پیطیٌِ آهَزضی ،پژٍّطی ٍ اجرایی
دکتر رضا ضجری
 عضَ ّ٘ئت علوٖ گزٍُ ادب٘بت ٍ سببى فبرسٖ
 داًط٘بر داًطگبُ کبضبى
 رئ٘س داًطکذُ ادب٘بت ٍ سببًْبٕ خبرجٖ اس 1396

الف – فْرست هقاالت علوی ٍ پژٍّطی
 .1تحل٘ل ٍ بزرسٖ عٌػز آس در ضبٌّبهِ فزدٍسًٖ ،طزِٗ پژٍّص ّبٕ ادبٖ ،تْزاى ،تببستبى
 1382غع 65- 82
ً .2فٖ خَضٌبهٖ ٍ استقببل اس بذ ًبهٖ ًشد اّل تػَفً ،طزِٗ پژٍّص سببى ٍادب٘بت فبرسٖ،
تْزاى ،بْبر ٍ تببستبى  ،1383غع 61-73
 .3چْزُ ّبٕ گًَِ گَى ًفس در هثٌَٕ هَالًب ،هطبلعبت عزفبًٖ ،تببستبى  ،1386غع 115
 .4ستبٗص ًٍکَّص عقل در هثٌَٕ ،پژٍّص ّبٕ ادبٖ ،تْزاى ،پبٗ٘ش  ،1386غع 87-106
 .5بزخٖ ٍٗژگٖ ّبٕ آٍاٖٗ در لْجٔ کبضبًًٖ ،طزٗٔ گَٗص ضٌبسٖ ،تْزاى ضوبرٓ 4
ً .6گبّٖ بِ ضزح عالهِ جعفزٕ بز هثٌَٕ هَالًب ،داًطکذٓ ادب٘بت داًطگبُ تْزاى ،دارإ
پذٗزش چبپ
 .7رٍٗکزد هَالًب ًسبت بِ استذالل ،ادب٘بت عزفبًٖ ،تْزاى ،ضوبرٓ  ،2بْبر ٍ تببستبى 1389
غع 150-125
 .8ببستبة هفبّ٘ن قزآًٖ ک٘فز ٍ پبداش اعوبل در ضبٌّبهِ ،فػل ًبهِ پژٍ ّطْبٕ ادبٖ اراک،
بْبر  ،1394سبل سَم ضوبرُ 1
Phonetic changes in velayeti provincial dialect and comparision .9
 ،with the jewish dialect of Isfahanرضب ضجزٕ ٍ علٖ ارهغبى ،استزال٘ب،
الکتزًٍ٘کٖ  1395/1/14ظ  323تب ظ 334
 .10بزرسٖ بزخٖ اس ٍٗژ گٖ ّبٕ رهبًت٘سن در ضعز کَدک ٍ ًَجَاى جعفز ابزاّ٘وٖ،
پژٍّطٌبهِ علوٖ ٍ پژٍّطٖ ادة غٌبٖٗ ،ساّذاى 1395/4/30 ،بب ّوکبرٕ علٖ ارهغبى ٍ
دعلٖ رضب فَالدٕ
 .11بزرسٖ سبختبر حس آه٘شٕ در ضعز کَدک ٍ ًَجَاى ،بب ّوکبرٕ علٖ ارهغبى ،علٖ رضب
فَالدٕ ٍ هزٗن جاللٖ ،پژٍ ّطْبٕ ادبٖ ،تْزاى تزب٘ت هذرس  1395/5/17ضوبرُ  53پبٗ٘ش
1395
 .12ضبکِ ّبٕ ًوبدٗي در ضعز ًَجَاى بَ٘ک هلکٖ ،بب ّوکبرٕ دکتزعلٖ ارهغبى ،دکتز فَالدٕ،
دکتز جاللٖ ،پژٍّطْبٕ ادبٖ ،تْزاى ،تزب٘ت هذرس ،ضوبرُ 1395 -54
Role of figures of speech for simile in strengthening imaginary .13
vertical axis in shamloo poetryبب ّوکبرٕ دکتز علٖ رضب فَالدٕ ٍ حس٘ي
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ب -هقاالت تخصصی چاپ ضذُ درهجالت ترٍیجی ٍیا هجوَعِ هقاالت
 -1دگزگًَٖ ّبٕ آٍاٖٗ در لْجٔ کبضبًًٖ ،طزِٗ کبضبى ضٌبخت ،بْبر  ،1384غع 38-51
 -2جوط٘ذ بٌ٘بى گذار ًَرٍس ً٘ست ،سزٗز سخي ،تْزاى  ،1384غع 32-41
 -3پبٗگبُ ضزح هثٌَٕ دره٘بى ضزٍح هثٌَٕ ،سخي آضٌب ،هطْذ  ،1383غع 119-160
 -4س٘زٕ در ضزح ًَٗسٖ بز هثٌَٕ بب ًگبّٖ دٗگز بِ آثبر هَالًب ،هجوَعِ هقبالت اٍل٘ي ّوبٗص
پژٍّص ّبٕ ادبٖ ،تْزاى  ،1381غع 29-48
 -5تأث٘ز ٌّز ٍ ادب٘بت در تبل٘غ جٌگ ،داًطگبُ اهبم حس٘ي (ع)1376 ،
 -6اّلٖ خزاسبًٖ ٍ سِ٘ چطوبى کبضبًٖ ،پژٍّطٌبهِ کبضبى ،پبٗ٘ش ٍ سهستبى  ،1391ضوبرُ  ،1ظ
115 -104
-7بزرسٖ س٘وبٕ ًفس در هػٌفبت بببب افضل هزقٖ کبضبًٖ ،کبضبى ضٌبخت ،ضوبرٓ  8-7پبٗ٘ش ٍ
سهستبى 1388
-8بررسی ردیف ،قافیِ ،بحَر ٍ اٍزاى عرٍضی در دیَاى صباحی بیذگلی با ّوکاری خاًن
الْام عربطاّی (ارائِ ضذُ در ّوایص بیي الوللی صباحی بیذ گلی ،آباى )1931
 -3بازتاب رٍیذادّای سیاسی ٍ اجتواعی در آثار جالل آل احوذ (ارائِ ضذُ در اٍلیي
ّوایص تحَل علَم اًساًی آباى )1931
 -11جلَُ ّای ادبی ٍ ٌّری در ضعر صباحی بیذگلی ،با ّوکاری حویذ رضا جَادی ًَش
آبادی ،پژٍّطٌاهِ کاضاى ،داًطگاُ کاضاى 1931/9/11،ظ  111تا 111
 -11سیری در اضعار صاًعی کاضاًی ،با ّوکاری حویذ رضا جَادی ًَش آبادی ،پژٍّطٌاهِ
کاضاى 1931/11/11 ،ظ 181 -161
ٍ – 11یژگی ّای دستَری گَیص جَضقاًی ،با ّوکاری هرین حیذری ،پژّ ُشٌاهَ کاشاى،
شوارٍ  ،6تِار ّ تاتستاى 4931
-49تررسی ساختار ّ تحلیل گفتواى ترکیة تٌد هحتشن از هٌظر صْرت گرایاى فرهالیست تا
ُوکاری خاًن الِام عرتشاُی (ارایَ شدٍ در ُوایش تیي الوللی هحتشن کاشاًی  4931داًشگاٍ
آزاد کاشاى)
-41تررسی تطثیقی داستاى ضحاک ّ ًوایشٌاهَ هُکثث ،تا ُوکاری خاًن هژگاى هحودی،
هجوْعَ هقاالت ُشتویي ُوایش تیي الوللی اًجوي ترّیج زتاى ّ ادب فارسی ،داًشگاٍ زًجاى
4931
ج -آثار تألیفی
 -1هعزفٖ ًٍقذ ٍتحل٘ل ضزٍح هثٌَٕ ،اًتطبرات اه٘ز کب٘ز ،تْزاى ،بْبر 1386
-2بزرسٖ اجوبلٖ ادب٘بت کَدکبى در اٗزاىً ،طز ع٘براى ،تْزاى 1384
 -3فبرسٖ عوَهٖ بِ ّوزاُ ضزح گشارش هتي ،بِ غَرت الکتزًٍ٘کٖ در سبٗت داًطگبُ کبضبى
 -4رٗطِ ٗبة فبرسٖ ،بب ّوکبرٕ هٌْذس َٗسفبى ،بِ غَرت طزح تحق٘قبتٖ ٍ آهبدٓ چبپ

