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  )مقدماتی(، عربی، فرانسه )بين المللی IELTSدارای مدرک (انگليسی : آشنایی با زبانهای

  
  مدارک تحصيلی

 دکتری تخصصی زبان و ادبيات فارسی؛ دانشگاه تربيت معلم، تهران -١٣٨٩  

 کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی؛ دانشگاه تربيت معلم، تهران -١٣٨٤  

 آارشناسی زبان و ادبيات فارسی؛ دانشگاه آزاد اسالمی، آرج -١٣٧٧  
  آشنایی با زبانهای دیگر

 داراي مدرك : زبان انگليسیIELTS يبين الملل  

 زبان عربی  

 در حّد مقّدماتي: زبان فرانسه  
  جوایز و افتخارات

 ٩٠برگزيده ي رساله ي برتر در مقطع دآتري از سوي دانشگاه تربيت معّلم تهران در هفته پژوهش سال  

 برگزيده ي مقاله برتر در نخستين همايش ملي نهج البالغه و ادبيات.  

  در ششمين جشنواره بين المللي فارابي، ويژه تحقيقات علوم انساني » زبان و ادبيات«برگزيده گروه علمي

شايان يادآوري است رتبه اول و دوِم اين . (رساله دآتري» رتبه سوم بخش بزرگسال«احراز . و اسالمي

  .)گروه، برگزيده و منتخبي نداشته و اين رساله، تنها برگزيده اين گروه است

 دريافت لوح تقدير از وزير علوم، تحقيقات و فناوري  

 دريافت لوح تقدير از سازمان يونسكو  

 دريافت لوح تقدير از سازمان آيسسكو  

  ١٣٩٢دريافت لوح تقدير از رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در سال  

 هت اثر برجسته در حوزه علمي دريافت لوح تقدير از رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ج

  پژوهي

  از رييس پژوهشگاه علوم انساني  ١٣٩٣دريافت لوح تقدير پژوهشگر شايسته تقدير در هفته پژوهش سال

  و مطالعات فرهنگي

  از رييس پژوهشگاه علوم انساني و  ١٣٩٤در هفته پژوهش سال » پژوهشگر برتر«دريافت لوح تقدير

  مطالعات فرهنگي

 های  ر از رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي جهت برگزاری فعاالنه کرسیدريافت لوح تقدي

  ١٣٩٤پردازی و آزاداندیشی در پژوهشگاه در سال مناظره، نقد، نظریه
  سوابق اجرایی

 رابط مرآز تحقيقات صدا و سيما و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  

 ١٣٩٢شهريورماه. دانشگاه زنجان. يج زبان و ادبيات فارسيعضو شوراي علمي همايش بين المللي ترو.  



 اسفند . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. عضو شوراي علمي همايش بين المللي نقد ادبي

  .١٣٩٢ماه

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. . های ادبی عضو شورای علمی همایش ملی پژوهش .

  .١٣٩٤اسفند ماه

 مهر ماه . پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. عضو شوراي تحصيالت تكميلي پژوهشكده ادبيات

  .تاآنون ٩٢

  ١٣٩٣عضو آميته علمي مصاحبه آننده آزمون دآتري رشته زبان و ادبيات فارسي.  

  ١٣٩٣عضو هيئت مدیره شورای صنفی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از بهمن  

 از . پردازی، نقد و نوآوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی های نظریه فتر کرسیمسئول د

  ٩٤شهریور 
  تخصص

 حافظ و خاقاني: متون نظم  

 تاريخ بيهقي، جهانگشاي جويني، آليله و دمنه: متون نثر  

 زبان انگليسي تخصصي و عمومي  

 مباحث مربوط به تحليل گفتمان  

 ادبيات دفاع مقدس  
  مجامع علمي و انجمن ها عضويت در

 عضو بنياد مّلی نخبگان  

 عضو انجمن ترويج زبان و ادب فارسی  

  عضو انجمن زبان شناسان نقش گراISFLA  
  سوابق آموزشی

 تا  ١٣٨٤. بررسي متون فارسي مقطع متوسطه، فارسي عمومي: دانشگاه آزاد اسالمي آرج، آارشناسي

١٣٩٠  

 تا  ١٣٨٥... . تاريخ بيهقي، تاريخ جهانگشا، حافظ، تاريخ ادبيات و : دانشگاه پيام نور دماوند،آارشناسي

١٣٨٨  

 ١٣٩٠تا  ١٣٨٥... . تاريخ بيهقي، حافظ، مثنوي و : مرآز تربيت معّلم شهيد مفتح،آارشناسي  

 فارسي عمومي: دانشگاه تربيت معلم تهران،آارشناسي  

  فارسي عمومي: ناسي،آارش) س(دانشگاه الزهرا  

 زبان انگليسي تخصصي: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در مقطع آارشناسي ارشد  

 بررسي متون : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در مقطع آارشناسي ارشد، پژوهشكده تاريخ

  تاريخي فارسي
  تصحيح و تاليف کتابهای منتشرشده

 توران و آانون : ؛ انتشارات)پاسخنامه آنكور آارشناسي ارشد(شناسی ارشد آتاب کلّيات مسائل ادبی کار

  .١٣٨٧: فرهنگي آموزش؛ سال چاپ

  توران و آانون : ؛ انتشارات)پاسخنامه آنكور آارشناسي ارشد(آتاب متون نظم و نثر کارشناسی ارشد

  .١٣٨٦: فرهنگي آموزش؛ سال چاپ



 ؛ انتشارات)پاسخنامه آنكور آارشناسي ارشد(رشد آتاب عربی و زبان انگليسی تخصصی کارشناسی ا :

  .١٣٨٦: توران و آانون فرهنگي آموزش؛ سال چاپ

  ترجمه آتاب”Language, context and text: Aspects of language in a social semiotic perspective “ .

  .انتشارات علمي

  انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و . » گفتمان فرهنگي، سياسي و اقتصادي در شعر دفاع مقّدس«آتاب

  مطالعات فرهنگي

  انتشارات » )غزل حافظ و سعدي(نظريه ي انسجام و پيوستگي، و آاربست آن در تحليل متون «کتاب

  دانشگاه خوارزمی
  مقاالت علمی پژوهشی

  اپ چ(مقاله نمود فقر و تهيدستي در شعِرنيمايوشيج و نازك المالئكه در مجله علمي پژوهشي دهخدا

  .، دانشگاه آزاد اسالمي آرج) ١٣٨٩، بهار ٣شماره: شده

  چاپ (مقاله ريخت شناسِي قصه ي خير و شر بر اساس نظرّيه ي پراپ در مجله علمي پژوهشي دهخدا

  .، دانشگاه آزاد اسالمي آرج)١٣٨٩، تابستان ٤شماره: شده

 گرا در مجله علمي -سي نقشمقاله تحليل انسجام و پيوستگي در غزلی از حافظ با رويكرد زبان شنا

سال هجدهم،  ٦٧، دانشگاه تربّيت معّلم تهران، شماره )چاپ شده) (١٢(پژوهشي زبان و ادبّيات فارسي

  .دآتر تقي پورنامداريان: نويسنده همكار). ١٣٩٠چاپ در بهمن ( ١٣٨٩بهار 

 ر مجله علمي کاربست آن در داستان آمينه فارسی د: مقاله نظریه ی انسجام و هماهنگي انسجامی

چاپ در ( ١٣٩٠سال دوم، بهاروتابستان  ٤، شماره)س(، دانشگاه الزهرا )چاپ شده(پژوهشي زبان پژوهي 

  .دآتر ناصرقلي سارلي: نويسنده همكار) ١٣٩٠آبان 

  ،دانشگاه آزاد )چاپ شده(مقاله نقد جامعه شناختي داستان گيله مرد در مجله علمي پژوهشي دهخدا ،

  .مهتاب هدايتي: نويسنده همكار). ١٣٩٠چاپ شده در اسفند ( ١٣٩٠، تابستان  ٨اسالمي آرج، شماره

  مقاله تحليل مقايسه اي عوامل انسجام در غزل حافظ و سعدي و تأثير آن بر انسجام متن در مجله علمي

  )س(، دانشگاه الزهرا ) ١٣٩٣، بهار١٠سال ششم، شماره: چاپ شده(پژوهشي زبان پژوهي 

 مجله علمي پژوهشي . مقاله بررسي سنجشي مضامين سياسِي اشعار سپيده آاشاني و نازك المالئكه

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ) ١٣٩٢، پایيز ٣، شماره ٣دوره : چاپ شده. (ادبيات پارسي معاصر

  .دآتر معصومه نعمتي قزويني: نويسنده همكار. فرهنگي

 مجله علمي پژوهشي . ف با رويكرد زبان شناسي نقش گرابررسي انسجام و پيوستگي در سوره ص

: شماره  - ٩دوره  -مجلة انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي: چاپ شده. (انجمن ايراني زبان و ادبيات عرب

  .دآتر معصومه نعمتي قزويني: نويسنده همكار. دانشگاه تربيت مدّرس) ١٣٩٢تابستان  ٢٧

 مجله علمي پژوهشي مطالعات . نيمايوشيج، قيصر امين پور: صرمقاله پيام هاي جهاني شاعران معا

مرآز ملي : رياست جمهوري).  ١٣٩٢، بهار ١٠سال چهارم، شماره : چاپ شده. (راهبردي جهاني شدن

  .جهاني شدن

  چاپ شده(مجله علمي پژوهشي آهن نامه ). از سنايي تا حافظ(مقاله سير غزل مدحي در ادب پارسي :

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي). ١٣٩٢پاييز . ٣شماره. سال چهارم

 مجله . شناسي نقش گرا-مقاله بررسي ويژگي هاي سبكي و شخصيتي سيمين دانشور با رويكرد زبان

پژوهشگاه علوم انساني ). ، ١٣٩٣، تابستان ٩، شماره ٥دوره : چاپ شده. (علمي پژوهشي زبان شناخت

  .و مطالعات فرهنگي



 مجله علمي پژوهشي آهن » ی بافت فرهنگی در سوانح العشاق احمد غزالی و شروح آن بررس« مقاله

  .آزاده شریفی: نويسنده همكار. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي). پذيرش. (نامه ادب پارسي

  گرا شناسی نقش های تعليمی سعدی با رویکرد زبان شناختی فعل در غزل بررسی سبک«مقاله «

  ).١٣٩٤، بهار ٢٥، شماره ٧دوره : چاپ شده. (با همکاری. علمي پژوهشي. ادبيات تعليمی پژوهشنامه

  پژوهش های » بررسي آاربست عوامل انسجام در سوره اعلي و ترجمه آن از طاهره صفارزاده «مقاله

  ).١٣٩٤، بهار ١سال بيستم، شماره : چاپ شده. (با همکاری. علمي پژوهشي. قرآنی

  پژوهش نامه زنان» )فاطمه راکعی و سپيده کاشانی( شعر شاعران زن پس از انقالب  انتقاد در«مقاله .

  ).،١٣٩٤، تابستان ١٢، شماره ٦دوره : چاپ شده(علمي پژوهشي 

  فصلنامه علمي » گرا  شناسی نقش ای تمهيدات و لوایح با رویکرد زبان سبک شناسی مقایسه« مقاله

  .با همکاری). ١٣٩٤، بهار و تابستان ٢١، شماره ١١دوره : چاپ شده. (پژوهی پژوهشی زبان و زبان
 Acceptance of ISI Paper “ Assessment of the Role of Lullaby in Religious Culture Transfer to Children 

Based on Written Persian Lullabies “ in EUROPE-REVUE LITTERAIRE MENSUELLE  
  مقاالت علمی ترویجی

 چاپ . (مجله اللغه و األدب العربيه. سي مقايسه اي پيامهاي جهاني در شعر معاصر ايران و عراقمقاله برر

  .دانشگاه اهواز). ١٣٩٢تابستان . ٦شماره: شده

 فصلنامه علمی » مقاله تحليل مقایسه ای آموزه های دینی در اشعار سپيده کاشانی و نازک المالئکه

دآتر معصومه : نويسنده همكار) ١٣٩٣م، پایيزو زمستان شماره هفت: چاپ شده( تخصصی ادبيات دینی

  نعمتي قزويني

  فصلنامه علمي ترويجي » تحليل و بررسي انواع تأثيرپذيري مثنوي تحفه العراقين از قرآن آريم«مقاله

  ).١٣٩٣زمستان . ٣٢شماره . سال هشتم: چاپ شده. (مطالعات ادبيات تطبيقي

  فصلنامه علمي ترويجي مطالعات » قرآن در دیوان حافظ و سعدیبررسی مقایسه ای بازتاب قصص «مقاله

  .نرگس نظيف: نويسنده همكار). پذيرش. (قرآنی

  چاپ . (مجله سفينه. »گفتار سرل- در کوفه براساس نظریه کنش) س(تحليل خطبه حضرت زینب « مقاله

  .وينيدآتر معصومه نعمتي قز: نويسنده همكار). ١٣٩٣، زمستان ٤٥سال دوازدهم،ش : شده
  )با ارائه سخنرانی(شرکت در همایش ها و نشست ها 

 چاپ در مجموعه چکيده (اسلونی و سخنرانی در این کنفرانس  –آوپر  - پذيرش مقاله از دانشگاه پريمورسكا

  ميالدی ٢٠١٠) مقاالت در کشور اسلونی
٢٢nd European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshop; The University of 

Primorska in Koper, Slovenia from July ٩th to ١٢th, ٢٠١٠(  

  "The Issue of Coherence in a narrative ghazal by Hafez: A Linguistic Enquiry"با عنوان 

 چاپ در مجموعه چکيده مقاالت در (ایتاليا و سخنرانی در این کنفرانس  -ه برتينوروپذیرش مقاله از دانشگا

  )کشور ایتاليا
٢٣rd European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshop (ESFLCW ٢٠١٢) ١١- ٩ 

July, ٢٠١٢ - University Residential Centre of Bertinoro, Italy  

  "A COMPARATIVE STUDY OF COHERENCE IN A HAFEz’S AND SADI’S GHAZAL"با عنوان 

  در همايش بين المللي » تنوع مضمون در غزل و ارتباط آن با انسجام متن«سخنراني و چاپ مقاله با عنوان

  .١٣٩١شهريور  ١٧الي  ١٥تهران؛ . در دانشگاه عالمه طباطبايي» ترويج زبان و ادبيات فارسي«

 در همايش » نيمايوشيج، قيصر امين پور: پيام هاي جهاني شاعران معاصر«مقاله با عنوان  سخنراني و چاپ

و  ١١( ٢٠١٢اآتبر  ٣-٢تهران؛ . در مرآز ملي مطالعات جهاني شدن» آموزش و جهاني شدن«بين المللي 

  )مهر ماه ١٢



  در شعر شاعران جايگاه صلح «سخنراني و چاپ مقاله در آنفرانس بين المللي خاورميانه با عنوان

  .٢٠١٣مي. ترآيه: محل برگزاري. »معاصرايران

  بهمن . »)نقد و بررسي شعر انقالبي در ايران(پيوند شعر و انقالب «سخنران نشست تخصصي با موضوع

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. ١٣٩١

  نهج  ١٤٠ست آن در خطبهنظريه انسجام و هماهنگي انسجامي و آارب« سخنراني و چاپ مقاله با عنوان

موسسه . چاپ شده در مجموعه مقاالت برگزيده نخستين همايش ملي نهج البالغه و ادبيات. »البالغه

  .دآتر معصومه نعمتي قزويني: نويسنده همكار. دفتر تبليغات اسالمي قم. قرآن و نهج البالغه

  در دومين » پايداري ايران و عراق تحليل مقايسه اي وطن گرايي در شعر«سخنراني و چاپ مقاله با عنوان

  .فردوسي مشهد. همايش بين المللي تطبيقي فارسي و عربي

  سخنراني و چاپ مقاله با عنوان بازتاب گفتمان هاي سياسي و اجتماعي جامعه در اشعار فارسي شهریار

  در کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسالمی

 در کنگره » سي شعري از سلمان هراتي با رويكرد جامعه شناختيبرر«سخنراني و چاپ مقاله با عنوان

  ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسالمی

 در دهمين همایش بين المللی ترویج زبان و » بازتاب گفتمان دینی در شعر احمد عزیزی«چاپ مقاله با عنوان

  .اردبيل. ادب فارسی

  در کنگره بين » در شعر انقالب اسالمی) س(ضرت زینب بازتاب سيمای ح«سخنراني و چاپ مقاله با عنوان

  ).س(المللی حضرت زینب

 درمجموعه . »بندی و تحليل محتوایی قصاید تعليمی سنايي غزنوی طبقه« سخنراني و چاپ مقاله با عنوان

  .دانشگاه شهيد بهشتی. مقاالت دومين کنگره بين المللی زبان و ادبيات فارسی
  پژوهشی اجرا و همکاری در طرح های

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات » تحليل و بررسی اشعار انتقادی حافظ«مجری طرح پژوهشي

  .فرهنگي، در حال انجام

  با تكيه بر اشعار . (بررسي عناصر اجتماعي در شعر دفاع مقّدس؛ دوره اول« مجری طرح پژوهشي

تا  ١٣٩٠، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، از دي ماه »)آاشاني، هراتي، حسيني و امين پور

  .١٣٩١دي ماه 

  در مرآز تحقيقات » و سيماهاي صدا - ذآر مناقب و مراثي چهارده معصوم در برنامه«مجري طرح پژوهشي

  .١٣٩١تا اسفند  ١٣٩١از مرداد . صدا و سيما

  ١٣٩٠ - ١٣٦٧. (بررسي عناصر اجتماعي در شعر دفاع مقّدس؛ دوره دوم«مجري طرح پژوهشي(« ،

  .١٣٩٣تا ارديبهشت  ١٣٩٢از بهمن ماه . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  در . » )قرن ششم تا هشتم(تنوع مضمون در غزل فارسي بررسي سير تغيير و « مجري طرح پژوهشي

  .١٣٩٣تا اسفند  ١٣٩٢از آذرماه . دبيرخانه چشنواره بين المللي فارابي و بنياد ملي نخبگان

  پژوهشگاه علوم . »تحليل گفتمان ادبي نيايش هاي منتخب صحيفه سجاديه«مشاور طرح پژوهشي

  ١٣٩١تا دي ماه  ١٣٩٠از مهرماه . صومه نعمتي قزوينيدآتر مع: مجري طرح. انساني و مطالعات فرهنگي

  بررسي سنجشي سوره هاي بروج، فجر، جمعه به همراه ترجمه فارسي آن با رويكرد زبان «مشاور طرح

 ١٣٩٣تا فروردين ماه  ١٣٩١از دي ماه . دآتر معصومه نعمتي قزويني: مجري طرح» شناسي نقش گرا 

  

  



  ارشدراهنمایی پایان نامه های کارشناسی 

 تأثير بافت سياسی، اجتماعی و فرهنگی بر سبک « راهنمایی پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. گلستان سعدی و بهارستان جامی

 نقش ادبيات فولکوریک در حفظ و تدوام هویت فرهنگی «راهنمایی پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران). مطالعه موردی الالیی های مکتوب فارسی( »کودکان

 نقش قصه ها و حکایات فارسی در شکل گيری هویت «راهنمایی پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران. »کودکان 

 نقش مولفه های اخالقی ضرب المثل های فارسی بر «سي ارشد با عنوانراهنمایی پايان نامه آارشنا

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران. »توسعه فرهنگ شهروندی

  تحليل گفتمان سوانح العشاق احمد غزالی و عبهر «راهنمايي پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات » )هاي زباني بافت فرهنگيبا تكيه بر نمود(العاشقين روزبهان بقلی 

  ١٣٩٢اسفند . فرهنگي

 بررسي مقايسه اي سبك شناسي تمهيدات و لوایح «راهنمايي پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. »منسوب به عين القضات با رویکرد زبان شناسی نقش گرا

  .٩٤بهار 

  تحليل جهان بيني و شخصيت سعدي در غزليات با رويكرد «راهنمايي پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

  .٩٣شهریور . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي» زبان شناسي نقش گرا

  دانشگاه آزاد ساوه. » سيماي جامعه در بوستان سعدي«راهنمايي پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان .

  .٩١شهريور : تاريخ دفاع

  دانشگاه » شيوه داستان پردازي موالنا در دفتر اول و دوم«راهنمايي پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

  .٩١اسفند : تاريخ دفاع. آزاد اسالمشهر

  ٨٠تا  ٦٠دهه (تحليل و بررسي غزل دفاع مقدس «راهنمايي پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان( «

  .٩١اسفند : تاريخ دفاع. زاد اسالمشهردانشگاه آ
  مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

 تحليل انتقادي گفتمان حكومتي در بوستان سعدي « مشاوره پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان« .

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 ی یوسف  شناسی تطبيقی حکایتهای تفسير سوره سبک« مشاوره پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

پژوهشی در چارچوب فرانقش ) ) ابوالفضل ميبدی( االسرار  با داستانهای کشف) احمدبن محمد طوسی(

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) متنی

 تحليل و مقايسه مضامين مربوط به وطن در اشعار حافظ «ان مشاوره پايان نامه آارشناسي ارشد با عنو

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. »ابراهيم و ميرزاده عشقي 

  در مثنوي معنوي و آثار ) ع(بررسي سيره عملي امام علي «مشاوره پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

  .١٣٩٢: تاريخ دفاع. دانشگاه آزاد ساوه. »عطار نيشابوري

 بررسی مقایسه ای وسبک شناختی جلد اول تاریخ بيهقی « مشاوره پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

اسامی اشخاص،اماکن،ابزارجنگی،جمله ها (وتاریخ جهانگشای جوینی بااستفاده از بسامدهای آماری 

  .١٣٩٢: تاريخ دفاع. دانشگاه آزاد اسالمشهر. »)واشعارعربی واشعارفارسی



 بررسي و تحليل ادبيات ادبيات آودك و نوجوان در حوزه دفاع «ره پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان مشاو

  .١٣٩٢: تاريخ دفاع. دانشگاه آزاد ساوه. »مقدس 

  تحليل ژرف ساختي صفت هاي مرّآب در مخزن األسرار «مشاوره پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

  .١٣٩١: خ دفاعتاري. دانشگاه آزاد ساوه» نظامي

  توصيف مؤلفه هاي تصويري و زباني در آثار مصطفي «مشاوره پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

  .١٣٩١: تاريخ دفاع. دانشگاه آزاد ساوه» رحماندوست

  تحليل و طبقه بندي محتوايي حكايات اسرارالتوحيد «مشاوره پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان «

  .١٣٩١: تاريخ دفاع. دانشگاه آزاد ساوه

  توصيف محتوايي و ادبي و آالبدشكافي رايزني ها در آليله «مشاوره پايان نامه آارشناسي ارشد با عنوان

  .١٣٩١: تاريخ دفاع. دانشگاه آزاد ساوه» و دمنه
  مشاوره دکتری

  ی و مدنی های مّک بررسی رویکرد نوین تحليل انسجام متن درپرتوی سوره«مشاوره رساله دکتری باعنوان

  .دانشگاه خوارزمی تهران. ») بررسی موردی سه جزء آخر قرآن(
  شرکت در کارگاهها و دوره های آموزشی

  استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتري در کشور استراليا زیرنظر پروفسور رقيه حسن همسر

 ٢٥ماه از  ٤به مّدت  -  دو زبان شناس سرشناس جهان در زبان شناسِی نقش گرا –پروفسور مایکل هليدی 

  .١٣٨٨شهريور  ٢٦الي  ٨٨ارديبهشت 

 شرکت در دوره های زبان شناسِی نقش گرای پروفسور دیوید بات در دانشگاه مك آوآري استراليا، سيدني  

  ،٢٩/١٠/٩٠تا  ٧/١٠/٩٠دوره آموزشی اخالق حرفه ای، پژوهشگاه علوم انسانی  

 ع(دانشگاه جامع امام حسين ٢٦/٥/٩١لغايت  ٢٤/٥/٩١"جنگ نرم"شرکت در کارگاه(  

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگي. ١٧/١٠/٩١. »مرجع شناسي«آارگاه.  

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگي ١٩/١١/٩٠ – ١٥/١١/٩٠) صوري -زباني(ويراستاري.  
  برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی

  پژوهشگاه علوم انساني و »چگونگي تحليل انسجام در متون ادبي با رويكردي نو«آارگاه آموزشي ،

  ٦/٤/٩١ الي ٩/٣/٩١مطالعات فرهنگي از تاريخ 

  لغايت  ١٣٩٢از دي ماه . ٣شهرداري منطقه . خانه فرهنگ حوراء. برگزاري آالسهاي حافظ شناسي

  ١٣٩٣خرداد

 الي   ١٨/١١/٩٤علوم انساني و مطالعات فرهنگي از تاريخ  برگزاري آارگاه آموزشي در پژوهشگاه

  »چگونگي تحليل انسجام در متون ادبي با رويكردي نو«با عنوان  ١٨/١٢/٩٤

  ٢٢/١/٩٥الي  ١١/١١/٩٤برگزاري آارگاه آموزشي در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از تاريخ 

  »فظهای حا شرح و تحليل غزل: حافظ خوانی«با عنوان 

 


