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٤استادیار پایه مرتبه علمی

 
 مدارک تحصيلی

  ، دآتري رشته زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران١٣٨٤ •

  ، آارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران١٣٧٩ •

  ، آارشناسي رشته زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران١٣٧٦ •

  سوابق اجرایی

ات فرهنگي، از تاريخ عضو شوراي تحصيالت تكميلي پژوهشكده زبان و ادبيات پژوهشگاه علوم انساني و مطالع •

  .تا آنون ١٣٩٢/٠٧/٢٧

  .تا آنون ١٣٩٢عضو هيات تحريريه مجله ادبيات داستاني، از سال  •

  .١٣٨٧- ٨٩عضو کميته تخصصی علوم انسانی هيأت مميزه دانشگاه های جنوب شرق،  •

  .١٣٨٨تا  ١٣٨٧رييس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه هرمزگان، از سال  •

  .١٣٨٧مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان،  •

  .١٣٨٧تا  ١٣٨٥مشاور رييس دانشگاه هرمزگان از سال  •

  عضویت در مجامع علمی و انجمن ها

  .عضو هيات موسس انجمن ادبيات داستاني ايران •

  .عضو انجمن ترويج زبان و ادب فارسي •

  .عضو انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي •

  .ادبيات داستاني ايران عضو انجمن •

  .١٣٩٢عضو آميته علمي هشتمين همايش انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي  •

  .١٣٩٢عضو آميته علمي همايش نقد ادبی و ادبيات داستانی  •

  سوابق آموزشی

  کارشناسی ارشد

  تا آنون ١٣٩١تاريخ جهانگشای جويني، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  •

  .١٣٨٩- ١٣٨٦دانشگاه هرمزگان، تاريخ بيهقی،  •

  ١٣٨٩-١٣٨٦تاريخ جهانگشای جوينی، دانشگاه هرمزگان،  •

  ١٣٨٩ - ١٣٨٦آشف المحجوب، دانشگاه هرمزگان،  •

  کارشناسی

  :در دانشگاه هرمزگان تدريس دروس ١٣٨٩٩تا  ١٣٨٠از سال  •

، مرصاد العباد، منطق )٢و١(، آليله و دمنه )٣و٢،١(سبك شناسي نظم، سبك شناسي نثر، تاريخ ادبيات  -
فارسي، آيين نگارش و ويرايش، تاريخ بيهقي، ناصر خسرو،    الطير، شاهنامه، صائب تبريزي، دستور زبان

  .غزليات شمس، فرخي و آسايي

  مقاالت علمی پژوهشی

پژوهشي آهن  -، پذيرش چاپ در مجله علمي»ادشاه و برهمنان در آليله و دمنهنقد آهن الگويي حكايت پ« •

  ).١٣٩٣(نامه ادب پارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 



پژوهشي تاريخ ادبيات،  - ، مجله علمي»عبداهللا ابن مقفع و افزودن انديشه هاي مانوي به آليله و دمنه« •

  .١٣٩٢پاييز و زمستان،  ،٣/٧٣دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 

پژوهشي جستارهاي ادبي، دانشگاه  -، مجله علمي»نگاهي انتقادي به ترجمه، تصحيح و تحشيه چين نامه« •

  .١٣٩١فردوسي مشهد، سال چهل و پنجم، شماره چهارم، زمستان 

قيقات زبان و در فصلنامه نقد ادبي، مرآز تح» رويكرد انتقادي مبناي دگرديسي انواع نثر ادبي در عصر قاجار« •

  ١٥، شماره ١٣٩٠ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس، پاييز 

در مجله ادبيات پارسی معاصر، » نگاهی انتقادی به سرنوشت ترجمه منطق الحمار اعتمادالسلطنه« •

  ٢، شماره ١٣٩٠پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پاييز و زمستان 

پژوهشي - ، مجله علمي»ه و دمنه بر پایه ی اساطير ایران و هندنمادشناسی حکایت بوف و زاغ در کليل« •

، با همكاري مصطفي صديقي و طيبه ١٣٩٠بوستان ادب، دانشگاه شيراز، سال سوم، شماره اول، بهار، 

  .گلستاني حتكني

پژوهشي پژوهشنامه زبان و  - ، مجله علمي»زندگي و آثار شاه بن شجاع کرمانی؛ و طبقه بندي سخنان او« •

  .١٣٩٠، بهار، ١٧، شماره)گوهر گویا(فارسی ادب 

پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره -، مجله علمي»جایگاه نثر از نظر پيشينيان« •

  .، نويسنده مسوول دآتر مظفر بختيار١٣٨٤، پایيز، ١٧٥، شماره ٥٦

  مقاالت علمی ترویجی

، در هفتمين همايش پژوهش هاي »)تا قرن هفتم(ي صوفيه بررسي تصوير بهشت و دوزخ در متون نثر فارس« •

 ١٤و  ١٣زبان و ادبيات فارسي، بندرعباس، انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي با همكاري دانشگاه هرمزگان، 

  .١٣٩٢اسفند ماه 

• ”Orientalists Translating the Panchatantra“ در همايشOrientalism: Past and Presentهند، آلكته ، ،ALIA 

UNIVERSITY،17, 18  ٢٠١٤فوريه.  

در مجموعه مقاالت چهارمين آنگره ادبيات پايداري، آرمان، دانشگاه » ادبيات پايداري و مقوله هاي مرتبط با آن« •

  .١٣٩١شهيد باهنر، نهم و دهم اسفند ماه 

قاالت همايش پيوندهاي در مجموعه م» رواج ترجمه آثار ادبي اروپايي از زبان ترآي به فارسي در دوره قاجار« •

  .may 2012 ١٧-١٥، ١٣٩١ارديبهشت ماه  ٢٨- ٢٦ادبي و زباني ايران و ترآيه، استانبول، دانشگاه استانبول، 

در مجموعه مقاالت ششمين گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب » رواج ترجمه از سانسکریت در عصر صفویه« •

  .، با همكاري سحر اتصالي١٣٩٠ماه خرداد  ٢٠-١٨فارسی، بابلسر، دانشگاه مازندران، 

در مجموعه مقاالت همایش بين المللی آغاز هزاره » نمونه ای از داستان های مشترک مهابهارات و شاهنامه« •

، با ١٣٩٠اردیبهشت ماه  ٢٧و  ٢٦، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، )٣شاهنامه پژوهي (دوم شاهنامه 

  .همكاري طيبه گلستاني حتكني

در مجموعه مقاالت سومين گردهمایی » بررسی دو شيوه متمایز نوشتاری در آثار ميرزاعلی خان امين الدوله« •

  .١٣٨٧انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، تهران، انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، شهریور ماه 

، »هنر نبوی«المللی  در مجموعه مقاالت همایش بين» در هفت پيکر) ص(نگاه هنری نظامی به معراج پيامبر « •

  .١٣٨٥اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دی ماه 

  )با ارائه سخنرانی(شرکت در همایش ها و نشست ها 

، در همايش بين المللي زن در جهان اسالم يكصد سال اخير، تهران، »و بازيابي هويت اجتماعي" دختران هوا"« •

  .١٣٩٢آذر ماه  ٢٨و  ٢٧انجمن زنان پژوهشگر تاريخ، 



، در همايش بازتاب گفتمان جنگ تحميلي عراق عليه ايران در »اني ادبيات پايداري در تحليل رمان جنگمب« •

  ١٣٩١/٠٧/٠٥تاريخ و ادبيات ايران، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

نان ايران در همايش بررسي اسناد و آثار مكتوب ز» سبك شناسي نامه ها و سفرنامه هاي زنان دوره قاجار« •

  .١٣٩٠تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مهر ماه   در دوره قاجار و مشروطه،

در همايش بين المللي زن در جهان اسالم، » نوشته هاي زنان دوره قاجار؛ منابعي براي شناخت جايگاه آنان« •

  .١٣٩٠دي ماه  ١آذر و  ٣٠تهران، انجمن زنان پژوهشگر تاريخ، 

در دومين گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب » و جغرافی دارالسلطنه تبریز، رستاخيز ادبی در حوزه نثرتاریخ « •

  .١٣٨٦فارسی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور ماه 

  )بدون ارائه سخنرانی(شرکت در همایش ها و نشست ها 

هشگاه علوم انساني و مطالعات ، پژو١٣٩١/١١/١٧شرآت در نشست راهكارهاي توسعه نقد ادبي در ايران،  •

  .فرهنگي

  .، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي١٣٩١/٠٨/٢٠شرآت در نشست تخصصي سبك شناسي،  •

  اجرا و همکاری در طرح های پژوهشی

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، »)تا قرن هفتم(درآمدي بر ادبيات پايداري در ايران «مجري طرح  •

  .١٣٩١تا مرداد ماه  ١٣٩٠ماه  از مرداد

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات »)تا قرن هفتم(بررسي و تحليل ادبيات پايداري در ايران «مجري طرح  •

  .١٣٩٢تا شهريور ماه  ١٣٩١فرهنگي، از شهريورماه 

مطالعات ، پژوهشگاه علوم انساني و »)تا قرن دهم(بررسي و تحليل ادبيات پايداري در ايران «مجري طرح  •

  .١٣٩٣تا مهر ماه ١٣٩٢فرهنگي، از مهرماه 

  مشاوره رساله دکتری

جواد جعفريان، پژوهشگاه علوم انساني و : ، نام دانشجو»تصحيح مثنوي سيف النبوه اثر حسين ندايي يزدي« •

  .١٣٩٢/١٢/٢٤: مطالعات فرهنگي، تاريخ دفاع

  راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

رحيم محمدزاده، پژوهشگاه علوم : ، نام دانشجو»بررسي سيماي جامعه در تاريخ جهانگشاي جويني« •

  .١٣٩٢/١١/٢٣: انساني و مطالعات فرهنگي، تاريخ دفاع

احمد حاجبي : ، نام دانشجو»بررسي تصوير بهشت و دوزخ در متون فارسي نثر صوفيه تا قرن هفتم« •

  .١٣٩٠/١٢/٠٩: عسرگروئي، دانشگاه هرمزگان، تاريخ دفا

  .١٣٩٠/٠٤/١٢: سحر اتصالي، دانشگاه هرمزگان، تاريخ دفاع: ، نام دانشجو»سبک شناسی نثر دوره صفویه« •

سكينه شاعري، دانشگاه : ، نام دانشجو»بررسی ابعاد فکری و زبانی سخنان شيخ ابوالحسن خرقانی« •

  .١٣٨٩/١٠/٠٤: هرمزگان، تاريخ دفاع

پروين شكري، دانشگاه هرمزگان، : ، نام دانشجو»هر در غزليات شمسبررسی و تحليل نمادهای کيش م« •

  .١٣٨٩/١٠/٠٤: تاريخ دفاع

  .١٣٨٩/٠٣/٣٠: اصغر زنگي آبادي، دانشگاه هرمزگان، تاريخ دفاع: ، نام دانشجو»تکرار در غزليات شمس« •

طيبه : نام دانشجو، »نمادشناسی حيوانات اسطوره ای در کليله و دمنه بر مبنای اسطوره های ایران و هند« •

  .١٣٨٨/٠٤/١٣: گلستاني حتكني، دانشگاه هرمزگان، تاريخ دفاع

  مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

سهيال : ، نام دانشجو»جنبه هاي زيبايي شناسي و نحوي شبه جمله در آليات شمس و تدوين فرهنگ آن« •

  .١٣٩١/١١/٣٠: داوري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تاريخ دفاع



غالمشاه نظري، دانشگاه : ، نام دانشجو»)رودبار زمين(بررسي عناصر اقليمي در شعر شاعران جنوب آرمان « •

  .١٣٩٠/١٢/١٠: هرمزگان، تاريخ دفاع

: عفت دوالبي، دانشگاه هرمزگان، تاريخ دفاع: ، نام دانشجو»بررسي مفهوم انتظار در شعر حافظ« •

١٣٩٠/١٢/٠٩.  

محمد عقيلي گياهداني، : ، نام دانشجو»ساختار و محتواي آليله و دمنه و پنچاآيانه پژوهشي تطبيقي در« •

  .١٣٩٠/٠٨/٠٤: دانشگاه هرمزگان، تاريخ دفاع

، نام »داستان آفرينش آدم از گل و تحليل آن در برخي از آثار ادبيات عرفاني فارسي از آغاز تا پايان قرن هفتم« •

  ١٣٩٠/٠٨/٠٤: نجمه آاوياني، تاريخ دفاع: دانشجو

سارا مطوري، دانشگاه : ، نام دانشجو»داستانی نيما یوشيج و بازتاب آن در شعر وی - نظریه عناصر نمایشی« •

  .١٣٩٠/٠٢/٠٥: هرمزگان، تاريخ دفاع

زينب مريدي، : ، نام دانشجو»نشانه شناسی مرگ و زندگی در سووشون سيمين دانشور بر پایه رنگ ها« •

  .١٣٨٩/١٢/٢١: دانشگاه هرمزگان، تاريخ دفاع

با بررسی آراء و اندیشه های تقی رفعت، شمس کسمایی و (نواندیشی ادبی در آذربایجان عصر مشروطه « •

  .١٣٨٩/١١/٢٧: يعقوب بابائي هريس، تاريخ دفاع: ، نام دانشجو»)جعفر خامنه ای

زهره : ، نام دانشجو»دپژوهشی در بازنمایی زن در رمان های سيمين دانشور و زویا پيرزا: زنان به روایت زنان« •

  .١٣٨٨/١٢/١٩: نادري نيا، دانشگاه هرمزگان، تاريخ دفاع

  شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی

  .، مرکز نشر دانشگاهی١٣٩١شرکت در دوره آموزشی رساله نویسی، تابستان و پایيز  •

مفاهيم، رویکردهای نظری و رویه های (نشانه شناسی : شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقيق کيفی •

  .، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی١٣٩١، آبان )عملی

بررسی و کاربرد رویکردهای ساخت گرا و شکل گرا در (شرکت در دوره آموزشی نقد ادبی با رویکرد عملی  •

  .، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی١٣٩١/٠٨/٠٢، )متون ادبی

، پژوهشگاه علوم ١٣٩١، تابستان و پایيز »مرجع شناسی«شرکت در دوره آموزشی کوتاه مدت دانش افزایی  •

  .انسانی و مطالعات فرهنگی

  .، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي١٣٩٠شرآت در دوره آموزشي ادبيات رمزي، تابستان و پاييز  •

در دوره آموزشي آاربرد فناوري هاي نوين رايانه اي در پژوهش هاي علوم انساني و اسالمي،  شرآت •

  .، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي١٣٩٠/٠٨/١٤

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ١٣٩٠/١٠/٢٩لغايت  ١٣٩٠/١٠شرآت در دوره آموزشي اخالق حرفه اي،  •

  .فرهنگي

  .، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي١٣٩٠دبيات مانوي، زمستان شرآت در دوره آموزشي ا •

، پژوهشگاه علوم ١٣٩٠اصول نظري و زمينه هاي عملي، اسفند : شرآت در آارگاه آموزشي نظريه زمينه اي •

  .انساني و مطالعات فرهنگي

 


