روزمۀ پژوهشی -فرهنگی و اجرایی امیرعباس عزیزی فر
الف) مقالههای علمی و پژوهشی
 .1ظرفیتهای رمزی دارابنامۀ طرسوسی (( )1389مجلۀ پژوهشهای ادبی)
 .2زیباییشناسی ضربالمثلهای کُردی ایالمی از دیدگاه علم بیان (( )1392مجلۀ ادبیات و فرهنگ عامه)
 .3بررسی طلسم و طلسمگشایی در قصههای عامیانه فارسی (سمك عیار،حسین کرد و امیرارسالن ) (( )1392مجلۀ متنشناسی
ادب فارسی)
 .4نگاهی به مهمترین گونههای هنجارگریزی زبانی در شعر نیما (( )1393مجلۀ زبان پژوهی)
 .5فضایل امام علی (ع) در شعر ناصر خسرو و کمیت بن زید اسدی (( )1394مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی)
 .6بررسی بنمایههای اساطیری دارابنامۀ طرسوسی (( )1394مجلۀ متنشناسی ادب فارسی)
 .7تمایزهای کارکردی تیپ و شخصیت در قصه و داستان (با تأکید بر قصههای سمك عیار ،دارابنامۀ طرسوسی و حسین
کرد شبستری) (( )1395مجلۀ کارنامۀ ادب پارسی)
 .8بررسی بنیادهای اساطیری و باستانی در فرهنگ عامه مردم ایالم (( )1395مجلۀ علمی -ترویجی فرهنگ ایالم)
 .9بررسی پیشنمون (پروتوتایپ) معشوق در غزل سعدی (( )1396مجلۀ کارنامۀ ادب پارسی)
 .10تحلیل مقایسهای رویارویی پدر و پسر در تراژدیهای ایرانی و یونانی (رستم و اسفندیار ،رستم و سهراب و ادیپوس شهریار)
(( )1397مجلۀ متن پژوهی ادبی)
 .11بررسی و تحلیل مبانی فلسفۀ اگزیستانسیالیسم در شعر سهراب سپهری (( )1397مجلۀ زبان و ادب فارسی -دانشگاه تبریز)
 .12جستاری در آنیمای دایه در داستانهای عامیانه فارسی (با تأکید بر سمك عیّار ،ابومسلمنامه و حسین کرد) (( )1397مجلۀ
جستارهای ادبی)
 .13پژوهشی در باب شیوههای درمانگری در قصّههای عامیانۀ ایرانی (( )1398مجلۀ پژوهشهای ادبی و بالغی)

 .14کنششناسی دیوان با تحلیل جنبههای شخصیتپردازی آنان در قصههای عامیانۀ ایرانی (( )1398فصلنامۀ زبان و ادب
فارسی)
 .15ادبیات تطبیقی و سینمای ایران (جستاری در مفهوم کنایه در درام اجتماعی جدایی نادر از سیمین) (( )1398کاوشنامه
ادبیات تطبیقی)
 .16دستهبندی و تحلیل بُنمایههای قصهساز در منظومۀ همای و همایون خواجوی کرمانی (( )1398متن پژوهی ادبی)
 .17جستاری در تیپشناسی شاهان در قصههای عامیانه فارسی (مورد پژوهانه :سمك عیار ،دارابنامه و قصۀ حسین کرد
شبستری) (( )1398مجلۀ فرهنگ و ادبیات عامه)
 .18نمودها ،کارکردها و تجلیهای فرّ کیانی در قصههای ایرانی (( )1398مجلۀ فرهنگ و ادبیات عامه)
 .19پژوهشی در باب کنش و منش وزیران در قصههای عامیانه مكتوب ایرانی (مورد پژوهانه دارابنامۀ طرسوسی ،قصۀ حمزه
و امیرارسالن نامدار) (( )1398مجلۀ ادبیات و فرهنگ عامه)
 .20نقش و کارکرد شخصیتهای دینی -تاریخی در قصههای عامیانۀ ایرانی (( )1399مجلۀ مطالعات ادبیات کودک)
 .21بررسی تطبیقی اغراض مدح در شعر انوری و متنبی (( )1399مجلۀ ادب عربی دانشگاه تهران)
 .22بازتاب باورهای زروانی در قصّههای عامیانۀ مكتوب ایرانی (مورد پژوهانه :دارابنامه و امیرارسالن نامدار) (( )1399مجلۀ
تاریخ ایران -دانشگاه شهید بهشتی)
 .23انگارهها ،کنشها و رفتارشناسی اژدها در قصّههای ایرانی (( )1399مجلۀ مطالعات ایرانی)
 .24بررسی و دستهبندی انواع تابو برمبنای تقابلهای دوگانه در غزل حافظ (( )1399مجلۀ کارنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی)
 .25مرگاندیشی و نوزایی در قصههای ایرانی انجوی شیرازی (( )1400مجلۀ علمی -پژوهشی تفسیر و تحلیل متون زبان و
ادبیات فارسی (دهخدا)
 .26بررسی تطبیقی اغراض رجز در رزمنامۀ رستم و اسفندیار و اشعار حماسی عمرو بن کلثوم (( )1400مجلۀ مطالعات تطبیقی
فارسی و عربی  -دانشگاه تربیت مدرس)

 .27جستاری در گریزگویی و گونههای آن در ورایتهای داستانی بخش پهلوانی شاهنامه (( )1400مجلۀ پژوهشنامۀ ادبیات
داستانی)

ب) مقالههای همایشی و کنگرهای
 .1بررسی سحر و جادو و گشایش آن در دو قصۀ ابومسلمنامه و حمزهنامه (( )1394دومین کنگره بینالمللی زبان و ادبیات
فارسی -دانشگاه شهید بهشتی)
 .2بینامتنی قرآنی و روایی در شعر میرزا نادر هرسینی (( )1395همایش تجلی قرآن و حدیث در آیینۀ شعر کرمانشاه)
 .3بررسی تلمیحات قرآنی و حدیثی در دیوان تمكین کرمانشاهی (( )1395همایش تجلی قرآن و حدیث در آیینۀ شعر کرمانشاه)
 .4بررسی نمود جمشید در آثار شاعران سبك خراسانی (( )1395کنفرانس بینالمللی ادبیات و زبانشناسی)
 .5بررسی و تحلیل نمودهای عهد و پیمان در گرشاسبنامۀ اسدی طوسی (( )1395کنفرانس بینالمللی ادبیات و زبانشناسی)
 .6بررسی سبك نقیضهپردازی (پارودی) رهی معیری در استقبال از غزل حافظ (( )1396دوازدهمین گردهمایی بینالمللی
ترویج زبان و ادب فارسی ایران -دانشگاه رازی)
 .7بررسی و تحلیل حرص و آز از دیدگاه محمدبن زکریای رازی و مولوی (( )1396همایش بینالمللی بزرگداشت محمد بن
زکریای رازی -دانشگاه رازی)
 .8بررسی تحلیلی سیمای جامعه در رمان جنگ (مطالعۀ موردی رمان نخلهای بیسر) (( )1397اولین همایش بینالمللی زبان
و ادبیات فارسی)
 .9بررسی مقایسهای نمودها و کارکردهای سیمرغ در داستانهای اسطورهای و قصههای عامیانه (( )1397نخستین همایش ملی
تحقیقات ادبی -دانشگاه عالمه طباطبایی)
 .10بررسی جامعه در رمان ثریا در اغما (( )1397سومین کنفرانس بینالمللی ادبیات و زبان شناسی)

ج) تألیف و تدوین کتاب
 .1تألیف کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی English for Persian language and ( 1&2
 )1399( )literature studentsانتشارات یار دانش -تهران

د) داوری و نظارت بر طرحهای پژوهشی
 .1ناظر و داور طرح پژوهشی با عنوان « زبان ادبی در فرهنگ عامه ایالم » در دانشگاه پیام نور مرکز ایالم ()1390
 .2ناظر و داور طرح پژوهشی با عنوان « بررسی نشانهشناختی داستان ضحاک» در دانشگاه پیام نور مرکز ایالم ()1392

ه) فعالیتهای اجرایی
 .1عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه از طرف ریاست محترم دانشگاه به شماره نامۀ  42818به تاریخ 1399 /10 /29
 . 2مدیر مرکز ویرایش و ترجمۀ دانشگاه به تأیید مرکز واحدهای رشد واحدهای فناور دانشگاه (به شماره نامۀ  /97/286م تاریخ
)1397 /12/14
 .3مشاور انجمنهای علمی -دانشجویی دانشگاه در سالهای  95و  96و 97
 .4عضو هیأت تحریریۀ نشریۀ کارنامۀ ادب پارسی دانشگاه
 .5عضوهیأت علمی افتخاری گروه ادبیات و زبانشناسی جامعۀ بینالمللی توسعۀ ارتباطات بین دانشگاهی به شماره نامۀ /94742
 23به تاریخ 1394 /11 /15
 . 6عضو شورای راهبردی و دبیر علمی دومین کنگرۀ بینالمللی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شهید بهشتی به شماره نامۀ
 /1006 /104ک به تاریخ 1394 /08 /16
 .7عضو کمیتۀ علمی سومین کنگرۀ شعر مقاومت بینالملل اسالمی

و) فعالیتهای فرهنگی
 .1مدرس و برگزارکنندۀ کارگاه «ویراستاری متون ادبی» برای دانشجویان تحصیالت تكمیلی دانشگاه به مدت  5ساعت از
طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به شماره گواهی  /1508ف به تاریخ 1398 /02 /14
 .2سخنران مراسم بزرگداشت روز سعدی برای دانشگاهیان به شماره گواهی  /149ف به تاریخ  1396 /02 /06تأیید شده از
طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 .3مدرس و برگزارکنندۀ کارگاه «ویراستاری» برای عموم دانشجویان کارشناسی در سطح دانشگاه به شماره گواهی  /1201ف
به تاریخ  1397 /05/02تأیید شده از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 .4استاد مشاور انجمن علمی از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به شماره گواهی  /508ف به تاریخ 1395 /10 /30
 .5استاد مشاور انجمن علمی از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به شماره گواهی  /1010ف به تاریخ 1396 /12 /20
 .6داور مجموعه آثار ارسالی به جشنوارۀ ملی «سفرنامه و خاطره نویسی رضوی» به شماره گواهی  22 /91 /4711به تاریخ /01
1391 /07
 .7مدرس کالسهای آمادگی «شرکت در بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور» به شماره گواهی  /1647ف به
تاریخ  1398 /07 /20تأیید شده از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 .8مشارکت در راهاندازی و عضو هیأت تحریریه و مسؤول ویراستاری نشریۀ دانشگاهی «نامۀ فرهنگ رازی» معاونت فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه

