
 پذيرفته شدهچكيده مقاالت ليست 

 /نويسندگاننام و نام خانوادگي نويسنده عنوان مقاله كد مقاله رديف
زیبایی شناسی قلب در قرآن کریم (بررسی  الف -٨٢  -١

 ،سّيد محمـد ميرحسـينی  دکتر ، زهرا سليمی موردی ده جزء ميانی)
 انصاری نرگس دکتر

 علی صيادانیدکتر ، حميد صباحیدکتر  ی بقرهتحليل زبان شناختی مجاز در سوره  الف -٣۶  -٢
ســيد دکتــر ، احمــد محمــدی نــژاد پاشــاکی    انسجام واژگانی سوره عادیات   الف-١١۶  -٣

فریـده اخـوان   ،مرضيه آبـاد دکتر ،حسين سيدی

 پلنگ سرائی
فرماليسم، رهيافتی به سوی شناخت بهتـر   الف-١٣٨  -۴

زیبایی های ادبی قـرآن کریم(سـوره نازعـات    
 نمونه)به عنوان 

 هومن ناظمياندکتر 

ــران و    الف-١۴٧  -۵ ــات ق ــایی آی تناســب و پيوســتگی معن
 نقش آن در روش تفسيری عالمه طباطبایی

 مهين حاجی زادهدکتر 

 مهين حاجی زادهدکتر  بررسی نظم آوایی در قرآن کریم الف -١۵٢  -۶

حــذف در قلــب قرآن(مطالعــه ی بالغــی در     الف -١٧٠  -٧
سـعيده ميرحـق   ، چمـازکتی فاطمه علی نـژاد   سوره یس)

 جو لنگرودی

واکاوی ریشـه هـای تـاریخی نظریـه نظـم در       الف -١٧٢  -٨
آذر کــاظم ،جمــال طــالبی قــره قشــالقی دکتــر  اعجاز قرآن

 عليلو
نگاهی به شواهد قرآنـی در حاشـيه ی ابـن     الف  -١٨۶  -٩

 محمدامين رسولی،هادی رضواندکتر  قره داغی بر أقصی األمانی

، عبـــداهللا صـــالح زاده ،حســـن ســـرباز دکتـــر  احوال مسنداليه در سوره یستحليل  الف -١٨٨  -١٠
 محمدامين رسولی

جلــوه هــای ادبــی و بالغــی تنــوین تنکيــر در   الف -١٩٠  -١١
 عبداهللا صالح زاد، جميل جعفریدکتر  برخی آیات قرآنی

نظــم آهنــگ و موســيقی؛ بخشــی از اعجــاز   الف  -٢٠٩  -١٢
 بالغی و بيانی قرآن کریم

 خاکپوررحيم دکتر 

استنادات قرآنی پلوراليسـت هـا و نقـد درون     الف  -٢١٢  -١٣
 دینی آن

 رحيم خاکپوردکتر 

 عثمان انصاری مقابله در قرآن الف  -٢٢١  -١۴



آیــت ، مســعود بــاوان پــوری، نــرگس لرســتانی آشنایی زدایی در سوره آل عمران الف  -٢٢۴  -١۵

 فتحی کندوله
 گالله حسين پناهی، حسن سربازدکتر  قرآن کریم و نظریه ی هرمنوتيک الف  -٢٢۶  -١۶

معيارهای جمال شناسيک صنایع بـدیعی در   الف -٢٣٨  -١٧

قــرآن کــریم بــا تکيــه بــر دیــدگاه شــفيعی       

کدکنی(مطالعــــــه ی مــــــوردی: ســــــوره   

 "النازعات")

 الياس مخمی، حسين ابویسانیدکتر 

مقایسه تحليلی روش های آشـنایی زدایـی    الف -٢۴۶  -١٨

 نمایشیدر کالم قرآنی و ادبيات 
 سارا پورشعبان

تحليل مطابقت لفظ و معنا در داستان قرآنی  الف  -٢۵٠  -١٩
حضرت یوسف(ع) (بـا تکيـه بـر عنصـر دیـرش      

 زمانی در روایت)
 فاطمه یوسفعلی، احمد پاشازانوسدکتر 

نقش امثله ی قرآنی در بيان اغراض مختلـف   الف  -٢۵٢  -٢٠
جمله های خبریه و انشائيه بر اساس کتـاب  

 االعجاز جرجانیدالئل 
 خداداد بحری

 مرتضی قائمیدکتر ، زهره حيدری دراسة ُأسلوبية فی سورة األنبياء الف  -٢۶١  -٢١

 پرستو محمدپناه تصویر پردازی هنری در سوره هود الف  -٢۶۴  -٢٢

تحليل گفتمان انتقادی؛ رهيافتی بـرای درک   الف  -٢۶٧  -٢٣
ســوره آل  ۶٠بهتــر قــرآن کــریم (آیــات اول تــا 

 عنوان نمونه)عمران به 
 ، عارفه مزیدهومن ناظمياندکتر 

تعــّين واســاختی صــبر در شــالوده زیبــایی      الف -٢٧٢  -٢۴
 شناسی قصه هایی از قرآن

 محمود رنجبر

ــير در    الف -٢٩١  -٢۵ ــک و تفسـ ــترک هرمنوتيـ ــانی مشـ مبـ
تفسير کشاف زمخشری(با بررسـی تفسـير   

 سورۀ نمل)
 زهرا نوری، محمد امير عبيدی نيادکتر 

 الف  -٢٩٣  -٢۶
 

شنا زدایـی وبرجسـته سـازی    آ
  در سوره مبارکه"الرحمن"  

 جواد غالمعلی زاده ،مریم گرمسيریان

جایگـــاه ایجـــاز و تکـــرار در کتـــاب تفســـير       الف  -٣٠١  -٢٧
 (الکشاف) زمخشری

 عبداالحد غيبیدکتر 

بررسی جلوه هـایی از صـور خيـال در سـوره      الف  -٣٠۵  -٢٨
 رضائیرمضان دکتر ، یداهللا رفيعیدکتر  یوسف

 اعظم نظری، سودابه مظّفریدکتر  تجّلی نظم در ساختار هندسی قرآن الف -٣٠٨  -٢٩
 الف -٣١٠  -٣٠

 

تناســـب درون مایـــه ای بـــين   
حــروف مقّطعــه و ســوره هــای  

  قرآن

 سودابه مظّفریدکتر 

تبيين و تحليل داللتهای معنایی و بالغـی در   الف  -٣٢٢  -٣١
ــوره ی آل   ــات نواســـخ در سـ مبحـــث مرفوعـ

 عمران
محمــود آبــدانان  دکتــر  ،معصــومه تنگســتانی 

  مهدیزاده
نگاهی بالغی ـ روانشناختی به کاربسـت    الف  -٣٢۵  -٣٢

 رنگ سبز در قرآن کریم
محمــد رحيمــی ، فاطمــه رســتمی فروشــانی 

 خویگانی



ــریم از منظــر انســجام    الف  -٣٣٣  -٣٣ ــرآن ک زیباشــناختی ق
آوایی( بررسی موردی سوره های حجـرات ،  

 ق و ذاریات)
 فوالدیمریم 

تحليل گفتمان آیه شانزده سوره اسـراء:َو ِإذا   الف  -٣۴۵  -٣۴
َأَرْدنــا َأْن ُنْهِلــَک َقْرَیــًة َأَمْرنــا ُمْتَرفيهــا َفَفَســُقوا 

 فيها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّْرناها َتْدميرا
 نعمت اله سليمانی، زهرا وحدانی

نصـراهللا  دکتر ، جمال طالبی قره قشالقیدکتر  جرجانیمبانی نحو بالغی در نظریه نظم  الف  -٣۴٩  -٣۵

 شاملی
انگيزه بالغی اسلوب انکار در خـالل پرسـش    الف  -٣۵٨  -٣۶

(داشـجویان  مریم اسـمعيل نژاد  ،محمود قصری های قرآنی

 دکتری)
 ی، دکتر اکرم روشنفکرمریم کيان تحليل گفتمان صلح در قرآن الف  -٣۶٠  -٣٧

تذیيل و انواع آن و تناسـب آن  تبيين و تحليل  الف  -٣۶٢  -٣٨
 با سياق آیات در سوره مبارکه بقره

ــر  ــومه    دکتـ ــدیزاده معصـ ــدانان مهـ ــود آبـ محمـ

 ، تنگستانی
محمـد  دکتر اسحاق رحمانی، مهدیـه مـزوری،    داللة لفظ "النور" فی القرآن الکریم الف  -٣٩۴  -٣٩

 صادق ضرونی
داود  (دانشـــــجوی ارشـــــد)، عفـــــت مردانی تناسب آیات در سوره عنکبوت الف -۴٠٠  -۴٠

 (دانشجوی دکتری)نجاتی
جمال شناسی نظم ساختاری قـرآن در پرتـو    الف  -۴١۴  -۴١

 زهرا احمدی کيا، سودابه مظّفریدکتر  اساليب بالغی"مطالعه ی موردی سوره نبأ"
 مریم زارع، محمد صالح شریف عسکریدکتر  التقابل الداللی الحاّد فی سورة الّروم الف  -۴٣١  -۴٢

ــوره     الف  -۴٣۵  -۴٣ ــد در س ــلوب تأکي ــی اس ــایی شناس زیب
  زریان فتاحی ،جميل جعفریدکتر  های "انفال" و "مدثر"

 الف -۴۴۶  -۴۴

 

ــرآن    ــی القـ ــوار فـ ــلوب الحـ أسـ
ــؤمٌن ِمـــــن آل   الکریم(حوار"مـــ
فرعــــون" فــــی ســــورة غــــافر 

  نموذجًا)

 ،آزاده شــه بخــش ،هــادی نظــری مــنظمدکتــر 

 مشتاق رئيسی
فی القرآن الکریم دراسـة   الترهيب والترغيب الف  -۴۴٩  -۴۵

ــورة    ــی سـ ــب فـ ــلوبية(الترهيب والترغيـ أسـ
 محمد(ص) نموذجًا)

 ،آزاده شــه بخــش ،عيســی متقــی زادهدکتــر 
 مشتاق رئيسی

بررسی شـيوه هـای خطـاب نقـدی در قـرآن       الف -۴۵٩  -۴۶
 کریم

 محمد اعتمادی

در قــرآن  » یــوم  «نشــانه شناســی واژه ی   الف -۴۶۶  -۴٧
 مجيد

 فاروق رسولی

ــویر      الف -۴٧٢  -۴٨ ــه "تص ــورد پژوهان ــرآن م ــویرگری در ق تص
 جهنم"

 (کارشناسی ارشد)معظمه احمدی

إطاللة أخری علی جماليات البالغـة القرآنيـة    الف  -۴٧٣  -۴٩
مــن خــالل المــنهج الــذی اقترحــه المفکــر      

 اإلسالمی الراحل الدکتور محمود البستانی
  سيد اکبر غضنفری معصومی، محمد حسن

ــاهد القرآنـــي الف -۴٧۴  -۵٠ ــاف   الّشـ ــير الكّشـ ــي تفسـ فـ
 للزمخشري

 دلدار غفور حمدامين کترد

االستشــهاد النحــوي بــالقرآن الكــريم عنــد      الف -۴٧۵  -۵١
 الوّقشي

 أمير رفيق عوالدکتر 

الشاهد القرآنـي فـي البالغـة العربيـة كتـاب       الف-۴٧۶  -۵٢
ــة                                   ــوم البالغــــــ ــي علــــــ ــاح  فــــــ االيضــــــ

 أنموذجاه)  ٧٣٩للخطيب القزويني (
 

 نشأت علي محمود السنجاري دکتر 



بررسی جنبه های زیبـایی شـناختی قاعـده     الف -۴٧٩  -۵٣
افزایی در سور قـرآن کـریم (مطالعـه مـوردی     

 )٢٩جزء 
ــجادی    ــر ســيد ابوالفضــل س زهــرا شــيخ   دکت

  سحر محبی ،حسينی
 الف -۴٨٣  -۵۴

 
تحليل عناصـر داسـتان حضـرت    

  نوح(ع) در قرآن کریم 
 عبيد محمدی

 الف -۴٨٩  -۵۵

 

ــوره  ــل سـ ــک « تحليـ ــر » ملـ بـ
ــای گفتــاری     ــاس کــنش ه اس

  سرل
زهــرا ، ســحر محبــی ،محمــود شــهبازیدکتــر 

 شيخ حسينی
 

سـيده   ،عایشـه بيابـانی پـور   دکتر فرزاد پارسا،  زیبایی شناسی فواصل قرآنی در سوره نجم الف -۵٠۵  -۵۶
 چنور مهدی

 
 الف -۵١٨  -۵٧

 
اسلوب حذف در فرآینـد ترجمـه   

  قرآن کریم

 حميد احمديان، دکتر اصغر شهبازي

در قــرآن کــریم از منظــر » ُلــّب«بررســی واژه  الف -۵٢٢  -۵٨
دکتـــر محمدصـــالح شـــریف ، مهـــدی شـــفائی داده های زبان شناسی و معناشناسی

 عسکری
بررســی اســتعاره هــای مفهــومی هســتی    الف-۵٢۵  -۵٩

 شناختی در سوره ی واقعه
ــابی  ــه کامي ــوروزی،   دکترعطي ــی ن ــل، دکترعل گ

 علی امينیحيدر 

 
 

ــر    الف-۵٣٠  -۶٠ ــافق ب ــافر و من ــی شخصــيت ک ــل روان تحلي
اساس دو تمثيل ارائه شـده در آیـات آغـازین    

 سوره بقره
 جميل جعفریدکتر ، شرافت کریمیدکتر 

ــاب    الف-۵٣٣  -۶١ ــی کتـ ــواهد قرآنـ ــل شـ ــی و تحليـ بررسـ
 حجت رسولی دکتر، نجم الدین ارازی الصناعتين ابوهالل عسکری

حســنعلی  دکتــر ســيد حســين ســيدی، دکتــر تصاویر بالغی درآیات جزءسیزیباشناسی  الف-۵٣۵  -۶٢
 شربتدار

بررسی و تحليل نظریـه موافقـان و مخالفـان     الف-۵۵۵  -۶٣
 عزت اله موالیی نيا، مریم مظفری وجود سجع در قرآن

ــن     الف-۵۴۵  -۶۴ ــر" م ــة والحش ــورتي "المجادل ــة س دراس
 منظار األسلوبية النحوية التحويلية

 

 عبدی، جواد محمد زادهدکتر صالح الدین 

دراسة لمکانـة الشـواهد القرانيـة فـی کتـب       الف-۵۴٧  -۶۵
ــراق     ــت والع ــو الدراســية الکوی ــه والنح البالغ

 انموذجا
 

ناهيده گنـدمی  ، دکتردکتر مليحه سادات فردانی

 کال

قرآن و اعمـال قـدرت( صـورت بنـدی جدیـد از       الف-۵۶١  -۶۶
آیات قرآن بر پایه ی تئوری هـای قـدرت مـتن    

 محور)
 حسام الدین خاکپور

بررسی اغراض ثـانوی تنـوین در قـرآن کـریم(      الف-۵۶٣  -۶٧
 مطالعه موردی : سوره أنعام )

 زهره نداف ،علی پيرانی شالدکتر 
 الف-۵۶٩  -۶٨

 

بررسی کنش های گفتـاری در  
ــر در   ــی و خضـ ــوی موسـ گفتگـ

  سورة کهف

فائزه  ، دکترعبدالباسط عرب یوسف آبادیدکتر 

 رحمانیعفت ، عرب یوسف آبادی
 الف-۵٧١  -۶٩

 
االنتقال الزمنی للفعل المضارع 

  فی القرآن 
فائزه  ، دکترعبدالباسط عرب یوسف آبادیدکتر 

 عفت رحمانی، عرب یوسف آبادی
محمـد   ،حسـين محمـدیان  ، حجت اله فسـنقری دکتر مقومات الصورة اإلستعاریة فی القرآن الکریم الف-۵٩٣  -٧٠

 فاتحی
» مرتضی علم الهـدی شریف «تقّرب دیدگاه  الف-۵٨۵  -٧١

در کـاربرد فـن   » أبوعبيده معمربن المثّنـی «و 
 با استناد به شواهدی از قرآن کریم» کنایه«

  فاطمه جمشيدی ،وصال ميمندیدکتر 

التجسيم فی القرآن الکریم (الجـزآن السـابع    الف-۶٠٧  -٧٢
 والعشرون والثامن والعشرون نموذجًا)

(دانشـجویان  سـکينه زارع نژاد  ،کوثر تقوایی فـر 
 ارشد)



ــأثير آن در آراء    لف -۶٠٨  -٧٣ ــی و تـ ــواهد قرآنـ ــاه شـ جایگـ
بالغـــــی ابـــــوهالل العســـــکری در کتـــــاب 

 »الصناعتين«

، دکتـر علـی   جمال طالبی قـره قشـالقی  دکتر 
   یعقوب نجمی  سعيداوی،

٧۴- 

 
- 

ــرآن    الف - ۶١٣ ــی ق ــان در واژه گزین نقــش بســامد واژگ
 کریم(بررسی واژه های اهللا و رّب)

 ابراهيم زارعى فر

٧۵- 

٢
 
- 

تجليات المدة الزمنية فی قصة النبی یوسف  الف -۶١۵
ــزمن    ــرح ال ــه الســالم علــى أســاس مقت علي

 لجيرار جينت

 حسين کيانیدکتر 

٧۶- 

٣
 
- 

داللت ثانوی آیات مربـوط یـه قيامـت در قـرآن      الف -۶١٩
 کریم

 

 همایون جمشيدیاندکتر

ــدگاه هرمنوتيــک فلســفی در   الف -۶٢٢  -٧٧ فهــم و نقــد دی
 تفسير قرآن

 دکتر رضا امانی، حسين حاتميان یادگاری

٧٨- 

۵
 
- 

 ليال نوروزپوردکتر  تحليل مواضع فصل و وصل در آیات قيامت الف -۶٢۵

٧٩- 

٨
 
-
  

زهـرا  ، زینـب بيگـزاده  ، عبداهللا رسول نـژاد دکتر  زیبایی شناسی قصر در سوره أنعام الف -۶٣٢
 صالحی

٨٠- 

٩
 
- 

بنيـادین مکالمـه در مـتن    بررسی چهار اصـل   الف -۶٣٣
 قرآن کریم

 مرضيه رستميان

٨١- 

 
- 

اعجــاز قــرآن در کــاربرد حــروف معــانی زایــده   الف -۶۴١
 نحوی در اآلیات المتشابهات

 کریم پارچه باف دولتیدکتر 

٨٢- 

٢
 
- 

خلـق السـموات و االرض فـی    «بالغت تکـرار   الف -۶۵۴
 ژیال قوامی،عبداهللا رسول نژاددکتر  »ستة ایام

بررسی تطبيقی گفتمان قرآن و رسانه های  الف -۶٨٠  -٨٣
 غربی در بازنمایی جهاد

 محمد احمدنژاد، نورالدین یوسفیدکتر

بررسی ابعاد معنایی و بالغی حرف جر زائـد   الف -۶٨۴  -٨۴
 در قرآن» باء«

 یداهللا پشابادیدکتر

ــب و    الف -۶٩٨  -٨۵ ــاربرد واژه هــای ری ــایی شناســی ک زیب
 شک در قرآن کریم

 کریمیشرافت دکتر

نقد و ارزیابی دیدگاه هرمنوتيکی نسـبت بـه    الف -٧٠١  -٨۶
 قرآن و زبان دین

 احمد احمدیان

مناظره ابراهيم (ع) با مخالفان از منظر کنش  الف -٧۴٣  -٨٧
 گفتاری

 زری انصاری نيا، انسيه خزعلیدکتر 

ــی األجــزاء      الف -٧۴٧  -٨٨ ــتعارة و بالغتهــا ف ــات اإلس مکني
 الکریمالخمسة االولی من القرآن 

 عصمت سيدآبادی ،مهرداد آقائیدکتر 

فـائزه  ، حسـن اسـماعيل زاده بـاوانی   دکتر  تحليل زیبایی شناختی و بالغی آیات النساء الف -٧۵٧  -٨٩
 حضرتی

 
 سيده رقيه مهری نژاددکتر  تضمين بيانی و اغراض بالغی ان در قران الف -٧٨۴  -٩٠
 بيان قمری، علی باقر طاهری نيادکتر  نشانه شناسی واژه " الّنار" در قرآن الف -٧٨٧  -٩١



نقش قرآن کریم در تدوین و گسترش بالغـت   الف -٧٩۴  -٩٢
 و نقد ادبی

 جمال احمدیدکتر 

ــر در  الف -٨١٨  -٩٣ ــراض قص ــرآن   ١٠بررســی اغ ــزء اول ق ج
ــائد     ــرهای قصـ ــه ی آن قصـ ــریم و مقایسـ کـ

 معّلقات

 (دانشجوی دکتری)رحيم قربانی

براساس رویکرد نقشگرا تحليل گفتمان قرآن  الف -٨٢٠  -٩۴
 نمونه ی مورد پژوهانه : سوره ی تين

 مریم یادگاری، سيد ابوالفضل سجادیدکتر 

جستاری در صنعت التفات در قـرآن و کـارکرد    الف -٨٢٣  -٩۵
 دیالکتيک آن

 (کارشناسی ارشد)مجيد کيانيان

بررسی و تطبيـق نظریـه ی نظـم عبـدالقاهر      الف -٨٢۶  -٩۶
 کریمجرجانی در ترادف آیات قرآن 

  عباد محمدیان ،احمد نهيراتدکتر 

رمزیــة المفــردات فــی الســرد القرآنــی قصــة   الف -٨٢٩  -٩٧
 النبی موسى(ع) نموذجا

 سيده سيما معالی ،احمد نهيراتدکتر 

ــجام     الف -٨٣١  -٩٨ ــش آن در انس ــانی و نق ــی واژگ ــم آی ه
 بخشی به آیات مرتبط با عذاب های جهنم

 سارا عزتی ،احمد نهيراتدکتر 

ــر  قرآن کریم و نظریه کنش کالمی الف -٨٣٣  -٩٩ ــوی دکت ــر ، محســن پيشــوایی عل ســيد دکت
 فردین حسين پناهی ،اسعد شيخ احمدی

دراســـة الحبکـــة فـــی قصـــة موســـی (ع) و  الف -٨٣٩  -١٠٠
 فرعون فی القرآن الکریم

 پرستو قياسوند، علی باقر طاهری نيادکتر 

دراسُة اإلعجاز البيانی فی آیات التحّدی(فی  الف -٨۴۵  -١٠١
 ضوء التفاسير)

  نورالدین پروین ،دکتر مجيد محمدی

(مطالعـه ی مـوردی   قران کـریم و نظریـة نظم   الف -٨۵۶  -١٠٢
 سوره ی لقمان)

   اسماعيل اشرف،اسحق رحمانیدکتر 

 کریم قرآن در مغفرت ی واژه شناسیمعنی  الف -٨۵٧  -١٠٣

 

 دکتر صالح الدین عبدی، نسرین عباسی

ــی در  الف -٨۵٨  -١٠۴ ــاح  جایگــاه شــواهد قرآن تلخــيص المفت
 خطيب قزوینی

دکتـر غـالم   ، دکتر حميده امجـدی قـره کوشـن   
 عباس رضایی هفتادر

اســـاليب القصـــر واســـرارها فـــی القـــرآن      الف -٨٨٣  -١٠۵
 نموذجا) ةالبقر ةالکریم(سور

 یعقوب خرسنددکتر 

تصــویرپردازی از طبيعــت در ارتبــاط بــا مقولــه   الف -٨٨٩  -١٠۶
 معاد با تمرکز بر سوره واقعه

 فرهاد رجبیدکتر 

 فرهاد رجبیدکتر  در آیات مرتبط با زمين» قرار«کارکرد معنایی  الف -٨٩٢  -١٠٧
از مجــاز تـــا حقيقـــت در بيــان قـــرآن و نگـــاه    الف -٨٩۶  -١٠٨

 اندیشمندان به آن
 سوران سالمی ،امجد امام

تقــدیم الظــرف فــی القــرآن الکریم(دراســة      الف -٩٠٣  -١٠٩
 نحویة داللية)

 محمد حق شناس ،رزاق رحمانیالعبددکتر 

رســـتاخيز کلمـــات در قـــرآن کـــریم پـــژوهش  الف -٩٠۶  -١١٠
 موردی جزء بيست وششم

 مریم یادگاری، ابراهيم اناری بزچلوئیدکتر 

بررسی ادبيت شواهد قرآنی عبـدالقاهر در دالئـل    الف -٩١٩  -١١١
 االعجاز و اسرار البالغه

 یداهللا پشابادیدکتر 

 ،دکتر قاسم مختاریشهال جعفری مریمواکاوی نظریه نظم در سوره  الف -٩٣۴  -١١٢
ــاس کــنش      الف -٩٣۶  -١١٣ ــأ(بر اس ــوره ی نب ــان س ــل گفتم تحلي

 گفتاری سرل)
 ، دکترسيد ابوالفضل سجادیعفریجشهال 

زن در خطــــاب هــــای قرآنــــی، بررســــی ســــبک  الف -٩۴٢  -١١۴
 شناسی

سـميه  ،  خدیجه شاه محمدی ،کبری روشنفکردکتر 
 شجاعی

تمثيــل و اســتعاره ی  تحليــل و بررســی تشــبيه    الف -٩۴۵  -١١۵
 تمثيليه در سوره ی بقره

 زینب عزیزی ،مریم محمدی، شرافت کریمیدکتر 

خدیجــــه (دانشــــجوی دکتری) ،اعظــــم دهقــــانی  بررسی نظریه نظم در سوره مریم الف -٩۵٢  -١١۶
 شاهمحمدی

بررسی دو رویکرد گفتاری و بالغی امـر و نهـی در    الف -٩۵٧  -١١٧
 دو سوره حمد و بقره

مهـری   ،اکـرم عبـادی   ،علوی محسن پيشواییدکتر 
 مدرس

فائقـه   ،صـدیقه اسـدی مجـره   ، دکتر بهنوش اصـغری  تصویر آفرینی وصف دنيا در قرآن کریم الف -٩۶٣  -١١٨
 نکيسا

تحليل گفتمان آیاتی از قرآن کریم بـا موضـوع    الف -٩٨۴  -١١٩
 تحدی

 

 معصومه منتشلو، دانشجوی دکتری

داللت های تصـویری در داسـتان هـای قـرآن      الف -٩٨۶  -١٢٠
 کریم

 وليد ساعدی نسب ،علی افضلیدکتر



 
سـوره  » اسـلوبيه «بررسی سبک شناسـی   الف -٩٨٨  -١٢١

 مریم
دکتر محمود خورسندی،  ،صدیقه اسدی مجره
 دکتر بهنوش اصغری

نقــش پيرازبــان در اســتنباط معنــاي قرآنــي و  الف -٩٩١  -١٢٢
 بازتاب آن در تفسير و ترجمه قرآن كريم

 

 یوسف نظریدکتر 

بالغـــی قـــرآن کـــریم از منظـــر نقـــِد تحليـــل  الف -٩٩٢  -١٢٣
 نمودگرایِی تصویری

 

 دکتر هادی یوسفی، دکتر فاروق نعمتی
 

 گفتمان خطاب قرآنی و انواع آن الف -٩٩٣  -١٢۴
 های استدالل قرآن)(مطالعة موردی: شيوه

 دکتر فاروق نعمتی

 نقـــــدی بـــــر معنـــــا شـــــناختی  لغـــــت     الف -٩٩۶  -١٢۵
 درأشعارجاهلی و قرآن کریم

 

 دکتر مظهر مقدمی

بررســی و نقــد تطبيــق دیــدگاه هرمنــوتيکی   الف -٩٩٧  -١٢۶
 سنتی و معاصر بر قرآن

 مهدی قادری

تحليل گفتمان در قـرآن بـا تأکيـد بـر سـاختار       الف -٩٩٨  -١٢٧
 بالغی متن

 مهدی قادری

جهود ابن أبـی اإلصـبع المصـری فـی خدمـة       الف -٩٩٩  -١٢٨
 بالغة القرآن

 سيد علی ميرلوحیدکتر 

 


