
 مقاله رسیده به دهمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  235نتیجه ارزیابی 

 نکتهه ییه  بهه یسه  شهد  پذیرفتهه یریئهه بهری  آنهها مقالهه که محترمی نویسندگان تذکر مهم :         

 ظرفشه  یز بهش  یریئهه بهری  شهد  پذیرفتهه ها مقالهه تعهدی  چهون کهه فرماینهد توجه  مهم

 یریئهه یمکهان عمهاً آنهها یز معهدد   تعهدی  فقه  ،هاسه نشست  ر یریئه قابل ها مقاله تعدی 

 بهه دلهی( کهر  خویههد هماهنه  آنهها نویسهندگان بها قبهل یز نشسه   هر  بشر که) یابندمی

 .شد خویهد تقدیم همای   ر یریئه گویهی آنها همه

 و در دست بررسی در مجله علمی پژوهشی در همایش  ارائه

 عنوین فارسی مقاله ر یف
هیانررن ترییرسزتسعت  ییرتهایتآلهییا  ت غتلیازتسعتسییوسیتراسیی ت ارزبررسی تررمهیی  1

 هاساختارتشوریتغت رغ هان تغسژرانت لیسیتآن

ت2

 

 باتمثرایتمالای«تس تشرب تهاتباتماری»ق تظرفیتهایتههسانترمانترحلیلترطبی

سعتفرّخی تغترحلییلتآنت رتسرربیا ت«تفرمیا تشیهرنار»مورف تغترصیحی ت سسیتانتموقیا ت 3

 سلگایتسورتقهرمانبات هن

 رحتبیت تسعت سستانتفرغ تسیاغشرحلیلتضب تغتش 4

ررسنا ییی تنیییاتهایتریییارنع ت صیییرتسنلعیییا  تسعتفیییت تب یییسس  تسنرسنرغسنیییمتسهاسییی  5

 محار؟سنسئالاژی

 "سستهاچنرامیکتفیلمتبرسساست  رن تسقتباستلیر " سستانتسیاغش" بررس  " 6

 ریریت سستانتفرنسغنتغتراغتبرمان رحلیلتچگا گ تشکل 7

هایتررسنا ییینتس سن ییی بررسییی تغمیییا تمل « ت گاریتبییی ترغسنیییمتس بییی سعتغسقوییی » 8

 میرعسآقاخانت رما  ت رت امنتباستان

 بریا هایت امیا  ت رتمر ام تبسنعتسلامانت ام  9

 بررس ترطبیق ت رغنتمان تشکانی ت رتس بت ام تماع سرسنتغتخرسسان 10

مورفیی ت سییع تغترحلیییلت« ت ام اتتررشاسیی  لییی»صییوایت-طامییارت امیا یی تق ییری 11

 سبک تررهاتطامارتمرور تفارس ت ربار تررشاسپ



سبتهییادت رتسییان تیتلالیییاتتشییهرنارتثبررسیی تسشرگییبنریتهاشییرلتسبتهییادتسعتلالیییاتت 12

 شهرنارتبرتگان تیتعبانتشراس ت ق تررس

  اربر تسستسرسماتتخطاب تبرتسس تمعاط ت رتمثرایتمورایتمالای 13

 سلسننتمحهستبلع هایتقافی ت رتسشوارتماال اتمالزبررس تبرخ تغنژر  14

  تشراس ت رفا  ت طارشراسا  ت رتعنبانمبا  تمورا 15
سلحقیقیی تسییران تهییایتس هیی تغتقییسرر تقییرآنت رتسسنق یتطرساسر رحلیییلتغتمقانسیی  16

 سلقضاتتههسس  غترههیسستت ین

فارسیی ت ریتثمقانسیی تمقانسیی تموهییا تسسییتوار تبییسیت رتمتییانتفارسیی تمیا یی تتغت 17

 مار ی تمیرایتخر تغترلستانتسوسی(

  سستانتخاس  ت رترنعتارشراس تسعتقاس سیتخر   18

تآمییاعشتبییرسیترغسنیی تمتییانتگیکربرییسیت رتشییراخت ترسهکییاریتقییالب  تشراسیی تموریی  19

 فارس تعبانتغسژران

ت ها ی ثتفرهرگی تمطالویاتترغنکیر تبیاتشیهریتهای سسیتانت رت«مکیان»ت رصیرت ار ر  20

 ( ا تراتهوتا تهای ه تهایرمانت رت«رهرسن»ت ار ر  تبررس 

تبییرتسی¬مطالویی ثسنرسنتسیییرهایت رتفارسیی تهیین تس بیییاتترغسنیی تسییاختارتباعرییاب 21

 تمسافرسنتغتریالستطومترغع تشبا  ت سنر  تسبا تآر تهای¬فیلم

رحلیلتسسیتوار تعمیانت رت لییاتتشیهرتربرنایثملیستسغز(تبیاترغنکیر تعبیانتشراسی ت 22

 تتتشراخت 

 تتتتررسشراس تمثبمهاتسعت گا تماال اتغترغسنشیا تبرخار تباتلم 23

 تتقبا ام تسعت نسرا ترغس  راس ترحلیل تنا لغس اغیت ق تع انت رتمر ام تعرننت 24

رتتغتبیاتبرسسیاست  رنی تبیا«تسیلت  ی »اسیا  تفییلمتغتفیلهرامی تخاس  ترغسنیمتشر 25

ترأ یستبرتمورایتهانمتتت

  انسانتفارس باعخاس  تس گار تمواصرت ا ترب ر  26



سسییاستسلگییایت غر تبرییسیت گییارشترییارنبتس بیییاتترطبیقیی تفارسیی تغت ربیی تبییرت 27

 رارنع 

  تییرت ییانتع یی ترستبییی تسعتمصییس ت غسییمت»هایتس بیییاتتس ترسفیی ت رترمییانتمؤلویی  28

  اشت تشهرس ترسیهیان«ت سر 

 گرراتسلگایتموهام تآماعش(تعرقا  ت رت4رحلیلتمحتاسیت تابترارنبتس بیاتتث 29

ژس ییرتغتخالقیّییمبتس بیی  تربیییینبت  ییریبتچگییا گ بترغنییارغن بتشییا رسنتغت انسییرسرانتبییات 30

 ژس رهایتس ب 

  انسانتفارس باعخاس  تس گار تمواصرت ا ترب ر  31

تچ متس سسعیتسعتهیچت  ا 32

تسرلرا  تهایتآمیغتغترا  تهم 33

تسرربشمتسام تبابایتسصوها  تب تمثاب ترمانتگیکارسک 34

«تمحا هیی تس سییانتغتسیییاسن»شراسیی تغتربارشراسیی تررمهیی تغتسقتبییاستسعت سسییتانتمرنان 35

 سلصوات رتعبانتفارس تثغترر  (رسائلتإخاسن

بییاترکییی تبییرت«تآخییرتشییاهرام »هییایتسییبک تسخییاسنتشالییوت رتم ها یی تغنژر بررسیی ت 36

 هایتسستواریتغتم اعیتنا ابسن  رننتقط 

 هایتفارس تثمطالونتمار ی تآشارسلاعرسء( ام شراس تس تقا یتغعسرتسبکتتت 37

یتهایتغس یی ت  هیی تشهیریی  تبرسسییاست  رنیی یتعبییانتره ییکرحلیییلت هان ییرام  38

 ایتسورتماعزت هپبلسلگ

 «هایترئالیست تآشارت سستا  تس بیاتتسقلیه تشهازبررس تمرب » 39

 بررس ت  رن ت اخا آراه تنا لت رترغنایترا رعث رتشاهرام تفر غس ( 40

  قسهایتس ب تم لنتس تقا ت تابت رت هنتس تشهس  41

بیاترغنکیر تسیاختارررسن ت«تگیانیاتفصیلتآخیرتسیازتسسیم» قستماموی تشراسی ترمیانت 42

 رکانر 

تتسنرسنتمر ایتران هایتسعتغسژ تچرستشراس ترن  ت43

44 

 

 رحلیلتشعصیمتس تسمیرتلا ایتبرتسساستقصانستفرخ تسیستا  



 

 تمقاالت ارائه و مجموعه مقاال

 عنوان فارسی مقاله ردیف

 سیت هنتسلگاهات رت هسیتسله تغتس تسبنتنق انتسبنتسیرابررس تمقانس  1

 سعتلحاظتمضهانتشراخت «تغنلهلمترل»غت«تآرش»رحلیلترطبیق تریپتهایتسسطار تسیت 2

گارتغت ر بانتهایتطاباتغتمورایتش ت اشتنتشهر اشتگارس بررس ترطبیق ت رصرتگیر لت رترمان 3

 نا ازت اشتنتلا میالتسغلیتسکانا

 یت  م ام  ام تغتمرلهایتمرغنباعرابت راصرتسهاس تغتگهلاس  ت رتمر ام  4

 فتع(بررس تراغنلتهایت ناسنت طارتسعت سستانتهایت نر تغتسهاس تثرستمتغتسضرتتناس 5

  راناتتخاصتغتسبسس  ت رتشاهرام  6

 شگر هایت نالاگتگر سعیتفر غس ت رتخلقتماقویتهایتمعتلف 7

 بررس ترا  تشراخت تمرلت امنتمأذغنتق قان  8

  تسستوالیتعمانتغتمکانت رتفرهرلت ام تمرابت رمانرحلیلتبریانتهایت نر تغتطبیو 9

 ساختارترغسنمت رتس تقصنت امیا نتهرست تبرسساست  رن تژرسرتژ م 10

هایت ام تمواصرت رتهایتمواصرتثمطالو تمار یتمر ام بررس تغترحلیلتررسن تب تهانمتقام ت رتمر ام  11

 مرابتسنرسن(

 مورف تباقرتقربا  ثسرسنرس تمحل (تغترحلیلتسشوارتغی 12

 هایت سرسبتسفسرتبعتیاریتهایتروکرتخیام ت رتچال تمان تبن 13

 س تسبکتغتس تعبانت رتشورتمهسیتسخاسنتشالو 14

  رر نس ت رتس بیاتت سستا  ت فاعتمقسستبرتمبرایت  ترمانتبررر 15

 بررس تشگر هایتسبزتغتسن اعت رتشورت فاعتمقسس 16

هایت فاعتمقسستباتمحارنمتع انتتثباترأ یستبر تیت سستانتسیتمیاسنتمافقیمتخاطر بررس تمقانس  17

 س تغت خترتشیرا( س تمنتع س 

رأشیرتمرسیمتبرتسستوا  تسعتسفوازت رتباع انس ت سستانتطاط تغتباعررانتمالایتسعتمر رت ستارت 18

 مرستهلیسیتغتفرس ق تس سن گا  ررسیت  ا  ق 

 هانت رتخطب تلسنرن تسما ترضاثع(تباترکی تبرت  رن تررمربررس ت  ا ت اطو تروت 19

غسژرا  ت رترسغننت تابهایتآماعشتغسژرانتفارس ت- اربر ترغشتطبیو  20  

 بررس تر ربیاتت رفا  ترغعبهانتبقل ت رت  فتسالسرسرتبرتسساست  رننتغنلیا تمیها 21

 مرطقتسلطیر تفابلتلرب تناترأغنلتشرق ؟ 22

 «غسستت  ق» گاه تب تسران تسعتمر رتمبرتغتسختیارتبات  رننت 23

سرسن تبرمبرایتهایتآنتغتربیینترا  تسهل سیسریتباذزتغتس اسعترکهل شراخت تسهل  قستمتن 24

 غنکر تس اسعر

 سیت ات رتس بیاتتمقاغمممسسرناتت رب ترا   25



  بسسلحسینتعرننت ابتسههیمتغتسصازترصحی تمتنت رت  رتسستا  26

 هایتفارس  گاه تب تسشتباهاتتمصححانتغتگژغه گرسنتمرابعتس ب تباترکی تبرتفرهرل 27

 ت«شراخمریهان»هایهایت حایتمتانت له تقرنتش مته ریتبرتسساست تابررس تغنژر ب 28

 «فارسرام تسبنتبلع »غ«تذخیر تخاسرعم اه »

 شیراس تالن تسیتسشیوارتبیاکتملک ثتشا رت اماسنت(سبک 29

تغرات رتباستانتسوسیبررس تغترحلیلت ار ر هایتروم 30

 

«تسنردتغتهابر »تمیرعستغتسنرد«تعهر تغتمراچهر»هایتلران ترتمر ام غرات  ار ر هایتروم 31

 قاسمتالربن

 ربیینتغترولیلبتخ ا مت الم ت رتقصانست اصرخسرغ 32

 گارس نمتفضاتغترصانرت رتتقصانستخاقا   33

34 

 

 سعتسسهستمحها «تشهرت اچکتما» قستعنسمتبا تررسنا  ت سستانت

 مسر یست ت رت غترمانتگرنبا تغتهاسرتغتنکتش ت اتسعتمحهست ل ت لام هایتگسمرحلیلتمؤلو  35

 هایت ا کتغت اماسنبیرامتریمت رت سستان 36

برت  رن تبیرامتریّمت رتسشوارت  ام  ت گا تشا رسنتب ت ناسنتسکیمت  ام ترر ایتثباترکی  یم 37

 مالایتغتسافظ(

 

 

 پذیرفته شده برای چاپ در مجموعه مقاالت

 عنوان فارسی مقاله ردیف

 بررس ترطبیق تمضامینتم ترکت رتسور ام ت اصرخسرغتغتسبنتفضالن 1

 بررس ترطبیق تراباشکر ت رت رتسشوارتلران تخاقا  تغتسبا اسستباترغنکر تمامو تشراسا   2

 صا  تهسسنمت"سلتغلگر "بیژنت  سیتغتت"رغعتسسبرنای" قسترطبیق تساختارترغسن ت غتسشرت 3

 گر سعیت رت غتم ها  ت سستانترغس تغتسنرس   بررس تغتمقانسنتشعصیم 4

 هایت لیل تغت مر بررس تغتمقانسنتمضامینتسمتها  ت رتمر ام  5

 بررس ترطبیق تموها تمرگت رتسشوارتسهی تسلقاسمتغتقیصرتسمینتگار 6

 بررس تبا  تیت رفا  ت رتسشوارتسافظتغتسبنتفارض 7

 هات رتشورتمواصرت رب تغتفارس تثمطالو تمار ی تس غ یر تسوسیتناسف تبررس ترطبیق تمتراقض 8

  س ر (شالو تشویو سخاسن

ت"شیبتصروان" رتمثرایتغت"رتغتشا تماصلخلیو تمص"هات رت غتسکانمرحلیلترطبیق ترغسب تشعصیم 9

  رتمرطقتسلطیر



 بررس ت راصرتررسژنکت سستانتفرغ تسیاغش 10

ت فر غسترصانرشراس تهرسنانت رتشاهرامن 11

 مضهانتهایترربیت تبرسیت ا  انت رتشورتسنردتمیرعس 12

  ها تغترهثیلت رتس تقطر تخان 13

 60 انتشا رت ه ررستسعترهاشسنت ر اشقا  تهایتع 14

 سبی تسسهسعس  «ت سستانتهایتشهرتمرگ »رحلیلتغتبررس ت رصرتگیر لت رتم ها  ت 15

هایتسبریتسعت ل تسشرزتیتتغتسازرحلیلترطبیق تبعمانت رتسسوارت اربانتسعتسباررسبتخسرغ 16

  رغن یان

÷17 مهسیتسخاسنتشالوث .ت«تع سر تم ترانس تسماتباعتبانستعنسم»بررس ت راصرت هان  تم ها  ت 

 سمیس(

 هایترأشیرتقرآنتغتسسنوت رتشورتمواصرتسنرسنملا  18

 عمانت رترمانتشاع  تسست اب 19

  تشورتغتس سن نتسپیس ت اشا  رحلیلتغترغشتشراس 20

 ملا تهایتگانسسریت رت غبیت تهایتفانات شت  21

 رهانامیانتماهیمبتخیازتغترصانرت رتآرسءبتمرتقسسنت سخل تغتخارم  22

 رغشتشراس تصباس تبیسرل ت رت اربر تبحارتغتسغعسنت رغض  23

 رلهی ت رتشورتهاشرلتسبتهاد 24

 نپلهاریکت-هایتسیاس اهرامنتطههاسب  تبرتمبرایترحلیلتروتهانتس تقا یثبررس تملا ش 25

 غرعش(

هایتسضاف تغتغصو ت رتشورت لیرضاتقاغ تسعتمر رترحلیلتروتهانتس تقا یتبررس ترر ی  26

 فر الز

  کار تچرست رترصحی ت ناسنتسلیه ترا   27

 هایتشب ت تب ترارس  تغتمسألنترصحی تمتنسهاس  28

 رایتسعتآلاعتراتقرنت همته ریه یست رتآشارتشا رسنتگارس بررس ت ق تم 29

 بررس تغترحلیلتمانگا ت  قتغت قلت رتلالیاتتساننتالهی   30

سعتفرها ت«تشا سننتغبالگتغسربسرتم » اماسنتبررس تغضویمتغتشگر هایتگسامسرنت رترمانت 31

 عس  سسن

 بررس ترکریکتهایترمانت انس ت رترمانت ابرتسرنرتسشرتسسال تمست ا ه  32

 لیلترغسب تعما  تغتسرربا تآنتباتسطرابت رتمقاماتتسهیسیرح 33

 مرسیتربربماسیت ر هایت هان  تشعصیمت یعسرغتسعتشاهرام تبرتسساست  رن یتظرفیممطالو  34

 حلیلتسطاحتسررباط ترسغیتباترغسنمتشراتآرما  ت رتمتانت سستا  ر 35

 غرات رتقرآن تباترکی تبرترحلیلتصسسهات رتقص تماس تغتفر انفرهرلتروم 36

 گیکارسک ترما  تمثاب ب تسصوها  تباباسام تشمسررب  37



 سشرتبلقیرتسلیها  «تآنتما رسنتسننت خترسن»تساختارغتسبکت اشتاریتع ا  ت رترمانتبررس ت 38

روتهانتس ب تمتانت سستا  تفارس تمواصرتبرسساستمالو تغم ت رفرس ق تبیرافر یتسعترحلیلت 39

 (2014مر رتعبانتشراخت  ترغنکر ت ستارت ق گرسیتهلیسیتغتمتیسنثت

 لستانتسوسیشراخت ترکرسرت رتر اربر هایتسبکرحلیلتت 40

 « رمچرسلهاترستمنتخاماشتم »بررس تغترحلیلتسرمان تسمتها  تع انت رترمانت 41

 سترسترارنع ترس نامطالو ت ق ترعیلت رت انسرسر ت هان تهایتم 42

 (70غتت60 ار ر هایتسمتها  ترمانت فاعتمقسستث رت ه ت 43

 شیرسعیتسطاحتمحاف  ت اریت رت ال تسافظ 44

 هایتفارس هایتفارس ؛ت ها نتمطالوار  ترارنبترب ر رامل تبرترغشت گارشترب ر  45

تبررس تنکترا  تشوریت رتعبانتفارس تباترکی تبرتلالیاتتشهرت 46

 هات رتعبانتفارس سیرترحازترارنع تسر انتمهل تغتررری تآن 47
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