
1 
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 یالت دانشگاهیسوابق تحص. یک
  ۹۵تا مرداد ۹۳شهریور ،زمان دوره  دانشگاه شیراز و بنیاد ملی نخبگان     پسادکتری .1

 سینمایی.در آثار برگزیدۀ ادبی و « معنای زندگی»بازتاب بررسی  ،پروژۀ پسادکتری
 ۹۱تا مهر ۸۷مهر ،زمان دوره    ۱۸.۸۸ ،معدل    دانشگاه شیراز ت فارسی گرایش ادبیات غنایی دکتری زبان و ادبیا .2

 .۲۰نمرۀ و عالی درجۀ با ۱۳۹۱مهر۱۲ :دفاع در. معاصر شاعر شش شعر در «جهان به نگرش» و «انسانی فردّیت» مفاهیم نمودهای بررسی ،رسالۀ دکتری
 ۸۷تا شهریور ۸۵مهر ،زمان دوره   ۱۷.۹۷ ،معدل    دانشگاه شیراز       ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناسی .3

 ۱۹.۵ نمرۀ و عالی بادرجۀ ؛۸۷شهریور۲۷: دفاع در فارسی؛ ادب حماسی روایت چهار در پسر و پدر تقابل الگوی تطبیقی بررسی ،ارشدنامۀ کارشناسیپایان
 ۸۵تا تیر ۸۱مهر ،زمان دوره   ۱۷.۹۴ ،دلمع    دانشگاه شیراز           کارشناسی زبان و ادبیات فارسی .4

 

 های تخصصیدیگر دوره شرکت در. دو
 .۹۱ شهریور تهران، فارسی، ادبیات و زبان فرهنگستان. تطبیقی ادبیات دورۀ .1
 .آموختۀ ممتاز()دانش ۹۰شهریور شیراز، ،(فارس مدیریت) ایران مّلی کتابخانۀ و اسناد سازمان ،نویسیدرست و ویرایش دورۀ .2
 .۸۰تابستان تهران، ر،کشو ادبیات المپیاد چهاردهمین کشوری ۀدور  .3

 

 های عالقه و فعالیتزمینه. سه
 و نقد کمک به ادبیات کردنکاربردی» و «نویسیدرست و ویرایش» و «ترویجی هایفعالیت» ،گرایش سه با کاربردی ادبیات ،فعالیت فعلی و اصلی زمینۀ. ۱.۳

 «.ادبی جدید هاینظریه
 هاینظریه و طنز پایداری، تادبیا و نوجوانان و کودکان ادبیات جهان، و ایران معاصر ادب بر تأکید با معاصر؛ غنایی ادب عرفانی، ادب ،تحصیل طول در یقعال. ۲.۳
 .ادبی

 

 جوایز. چهار
 .۸۰شهریور تهران، کشور، ادبیات المپیاد چهاردهمین یطال مدال .1
 . ۸۰، تهران، پاییز رندان همصحبت طرح برای خوارزمی جوان وارۀجشن سومین آموزیدانش بخشکشوری  برگزیدۀ .2
 .۸۱، پاییزجان دریای از ُدّری طرح برای خوارزمی جوان جشنوارۀ چهارمین «آزاد کنندگانشرکت» بخش سوم برگزیدۀ .3
 .۸۴پاییز  کارشناسی؛ مقطع در کشور نمونۀ دانشجوی .4
 .۸۶پاییز  ؛ارشدارشناسیدر مقطع ک دانشگاه شیراز درپژوهشی  نمونۀ دانشجوی .5
  .۹۰ستان تاب ؛شیراز در نخستین جایزۀ ملِی ادبیبرگزیدۀ سوم بخش نقد ادبی  .6
 .۹۰پاییز  ؛دکتری مقطع در دانشگاه شیراز نمونۀ دانشجوی .7
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 یزبان توانش  . پنج

  .انگلیسی و عربی ،تخصصی و عمومی متون از استفاده حد در دانش       .فارسی )زبان مادری(
 ه و التین.سدر حاِل آموختِن فران  .(زبانزبان و انگلیسیعربی)فارسی به غیر فارسی زبانان  ایی تدریس زبانتوان

 

 (های کاردانی و کارشناسیدر دوره)دانشگاهی  رسمی   تدریس پیشینۀ. شش
ترم در  ۳، عتی شیرازکاربردی و صنهای علمیدر دانشگاه ترم ۴ترم در آموزشکدۀ فنی رجایی،  ۸ ،دانشگاه شیرازترم در  ۱۰ ،۹۵تا۸۸سال از ، همگانی یفارس .1

 .ترم در دانشگاه هنر شیراز ۱و  مؤسسۀ آموزش عالی پاسارگاد شیراز
 .۹۳تا۹۱ترم از سال  ۳ ،دانشگاه شیرازنقد ادبی، در  .2
 . ۹۵تا۹۰ترم از سال  ۸ ،کاربردیمینویسی و آیین سخنوری( در دانشگاه علنویسی، مقالهنویسی )نگارش، ویرایش، گزارشدروس درستمجموعه .3
 .۹۳تا۹۱ترم از سال  ۴ ،دانشگاه شیرازنقد ادبی، در  .4
 .۹۱ترم، سال ۱ ،دانشگاه شیرازویرایش و نگارش، در  .5
 .۹۳ترم، سال ۱ ،دانشگاه شیرازهای نگارشی، در مهارت .6

 

 هاتدریسدیگر برخی از . هفت
 ه(. دور  ۳۰) ۹۵تا بهار۸۷لی با مجوز ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، از بهارهای کارگاهِی نظریۀ ادبی، نقد ادبی و نقد عمکالس .1
دوره در  ۱۳) ۹۰از پاییز  وشهر(،در شیراز و نیز دانشگاه ب ایران مّلی کتابخانۀ و اسناد )با مشارکت سازمان« ویراستاران» مؤسسۀ نویسی،درست و های ویرایشکارگاه .2

 .(ایران و دو دوره در مونترال
نقره و برنز در المپیاد  مدال دیگر ۱۰مدال طال و  ۱۵ ،)خروجی ۹۰تا اسفند ۸۰سال از اسفند ۷سازمان آموزش و پرورش فارس، ادبیات، آمادگی المپیاد هایدوره .3

 ادبی(.
 

 ها. کتابهشت
 .۱۳۹۳ .پارسیک ،تهران ،۱ج ،بزرگ جهان نویسندگان با «ریویوپاریس» هایمصاحبه ؛بیداری رؤیاهای پور،شریف شکیبا با مشترک .1
 .۱۳۹۳ .ریتم ،تبریز ،۱۳۹۳تا۱۳۷۷ شهریار؛ استاد کتابشناسی کلهرجهاندوست، ریحانه و علیمحمدی ابوالفضل دکتر با مشترک .2
 ۱۳۹۲ .نگاربه ،تهران مستور، مصطفی شخصیت و آثار شناخت در مختلف نویسندگان از گفتار سی ؛اندوه مدار بر سعی .3
 .۱۳۹۲ .ایران اسالمی جمهوری مّلی کتابخانۀ ،تهران ،دبیرسیاقی سّیدمحمد دکتر نامۀارج رستمی، شهال و نژادمتین یراسمسیده با مشترک .4
 . ۱۳۹۰ سیوند. نشر و شناسیفارس بنیاد ،شیراز ،آلودخواب خمپارۀ داستانمجموعه دربارۀ گفتار دو ؛خندیدن دگر شکل طوبایی، فاطمه با مشترک .5
 .۱۳۹۰ .سیوند نشر و شناسیفارس بنیاد ،شیراز ،۱ج فارس، کتاب نقد جلسات مقاالتمجموعه ؛پارسی بوستان ارع،ز  الله با مشترک .6
 .۱۳۸۸ .گسترسخن ،مشهد شعر،مجموعه ؛غزل ترد امتداد در .7
 .۱۳۸۳ .مشهد اهیدانشگ جهاد ،مشهد نخست، دفتر عرفانی، مباحث بر تکیه با شمس دیوان از غزلیات گزیدۀ شرح ؛جان دریای از ُدّری .8
 .۱۳۸۰ .تهران نیشابوری، عطار هایمثنوی در صوفیه مشایخ اقوال و احوال ؛رندان صحبتهم .9

 ناشده.چاپ اما چاپو هفت کتاب آمادۀ
 

 مقاله تا کنون( ۲۵۷) دیگر مقاالت و جستارها و منشورات. ۹
 به زبان فارسی اینامهمدخل دانش 

 .۲۰، ج«السحرحدائق»و  ۱۶دبه(، ج)مشترک با دکتر دا« تقریظ»دو مدخل 
  زباندر مجالت انگلیسیمقاله 

1. With Dr. Saeed Hessampour, "A Study of the Meaning of Life in Fictional Works of Nikos Kazantzakis", accepted in: 
Prescopus Russia.Spring 2014.  
2. With Dr. Saeed Hessampour & Shiva Ghanbarian, "A Study of the typology of loneliness and solitude and its connection with 
“meaning of life” in five Major plays by Anton Chekhov", accepted in، Mediterranean Journal of Social Sciences. Spring 2014. 
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   به زبان فارسیترویجی یا علمی پژوهشیعلمیمقالۀ 
های صلنامۀ ادبیات و زبان، ف«(ترنج و نارنج دختر و ستاره و ماه دختر مار، تیله هایقصه ،موردپژوهی) فارس محلی هایقصه در پری شخصیت تحلیل» ،اطفه امیریبا ع مشترک .1

 .۱۳۹۵زمستان  ،۴. ش۶، سیاسوجآزاد محلی ایران زمین دانشگاه 
 .۱۳۹۲بهار  .۱۵ش. ۵س(. شیراز دانشگاه شعرپژوهی نشریۀ) ادب نبوستا ،«مدرنیسم و ققنوس» ،پورحسام سعید دکتر با مشترک .2
 باهنر شهید دانشگاه) ریپایدا ادبیات ،«اکبرپور احمد از پایداری ادبیات کودک داستان سه در متن در نهفته خوانندۀ .بررسی» ،پورحسام سعید دکتر با مشترک .3

 .۱۳۹۰و بهار  ۱۳۸۹پاییز  .۴و۳ش ،(کرمان
  به زبان فارسی اهدر همایشارائه  

 المللیهای بینهمایشالف. 
تمین همایش دوساالنۀ ش، ه«تحلیل نگاه سعدی به قدرت براساس واکاوی  عناصر  نمایشی در باب اول گلستان» پذیر،پذیرش مقالۀ مشترک با کیوان اصالح .1

 1تفلیس، ۸۲۰۱زبان، انجمن مطالعات جوامع فارسی
بینی شاعرانۀ  احمد شاملو براساس، پنج دفتر شعر نخست او و ی در تعمیق  درک  ما از جهاننقش  فردیت  انسان» پذیرش مقالۀ مشترک با مسعود هوشیار، .2

 2تفلیس، ۸۲۰۱زبان، تمین همایش دوساالنۀ انجمن مطالعات جوامع فارسیش، ه«هایششبانه
مرد و سی واثر اریش کستنر  سه نفر در برفدر دو رمان  نوجوان  « معنای زندگی»د و تحلیل  تطبیقی  بازتاب نق»پور، مشترک با دکتر سعید حساممقالۀ   .3

 .۱۳۹۴ماهبهشتالمللی ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شیراز. اردیهمایش بینپذیرش چکیده در پنجمین . «اثر اکبر صحرایی مرغسی
ای برای بندی  تازهبا پیشنهاد دورهزاد، همراهبینی شاعرانۀ فروغ فرخبررسی جهان»پور و هاجر سعیدی نژاد، حسام ارائۀ چکیدۀ پژوهش مشترک با دکتر سعید .4

 . 3، استانبول۲۰۱۵زبان، ، ارسال به هفتمین همایش دوساالنۀ انجمن مطالعات جوامع فارسی«شعر او
، چاپ در «دمی در قطعات فارسی استاد شهریار؛ بر بنیاد آراء بوریس توماشفسکیو رسوم مر بررسی جایگاه آداب»با زینب زنهاری،  مشترکمقالۀ   .5

 . ۳۶۲تا۳۴۵، صص۱۳۹۳ماهالمللی آداب و رسوم مردمی در شعر استاد شهریار )تبریز(. شهریورمقاالت همایش بینمجموعه
پ در ، پذیرش چا«داستانی پدیدآمده دربارۀ سلمان فارسیرواییبررسی کیفیت عناصر داستانی و پرداخت روایی آثار »مشترک با آزاده نجفیان، مقالۀ   .6

 ،۱۳۹۲زمستان از دورۀ جدید، ۱تخصصی ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس(، ش)نشریۀ علمی فرهنگ فارسالمللی سلمان فارسی و چاپ در،مقاالت کنگرۀ بینمجموعه
 .۸۲تا۵۹صص

، «هایشیعلی)ع، در مثنو هاِی حضرت، بحثی در کیفیت استفادۀ داستانی عّطار از شخصیت و داستاند  این ره مرتضی بودولی مقصو»نژاد، با سمیرا متین مشترکمقالۀ   ین
 ، نشر مقاله در کتاب الکترونیکی )لوح فشردۀ( همایش.۱۳۹۱ماهبهشتاردی۱المللی عرفان شیعی، دانشگاه یاسوج، سخنرانی، همایش بین

ی جمهوری اسالمی ایرانبررسی و معّرفی  تذکره»پور، کبر صفیا با دکتر علی مشترکمقالۀ   .8
ّ
المللی ، همایش بین«های خّطی سازمان اسناد و کتابخانۀ مل

 مقاله در مجموعه مقاالت همایش در دسِت چاپ است. ،۱۳۹۰نویسی فارسی در هند، دانشگاه علیگره هندوستان. سخنرانی، اسفندماهتذکره
صر ع ادبیات معاالمللی ادبی ایران و جهان )با موضوشده در همایش بینارائه ،«شناختی آثار داستانی مصطفی مستوربررسی سبک»حرانی، با اشکان ب مشترکمقالۀ   .9

]کتاب   سفر در آینه، بیابید؛ متن کامل در« شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی»توانید در سایت اینترنتی . چکیدۀ مقاله را می۱۳۸۶ماه ایران(، دانشگاه تهران، آبان
 . ۷۸تا۵۴، ص۱۳۸۷زمستان ، ۱علی وفایی، تهران، انتشارات سخن، چکوشش عباس، بهمقاالت همایش[مجموعه

  های ملیهمایشب. 
مقاالت عهدر مجمو منتشرشده، «یزندگ یبه معنا یافتیثالث، رهاخوان یمهد«آورنام یشعرها»در  ییانواع تنها یشناسگونه»، طاهریبا فاطمه  مشترکمقالۀ   .1

 .۱۳۹۴پاییز،  یزددانشگاه نکوداشت اخوان ثالث  یمل شیهما
ان جمن ترویج زبمین گردهمایی انهفتمقاالت در جلد پنجم مجموعه، چاپ «نقد فرمالیستی دو مجموعه رباعی از منصور اوجی»نسب، مشترک با سمیرا بختیاریمقالۀ   .2

 . ۱۳۹۱طبایی، تابستانطبادامشگاه عالمه و ادبیات فارسی ایران،
کدکنی نویسی به باران، بررسی کاربردها و تجلّیات عنصر آب در شعر دکتر محمدرضا شفیعیای مینامه اگر»نسب، مشترک با سمیرا بختیاریمقالۀ   ام

 .۱۳۸۸ماه ، آباننشگاه فردوسی مشهد، تاریخ برگزاریهای فرهنگی آن، برگزارکننده، داای آب و ارزشرشته، چاپ چکیده در خالصۀ مقاالت همایش ملی و میان(«۱۳۵۷)تا

                                                           
 . ارائه به زبان انگلیسی:1

 “Discovering Saadi's View of "Power" by Analyzing dramatic factors in the first chapter of Gulistan” 
 . ارائه به زبان انگلیسی:2

“The Role of Individuation in Deepening Our Understanding of Ahmad Shamlou's Attitude towards “Loneliness and solitude” Based on His Five Initial Works 
and Overnight poems” 

 . به زبان انگلیسی:3
 “Exploring Forough Farrokhzad’s Poetic Worldview and Suggesting a New Periodization for Her Poetry” 
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ر د، چاپ چکیده «آن(« رنگپی»بررسی و تحلیل کیفیت چارچوب کلی الگوی تقابل پدر و پسر در منظومۀ جهانگیرنامه )با تحلیل وقایع اصلی سازندۀ » .4
 . ۱۳۸۸ماهشهریور ۲۳تا۲۱کننده، دانشگاه تبریز، تاریخ برگزاری، خالصۀ مقاالت چهارمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران، برگزار 

ده، و، برگزارکنن، همایش نیما و میراث ن«شب در اشعار  نیمایوشیج )بر بنیاد  آرای بوریس توماشفسکی(« مایۀنقش»بازخوانی  »مشترک با ثمین کمالی، مقالۀ   .5
ها به دلیِل مشکالِت چاِپ تادگیها و افای نقص. متن کامل )با پاره۲۷۴تا۲۷۲. چاپ چکیده در چکیدۀ مقاالت همایش، ص۱۳۸۸ماه بهشتدانشگاه مازندران، تاریخ برگزاری، اردی

  .۱۴۱۵تا۱۳۶۳، ص۳مقاالت همایش، جکتاب، در مجموعه
لو، ا مطالعۀ موردی بر روی اشعار شام)ب« طرح»کاررفته در ترین شگردهای شکلی و ساختاری بهبررسی برجسته» ،مشترک با پریسا ظهیرامامیمقالۀ    .6

ی ، قطب علمبرگزارکننده خالصۀ مقاالت دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران، سخن اهل دل،، چاپ چکیده در «کدکنی، جاللی و نوذری(شفیعی
 . ۶۱ش ،شعر، نشر در ماهنامۀ تخصصِی ۱۳۸۶ماه ، شهریور۱۲۶، ص۱۳۸۶ماه شهریور ۶تا۴شناسی و ادبیات خراسان دانشگاه فردوسی مشهد، تاریخ برگزاری، فردوسی

 مروز،ا، همایش بررسی تحوالت غزل معاصر ایران از انقالب اسالمی تا های نوآوری ساختاری در غزل معاصربررسی گونه ،مشترک با فرزانه معینیمقالۀ   ۳۸
 .۱۳۸۵ماهخرداد۱۱

 

  جستار ۲۳۴ :بی فرهنگی  عمومی()در نشریات اد جستارها و گفتارهادیگر. 
  سخنرانی ۵۷ :علمی در مجامع فرهنگی و دانشگاهی هایسخنرانیدیگر. 

 

 فرهنگیهای علمیها و سمتفعالیت اهم. ۱۰
 الف. در کانادا

 .۲۰۱۷جشنوارۀ  تیرگان تورنتو کوتاه اجرایی بخش داستانعلمی هیئِت عضو  .1
 .۲۰۱۶مونترال، از دسامبر  مدیر کتابخانه در بنیاد فرهنگی نوروززمین، .2

 ب. در ایران
از  (شیراز دانشگاه)  ننوجوا و کودک ادبیاتو  (شیراز دانشگاه)  ادب بوستان؛ ۹۶از بهار  (شیراز دانشگاه) هنر زبان تخصصیعلمی مجالت: مقاالت علمی داور .3

 .۹۳از بهار  (آزاد اسالمی واحد یاسوج دانشگاه) زمینها و ادبیات محلی ایرانزبان؛ ۹۴بهار 
 .۹۲زمستان از ،(فارس استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره) فارس فرهنگ مجلۀشماره از  ۵ و مدیر داخلی فارسی سرویراستار .4
 .۹۲از زمستان ،(یاسوج دانشگاه) محلی ادب مجّلۀشماره از  ۵ فارسی سرویراستار .5
  .۹۴تا خرداد  ۹۱از پاییز برنامه. ۲۸۵زاری با برگ، «انجمن دوستداران زبان و ادبیات فارسی شیراز»دبیر  .6
 .۹۰ایران، از شهریور جنوب و فارس استان در «پارس ایحرفه ویراستاران مؤسسۀ» نمایندۀ .7
  .۹۳تا اردیبهشت  ۹۰از شهریور ،شناسی(تخصصی بنیاد فارس)فصلنامۀ علمی شناختفارسمجلۀ شماره از  ۷سردبیر  .8

 

 . معرفان۱۱
  .گیلنو و مک، دهلیتهرانخوارزمی،  هایگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاهبازنشستۀ ، استاد المیمحمد استع دکتر آقای

 ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.پورسعید حسامدکتر آقای 
 ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.لیکاووس حسن دکترآقای 
 المعارف بزرگ اسالمی، تهران.، سرویراستار و مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دائرةاصغر دادبه دکترآقای 
 .تهران، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کدکنیمحمدرضا شفیعی دکترآقای 

 
 
 
 
 های تماس با معرفان در صورت درخواست تقدیم خواهد شد.مدارک مربوط و راه  
 ۹۶اردیبهشت ،روزرسانیآخرین به 
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