
 کنفرانس ها و همایش ها 

 سال برگزارکننده عنوان کنفرانس نام مقاله ردیف

1 
نقش فولکلور آذربایجان در آثار 

 نظامی گنجه ای
 1382اردیبهشت دانشگاه اورمیه کنگره ی بزرگداشت نظامی

2 
بازتاب اوضاع اجتماعی و سیاسی 

 در شعر معاصر آذربایجان

همایش پارسی گویان 

 اذربایجان بعد از مشروطه
 1384اردیبهشت خویآزاد دانشگاه 

 تفسیر باز شکاری پادشاه و پیرزن 3
اولین همایش استانی جامعه 

 شناسی در ادبیات فارسی

اداره ی آموزش و 

پرورش استان 

 آذربایجان شرقی

 1388فروردین

4 
حیدر بابایا سالم شعر پاستورال یا 

 چوپانی و مدینه ی فاضله شهریار

کنگره ی بزرگداشت 

 شهریار

دانشگاه کردستان 

 سنندج
 1388اردیبهشت

5 
تصاویر انتزاعی و دوبعدی در شعر 

 شعرای  سبک آذربایجانی

چهارمین گردهمایی 

سراسری انجمن ترویج زبان 

 و ادب فارسی

 1388تیرماه شگاه تبریزدان

 رودکی و وزن شعر فارسی 6
و ادب همایش رودکی 

 فارسی
 1388آذرماه دانشگاه آزاد شبستر

 آذربایجان در شعر شهریار 7
کنگره ی بین المللی 

 بزرگداشت شهریار
 1389شهریورماه دانشگاه آزاد ماکو

8 
سیمای شمس تبریزی در دیوان 

 کبیر موالنا
 1389مهرماه دانشگاه آزاد خوی همایش شمس و موالنا

9 
توجه به مفهوم قیام عاشورا در غزل 

 موالنا

همایش بازتاب محرم در 

 ادب فارسی
 1389آذرماه صوفیاندانشگاه آزاد 

10 

نسلِ بیدارِ بیدارگر )شاعران روزنامه 

نگار و روزنامه نگاران شاعر( در 

 دوره ی مشروطه

 1390خردادماه دانشگاه آزاد صوفیان همایش از صبا تا نیما

11 
پارودی سوگند نامه ی خاقانی نمونه 

 ای از پارودی نویسی در قرن ششم

هفتمین گردهمایی 

سراسری انجمن ترویج زبان 

 و ادب فارسی

دانشگاه عالمه 

 طباطبایی تهران
 1391شهریورماه



12 
بررسی چهره نگاری و حرکت نگاری 

 در شعر استاد شهریار

همایش بین المللی 

 بزرگداشت استاد شهریار

اداره ی کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی 

 آذربایجان شرقی

 1393شهریور  27

13 
 جادیا دری ادبی ها صنعت ریتأث

 جمله در کلمات متفاوتی ها نقش

کنگره ی بین المللی زبان و 

 ادبیات

 –دانشگاه فرهنگیان 

دانشگاه بین المللی 

 امام رضا)ع(

15/7/1395 

 شماره ی مقاله

07841027 

 

14 

 شیزپی دیبخش که دانشی  قطره

 از علمی مباد وی مبان دری تأمل)

 ی (معنوی مثنو منظر

کنگره ی بین المللی زبان و 

 ادبیات

 –دانشگاه فرهنگیان 

دانشگاه بین المللی 

 امام رضا)ع(

15/7/1395 

 شماره ی مقاله

07770666 

 

 

 

15 

 یها تجربه نینخست) الیخ فانوس

ی مهد( رانیا دری سینو شنامهینما

 بهروز ، زاده میکری عل ،یی شفا

 یبامداد

کنگره ی بین المللی زبان و 

 ادبیات

 –دانشگاه فرهنگیان 

دانشگاه بین المللی 

 امام رضا)ع(

15/7/1395 

 شماره ی مقاله

09311015 

 

16 

 در عقل مفهومی بررس و لیتحل

ی ها داده منظر از میکر قرآن

 محمد ،یی شفای مهدی زبانشناس

 بهروز ، یعسگر فیشر صالح

 یبامداد

کنگره ی بین المللی زبان و 

 ادبیات

 –دانشگاه فرهنگیان 

دانشگاه بین المللی 

 امام رضا)ع(

15/7/1395 

 شماره ی مقاله

09311033 

 


