 یوفعلی بیرانوند

 چاپ

142 

و  «هزار و یک شب نو»تحلیل دو رمان 
از محمدعلی علومی بر اساس  «پریباد»

 بینامتنیت ژنت یهنظری

ومزاد، سارا ت
 بخشپروین تاج

چاپ و 
 سخنرانی

143 

ها در شعر پروین تحلیل روانشناختی رنگ
اعتصامی، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد 

هلمهولتس)سه  -یانگ یبر اساس نظریه
 های متضاد(فامی( و ایوالد هرینگ)رنگ

 

زیبا قالوندی، 
علیرضا عظیم 
پور، نسرین 

 شادمان

چاپ و 
 سخنرانی

144 
ی داستان اکوان دیو شناسانهتحلیل ریخت

ی فردوسی با تکیه بر نظریهی از شاهنامه
فر، مریم کیانی

 نسرین قربانی
 چاپ



 والدیمیر پراپ

 

145 

تحلیل زبانی و بالغی صفت در اشعار 
 پورقیصر امین 

 

علی صباغی، 
 فاطمه فیضی

 چاپ

146 

تحلیل زمان روایت بر اساس آرای ژرار 
ضایی؛ بررسی موردی بهرام بیژنت در آثار 
و « گذردافرا؛ یا روز می» هاینمایشنامه

های آینه»و فیلمنامه « مرگ یزدگرد»
 «روبرو

 

مقداد جاوید 
صباغیان، علی 

 خراشادی

 چاپ

147 

تحلیل زیباشناختی اشعار انقالبی مهرداد 
های سازنده و اوستا از منظر مؤلفه

 فضاهای حاکم بر آن

-اکبر کمالیعلی

 دنها
 چاپ

148 

های شاهنامه بر تحلیل ساختار برادرکشی
 لوی استروس یهاساس نظری

پروین پیکانی، 
رحمان ذبیحی، 

علیرضا 
شوهانی، 
محمدتقی 

 جهانی

 چاپ

149 

تحلیل شگردهای بالغی سعدی و متنبی 
 در بیان مضامین حکمی

زاده، خلیل بیگ
 مجید خسروی

چاپ و 
 سخنرانی

151 
داستان شاه و پسر  تحلیل فرایند فردیت در

 الطیر عطاروزیر منطق

فاطمه مدرسی، 
مهین امیدیان، 
 گالویژ جاللی

 چاپ

خواهی ممدوح در تحلیل مبانی عدالت 151
 قصاید انوری

 چاپ مژگان خجسته

152 
تحلیل محتوا و سیری در شعر طنز بعد از 

 انقالب اسالمی
 چاپ رادفاطمه جنتی

153 
گل در تحلیل مفهوم آزادی از منظر ه

 های منتخب بهرام صادقیداستان

معصومه سیده
هوشیار، ناصر 

 نیکوبخت

چاپ و 
 سخنرانی

154 
تحلیل موضوعات غنایی در غزلیات مانی 

 شیرازی

دکتر حسن 
بساک، معصومه 

 نیاوفایی

 چاپ



155 

ی عنوان با متن در تحلیل و بررسی رابطه
 ده رمان نویسندگان روستانگار

مریم مهربان، 
 لونبیعلیرضا 

چاپ و 
 سخنرانی

156 

تحلیل و بررسی عاطفه در اشعار عماد 
 خراسانی

 

 ،اعظم شریفیان
 ایوب مرادی

 چاپ

157 

تحلیل و تفسیر اصطالحات طب سنتی در 
های مایهانتقال و تصویرسازی درون

 اخالقی در بوستان و گلستان

-مرضیه دشت

 بش پودنک
 چاپ

158 

در « صلح»تحلیل و واکاوی سیمای 
 هنامهشا

حامد توکلی 
دارستانی، مریم 
حیدری، مایده 

 فومنیاخوان

 چاپ

159 

تحلیلی بر خنده در غزلیات حافظ براساس 
 باختین یخنده

 

-اصغر شامخی

 مشعوف
 چاپ

161 
جذامیان با رویکرد  یهتحلیلی بر رمان درّ

 شناسی ادبیّاتجامعه

السادات بهجت
رضیه  ،حجازی

 میرزایی
 چاپ

161 

عالمه « آکبالی»طنز انتقادی تحلیلی بر 
 دهخدا

فرزانه حسینی، 
هرمز رحیمیان، 
بهرام پروین 

 گنابادی

 چاپ

 الدین اسماعیلتخلص کمال 162

 پدرامعلی
میرزایی، صمد 

 نعمانی

 چاپ

163 
فارسی   های مشترک اردو وتراجم داستان

 ها درادبو جایگاه آن
 ر یاسمینیام

چاپ و 
 سخنرانی

164 

متون عربی به فارسی:  ماشینی یترجمه

 Googleتحلیل موردی مترجم گوگل )

Translate) 
 
 

 

-مرتضی زارع

برمی، آرزو 
 حقگو

چاپ و 
 سخنرانی

 داستان سیاوش یح قیاسی دو واژه درحتص 165
 

عبدالرسول 
 پورصادق

 چاپ

166 
تفاوت و چند و چون عشق و محبت در 

 هفت اورنگ جامی

محمدانور 
بجارزهی، 
 اکبرصیادکوه

 پچا



167 

« سفر»تقابل سنّت و مدرنیته در داستان 
 دولت آبادی یهنوشت

فخری زارعی، 
الدین سیدجمال

 مرتضوی

 چاپ

168 

 های دوگانه داستان زال و رودابهتقابل
 

 

فاطمه قائینی 
آبادی، کریم

 حسن بساک

 چاپ

169 

 
ایرج و » یهتوازن نحوی در منظوم

 غنایی فارسیی ه، آخرین منظوم«هوبره

رف عا
مریم  کمرپشتی،
 پورسلیمان

 چاپ

171 
های پیشین توصیف و بررسی انواع صفت

 بهرامشاهیی هدر کتاب کلیله و دمن
 چاپ فرشید باقری

171 

توکل در مثنوی معنوی موالنا )دفتر اول و 
 (دوم و سوم

احمدرضا 
چروده، نظری

-مرضیه نظری

 چروده

 چاپ

 چاپ ابراهیم رنجبر رجایگاه رمان در ادبیات و زندگی معاص 172

173 

عطار و  یجایگاه محمود غزنوی در اندیشه
 موالنا
 

 چاپ مهری یعقوبی

174 

جستاری در مبحث کالمی نبوت در الهیات 
 تطبیقی موالنا و

موردی؛ مثنوی  یولد مطالعهسلطان
 ولدهای سلطانمعنوی و مثنوی

 

داود واثقی، 
 مهدی

ملک ثابت، 
محمدکاظم 

 کهدویی

 چاپ

های نقد سنتی در جستجوی ریشه 175
 االلباب عوفیلباب

 چاپ مریم کریمی

176 

باروری در  یههای اسطورجلوه
 های فارسی رامایاناحماسه

پریسا سلطانی، 
محمد کاظم 

کهدویی، محمد 
 خدادادی

 چاپ

محمدنادر  های رئالیسم درآثار امین فقیریجلوه 177
 شریفی

 چاپ

 ویس و رامین یهای غنایی منظومهجلوه 178

-راضیه ایمانی

نسب، محمدامیر 
 نیاعبیدی

چاپ و 
 سخنرانی

 چاپ قاسم نامدار نامههای حماسی همایجنبه 179



181 
گرایی در زبان فارسی: شواهد زبانی جنس

 اجتماعی -و دالیل زبانی

سادات عاطفه
 میرسعیدی

 چاپ

 بینیِ شاعر وطنجهان 181

سعید حسامپور، 
سیدفرشید 

 فیشریسادات

چاپ و 
 سخنرانی

182 
چالش شخصیت در آثار غالمحسین 

 ساعدی

اصغر علی
صدیقه سعیدی، 
 زادهعبداله

 چاپ

183 

 یهو چندشخصیتی در مجموع ییاچندصد
« اندیوزپلنگانی که با من دویده»تانی داس

 «باختین یهنظری یهبر پای»

 فرشته محجوب
چاپ و 
 سخنرانی

184 

 حافظ در کردستان عراق
 

الدین نجم
مریوان  روستم،

سیداحمد  ،کیز
 پارسا

 چاپ
 

185 

های متنی در های روایی و ظرفیتحرکت
 «زنی برای همیشه» یهنمایشنام

 

 ،مهتاب اسدی
 محمود رنجبر

 چاپ

186 

 
حماسه در شعر معاصر )با تاکید بر اشعار 

 سیاوش کسرایی(

-نجال ابراهیمی

 طلب
 چاپ

 خاقانی و دیدار با خضر 187
س عباعلی

 علیزاده
 چاپ

-خدمات استاد نذیر احمدخان در حافظ 188

 شناسی
 اشتیاق احمد

چاپ و 
 سخنرانی

 خالف آمد در دیوان خاقانی 189
فاطمه 

 اردیبهشت
 چاپ

191 

خودکارآمدی در شخصیت نوجوان) با 
های مجید هوشنگ مرادی تحلیل قصه

 کرمانی(

-مهری ساالری

مقدم، عاطفه 
 جمالی

 چاپ

 ز دیدگاه مولویدرد طلب ا 191
-کورس کریم

 پسندی
 چاپ

 های اشعار ناصر یزدیمایهدرون 192

محمدرضا 
نجاریان، فاطمه 

 شیرسلیمیان

 چاپ

193 

های غنایی در آستانه ردگردیسی ژان
 انقالب مشروطه در شعر عارف قزوینی

 

میترا بیغمی، 
علیاصغر 
 باباصفری

 چاپ



194 

های جنگ های مدرنیستی در رمانداللت
 من او و باغ تلو هایتکیه بر رمانبا 

 

 زهرا مقدسی
 غالمرضا پیروز

 چاپ

 دل در هفت اورنگ جامی 195
محمدانور 
 بجارزهی

 چاپ

196 

ی در آثار داستانی و دیگری و دیگر بودگ
حسین ساعدی؛ بررسی نمایشی غالم
، و «دو برادر»، «گاو»های موردی داستان

و « آرامش در حضور دیگران»
« های ورزیلدستبهچوب»ی هانمایشنامه

 «بهترین بابای دنیا»و 
 

مقداد جاوید 
 صباغیان

 چاپ

197 

عطار  یهعقل و عشق در اندیش یرابطه
 الدین سهروردیبنیشابوری و شها

 

 چاپ جوالالهام علی

198 
لی همدانی عرازهای عظمت و نفوذ میرسید

 و ماوراءالنهر در کشمیر

عصمت 
 اسماعیلی،

 نیلوفر انصاری
 اپچ

199 

راهکارهای مترجم در انتقال مفاهیمِ 
 یترکیبات و اصطالحات ادبی مطالعه

 «شیخ صنعان»داستان  یموردی: ترجمه
 مرغان از لیلی انور یدر نغمه

 

-نیکو قاسمی

 اصفهانی
 چاپ

رباعی، دوبیتی و بررسی ساختار و واکاوی  211
 کارگیری رباعیههنر نیما یوشیج در ب

-سیدمحمد آیت

 الهی
 چاپ

211 
ردیابی مضامین شعر مقاومت محمود 

 درویش در ادب فارسی

طاهره سیده
موسوی، فرهاد 

 براتی

 چاپ

212 

نقد و تحلیلی بر »رنگ دگر بر رخ هنر 
 «اندیشه و شعر نوذر پرنگ

محبوبه 
نژاد، ذوالفقاری

محمدرضا 
 نصراصفهانی

 چاپ

های کاربردی آموزش زبان و ادبیات روش 213
 فارسی

 چاپ ز المعیمهرنا

214 
رویکردهای فرهنگی و اجتماعی در 

 غزلیات حافظ

سعید روزبهانی، 
ماندانا علیمی، 

 باشمریم یکه

 چاپ

 زبان فارسی؛ زبانی دورگه 215

فروغ فرجام، 
-سمیرا بختیاری

 نسب

چاپ و 
 سخنرانی



216 

الطیرهای فارسی و پریشی در رسالهزمان
 عربی

سمیرا شفیعی، 
غالمحسین 

زاده، غالمحسین
حمیدرضا 

شعیری، سعید 
 بیگدلیبزرگ

چاپ و 
 سخنرانی

217 

-هها و علل نفوذ زبان فرانسه در پهنزمینه
قاجار تا  یهزبان فارسی )از اوایل دوری 

 جنگ جهانی یکم(

 

ابوطالب 
 سلطانیان

 چاپ

 چاپ مینو محمدی ی تاریخ وصافشناسی دیباچهزیبایی 218

219 
 ز دشتیشناسی شرواهای فایزیبایی

فاطمه صادقی 
نقدعلی علیا، 
عبدالرحمان 

 پاسالری

چاپ و 
 سخنرانی

211 

متنی و عناصر داستانی در های درونسازه
 1ی بررسی متنی پسند )بر پایهرمان عامّه

 رمان پرفروش معاصر(

سیده نرجس 
 جوادی سیاهکله

 چاپ

211 

نامه را خوانده است؟ سعدی گرشاسب
ان و بوستان با )بینامتنیت اخالقیات گلست

 نامه(گرشاسب

محمد علی
محمودی، الهام 

 رستاد

 چاپ

 پژوهی در مطالعات ادبیات تطبیقیسفرنامه 212
سادات فرزانه

 زادهعلوی

چاپ و 
 سخنرانی

213 

سمبلیسم اجتماعی در اشعار نصرت 
های کوچ، رحمانی با توجه به مجموعه

 کویر و میعاد در لجن

چین علی خوشه
جیرهندهی، 

یمه کیا نع
 الشکی

 چاپ

214 
مضمون و معنا در شعر گلرخسار های سویه

 آواصفی

طاهره 
 سیدرضایی

 چاپ

215 

و بازنمایی هویّت شبانی در  سیاگالش
 های مکتوب گیالنافسانه

ماهرخ خاکپور، 
 نجف جوکار

چاپ و 
 سخنرانی

ی های عمدهسیر تطور زبان در گرایش 216
 نویسی ایرانرمان

 چاپ یگیبساناز رحیم

 سیمای پیر در آثار عطّار نیشابور 217
علی مزارعی، 
 عسگر صالحی

 چاپ



 سیمای خانواده در آثار سنایی 218

معصومه 
طریق، صالحی

 فاطمه حیدری

 چاپ

 «اخالق ناصری»سیمای نفس انسانی در  219

یحیی کاردگر، 
 مهدی

 باشیقافله

چاپ و 
 سخنرانی

221 
جهه با های سنت مواشاهنامه و خاستگاه

 مرگ

میترا بیغمی، 
اصغر علی

 باباصفری

 چاپ

221 
شناسی رستم در شاهنامه ) با شخصیت

 ی آیزنک(تأکید بر نظریه

فاطمه 
کالهچیان، لیال 

 پناهی

 چاپ

222 
شگردهای تعلیق در داستان شیخ صنعان 

 عطار

جواد خنیفر، 
 جلیل مشیدی

 چاپ

223 

صبر در مثنوی معنوی موالنا )دفتر اول، 
 و سوم(دوم 

احمدرضا 
چروده، نظری

-مرضیه نظری

 چروده

 چاپ

224 

صحبتِ گمنام )شرح احوال و نگاهی 
های عرفانی صحبت اجمالی به اندیشه

 الری(

-حسین  شمس

الدینی، امید 
 روستا

 چاپ

225 

شناسی و تخیل در فانتزی پری نازه طرح
 زادهنوشته فرهاد حسن

 

مریم بهزادنژاد، 
سمیه لندی 

 اصفهانی

 چاپ

226  
 های نوهای عبید در دستگاه نظریهزطن

 چاپ غالمرضا کافی

227 

ی عاشق مجنون و عارف بلندمرتبه
 الطیرهای عطار در منطقداستان

امیرمحمد 
اردشیرزاده، 
محمدیوسف 

 نیری

 چاپ

 یگرایی خاقانی در قصاید خمسهعرفان 228
 مصطفوی)ص(

عبدالرضا 
 زادهمدرس

 چاپ

 چاپ سمیرا رمضانی اصل در مثنوی موالنعشق بازگشت به ا 229

 عطّارپژوهی درخارج از ایران 231
علی مزارعی، 
 عسگر صالحی

 چاپ

 چاپ نصراهلل زیرک عطار و به بار نشستن شعرعرفانی 231



232 

عناصر اعتقادی، تحصیلی و آموزشی موثر 
 یدر زندگی شمس تبریز

هژبر حیاتی، 
سیدمصیب 

 زادهشکراله

چاپ و 
 سخنرانی

233 

غزل )نقد  یهمدرن، ویرانیِ خانغزل پست
ها فرشته» یهفرمالیستی مجموع

 «(خودکشی کردند

 

 چاپ مهرداد زارعی

 چاپ محمد طرغه غزلیات بیدل از نگاه هرمنوتیکی 234

235 

های منظوم قرآنی: درنگی بر نامهفال
 پیدایش و گسترش یک نوع ادبی

 
 چاپ مجتبی مجرد

236 

در « قطعیت»فهوم فرایند فروپاشی م
ی موردی: پسامدرن؛ مطالعه عناصر رمان

 رمانِ کتاب اعتیاد

سروناز ملک، 
 غالمرضا پیروز

چاپ و 
 سخنرانی

فرهنگ عامه در گویش عالمرودشت  237
 فارس

محمود 
 مهرآوران

 چاپ

238 
های هوشنگ گلشیری از فضا در داستان

 منظر نقد مضمونی

-معصومه حامی

 دوست
 چاپ

فرایند انتخاب و ترکیب در غزل  کاربرد 239
 صائب تبریزی

 چاپ سمیه آقابابایی

241 

های مکتب فوتوریسم در کاربست مؤلفه
 ی عشقیشعر میرزاده

-مریم فقیه

عبدلهی، 
 غالمرضا پیروز

 چاپ

« سوگند»دشنام، « نفرین»، «دعا»کارکرد  241
 های اجتماعی حافظدر انتقاد« صوت»و 

 چاپ مریم ترکاشوند

 ارکرد اعداد قرآنی در شعر خاقانیک 242
-زادهفرزانه ولی

 خیرآبادی
 چاپ

های پیوند )اضافی، تقابلی، کارکرد گونه 243
 سببی و زمانی( در تاریخ جهانگشا

 چاپ فرشته محجوب

244 

ی شناسانه در رمان شاهزادهکاوشی زبان
اصغر ی علیتاج و تخت زیرزمین، نوشتهبی

 سیدآبادی

 سمانه اسدی
و چاپ 

 سخنرانی

 ها و راهکارها(های نونگاشت) چالشکتاب 245
سیدمحمد 
 استوارنامقی

چاپ و 
 سخنرانی

های کشف و تبیین الگوی ساختاری غزل 246
 ستایشی حافظ

سیدمحمد 
 فردحجازی

 چاپ



 کلید گنج سعادت قبول اهل دل است 247
 ()یادداشتی دستوری بر فرهنگ معین

 اکبر صیادکوه
چاپ و 
 سخنرانی

248 
آفرینی در کنایه؛ ظرفیتی برای ایهام
 غزلیات حافظ

-بهنوش رحیمی

هرسینی، علی 
 حیدری

 چاپ

های بیژن الگوی آیین گذر در داستانکهن 249
 نجدی

 چاپ نظیرنگین بی

 چاپ حمیده بیگی گردشگری میراث ادبی شهرستان فومن 251

251 

شناسی طنزهای فرهنگی عصر گونه
 انقالب اسالمی ایران

علی نوذری، 
 مهدی رضایی

 چاپ

252 

های تصویر و سطوح آن در گونه
 پورهای قیصر امینسروده

فریبا مهری، 
 حسن دلبری

 چاپ

253 
مبانی نقد روانشناختی ادبیات کودکان؛ 

 نویسنده، متن، مخاطب
 مریم جاللی

چاپ و 
 سخنرانی

254 

اندیشی در دفتر سوم مثنوی از مثبت
 یدیدگاه روانشناس

لسادات امریم
اسعدی 

فیروزآبادی، 
 فرحناز شاهگلی

 چاپ

255 

های مدایح پیامبر اعظم)ص( در مثنوی
فارسی تا پایان قرن پنجم هجری با استناد 

 به قرآن و حدیث
 

 چاپ الهه شعبانی

 زدهمردانگی و زنانگی در زبان جنسیت 256
-مرتضی زارع

 برمی
 چاپ

مطابقت آوایی گویش گیلکی با فارسی  257
 اسم یهدر مقول معیار

 نظیرنگین بی
چاپ و 
 سخنرانی

 در متون ادب فارسی« مظالم نامه» 258
محمود عالی 
پور، حسین 
 آقاحسینی

چاپ و 
 سخنرانی

 

259 

نگاهی به  با معرفی آموزش مجازی زبان،
شگردهای آموزش مجازی زبان فارسی به 

 زبانانغیر فارسی
 

 ،علی اکاتی
 حسین پیشگو

 چاپ
 

261 

درنگ در برخی عوامل  :اگشودهمعمای ن
متنیِ رویکردِ متنی و درونبرون
 ظبه شعر حاف« معماپندار»

سیدفرشید 
شریفی، سادات

 مهران راد

چاپ و 
 سخنرانی



261 

در تفسیر « توکل»مفهوم و کارکرد تعلیمی 
 میبدی« کشف االسرار و عده االبرار»

فی، طبرهان ل
 مرتضی هادیان

 چاپ

262 

بیانِ سه  یهینی و شیوتصویرآفر یهمقایس
های کلیله و دمنه، داستان یهنگارند

بیدپای و پنجاکیانه ابوالمعالی نصراهلل 
عبداهلل بخاری و خالقداد منشی، محمّدبن

 هاشمی عبّاسی

رضا دسیداحم
 مجرد

چاپ و 
 سخنرانی

263 

زاده های فرهاد حسنپردازیطنز یمقایسه
 و جیمز پیترسون

 

فر، زهرا روحی
 بخشاجپروین ت

 چاپ

264 

تفکرات عرفانی ی مکتب کرمان احیاکننده
های هشتم و مکتب خراسان بزرگ در قرن

 نهم هجری قمری

 چاپ مسعود دهش

265 
 های جنسیتیهای زبانی و تفاوتمکث

 

لیال عرفانیان 
 قونسولی،

 مصطفی بهرامن
 چاپ

266 

ای کوتاه خوانی شعر بر اساس رسالهمناسب
محمدنیشابوری و در علم موسیقی از 

فرصت شیرازی در  یهتطبیق آن با نظریّ
نسبت الحان موسیقی با عروض شعر 

 فارسی

 

 چاپ طه صادری

 منطق سکوت در دفتر اول مثنوی 267
همایون 
 منصوری

 چاپ

های پردازش و تطویل کالم مؤلفه 268
 «فرائد السلوک»در

 چاپ قاسم نامدار

269 
آفرین در های رهبری تحوّلمؤلفه

 های نظامی گنجویآموزه

یحیی 
حسینیایی، 

 ن نزهتمبه

 چاپ

271 

های مکتب ناتورالیسم در رمان مؤلفه
 «جای خالی سلوچ»

زینب چراغی، 
صدیقه مقدمی، 

-شعله عبدالعلی

 پور

 چاپ

 قدسیه رضوانیان ناحافظانگی حافظ در قصیده 271

چاپ و 
 سخنرانی

 

 نبرد زبانی گردآفرید و سهراب 272
سیدمحمد 

 توارنامقیاس

چاپ و 
 سخنرانی



فروزانفر با مطالب  یههمواج یهنحو 273
 شارحان مثنوی

سیدجالل 
 موسوی

 
 چاپ

شناسی و کتابشناسی روزبهان بقلی نسخه 274
 شیرازی

غالمرضا 
 قبالاخوش

 چاپ

 یهترکی گلستان: مطالع یهنقد ترجم 275
 گلستان یهموردی کتاب زبد

 چاپ زیبا بهروزسیده

یات مسعود سعد نقد تطبیقی مضامین حبس 276
 النجفیسلمان و احمد صافی

 چاپ معصومه صادقی

شرح پریشان وحشی  ینقد روانکاوانه 277
 بافقی

کیومرث 
 خانبابازاده

 چاپ

278 

داستان  ینقد شعر سنتی فارسی در طلیعه
با توجه به آثار طالبوف، کرمانی،  معاصر،

 آخوندزاده، صادقی ای،مراغه

ه مظفری، حمید
ثریا محمدی 

 یکتا

چاپ و 
 سخنرانی

 چاپ فریده فتحی نقد فمنیستی آثار داستانی فرشته ساری 279

281 
به کی »شناختی داستان نقد فنی جامعه

 «سالم کنم

فخری زارعی، 
جهانگیر  

 صفری

 چاپ

281 

 نامه ازمنظر ادب عامهنقد و بررسی بهمن

 

محمود رضایی 
ارژنه، زهره دشت

 ماجدی

 چاپ

اشعار حافظ در  ینقد و بررسی ترجمه 282
 بنگالدش

 چاپ ابوالکالم سرکار

283 

ای های مکالمهتضمن یهنقدی بر نظری
های ( بر اساس داده2111عام لوینسون )

 زبان فارسی

 چاپ اعظم نورا

 نقش آفرینی باد صبا در غزلیات خاقانی 284
پرستو خرازی، 
 امیرحسن مغیث

 چاپ

285 
 تر تامین امنینقش فرهنگ د

 
 حسن نوین

چاپ و 
 سخنرانی

286 

« چه آمدچه رفت و آندر آن« نگارش  
 بر اساس تحلیل رویکردهای علمی درس

های نو نگاشتنگارش در کتاب  
 در نظام آموزشی نوین ایران

 چاپ نیامهری علوی

287 

مفهومی زندگی در  یهنگاهی به استعار
 جاشعار نیما یوشی

 

 مهدی عبدی
 یآرزو عبد

 چاپ

288  
های عرفانی عطار در نگاهی به اندیشه

شاهرخ 
 ،محمدبیگی

 چاپ



-حسین شمس قصاید و غزلیات271

 الدینی

289 
 نگاهی به آیرونی در ادبیات فارسی

معصومه دلفان، 
 چهر جوکارومن

چاپ و 
 سخنرانی

291 

نگاهی به تأثیرات و تأثرات ظریفه مستعده 
ر روزگار )بررسی تأثرات شاعران کهن د
شعر جهان ملک خاتون و تأثیر او بر 

 شاعران همعصرش(

 

 چاپ فرلیال شکوه

291 

چهار غزل زیبا از  ینگاهی به ترجمه
قلم محمد ه حافظ به ترکی آذربایجانی ب

 هادی

میناخانم محدی 
 یوا

چاپ و 
 سخنرانی

292 

 های اخالقیهای ارزشنگاهی به جلوه
)ص( در اجتماعی و انسانی پیامبر اسالم

 آثار نظامی

 

 نصیب گویوشف
چاپ و 
 سخنرانی

293 
موسی »ساز در شعرنگاهی به عناصر لحن

 از مثنوی موالنا« )ع( و شبان

نهاد، محمد پاک
 هانیه اسدبیگی

 چاپ

 یگاهی به گویش و اصطالحات عامیانهن 294
 داراب

 زهره ابوالحسنی
چاپ و 
 سخنرانی

295 
نگاهی به هنر تصویرسازی در شعر سلمان 

 راتیه

قاسم 
 مهرآورگیگلو

 چاپ

296 
 زنویسی اقلیمی شیرانگاهی نو به داستان

-رضا صادقی

 شهپر
 

 

چاپ و 
 سخنرانی

297 
نگاهی نو به متنی کهن؛ بازخوانی 

 المصدور با رویکردی نویننفثه

زهرا پیرصوفی 
املشی، زهرا 

 زمینریاحی

چاپ و 
 سخنرانی

298 

دو  نگرش تطبیقی رئالیستی در آثار
ی زن معاصر، سیمین دانشور در ندهنویس

و زویا پیرزاد در رمان  «سووشون»رمان 
با رویکرد « کنما خاموش میهارمن چراغ»

 ی الین شوالترنظریه
 

 ، ماندانا علیمی
زکیه 

 ، رشیدآبادی
طاهره موسی 

 زاده آهق

 چاپ

 موالنا یهنمادپردازی سحرانگیز در اندیش 299

اکرم رحمانی، 
هاجر خادم، رضا 

 اقدامی

 چاپ



311 

نقد  یهنمادشناسی رمان پریباد بر پای
 ایاسطوره

معصومه زارع 
کهن، آذر 

 دانشگر

 چاپ

311 
الگویی افسانه نمادشناسی و تحلیل کهن

 سارای

فاطمه 
پورکریمی 

 شیرایه

 چاپ

 چاپ خدیجه پرستش نیایش رمزی 312

م بررسی داستان سگ هدایت و ناتورالیس 313
 کتب ناتورالیسمی مولگرد بر پایه

 چاپ موسی پیری

314 

هنجارگریزی معنایی در اشعار ابتهاج. 
موردی: دفتر شبگیر و یادگار  یمطالعه

 خون سرو

 

نسیم اکبرنتاج، 
بهارک 
 آقابگلویی

 چاپ

315 

ی بیتی از دیوان خاقانی )ماکانَ یا وواکا
 ماکان کاکی؟(

 

رضا رفایی 
 قدیمی مشهد،
 ناصر نیکوبخت

 چاپ

316 

عربی رباعیاتی از خیام  یی ترجمهواکاو
اثر جمیل صدقی الزهاوی با رویکردی 

 شناختیزبان

 چاپ بابائیفاطمه گل

317 

واکاوی جهان کودکی و نوجوانی در 
های فارسی با تأکید بر ساز و المثلضرب

 کارهای قدرت

معصومه 
 ناصریشهری

چاپ و 
 سخنرانی

318 

پردازی در واکاوی شخصیت و شخصیت
های یونس در شکم عاشقانه»رمان 

 «ماهی

 

-زهرا پیرصوفی

 املشی

چاپ و 
 سخنرانی

اندیشی در تفکر واکاوی مبانی مرگ 319
 صوفیانه

 چاپ عاطفه یوسفی

311 

ی های عامیانهها و افسانهویژگی قصه
 شهرستان سیریک

محمدرضا 
نجاریان، بتول 

 ترکمانی
 کوهستکی

چاپ و 
 سخنرانی

311 

ی برجسته های متمایز وویژگی
 بانوان در روایات حماسی فارسیپهلوان

انسیه هاشمی 
 قالتی

چاپ و 
 سخنرانی

 


