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 همایشبرنامه 

  ( 11/2/1394) زمان: چهارشنبه

 دانشگاه شیراز  ادبیات و علوم انسانی )الهیات(دانشکده  مکان: پردیس ارم،

 مراسم گشایش
 

  ساعت برنامه مسئول/ ارائه دهنده محل برگزاری

عالمه سرسرای تاالر 

 جعفری
 8:30 8:00 ثبت نام و صدور کارت شناسایی کارگروه ثبت نام و پذیرش

 

 

 

 

 عالمه جعفری تاالر

 

 

 

 
 

 8:35 8:30 قرآن و سرود ملی

 8:40 8:35 خوشامد و اعالم برنامه فرزانه معینی: مجری برنامه دکتر

 دکتر محمد زبرجد
معاون محترم خوشامدگویی 

 پژوهشی دانشگاه شیراز 
8:40 8:50 

 9:00 8:50 گزارش دبیر علمی همایش پورحسامسعید دکتر  

 
از مرکز مطالعات  خبرهای خوب

 ادبیات کودک
9:00 9:10 

 دکتر مرتضی خسرونژاد

 

 به نگاه تحول انتقادی بررسی)سخنرانی

 برای فلسفه جنبش در تصویری کتابهای
 (کودکان

9:10 9:40 

عالمه سرسرای تاالر 

 جعفری
 10:15 9:40 پذیرایی

 ادبیات کودک دانشگاهی همایش  هفتمین

 های نقد و نظریه ادبیات کودک()تازه

 1398اردیبهشت  11

 دانشگاه شیراز
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                                                                                                                                  های صبحسخنرانی

 (استاختصاص داده شدهخ به پرسش و پاس از این زمان دقیقه 5) دقیقه است. 20له برای هر سخنران مقا یزمان ارائه)مدت 

 هدکتر امین ایزدپناخانم افسون امینی،  هیئت رئیسه:

آثار  نظریه درنقد و : 1 شماره نشست

لیفی کانون پرورش فکری کودکان و أت

 نوجوانان

 پایان آغاز عنوان مقاله دهندهارائه محل برگزاری

 

 

خانم توران سالن 

 میرهادی

 
 
 
 

 
 

 مصطفی صدیقیدکتر 
 و فرهنگی مطالعات) کن صدایم زیبا رمان تحلیل

(روانکاوی  10:15 10:35 

 الدونددکتر مرجان فو

 نوجوان رمان چهار در قربانی الگویکهن بازتولید

 و کودکان فکری پرورش کانون انتشارات از منتخب

(90تا60یدهه)نوجوانان  
10:35 10:55 

 دکتر فرزاد کریمی
 صدایم زیبا رمان در حقیقت و ایدئولوژی ارزش،

 زادهحسن فرهاد نوشته کن،
10:55 11:15 

 دکتر مریم سیف
 بیژن اثر خانوم شاپرک نمایشنامه سیبرر و نقد

 فمنیسمبوم منظر از مفید
11:15 11:35 

، عزت بزم آرامحبوبه 
  صدیقی، لیا عرفانی

 انتخاب بر کنندهاقتباس جنسیت تاثیر بررسی

 بازنویسی هایداستان روایت یشیوه و موضوع

 بررسی)  نوجوانان و کودکان برای شاهنامه شده

 (نامور نامه لدیج 12 یمجموعه موردی

11:35 11:55 

 12:15 11:55 نوجوان فارسی شعر در عشق هایجلوه میرزاخانی فرزانه

 
 
 
 
 
 
 

 ، دکتر پارسا یعقوبیالله آتشیدکتر  هیئت رئیسه:
-کتابنقد و نظریه در  : 2شماره نشست

 های تصویری

 پایان آغاز عنوان مقاله ارائه دهنده محل برگزاری
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مرتضی  سالن دکتر

 سرونژادخ

 فرنیا فاطمهر دکت
 

 در برگزیده داستانیتصویری کتاب سه یمقایسه

 در فرانسوی و انگلیسی فارسی، سفید کالغ لیست

 توانمندسازی دیدگاه از 2015 سال

10:15 10:35 

 عطیه فیروزمند
 

بخشممی تجسم را تو که جاآن و زیممی که جاآن  

 ایرانی تصویری هایکتاب در بدن بازتاب
10:35 10:55 

 دکتر مسعود مجاوری آگاه
 تصویری های¬کتاب در تمرکززدایی مفهوم تحلیل

  پسامدرن تالیفی
10:55 11:15 

 فایزه محمدبیگی

 یجایزه یبرنده تصویرگران آثار تطبیقی یطالعهم

 از آن ایرانی نامزدهای با آندرسن کریستن هانس

 2016 تا 2000 سال
11:15 11:35 

 یزدپناهدکتر امین ا

 هایکتاب در  (دورگگیآمیختگی ) انواع بررسی

 بررسی: ایران کودک ادبیات داستانیتصویری

 صلح و جنگ قصه موردی

11:35 11:55 

سادات دکتر شایسته

 موسوی

بوطیقای شناختیِ گفتار کودکانه و قابلیت

هاهای بوطیقایی الالیی  11:55 12:15 

 

 دکتر کاووس حسنلی  فریده پورگیو، دکتر هیئت رئیسه:
های )بحث نقد و نظریه: 3شماره نشست

 راهبردی(

 پایان آغاز عنوان مقاله دهندهارائه محل برگزاری

 

 بانجبار باغچه سالن

 
 
 
 

 
 

 عاطفه جمالیدکتر 

 و کودک ادبیات فمینیستی نقدهای تحلیل و بررسی

 و کودک ماه کتاب تخصصی ینشریه در نوجوان

 (1393-1376) نوجوان

10:15 10:35 

 دکتر حمیدرضا شعیری
 پوشش تا پردازیروایت از: نوجوان و  کودک ادبیات

 روایی
10:35 10:55 

 دکتر مهدی حجوانی
مرکز مطالعات ادبیات  هاینقد و بررسی واژه سازی

  کودک
10:55 11:15 

 یئدکتر علیرضا نیکو

 نامتعین نقاط سازیِانضمامی و قرائت اکتشافی سیر

 11:35 11:15 کودکان قصه درجهان

کاشفی  علیسید

 خوانساری
 

 11:55 11:35 کاربردی و بومی نقد رثای و منقبت در

 دکتر ابوالفضل حری
 ادبیات در مستتر خوانندۀ-کودک مولفة هایچالش

 کودکان داستانی
11:55 12:15 

 پایان آغاز برنامه مسئول
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 11/2/1394چهارشنبه های بعد از ظهر برنامه

 های این روز در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شدبرنامه
 

 

 14:00 12:15 ناهار، نماز و استراحت تیم اجرایی همایش

 های تخصصینشست

 ساعت عنوان نشست نتقدانم محل برگزاری

 عالمه جعفریسالن 
 

 
 
 

 

 مدیر جلسه: 

 آبادی حمیدرضا شاه

فرزانه منتقدان: دکتر 

دکتر  عادله خلیفی،، قاپورآ

، مصطفی رحماندوست

 افسون امینی

 

های خواندن و نقد و بررسی جام نشست نظریه

 خوانی کودک و نوجوانهای کتابباشگاه

کننده و ائهاراصغر سیدآبادی )با حضور: علی

 خوانی(های کتابمجری طرح جام باشگاه

 
 

14:00 
 

15:30 
 

 
 

 استراحت و پذیرایی

15:30 16:00 
 



5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اردیبهشت 11شنبه چهارروز  -بعدازظهرهای سخنرانیبرنامه 

 دکتر علیرضا نیکویی، دکتر مصطفی صدیقی سه:هیئت رئی
رمان در  نقد و نظریه: 1شمارهنشست 

 نوجوان

 پایان آغاز عنوان مقاله ارائه دهنده محل برگزاری

 
 

وران ت خانم سالن

  میرهادی
 

 
 
 
 

 پارسا یعقوبی   دکتر
 در آن داِللی وجوه و نگارینقشه فضایی استعاره

 کلمات امپراطور داستان
16:00 16:20 

 مینا ذاکر  دکتر

اتوپیایی دیدگاه تطبیقی تحلیل و نقد  

 کرمانی مرادی هوشنگ و دال رولد از داستان دو در

 

16:20 16:40 

 نظیربی نگیندکتر 
 ایاسطوره ساختار در دووجهی بینش بندیمفصل

 «عزیز ماهیسنجاب» رمان
16:40 17:00 

 آزاده خلیفی، عادله خلیفی

زندگی و مرگ با میل و فقدان رویارویی  

 «آجرپزی یکوره در فضانوردان» و «قرمز پرنده» در
17:00 17:20 

 راهشاه رویا یدالهی دکتر
 مرد گزارش داستان در عیارسنجی نوجوان، عاملیت

 رجبی مهدی از لوبیایی
17:20 17:40 

 

 سالن دکتر شهیدی

 

 مدیر جلسه: 

  دکتر فریبا خوشبخت

علی بوذری، منتقدان: 

 عطیه فیروزمند

 

 نشست کتابهای تصویری
 

 غزاله بیگدلوبررسی آثار 
 

 

140:00 15:30 

 16:00 15:30 استراحت و پذیرایی
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 دکتر مرجان فوالدوند، دکتر عاطفه جمالی هیئت رئیسه:
رمان  ر نقد و نظریه د : 2شماره نشست

 نوجوان

 پایان آغاز عنوان مقاله ارائه دهنده محل برگزاری

 

مرتضی سالن دکتر 

 خسرونژاد

 

 

 

 

 

 

 
 

 دکتر مریم جاللی
هیوال عنصری کارآمد در ژانر وحشت رمان 

 نوجوان
16:00 16:20 

 دکتر مریم کهنسال
ای نظام نشانه بازتعریف بینامتن و کارکرد نوآورانه

 های جمشید خانیانمانهای دیگر در رمتن
16:20 16:40 

 دکتر فرزانه آقاپور
 نوجوان رمان در بومی فانتزی در قومی هویت بازنمایی

 «متالطم دشت»
16:40 17:00 

 فرشیدا آرامش

 و خود بیناسوژگانیِ دیالکتیک و سوژه پروبلمِ»

«دیگری  

 دبیاتا نظریه و نقد در بیناسوژگی و سوژگی مفهوم به )نگاهی
 (نوجوان و کودک

17:00 17:20 

 صفاییعلی دکتر ندا نیکو، 
 گردان» نوجوان رمان سینمایی هایظرفیت بررسی

«ها قاطرچی  17:20 17:40 

 

 

 

 

 

 ( 18:00تا  17:40مراسم پایانی )

 تاالر عالمه جعفری

 اندرکاران همایش و عکس دسته جمعی()سپاسگزاری از دست
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