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 2. سوابق علمی - پژوهشی: 

 
مقاالت چاپ شده یا در دست چاپ در نشریات دانشگاهی: الف  
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پژوهش زبان و «پژوهشی  -فصلنامۀ علمی ). مشترك(). 1392تابستان . (»گرا در عرصۀ دفاع مقدستحلیل چند رمان واقع«. 6
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 -فصلنامۀ علمی ). 1392تابستان ( ).مشترك(. »هاي وجودشناسانۀ پست مدرن با توجه به مؤلّفه هیسبررسی و تحلیل رمان «. 7

  .226 – 201، شمارة بیست و نهم، صص »فارسیپژوهش زبان و ادبیات « پژوهشی
. »ات تطبیقیهاي ادبیپژوهش«فصلنامۀ ).  مشترك( ).1394بهار و تابستان . (»بررسی تطبیقی مفهوم عشق نزد فلوطین و موالنا«.  8

   .164 – 143، صص )5پیاپی ( 1، شمارة 3دانشگاه تربیت مدرس، دورة 
فصلنامۀ ادبیات انقالب اسالمیِ فرهنگستان زبان و ). مشترك(). 1394پاییز . (»پسامدرنیسم ایدئولوژیک در رمان دفاع مقدس«. 9

  .94 – 68دورة اول، شمارة دوم، صص  .ادب فارسی
مجلّۀ زبان و  ).2015ماه می، سال ( .»"یر بوردیوپی"بر اساس دیدگاه  "آیلین ،خط تیره"شناختی رمان نقد جامعه« .10

    .446- 441، صص دورة ششم، شمارة دوم .آذربایجان کشورادبیات 
10 --  Sociological review of the “Dash, Eileen” based on Pierre Bourdieu's views, To jornal of language 

and literature (isc, scopus) to Azarbayjane, vol. 6,  no 2, may 2015, page 441 – 446 

) 1395زمستان . (»هاي دهۀ پیشینشناسی زنانه و مقایسۀ اجمالی آن با رمانهاي دهۀ هشتاد از منظر جامعهبررسی رمان« .11
درپی شمارة پی(سال نهم، شمارة چهارم، ).بهار ادب(شناسی نظم و نثر فارسی فصلنامۀ سبک پژوهشی –مجلّۀ علمی ). مشترك(

   . 143 – 127صص ، )34
فصلنامۀ زبان و ادب ). 1394تابستان . (»بلقیس سلیمانیاز  "به هادس خوش آمدید"فرآیند فردیت در رمانِ و تحلیل بررسی «. 12

   .112 – 89صص  .23فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، سال هفتم، شمارة 



٢ 
 

مشترك با خانم معصومه مهدوي در ، )1395زمستان ( »تحلیل چند نماد در اشعار احمد شاملو و یداللّه رؤیاییبررسی و « .13
  .198 – 188،  صص 3/ 1، شمارة 2، دورة »ادبیات، عرفان و فلسفه«نشریۀ تخصصی 

نیا ، مشترك با دکتر مرتضی محسنی و فاطمه شفیعی)1396بهار (» شناسی پراپهاي منظوم نیما در ترازوي ریختداستان« .14
  .90 – 71، صص 18، پیاپی 2، شمارة 5، دورة »هاي ادبی و بالغیپژوهش«تخصصی  –در فصلنامۀ علمی 

نشریۀ ادبیات ، )1397بهار و تابستان (، )احمد دهقان: موردپژوهی(» هاي ناتورالیسم در ادبیات داستانی جنگبررسی جلوه« .15
   .148 – 121صص پایداري دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دهم، شمارة هجدهم، 

 ةژیو .فرهنگستان زبان و ادب فارسی فصلنامۀاز  »)باغ تلوو  من اوهاي  بر رمان  تکیه  با( هاي دفاع مقدس صناعات مدرنیستی در رمان«. 16
   .170 – 140 صص .1397 ناتسمز ،مود ةرامش ،مود لاس ،انقالب اسالمی تایبدا

نشریۀ ادبیات  رد پورمشترك با نسیم حسن» نگاه انسانی در ادبیات داستانی جنگ تحمیلی بررسی و تحلیل پیدایی و پایاییِ« .17
 -27 صص .1398 ناتسبات و راهب ،متسیب ةرامش ،مهدزای لاس ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانپایداري 
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 ب: مقاالت در همایشها: 
 

  . چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش دانشگاه مازندران). 1386. (»شناسی ادبیات داستانی جنگآسیب«. 1
    .چاپ شده در مجموعه مقاالت دانشگاه تربیت مدرس). 1387(. »سرشک. سیري در سلوك شعري م«. 2
  . در دانشگاه علّامه طباطبایی) 1391( ).مشترك(. »پور از منظر اصطالحات عامیانهبررسی صور خیال در شعر قیصر امین«. 3
نخستین همایش ملّی میرزا «در مجموعه مقاالت ). 1394هفتم خرداد ( .»در مقتل فدایی مازندرانییکردهاي اساطیري ور«. 4

  .هاوژین: ساري. »محمود فدایی تالوکی مازندرانی
کنفرانس ملّی ). 1394خرداد ماه (). مشترك( .»ها در شعر سیمین بهبهانی و سیاوش کسراییاي کارکرد رنگتحلیل مقایسه«. 5

   ). سیویلیکا. (هزارة سوم و علوم انسانی، شیراز
پنجم ). (مشترك. (»علی فراستبررسی تطور مضمون و اندیشه در آثار قاسم«: "فصل جوانی"تا "سرهاي بیاز نخل« .6

  .دانشگاه گیالن. همایش ملّی ادبیات پایداري ).1395خرداد 
  
  هاي چاپ شده کتاب :ج
.شلفیننشر : ساري. چاپ اول). 1385. (»پژوهشی در زندگی و شعر سلمان هراتی: آشناي شالیزار« .1  
   .شاهدنشر : تهران. چاپ اول). 1391. (»نویسان دفاع مقدسفرهنگ داستان« .2
کتاب سال ادبیات «داوران به عنوان  از سوي» نگاريمرجع«و » نقد و پژوهش«در دو بخش  1393این کتاب در اسفند ماه *

  . برگزیده شد» دفاع مقدس
  .میترا: تهران. چاپ اول). 1393( ).مشترك(. »مال فارسی از آغاز تا امروزهاي مینیمالیسم و بررسی داستانشناسی مینیماهیت« .3
   ).سازيدر حال آماده(نامۀ دکتر محمدرضا شفیعی گدکنی شناخت. 4
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 پژوهش انجام شده یا در دست انجامهاي طرح: د

با بنیاد شهید و ) سازمانیطرح برون(» )1385تا  1360از سال (نویسان دفاع مقدس تحلیلی داستان –فرهنگ توصیفی « -1
. هفتاد میلیون ریال: مبلغ قرارداد. 1386/ 07/ 10به تاریخ  5917/ 1830/ 2207امور ایثارگران استان مازندران با شماره قرارداد 

  .   دکتر غالمرضا پیروز از دانشگاه مازندران: ، ناظر طرح1390/ 04/ 19: ، پایان کار1386/ 10/07: شروع قرارداد
. در دانشگاه پیام نور استان مازندران .»هاي بلقیس سلیمانی بر مبناي نظریات یونگالگوها در رمانیل کهنبررسی و تحل« -2

  .1395/ 03/ 20: تاریخ اتمام طرح
  ).یکصد و بیست میلیون ریال( 120000000: /مبلغ قرارداد

/ 08/ 17: تاریخ شروع. نور استان مازندراندر دانشگاه پیام  »و مضمون در ادبیات داستانی جنگ تحلیلِ تحولِ اندیشه« -3
  .1396/ 09/ 15: ، تاریخ اتمام طرح1395

  ). یکصد و بیست و هفت میلیون ششصد هزار ریال( 127600000: /مبلغ قرارداد
در دانشگاه پیام نور استان  »و دیگر موجودات وهمی مرتبط با آن در جغرافیاي فرهنگی و ادبی ایران "آل"بازشناسی «  -4

  .)ماجنا تسد رد(. 1397/ 11/ 17: تاریخ شروع. مازندران
  ). یکصد و نه میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار ریال( 109382000: /مبلغ قرارداد

  


