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  مدارک تحصيلی

 ١٣٨۴- دآتری رشته زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبايی  

 آارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه تهران -١٣٨٠  

 آارشناسی زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبايی -١٣٧٨  

  سوابق اجرایی

 شگاه علوم انسانی و مطالعات های ادبی، پژوه عضو هيئت علمی هشتمين همایش ملی پژوهش

  .١٣٩۴فرهنگی، بهمن 

 ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از  رشته مدیرگروه پژوهشی تحقيقات ميان

  تا کنون١٣٩٣/٢۴/۶

  عضویت در شورای پژوهشی پژوهشکدة ادبيات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از

  تا کنون٧/١٣٩٣/١۴

 کننده آزمون دکتری رشتة زبان و ادبيات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و   عضو کميته علمی مصاحبه

  ١٣٩٣مطالعات فرهنگی؛ خرداد 

  عضو هيئت علمی سومين همایش نقد ادبی با محوریت ادبيات داستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و

  ١٣٩٢مطالعات فرهنگی، زمستان 

 به مدت دو  ٠۵/٠٩/١٣٩٢اری؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ از عضو کميته علمی تخصصی ویراست

  سال

 فرهنگی نشریة جامع؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ از  -عضو هيئت تحریریه و دبير سرویس اجتماعی

  تا کنون ٢٠/١/١٣٩١

  ١/٧/١٣٩٠عضو شورای پژوهشی پژوهشکدة ادبيات؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ از 

  ١/٧/١٣٩١ تا

  عضو هيئت ارزیابی پژوهشکدة ادبيات فارسی در آزمون دوره دکتری نيمه متمرکز سازمان سنجش ؛

١٣٩٠  

  ،١٣٨٩عضو هيئت داوران نوزدهمين دوره گزینش کتاب سال دانشگاهی  

  تا کنون ١٣٨٩عضو هيئت داوران پذیرش کتاب برای چاپ در انتشارات علمی فرهنگی؛ از پایيز  

 ١٣٨٩های تخصصی گروه فبک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  رگاهناظر طرح کا  

  ١٣٨٩تا  ١٣٨٧( ٧عضو هيئت تحریریه فصلنامه انشا و نویسندگی؛ از نخستين شماره تا شماره(  

  عضو شورای علمی همایش پاسداری از زبان فارسی و گویشهای ایرانی؛ پژوهشگاه علوم انسانی و

  ١٣٨٧مطالعات فرهنگی، 



  ١٣٨٧تا  ١٣٨۶عضو شورای ویرایش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی؛ از پایيز  

 ١٣٨۶دی ماه . ا. ا.عضو هيئت داوران بيست و پنجمين کتاب سال ج  

 افزایی زبان و ادبيات فارسی؛ دانشگاه عالمه طباطبایی؛ تابستان  مدیر آموزش سی و نهمين دوره دانش

١٣٨٣  

 تا کنون ١٣٨٣ی گنجينة فنون و صنایع؛ از مدیر آموزش موسسة علمی پژوهش  

  زمينه مطالعاتی

 روایت شناسی، نقد ادبی، ادبيات نمایشی، ادبيات عاميانه، ادبيات کودک  

  مهارت

 ویراستاری  

  سوابق آموزشی

  مقطع کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات » ادبيات نمایشی«تدریس درس

  .١٣٩٣فرهنگی، نيمسال دوم 

  مقطع دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نيمسال »ادبيات نمایشی«تدریس درس ،

  ١٣٩٢اول 

  شناسی نظم و نثر، ادبيات معاصر، نگارش  نقد ادبی، سبک(تدریس دروس تخصصی دوره کارشناسی

تا  ١٣٨٠ی، از ، دانشگاه عالمه طباطبای...)و ٣و ٢و ١فارسی، گلستان سعدی، ناصرخسرو، تاریخ ادبيات 

  ١٣٩٢تا  ١٣٩٠و از  ١٣٨٨

  در دوره کارشناسی ارشد مترجمی » ساخت زبان فارسی«و » نگارش پيشرفته فارسی«تدریس درس

  )های مختلف ترم. (١٣٩٠تا  ١٣٨۵فرانسه، دانشگاه عالمه طباطبایی، از 

  تا کنون ١٣٨۵در دانشگاه جامع علمی کاربردی، از مرداد » ادبيات و نگارش فارسی«تدریس درس  

  افزایی  های دانش برای دانشجویان خارجی دوره» نگارش پيشرفته«و » نگارش ساده«تدریس دروس

)١٣٨، ١٣٨٣، ١٣٨١۵،(..  

  در مقطع کارشناسی ارشد رشته » نگارش اداری«تدریسMBA  موسسه آموزش عالی بهار، از بهمن ،

  ١٣٨۶تا  ١٣٨۴

 ١٣٨۴بستان تدریس در دوره فراگير دانشگاه پيام نور، تا  

  وزارت کشور، روسای دفاتر ستاد فرماندهی (در چندین نهاد دولتی » نگارش اداری و مکاتبات«تدریس

رهبری، مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز آموزش مخابرات، مرکز آموزش 

  ...)هتلداری، دانشگاه جامع علمی کاربردی، مناطق مختلف شهرداری تهران و

  ویراستاری مقدماتی و پيشرفته در جهاد دانشگاهی عالمه طباطبایی، دانشگاه تهران و تدریس ...

  )به بعد ١٣٧٨های مختلف از  سال(

  ١٣٨٢تدریس نقد شعر برای مربيان کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، استان یزد، پایيز  

  ١٣٨١و  ١٣٨٠، )مات اداریدانشکده علوم قضایی و خد(تدریس نگارش اداری در دانشگاه قوه قضائيه  

 ١٣٨٩تا  ١٣٨٠از (های مختلف دانشگاه عالمه طباطبایی  تدریس فارسی عمومی در دانشکده(  

  کتاب های منتشر شده



 ١٣٩۴پژوهی داستانهای عاميانة ایرانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان  روایت  

 پژوهشگاه علوم )گردآوری، تدوین و ویرایش( مجموعه چکيده مقاالت همایش نقد ادبيات داستانی ،

  ١٣٩٢انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 

 نسب، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  زاده و مریم شریف اهللا ایران مهارت نوشتن، نعمت

  ١٣٩١فرهنگی، 

 ١٣٨٩آوای سورنا،  ، انتشارات)برای گروه سنی نوجوان(دنيا و آخرت در شعر کهن پارسی : گنج و کليد  

  ١٣٨۵، انتشارات گویش نو، )همکاری در تاليف(، )پایه پنجم ابتدایی(ادبيات برتر تيزهوشان  

  مقاالت علمی پژوهشی

 دانشگاه )عليم پژوهشی(های عامه، دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه  های دوگانه در داستان تقابل ،

  ١٣٩۴، پایيز و زمستان ۶، ش٣تربيت مدرس، س

  ،علمی (پژوهی   ، مجلة داستان)با همکاری نيره سليمی(واکاوی چند کهن الگو در آثار ابوتراب خسروی

  ١٣٩٣/٠٢/٢۴به تاریخ  ١/١/٠٠١١، پذیرش به شمارة )پژوهشی

  پایيز ١١، ش۶، س)علمی پژوهشی(بازتاب مفهوم وطن در شعر دفاع مقدس، فصلنامة ادبيات پایداری ،

  .١٣٩٣و زمستان 

 با همکاری سميه کرمی(ر سبکی داستان در غزليات سنایی غزنوی و عطار نيشابوری، بررسی سي( ،

  ١٣٩٢، بهار )علمی پژوهشی(فصلنامة بهار ادب 

 با همکاری (های هفتاد و هشتاد،  های خلق فراداستان و کارکردهای آن در داستان کوتاه دهه شيوه

، پایيز ٣، ش٣، س)علمی پژوهشی(عاصر ، دوفصلنامه ادبيات پارسی م)محمدمهدی ابراهيمی فخاری

١٣٩٢  

 فصلنامة ادبيات پارسی )با همکاری اعظم هاشمی(های حميد امجد  الگوهای ساختاری نمایشنامه ،

  .١٣٩٣، تابستان ٢، ش۴معاصر، س

 فصلنامه )با همکاری مهسا رون(، )های چهل و پنجاه دهه(های اکبر رادی  تحليل ساختاری نمایشنامه ،

  ١٣٩٠، بهار ١، ش۴، س)می پژوهشیعل(بهار ادب 

  دو فصلنامه کهن نامه )سوال و جواب، مکالمه، مناظره، دیالکتيک(ارتباط کالمی در شعر کهن پارسی ،

  ١٣٩٠، پایيز و زمستان ۴، ش)علمی پژوهشی(ادب پارسی 

 زادهدکتر نعمت اهللا ایران : نویسندة مسئول(بالغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی،  -کاربرد تصویری( ،

  ١٣٨٧، پایيز ۵، ش)علمی پژوهشی(فصلنامه ادب پژوهی دانشگاه گيالن 

  مقاالت علمی ترویجی

  ،با همکاری محمدمهدی ابراهيمی فخاری(تحليل امر غایب و کارکرد آن در چند داستان کوتاه فارسی( ،

  .١٣٩۴های زبان و ادبيات فارسی، بهمن  مجموعه مقاالت هشتمين همایش ملی پژوهش

 ل رؤیا در شعر مهدی اخوان ثالث، مجموعه مقاالت نخستين همایش ملی نکوداشت مهدی اخوان تحلي

  .١٣٩۴ثالث، دانشگاه یزد، مهرماه 

 المللی ترویج زبان و ادبيات  مجموعه مقاالت دهمين همایش بين. های عاميانه عناصر جادویی در داستان

  .١٣٩۴فارسی، دانشگاه محقق اردبيلی، شهریور 



 مجموعه )با همکاری محمدمهدی ابراهيمی فخاری(های عاميانه،  نواع مفهوم قدرت در داستانکارکرد ا ،

  .١٣٩٣رفسنجان، بهمن ) ع(عصر  مقاالت نخستين همایش ملی نگاهی نو به ادبيات عامه، دانشگاه ولی

  ،مجلة فارسی دانشگاه داکا،)دکتر حسينعلی قبادی: نویسندة مسئول(اندرزهای جاودانة سعدی ، 

  .٢٠١٣دسامبر - ، ژانویه٧، ش٧، س)علمی و پژوهشی(بنگالدش، 

 با همکاری محمد مهدی (زاده،  های محمد آصف سلطان های پسامدرنيسم در داستان بررسی مولفه

المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی،  ، مجموعه مقاالت هشتمين همایش بين)ابراهيمی فخاری

  ١٣٩٢دانشگاه زنجان، شهریور 

  کتاب ماه )زاده با همکاری نگين صدری(آموزش مهارت خودآگاهی در ادبيات داستانی کودک،بررسی ،

  ١٣٩٠، اسفند ١٧٣کودک و نوجوان، ش 

 برگزیده آثار و نقد اشعار قيصر امين پور، : پور، همزاد عاشقان جهان تلميحات مذهبی در شعر قيصر امين

  ١٣٨٩المللی الهدی،  انتشارات بين: زاده، تهران اهللا ایران به اهتمام نعمت

 مرکز تحقيقات فارسی ایران و پاکستان(پور، فصلنامه علمی پژوهشی دانش  تلميح در شعر قيصر امين - 

  ١٣٨٨، تابستان ٩٧، ش )اسالم آباد

 »تضاد یا تعامل؟، مجلة فرهنگ، پژوهشگاه علوم » فلسفه در ادبيات کودک«و » فلسفة ادبيات کودک

  ١٣٨٨انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 یادبود استاد سيد جعفر شهيدی، پژوهشگران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات : یاد شهيدی

  ١٣٨٧، تير ١۵و  ١۴فرهنگی، ش 

 ارائه در سمينار ششصدمين سالگرد (بررسی تقابل مرگ و زندگی در دیدگاه موالنا، : حکایت جان سيری

، پایيز ۶۴و  ۶٣مجلة فرهنگ، ش .)١٣٨۶تولد موالنا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایيز 

  ١٣٨۶و زمستان 

 ١٣٨۴، تابستان ٧آرش مرزبان غرور یک ملت، ماهنامة آناهيد، ش  

 معرفی شيوة بين المللی (ها در علوم انسانی  مستندکردن نوشتهMLA ( مجلة زبان و ادب ،) دانشکدة

  ١٣٨٣، تابستان ٢١، ش )های خارجی عالمه طباطبایی ادبيات فارسی و زبان

  دانشکدة ادبيات فارسی (، مجلة زبان و ادب )با نگاهی به خمریه ابن فارض(بررسی باده در مثنوی موالنا

  ١٣٨٣، بهار ١٩، ش )های خارجی عالمه طباطبایی نو زبا

  فصلنامة علمی )بررسی سبکی و نمادشناسی داستان دشنام اثر نادر ابراهيمی(ناسزای سزاوار ،

، پایيز و زمستان ٧۵و  ٧۴، ش )اسالم آباد -مرکز تحقيقات فارسی ایران و پاکستان(پژوهشی دانش 

١٣٨٢  

 ١٣٨١، پایيز ٣٠وجوان، پژوهشنامه ادبيات کودک و نوجوان، ش زبان و تصویرآفرینی در شعر کودک و ن  

  )با ارائه سخنرانی(شرکت در همایش ها 

  تحليل رؤیا در شعر مهدی اخوان ثالث، مجموعه مقاالت نخستين همایش ملی نکوداشت مهدی اخوان

  .١٣٩۴ثالث، دانشگاه یزد، مهرماه 

 »با همکاری محمدمهدی ابراهيمی فخاری( »های عاميانه کارکرد انواع مفهوم قدرت در داستان( ،

  .١٣٩٣بهمن  ۶تا  ۴نخستين همایش ملی نگاهی نو به ادبيات عامه، دانشگاه رفسنجان، 



 های عالی مهارتی و تاثير آن بر مناسبات ایران و  المللی شدن آموزش ها و تهدیدهای بين بررسی فرصت

المللی انجمن  ، ششمين کنفرانس بين)ژادن با همکاری محمدمهدی معتمدی(کشورهای آسيای ميانه، 

چاپ چکيده .(١٣٩٣آموزش عالی ایران، توسعة آموزش عالی فرامرزی، دانشگاه مشهد، اردیبهشت 

  )مقاله

 سومين همایش نقد ادبی با )با همکاری نيره سليمی(الگو در آثار ابوتراب خسروی،  واکاوی چند کهن ،

چاپ چکيده . (١٣٩٢نسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند محوریت ادبيات داستانی، پژوهشگاه علوم ا

  )مقاله

 المللی زن در جهان اسالم یکصد سال  های کوتاه نویسندگان زن، سمينار بين سيمای زن در داستان

  )چاپ چکيده مقاله. (١٣٩٢اخير، انجمن ایرانی تاریخ، آذر 

 هفتمين همایش )زاده ن صدریبا همکاری نگي(های زندگی به کودکان،  نقش داستان در آموزش مهارت ،

چاپ چکيده . (١٣٩١بين المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، شهریور 

  )مقاله

  همایش بين المللی ششصدمين سالگرد تولد )با همکاری زهرا پارساپور(کنش و منش عوام در مثنوی ،

  )چاپ چکيده مقاله. (١٣٨۶موالنا، پایيز 

 های زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه  رینی در شعر کودک و نوجوان،نخستين گردهمایی پژوهشتصویرآف

  )چاپ چکيده مقاله( ١٣٨٠تربيت مدرس، بهمن 

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

 ١٣٩٢آبان  ٢و١المللی الغدیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  کنگره بين  

  ،١٣٩٢آبان  ٨سمينار غدیرشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

  اجرا و همکاری در طرح های پژوهشی

  پسند در چارچوب مطالعات فرهنگی پسند و نخبه های ادبيات عامه تبين شاخص«مجری طرح :

گی، در دست ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهن» های سه دهه پس از انقالب اسالمی داستان

  انجام

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات »های عاميانه های اخالقی در داستان بررسی کنش«طرح ،

  .١٣٩۴تا تير  ١٣٩٣فرهنگی، فروردین 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »های عاميانه روایت پژوهی داستان«مجری طرح ،

  ١٣٩٢فروردین تا اسفند 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات »از فرهنگ تاریخی زبان فارسی» س«تدوین حرف «مجری طرح ،

  ١٣٩١فرهنگی، پایيز و زمستان 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات »از فرهنگ تاریخی زبان فارسی» ز«تدوین حرف «مجری طرح ،

  ١٣٩١فرهنگی، بهار و تابستان 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات »از فرهنگ تاریخی زبان فارسی» دال«تدوین حرف «مجری طرح ،

  ١٣٩٠فرهنگی، پایيز و زمستان 

  پژوهشگاه علوم انسانی و )بخش گلستان سعدی(» های جهانی ادبيات پارسی پيام«همکار طرح ،

  ١٣٨۶و  ١٣٨۵مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، 

  های کارشناسی ارشد راهنمایی پایان نامه



 های معاصر، سميه کرمی، پژوهشگاه  داستان ی و عطار با غزلهای سنای داستان مقایسه سبکی غزل

  ١٣٩١علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ماه 

 ليال حاجی یوسفی، پژوهشگاه ٨٠های محمد چرمشير دهه  بررسی ساختاری و مضمونی نمایشنامه ،

  ١٣٩١علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر 

 محمدمهدی ابراهيمی فخاری، ٨٠ان کوتاه دهه بررسی ساختاری و مضمونی هفت مجموعه داست ،

  ١٣٩٠پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر 

 ١٣٨٨شناسی،  مفهوم وطن در شعر معاصر از مشروطه تا امروز، محمد مهدی نقی پور، بنياد ایران  

 و  های حميد امجد، اعظم هاشمی، پژوهشگاه علوم انسانی تحليل ساختاری و مضمونی نمایشنامه

  ١٣٨٩مطالعات فرهنگی، مرداد 

  بررسی و تحليل بالغی غزل های هوشنگ ابتهاج، امير اثنی عشری، پژوهشگاه علوم انسانی و

  ١٣٨٩مطالعات فرهنگی، فروردین 

  های دکتری مشاورة رساله

 رود راوی، همنوایی شبانة ارکستر (های انتخابی دهة هشتاد  تحليل عناصر بنيادین روایت در داستان

  .از منظر الگوی نظری دیوید هرمن، در دست نگارش) کنم، من او ها را من خاموش می ها، چراغ چوب

  های کارشناسی ارشد مشاوره پایان نامه

  نسبت زبان و مخاطب در شعر معاصر ایران، کتایون شارعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

  ١٣٩١فرهنگی، اسفند 

 زاده، پژوهشگاه  های اخالقی اجتماعی، نگين صدری بررسی کارکرد ادبيات کودکان در آموزش مهارت

  ١٣٩٠علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 

 های ابوتراب خسروی، نيره سليمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  بررسی ساختاری داستان

  ١٣٨٨فرهنگی، بهمن 

 ارسی، سميه دولتيان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، های ف بررسی ساختاری داستانک

  ١٣٨٨خرداد 

 المللی امام خمينی  های بيژن نجدی، الماس تاجریان، دانشگاه بين تحليل ساختاری و مضمونی داستان

  ١٣٨۶قزوین، 

 لعات های اکبر رادی، مهسا رون، پژوهشگاه علوم انسانی و مطا تحليل ساختاری و مضمونی نمایشنامه

  ١٣٨٧فرهنگی، 

  شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی

  اصغر مصلح، پژوهشگاه  دکتر علی: فرهنگ، ادبيات و فلسفه، مدرس): ١(کارگاه نسبت ادبيات و فلسفه

  ١٣٩٣آبان ٢٢علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

  مدرضا بهشتی، دکتر سيد مح: شناسی و فهم، مدرس استعاره): ٢(کارگاه نسبت ادبيات و فلسفه

  ١٣٩٣آذر  ٢۶پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

  دکتر اميد همدانی، پژوهشگاه : درآمدی بر فلسفة ادبيات، مدرس): ٣(کارگاه نسبت ادبيات و فلسفه

  ١٣٩٣دی  ١٨علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 



  دکتر : های ادبی، مدرس شناختی نظریه معرفت- مبانی فلسفی): ۴(کارگاه نسبت ادبيات و فلسفه

  .١٣٩٣بهمن  ٣٠عليرضا نيکویی، 

 اندیشی استادان و  افزایی اندیشه سياسی و مبانی اتقالب اسالمی، مرکز هم شرکت در دوره دانش

  ١٣٩٢نخبگان دانشگاهی دانشگاه جامع علمی کاربردی، بهار 

 ١٣٩٢ن نویسی، مرکز نشر دانشگاهی، بهار و تابستا شرکت در دوره بلندمدت رساله  

  ،١٣٩١شرکت در دوره نقد ادبی با رویکرد عملی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

 ١٣٩١شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، افزایی مرجع شرکت در دوره دانش  

  ،١٣٩١شرکت در کارگاه چگونگی تحليل انسجام در متون، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

  ،١٣٩١شرکت در دوره تحليل گفتمان، شهر کتاب  

 ١٣٩٠گفتار ادبيات رمزی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان   شرکت در درس  

 ١٣٩٠گفتار ادبيات مانوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان   شرکت در درس  

 ای، اداره کل تحول اداری و فناوری اطالعات وزارت علوم،  افزایی اخالق حرفه شرکت در کارگاه دانش

  ١٣٩٠پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 

  برگزاری کارگاه و نشست های علمی

 ١۶لی آموزش، برگزارکنندة کارگاه آیين نگارش و مکاتبات اداری، در وزارتخانة آموزش و پرورش، شورای عا 

  .١٣٩٣ساعت، آذر و دی 

  تدریس درس نقش داستان در رشد شخصيت کودکان در ارگاه تربيت مربی فبک، پژوهشگاه علوم

  ١٣٩١مهرماه  ٢٢انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 ١٣٩١مهرماه  ٣٠نویسی در بازرسی، سازمان تامين اجتماعی،  برگزار کننده کارگاه اصول و نحوه گزارش  

 ها، راهکارها، پژوهشگاه علوم انسانی و  ها، آسيب مولفه: شناسی ده نشست تخصصی سبکبرگزار کنن

  ١٣٩١آبان  ٢٠مطالعات فرهنگی، 

 دانشگاه جامع علمی ) آموزش ضمن خدمت کارکنان(نویسی و مکاتبات اداری،  برگزار کننده کارگاه گزارش

  ١٣٨٧و  ١٣٨۶کاربردی، 

 


